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Fv 410 Ny vei til Arendal havn, Eydehavn tunellalternativ gjennom
Ulleråsen.

I h.h.t planprogram vedtatt i Arendal kommune 12.12.18. og prosjektbestilling datert
25.01.2019.

Aust Agder fylkeskommune har avtalt en arbeids- og ansvarsdeling mellom

fylkeskommunen v. Statens vegvesen og Arendal kommune. Arendal Kommune som

planmyndighet fastsetter krav til planen, planområde og har ansvaret for utarbeidelse av

plandokumentene unntatt vegtekniske planer. Arendal Kommune bærer kostnadene med

dette. Statens vegvesen utarbeider og leverer nødvendige vegtekniske planer inkludert
nødvendige geotekniske undersøkelser for veg-delen og bærer kostnadene for dette.

Dette prosjektet omfatter ny vegtrase fra fv. 410 til Arendal havn, Eydehavn. Den nye vegen

vil få en hovedfunksjon for tungbiltransport fra/til havna. Veg og kryssløsninger må ta

hensyn til dette. Vegen dimensjoneres i h.h.t vegnormalen, veg-klasse «øvrige hovedveger
Hø2» med et tverrprofil på 7,5 meter bestående av to kjørefelt på 3 meter og skuldre på

0,75 meter. Vegen skal også dimensjoneres for modulvogntog. Det skal tas utgangspunkt i
foreliggende forprosjekt «Nytt transportsystem Arendal, Delprosjekt: E18 – Arendal havn

Eydehavn», datert 18.11.2014, alternativ 1.

Bestillingen ble ytterligere konkretisert i bestilling fra Aust Agder fylkeskommune datert
29.01.19.

•

•
•

•

Detaljert veiplan fra rundkjøring i fv410 til nybygd rundkjøring på
havneområdet. Foreløpig regner en med at det planlegges parallell G/S-veg
fra skolen til dagens adkomstvei til Buøya. Det må planlegges
krysningspunkter for G/S-veg Kloppedalsmyra/skolen, vannkulvert for kanal,
turvei/driftsvei kryssing Ulleråsen og bil/G/S undergang ved Skoleveien.
Det skal utredes ett alternativ med tunell på hovedveien uten G/S-vei under
Ulleråsen.
Det må gjennomføres tilstrekkelige grunnundersøkelser, spesielt i
kanalkryssingsområdet sydøst for Kloppedal samt nødvendige geologiske
undersøkelser for gode kostnadsoverslag spesielt for tunnel.
Anslag for begge alternative løsninger +/-10%.
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Etter befaring i marka ble det vurdert hvor de viktigste stedene for grunnboring er.
Prosjektet bestilte deretter grunnboringer for veg delen på bakgrunn av

stedsangivelser fra befaringen. Grunnboringene utføres nå i vår og sommer og

rapport kommer på sensommeren. SVV har for tiden en borerigg og begrenset med

ressurser, så vi ønsker en diskusjon/klargjøring om hvor mye arbeid vi skal legge i
tunell alternativet.

Vi har tegnet opp 3 mulige alternativer for tunell linjer gjennom Ulleråsen. På

bakgrunn av opptegnede linjer og en mulig valgt stigning/fall har Geolog utarbeidet

eget notat for de vurderingene som er gjort så langt.

I fm. Planlegging av ny veg til Arendal havn, Eydehavn, har SVV blitt bedt om å
vurdere et tunnelalternativ under Ulleråsen.
Det er ikke utført andre undersøkelser eller vurderinger utover et forsøk på å finne
en tunelltrasé med tilfredsstillende overdekning. Vurderingen av tunell under
Ulleråsen må derfor betraktes som en idé hvis formål er å avklare hvorvidt tunell er
teknisk gjennomførbar.
Som grunnlag for en slik vurdering har det blitt tegnet tre ulike traséer gjennom
dette området; Linje 12000, Linje 12001 og Linje12002. Alle tre alternativene har en
tunell lengde på omtrent 450 - 500m og er tegnet med stigning på omtrent 1,3%
mot sør og et lavbrekk rett utenfor tunell åpning i nord.

Figur 1 Viser de tre alternativene som er tegnet. Tunelltraséen vil ligge omtrent
mellom pr. 500 – 1000 i alle tre alternativene.
Utgangspunktet for å prosjektere en bergtunell bør være en bergoverdekning på
minimum 10m med normalt god bergmassekvalitet. Overdekning mindre enn 10m
er gjennomførbart, men vil erfaringsmessig medføre økt kostnad på driving og
sikring.
Slik alternativene foreligger vil overdekningen mellom tunellheng og terreng være
liten til marginal i deler av alle de tre traséene, dvs. at overdekningen i en betydelig

andel av traséen vil være mindre enn 10m, fra heng til terreng. Altså vil
bergoverdekningen sannsynligvis være enda mindre.
I tillegg krysser traséene flere terrengforsenkninger som må antas å være
svakhetssoner med redusert bergkvalitet og større løsmasseoverdekning enn ellers i
området. Uten undersøkelser må det antas en sannsynlighet for at det stedvis kan
mangle bergoverdekning helt.
Med utgangspunkt i tilgjengelige lengdeprofil og med forbehold om at
undersøkelser kan medføre andre konklusjoner så kan de tre ulike alternativenes
gjennomførbarhet oppsummeres slik:
12000 kan være gjennomførbar med liten overdekning.
12001 kan i en forkortet variant være gjennomførbar med overdekning > 10m.
12002 kan trolig avskrives på eksisterende grunnlag som ikke gjennomførbar pga.
manglende overdekning.
Basert på forutsetningene som ligger til grunn for vurderingen så synes det klart at
en tunelltrasé enten må drives med marginal overdekning (12000) eller kortes inn
betydelig til område med sikker overdekning (12001). Traséene kan også senkes,
men vil da gi lavbrekk i tunnel.
I vurderingen våre for tunell alternativ har vi lagt til grunn at vi må bygge tunell etter
T 9,5. Se skisse for å få inntrykk av størrelsene.

Vi må følge kravene i HB N501 til vann og frostsikring og N500 Vegtunell, som
gjelder alle typer vegtuneller på offentlig veg, uavhengig av lengde. Denne har
hjemmel i forskrift etter veglovens §13 vedrørende anlegg av vei. I tillegg er vi
underlagt tunellforskriften som ble innført i Norge i 2007 for tuneller over 500
meter. Håndbok N500 Vegtuneller ivaretar minimum sikkerhetskrav i
Tunellsikkerhetsforskriftene for h.h.v riksveg, fylkesveier og kommunale veger.
Bergsikring og injeksjon er løsbart men vil gi økte kostnader. Den største
usikkerheten her er om det finnes tilstrekkelig overdekning og bergkvalitet til å
drive tunell på konvensjonelt vis.
Dersom det planlegges boligområder i området med tunell med liten overdekning vil
man få restriksjoner i form av hvordan man kan bygge tunellen. Det vil si
restriksjoner på sprengningsdybde, akseptert vibrasjonsnivå og muligheter for
etablering av brønner.
Veien er planlagt for en ÅDT på 4000 i 10 år, for tunell må man ta for seg ÅDT i et
20 års perspektiv, med 2,5 % øning i årlig ÅDT. Dette gir en ÅDT på 5100 som man
må planlegge etter.

Som beskrevet over har vi høyst sannsynlig overdekningsproblemer med alle

alternativene. Vi har vurdert å legge linja lavere i terrenget, men vi vil da komme i

berøring med vannkanalen i nordenden av anlegget. Dette vil føre til at kanalen blir
ødelagt på en strekning og må erstattes av rør. Vi mister også mulighetene for å

lede turgjengere under en bro over kanalen. Litt avhengig av hvor tunell påhugget
blir vil skogen som er hyppig brukt bli tungt berørt. Det er myr i området og

massene her må skiftes ut. Dette vil ødelegge et mindre naturområde og vi må også
ha en dialog med fylkesmannen i forbindelse med masseutskifting av myrområdet,

da det vil slippe ut klimagasser. Dette kan gi uønskede miljø konsekvenser. Et annet
viktig element er at tunell alternativene har stor nærhet til vassdrag som

Stemmetjenn og bekken videre. Både tunelldriving og tunellvask er risikofylt slik
situasjonen er her. Dette er løsbart, men vil medføre økte kostnader.

Ved valg av tunellalternativ, får man dårligere atkomst til regulerte boligområder.

Ved regulering til industriområder ved Ulleråsen, faller grunnlaget for å planlegge

tunell bort. Det må planlegges atkomstveier til industriområdet fra ny fylkesvei på
strekningen over Ulleråsen. Ved valg av tunellalternativ må det i tillegg etableres

egen G/S vei i dagen eller det må besluttes å ikke lage tiltak for myke trafikanter

som en konsekvens av tunellforslaget. Det er ikke tilrådelig å legge G/S vei i samme
tunell som tungtrafikken på en såpass lang tunell.

Ved å senke tunellen vil det også få konsekvenser for kulverten vi planlegger over

eksisterende G/S vei ved skolen. Veglinja blir liggende for lavt i forhold til å

gjennomføre dette. Veien vil også bli liggende svært tungt i terrenget ned mot

rundkjøring ved Neskilen. Her har vi allerede utfordringer med tanke på at det blir
høye skjæringer og vi må gjøre større inngrep langs fv. 410.

Tunellalternativet vil være gunstig dersom man velger å ikke regulere Ulleråsen til
bolig eller industri, men da vil også noe av finansieringsmodellen bli borte.

Alternative industriområder sør for rundkjøring ved Else Hagens vei vil ikke gi
tilsvarende areal.

Vi har i dag lagt veglinja fra fv 410 på et slikt nivå at vi kan legge eksisterende G/S

vei i kulvert ved skolens fotballbane. I tillegg har vi forskjøvet veglinja ca. 15 meter
mot nord over vannkanalen for å få en kort bru, som er kostnadsbesparende og

estetisk penere i forhold til ferdsel. I tillegg unngår vi en stor fylling i et myrområde

i nærheten av vannkanalen. Noe av den gamle skogen blir bevart og det kan enkelt

legges til rette for at turveier kan legges langs med kanalen for en god

naturopplevelse og ivaretagelse av viktig kulturminne. Frisbee-golf bane vil også i
svært liten grad bli berørt.

Kostnadsoppsett:

Skal tunellalternativene kostnadsberegnes for +/- 10 % slik de foreligger, så må det
avklares gjennom ingeniørgeologiske undersøkelser og vurderinger hvorvidt
tunnelalternativene er gjennomførbare. En kostnadsberegning uten en slik avklaring
vil beheftes med betydelig usikkerhet.
Vi har valgt å kostnadsberegne den linja som er mest gjennomførbar. Det er linje 12000 og

12001. Begge har en lengde som ligger på 450 til 500 meter. Dette betyr at vi ikke trenger å
installere ekstra sikkerhetsutstyr ut over kravene i HB N500.

Siste innspill på meterpris for denne typen tunell er fra kr. 90 000 til 120 000 pr. løpemeter.
Dersom lengden blir over 500 m blir prisen kr. 110 000 til 140 000 pr. løpemeter.
Det kan i tillegg være lokale forhold som gir en høyere kostnad. Markedet kan også ha en
stor betydning for kostnadene.

Årlige driftskostnader er kr. 100 000 pr. km veg.
Årlige driftskostnader for tunell kontra veg i dagen er 5 – 10 ganger dyrere.
Levetid for elektriske installasjoner varierer avhengig av klima, kvaliteten på utstyr og
materiell. I tillegg kommer det periodevis vask og vedlikehold. Normal levetid for de

elektriske installasjonene er mellom 15 til 25 år. Benytter man seg av rustfritt (syrefast
kvalitet) på utstyret i tunell vil holdbarheten øke.

Tunell skaper også utslipp i form av støv, avgasser, vaskevann og støy fra portalene.
Avbøtende tiltak for å redusere plagene av utslipp har også en kostnad.

Det planlegges for T9,5 tunell, som har en høyde på 4,5 meter. Denne har 10 cm

sikkerhetsmargin, dvs. reell høyde på 4,6 meter på høydehinderet. I realiteten har man en fri
høyde til tekniske installasjoner (veglys) på 4,8 meter dersom man fjerner høydehindrene.
Dette er en veg som er anlagt for å føre tungtransporten til og fra Arendal havn. Da vil en

tunell være et hinder i seg selv ved spesialtransport spesielt med høy last. Dette vil ikke være
en utfordring med veg i dagen.

Kostnaden for tunell linje 12 000:
Pris lavest: 90 000 kr x 420 meter = 37 800 000,Pris høyest: 120 000 kr x 420 meter = 50 400 000,Kostnaden for tunell linje1201:
Pris lavest: 90 000 kr x 450 meter = 40 500 000,Pris høyest: 120 000 kr x 450 meter = 54 000 000,Alle kostnadene er uten mva.

Kostnadene varierer mellom 37,8 mill. og 49,5 mill. Disse kostnadene har en stor grad av
usikkerhet i seg. Som nevnt innledningsvis må vi gjøre utvidede grunnundersøkelser og

geologiske undersøkelser for å få kostnadsberegnet for +/- 10%. I tillegg må det gjøres en
utvidet og grundigere prosjekteringsjobb.

Bare grunnundersøkelser vil ha en kostnad på opp mot 500 000. I tillegg kommer

prosjekteringskostnader og godkjenning i VD. Den kostanden vil ligge på mellom 500 000 til

1 000 000.

Med dette notatet ønsker vi å få avklart om Arendal kommune og fylket er villig til å bruke
disse midlene for å få reguleringsplanlagt tunell forslaget.
Arendal 15. mai 2019
Siri T. Vevstad
Prosjektleder.

