
FV 810 BUSTNESLIA
Vurdering av alternativer



Konklusjoner fra forprosjekt 
2017

Forprosjektet konkluderer med at det er to 
alternativer som kan være aktuelle for å løse 
fremkommelighetsproblematikken i Bustneslia: 

1. Alternativ B – Lang tunnel

2. Alternativ C – Kort tunnel og ny veg i dagens trase

Det foreslås at det jobbes videre med alternativ B –
Lang tunnel og at det i den videre prosessen 
utarbeides reguleringsplan for hele strekningen 
Nyvoll – Sletten.

FT-vedtak 2/18 :

Fylkestinget vedtar at det skal jobbes videre med 
begge de anbefalte alternativene «B – Lang tunnel» 
og «C – Kort tunnel og ny veg i dagens trasé», og at 
det i den videre prosessen utarbeides reguleringsplan 
for hele strekningen Nyvoll – Sletten



2017-kr 2022-kr *
Alternativ A 500 mill. kr 650
Ny veg i dagens trasé

(ca. 7 700 m)

Alternativ A2
Ny veg i stigning på østsiden av Bustneslia 200 mill. kr 260

(ca. 2400 m)

Alternativ B

Lang tunnel 800 mill. kr 1040
(ca. 4 100 m tunnel, ca. 2 550 m veg i dagen)

Alternativ C
Kort tunnel og ny veg i dagens trasé 650 mill. kr 845
(Ca. 2 050 m tunnel, ca. 5 700 m veg i dagen)

Alternativ C2
Kort tunnel og ny veg med tilknytning til eksisterende veg 450 mill. kr 585
(Ca. 2 050 m tunnel, ca. 1 500 m veg i dagen)

*) Oppjustert etter byggeindeks for veganlegg pr 2kv 2022

Kostnadsestimat fra forprosjekt 2017



OSPAS-alternativet – O1

Løsning presentert for NFK av OSPAS AS og IHR 30.03.22.

Omfatter veg i dagen mellom Sletten og Slettbakkbekken, ca 4,5km. Vil da gjenstå ca
2,5km videre til Nyvoll.

Kalkyle fra OSPAS: 294 mill kr.

Illustrasjon: OSPAS AS



Alternativ O1
• NFK har samlet inn alt grunnlagsmateriale og gjennomgått forslaget.

• Løsningen betinger langvarig stenging av fv.810, da den starter med stor fylling på eksisterende veg. NFK foreslår 450m tunnel i
starten av traseen for å komme opp i rett høyde. 



OSPAS-alternativet forts.
• NFK har samlet inn alt grunnlagsmateriale og gjennomgått forslaget.

• Løsningen oppfyller ikke krav i vegnormaler – bearbeidet og justert versjon, «Ospas2», utgjør 447 mill kr med samme enhetspriser 
som i opprinnelig kalkyle

• Løsningen betinger langvarig stenging av fv.810, da den starter med stor fylling på eksisterende veg 





Alternativ O1 forts.
• NFK har samlet inn alt grunnlagsmateriale og gjennomgått forslaget.

• Løsningen betinger langvarig stenging av fv.810, da den starter med stor fylling på eksisterende veg. NFK foreslår 450m tunnel i
starten av traseen for å komme opp i rett høyde. 

• Siste 1,4km mot Slettbakkbekken legger O1 opp til store fyllinger i særlig bratt terreng. Veglinjen foreslås flyttet.



OSPAS-alternativet forts.
• NFK har samlet inn alt grunnlagsmateriale og gjennomgått forslaget.

• Løsningen oppfyller ikke krav i vegnormaler – bearbeidet og justert versjon, «Ospas2», utgjør 447 mill kr med samme enhetspriser 
som i opprinnelig kalkyle

• Løsningen betinger langvarig stenging av fv.810, da den starter med stor fylling på eksisterende veg. Alternativt må første stigning tas 
via ca 450m lang tunnel.





Alternativ O1 forts.
• NFK har samlet inn alt grunnlagsmateriale og gjennomgått forslaget.

• Løsningen betinger langvarig stenging av fv.810, da den starter med stor fylling på eksisterende veg. NFK foreslår 450m tunnel i
starten av traseen for å komme opp i rett høyde. 

• Siste 1,4km mot Slettbakkbekken legger O1 opp til store fyllinger i særlig bratt terreng. Veglinjen foreslås flyttet. 

• Løsningen må justeres på en rekke områder for å ivareta krav i vegnormaler – Korrigering av radier,  økte grøftebredder samt kraftig 
justering av skjæringer gir stor mengdeøkning.

• Bearbeidet og justert versjon, «O2», utgjør dermed 593 mill kr med samme enhetspriser som i OSPAS sin opprinnelige kalkyle.

• Forslaget løser ikke utfordringene på strekningen Nyvoll – Slettbakkbekken. 

https://vgsnfk.sharepoint.com/:v:/s/FVFV12Bustneslia/Ea49AiXZAKpKmDuDaFBM-BUBMAAXqD5_a2Awo0v6aGI5mQ?e=dVaNh6


Anslag
• NFK har gjennomført Anslag for alternativ O2 

(delstrekning 1), samt 2,5 tunnel for siste 
strekning mellom Slettebakkbekken og Nyvoll 
(delstrekning 2).

• Resultat delstrekning 1



Anslag
• NFK har gjennomført Anslag for alternativ O2 

(delstrekning 1), samt 2,5 tunnel for siste 
strekning mellom Slettebakkbekken og Nyvoll 
(delstrekning 2).

• Resultat delstrekning 1

• Resultat delstrekning 2



P85= 812 mill kr

P85= 786 mill kr



Alt E

Alt B

Alt C

Alt A
O1

O2
+ delstr 2



Alt E

Alt B

O2 delstrekning 2
Tunnel eller utbedring

Alt O2

Alternativ
Kostnad (P85) 

mill kr
Kostnad (P50) 

mill kr

O2 812 668

O2 + del 2 utbedring*
1 120 921

O2 + del 2 tunnel 1 598 1 343
B* 1 581 1 381
E* 1 723 1 488

*) Beregnet ut fra meterspriser fra O2-anslaget
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