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04_SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR

Hidra Landfast
3.2 km undersjøisk tunnel

Fastlandsforbindelsen vil forenkle hverdagen til rundt 600 innbyggere som i dag er avhengig av ferge-
forbindelsen Kvellandstrand-Launes for å komme til og fra fastlandet. Den vil også komme næringslivet 
og hytteeiere på øya til gode og lette adkomsten for de mange turistene som hvert år besøker øya.

Den undersjøiske tunnelen blir 8,5 meter bred, i tråd med vegvesenets krav. Kjørefeltbredden i hver 
retning blir på 3,25 meter. Kjøretiden gjennom tunnelen er beregnet til rundt fem minutter. I tillegg til 
tunnelen bygges det en 300 meter lang adkomstveg til båthavna på fastlandsiden.

Multiconsult har hatt ansvaret for å utarbeide komplett byggeplan inklusiv konkurransegrunnlag. Ek-
sempler på fagdisipliner er risikostyring, SHA, ytre miljø og visualisering. Prosjektet har vært utført som 
et infrastruktur BIM-prosjekt, dvs det er laget en virtuell 3D-modell med intelligente objektegenskaper 
for alle fagdisipline, basert på kravene og føringene i HB 138 “Modellgrunnlag”.

NØKKELTALL
3.2 km undersjøisk 
tunnel, T8.5 profil | 
Prosjektkostand 400 
MNOK.

PERIODE
2010 - 2012

BYGGHERRE
Statens Vegvesen 
Region Sør

PROSJEKT
Hidra Landfast

STED
Hidra ved Flekkefjord, 
Vest Agder

PROSJEKTTYPE
Silingsrapport, plan-
program, hovedplan,
konsekvensutredning 
og kommunedelplan
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VÅRE TJENESTER
• Komplett byggeplan med tilhøren-
de konkurransgrunnlag
• Komplett Infrastruktrur BIM modell

FAGDISIPLINER
• Veiprosjektering
• Tunnelprosjektering
• Ytre miljø
• Risikostyring
• SHA-planer
• VA
• Geologi
• Geoteknikk
• Elektro
• Trafikkteknikk (skilt, styring)
• Elektro i tunnel
• Ventilasjon i tunnel
• Konstruksjonsteknikk
• Visualisering
• Akustikk
• Landskapsakitektur
• Tilstandsregistrering

LØSNING AV OPPDRAG
Byggeplanen ble utført som infrastruktur
BIM prosjekt.
Multiconsult har stått for utarbeidelse av alle
dokumentene i konkurransegrunnlaget.

www.multiconsult.no


