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Výstavba cestného tunela Nord-
nes je už tretím nórskym projek-
tom, na ktorom sa podieľa firma 
TuCon, a.s. Tunel je súčasťou 
nového úseku cestnej komuniká-
cie E6 Indre Nordnes - Skardalen 
a leží na výbežku Nordnesfjellet. 
Súčasťou výstavby je aj napoje-
nie na existujúcu štátnu cestu E6 
a nový most ponad rieku Monn-
dalselva.

Stavba sa nachádza v okrese Troms, 
približne 150 kilometrov východne 
od mesta Tromsø na severe Nórska. 

Cesta E6, prechádzajúca okresom, tvorí 
hlavné cestné spojenie od Baltického mora 
na juhu Švédska až po Barentsovo more na 
severe Nórska. Úsek cesty okolo výbežku 
Nordnesfjellet po vybudovaní v roku 1975 
bol problematický z dôvodu častého padania 
skál a snehových lavín na vozovku. Preto 
je cieľom tohto nového projektu zvýšiť bez-
pečnosť na rizikovom úseku cesty a zároveň 
skrátiť komunikáciu asi o osem kilometrov.

Hlavným zhotoviteľom   
je Marti Nordnes DA
Objednávateľom stavby je Statens Veg-

vesen (nórska štátna správa ciest), hlavným 

zhotoviteľom je spoločnosť Marti Nordnes 
DA. Vo fáze prípravy projektu bolo posudzo-
vaných viacero návrhov trasy tunela z dôvo-
du potreby zachovania mnohých kultúrnych 
pamiatok v okolí.

Obec Manndalen, v ktorej je východný 
portál tunela, patrí dodnes medzi význam-
né strediská tradičného severského národu 
Sami.

> Pokračovanie na s. 4

STAVBA / Budovanie cestného tunela Nordnes

TuConu sťažovali prácu v Nórsku najmä 
geologické podmienky a dlhá, krutá zima

Vŕtanie čelby

Stavba leží v okrese Troms, približne 150 kilometrov východne od mesta Tromsø na severe Nórska
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Dokončenie zo s. 3

V októbri 2012 bola defini-
tívne schválená trasa, ktorá 
zahŕňa jednorúrový dvojpru-
hový tunel z Monsastuber-
gan do Bergli v dĺžke 5,8 
km. V rámci výstavby tunela 
bude na jeho trase 11 núdzo-
vých zálivov, niekoľko trafo-
miestností, SOS výklenkov a 
šesť technických miestností.

Tunel má dva portály: vý-
chodný Bergli a západný 
Monsastubergan, ktorého 
súčasťou je aj zriadenie 
spevnenej plochy siahajúcej 
až do mora, kde sa vybuduje 
napojenie na cestu E6. Hlav-
nou stavbou na východnom 
portáli Bergli bude výstavba 
nového mosta s dĺžkou 100 
metrov a taktiež napojenie 
na cestu E6.

Razenie tunela Nordnes 
sa začalo súčasne z oboch 
portálov v máji v roku 2015 a 
bolo vykonávané Nórskou tunelovacou me-
tódou (NTM).

Tunel prerazili v decembri 2016
Slávnostné prerazenie tunela sa usku-

točnilo 7. decembra 2016. Celkovo bolo pri 
razení tunela Nordnes vyťažených 463 000 

m³ horniny, zabudovaných bolo 37 900 ks 
svorníkov a 19 400 m³ striekaného betónu. 

Na výstavbu mosta pred portálom v Bergli 
sa použilo 2 000 m³ betónu a bude vybudo-
vaných celkovo 782 m nových ciest na po-
vrchu.

Najväčšou výzvou pre razičov TuConu 
boli klimatické a geologické podmienky. Dlhá 
a krutá zima spôsobovala problémy najmä v 
logistike a geológia v miestach avizovaných 

zlomových porúch spomaľovala postupy pri 
razení. Nehostinné prírodné pomery boli 

však vyvážené nádhernou scenériou sever-
skej prírody (obr. 4).

Stavba v celkovej hodnote zhruba 1,2 mi-
liardy NOK (približne 130 miliónov eur) bude 
ukončená a odovzdaná do užívania v roku 
2018.

(zš)
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TuConu sťažovali prácu v Nórsku najmä geologické podmienky...

Večerná scenéria pri návrate razičov TuConu z práce – polárna žiara nad stavbou tunela Nordnes

Zaistenie vyrúbaného úseku oceľovou oblúkovou výstužou pred finálnym nástrekom betónu


