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Hvor befinner vi oss?
Fv. 659 Nordøyvegen

04.04.17



Nordøyvegen, trolig Norges største fylkesvegprosjekt

Nordøyvegen gir 
fastlandssamband for rundt 
2900 mennesker i Haram og 
Sandøy kommune.

De rundt 10 000 innbyggerne i 
Haram og Sandøy blir knyttet 
nærmere sammen. Både 
næringsliv og private vil spare 
transportkostnader og få et mer 
fleksibelt transportsystem. 

Nordøyene har i dag to 
fergesamband (4 ferjer), 
ambulansebåter og ett 
hurtigbåtsamband.





Vedtak og oppstart:

● Fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde siste vedtak om finansiering av 
prosjektet 12.12.2016. Prosjektet har en bevilgning på 3,8 mrd (2017 kr)

● Bompengeproposisjonen ble vedtatt på Stortinget 20.6.17

● De 4 første kontrakten ble lyst ut samme dag som proposisjonen ble vedtatt

● Første spadetak ble tatt 29.9.17 av leder i 
samferdselsutvalget Kristin Sørheim

● Mottatte tilbud over anslag endelig 
beslutning om det blir gjennomført
trolig i løpet av desember 2018. 

Fv. 659 Nordøyvegen



Kontrakten består av følgende hovedelement

● 2,7 km sjøfylling
● 3 bruer

• Lepsøybrua, 800 m
• Laukebrua, 109 m
• Hamnaskjersundbrua, 200 m

● 10 km veg i dagen
● 13 km tunneler

• Haramsfjordtunnelen, 3500 m, -112moh
• Nogvafjordtunnelen, 5730 m, -134moh
• Fjørtoftfjordtunnelen, 3680 m, -118moh
• Burbergtunnelen, 170 m

● Demning rundt tunnelpåhogg på Hestøya
● Anleggselektro, trekkerør og kummer
● Opsjon på tiltransport av elektroentreprise K6
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Opsjon: Tiltransport av elektroentreprise K6

27.02.2018
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Noen ca hovedmengder

● Tunneldriving: 13 km
● Masseflytting av fjell fra tunnel: 980 000 pfm3
● Sprengt stein fra tunnel til sjøfylling (eks plastring): 650 000 

pam3
● Sprengning og masseflytting av fjell i dagen: 37 000 pfm3
● Masseflytting av jord og ubrukbare masser: 180 000 pfm3
● Mudring: 35 000 pfm3
● Portaler: 360 meter (8 stk)
● Tekniske bygg: 17 stk
● Vann- og frostsikring:  260 000 m2
● Asfalt: 105 000 tonn
● Betong i Hamnskjersundbrua og Laukebrua: 4 920 m3 
● Betong i Lepsøybrua, FFB-alternativ: 20 000 m3
● Armering Lepsøybrua, FFB-atlernativ: 3500 tonn
● Stålkasse: 3800 tonn
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Prosjekterende
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Sikkerhetsgodkjenning

● Nordøyvegen har lang historie. 
– 1968: Første utredning av bru til Lepsøya .
– 1987: Nordøyvegen AS etablert. 
– 1997: Fylkestinget prioriterer Nordøyvegen øverst av 

fylkesveiprosjektene i Møre og Romsdal
– 2005: Fylkestinget vedtar å snarest få bygd Nordøyvegen.
- 2012: Reguleringsplan ferdig med 10% stigning for 

tunnelene. 
- 2015: Enstemmig fylkesting vedtar å gjennomføre 

Nordøyvegen.
● Prosjektets omfang har endret seg.
● Standarden på prosjektet har endret seg.
● Retningslinjer, krav og forskrifter endres med tiden.
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Vegdirektoratet stopper 
Nordøyvegen 1. mars 2016.
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Sikkerhetsgodkjenning

● Vegdirektoratet stoppet planene om bygging av 
undersjøiske tunnelen med stigning på inntil 10%

● Maksimal stigning 5,0 % tunnelsikkerhetsforskriften og EUs 
tunneldirektiv.

● For å få godkjent planene for de undersjøiske tunnelene 
ved Nordøyvegen reduseres stigningen i de planlagte 
tunnelene fra 10 % til 7,8 % og 7,0%.

● I tillegg lages en ny risikoanalyse for tunnelene. Siden 
tunnelene har stigning over kravet på 5,0 % økes 
sikkerheten ut over de ordinære kravene til tunnel klasse B. 
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Sikkerhetsutrustning og beredskap

04.04.17



Konsekvenser av endret stigning

● Tunnelene blir til sammen 345m lengre.

● Minimumsoverdekningen reduseres.
- Den delen av tunnelen under sjø som har mindre enn 40 
m fjelloverdekning må kartlegges ved bruk av kjerneboring 
fra stuff. (i utgangspunktet er det hele strekningen med 
mindre enn 50 m fjelloverdekning. 
- Område med mindre enn 50 m overdekning krever 
fravikssøknad. 

● Tunnelpåhugget på Hestøya kommer ikke lenger ut over 
havnivå, men på kote -8.  Det må bygges både midlertidig 
og permanent dam rundt dette påhugget.
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Kofferdam påhugg Haramsfjordtunnelen, Hestøya
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Tunneler Nordøyvegen

07.11.2018



Tunneler Nordøyvegen

● Haramsfjordtunnelen 3500m, -113 moh.
● Nogvafjordtunnelen 5720m, -135 moh. 
● Burbergtunnelen 70 m, 23 moh. 
● Fjørtoftfjordtunnelen 3655m, -118 moh.

● Tunnelprofil T8,5 (Burbergtunnelen T10,5)
● Havarinisjer for hver 500m. 
● Tunnelklasse B
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Normalprofil T8,5
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• 65 m2 uten grøfter
• Gjennomgående

betongrekkverk



Haramsfjordtunnelen 3500m

● Stigning: 7,8% mot Hestøya, 7,0% mot Austnes
● 5 tekniske bygg (3 i tunnel).
● 1 snunisje. 
● 1 pumpestasjon med direkte utpumping. 
● 18 utvidelser for vifte
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Nogvafjordtunnelen 5780m

● Stigning: 7,0% mot Fjørtofta. 4,2% mot Longva.
● 7 tekniske bygg (5 i tunnelen) 
● 3 snunisjer
● 1 pumpestasjon med direkte utpumping, 200-300mm 

stigeledning ca. 100m. 
● 20 utvidelser for vifte
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Fjørtoftfjordtunnelen 3655m

● Stigning 7,0%
● 5 tekniske bygg (3 i tunnel).
● 1 snunisje. 
● 1 pumpestasjon med direkte utpumping. 
● 18 utvidelse for vifte
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Tekniske bygg
● 6 tekniske bygg i dagen
● 11 tekniske bygg i tunnel 

07.11.2018



Brannvann

● Gjennomgående anlegg for brannvann i de tre undersjøiske 
tunnelene. 

● Brannvannsuttak hver 250m. 
● Påkobling til kommunalt nett ved alle tunnelmunningene. 
● Trykkreduksjonsventiler, 4 i Haramsfjordtunnelen, 8 i 

Nogvafjordtunnelen, 4 i Fjørtoftfjordtunnelen. 
● Brannvannsledning 160mm PE-ledning
● 6 stk brannvannsbasseng på 20 m3 (et ved hver portal)
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Brannvann

● Brannvannsuttak hver 250m
● Nor-kobling 2’
● Enkel sluseventil
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Brannvann

● Trykkreduksjon
● For å holde vanntrykk

fra 4-8 Bar. 
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Komplettering

● Vann og frostsikring ca. 260000 m2 (90%). Åpnes for å 
kutte ut vann og frostsikring på lengre tørre partier. 

● Betongrekkverk og bankett 26240 m i tunnel. (7330 m i 
dagsone) 

● Trekkerør bak betongrekkverk, en side for høyspent og en 
for lavspent. 

07.11.2018



07.11.2018

• PE-skum butt i butt.
• Utvidelser for vifter
• Ledelys i betongrekkverk

Komplettering



Elektro i kontrakt K5
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• Trekkerørstraseer bak 
betongrekkverk. 
Varierende antall trekkerør. 

• Plasstøpt trekkekum med 
standard TK2 lokk

• Teknisk bolt for vifter

• Kryssinger i havarinisje og 
ved tekniske bygg. I 
plasstøpt kabalkanal. 



Elektroarbeider i K5
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K6 Elektro

● Egen kontrakt for elektroarbeidene.
● Det er valgt utlyst som totalentreprise NS 8407.

● Ønske om å få med seg det siste innen 
teknologiutviklingen. 

● Det er planlagt å lyse ut denne kontrakten våren 2019 og at 
den blir tiltransportert hovedkontrakten K5. 
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Til diskusjon

● Hvorfor tar tekniske installasjoner stadig større plass i 
moderne tunneler? Lar denne trenden seg stoppe?
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