
SIKA AT WORK
FV. 714 LAKSEVEGEN

Sika leveranser:
SikaRock® ZinkBolt boltemørtel, Sigunit L63 AF sprøytebetongakselerator, 
vanntetting av betongoverganger på brofundamenter



PROSJEKT LAKSEVEGEN
Laksevegen er betegnelsen på fv. 714 ut mot oppdrettsanleggene på 
Hitra og Frøya



FV. 714 LAKSEVEGEN - (OPPDRAGSGIVER METROSTAV) Prosjektet omfatter oppgradering og 
nybygging som vil forkorte denne strekningen med ca. 12,5 km og redusere reisetiden betydelig, 
samt bedre framkommeligheten og øke trafikksikkerheten
•  Åfjordkryssingen er det største delprosjektet. Her skal det bygges en bro på 735 meter og   

 to tunneler på henholdsvis 2650 meter og 770 meter
•  Ny vei utenom Krokstadøra med Ålitunnelen (oppdragsgiver Bertelsen & Garpestad   

Tunnel AS)
•  Sika sine leveranser til prosjektet: 
 -  Gysemasse med ekspanderende effekt for alle bolter i 3 tuneller
 -  Alkaliefri sprøytebetongakselerator som gjelder for all sprøytebetong i 3 tuneller (lagres på 

  egne spesialcontainere utviklet av Sika)
 -  Vanntetting av betongoverganger på brofundamenter



PRODUKTER I PROSJEKTET:
SikaRock® Zinkbolt
Gysemasse med ekspanderende effekt for alle bolter i 3 tuneller.
Masse med tilpasset akselerasjon og god heft med lite svinn og 
nedfall.

Sigunit L63 AF
Alkaliefri sprøytebetongakselerator. Gjelder for all sprøytebetong i 
3 tuneller. Levert i Bulk og IBC etter behov. Lagres på egne spesial-
containere utviklet av Sika. Utførte tester og bistand ved oppstart 
av anlegget og tilpasset betongleveranser.

Vanntetting av betongoverganger på brofundamenter
Spesialtilpasset tettebånd og SikaFuko Swell, injeksjonsslanger, 
pakkere, klemmer og hjørnestykker.

BYGGEPERIODE:
Veianlegget skal være ferdig november 2020.

PROSJEKTKOSTNAD:
Totalkostnaden for Åfjordkryssingen er estimert (2017) til vel  
1,2 milliarder kroner.

PROSJEKTDELTAKERE:
Byggherre: Trøndelag Fylkeskommune
Entreprenør: Metrostav NUF og Bertelsen & Garpestad tunnel AS

Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende. 
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk. 
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.
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Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

PROSJEKTBESKRIVELSE
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