Nærinfo for sprengningsarbeid i
forbindelse med E6 Hålogalandsbrua
A pril 2013
Vi er i full gang med prosjektet E6 Hålogalandsbrua, og
snart setter vi i gang med å sprenge Trældalstunnelen
og på Øyjord. Det vil dessverre medføre en del ulemper
for dere som bor eller har eiendom i nærheten.
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Harstad / Tromsø

Storlikolltunnelen
Lengde: 330 meter

Herjangsfjorden
3,5 kilometer ny veg

Statens vegvesen lager tilstandsrapport

Vi ønsker derfor å lage en tilstandsrapport, der vi
legger ekstra vekt på grunnmur, pipe og vinduer.
Gjennom å fotografere og dokumentere tilstanden før
vi setter i gang med anleggsarbeidet, sikres du som
grunneier at det ikke oppstår uenighet om skyld, hvis
det mot formodning skulle oppstå skader på bygninger
i forbindelse med anleggsarbeidet.
For å gjøre en skikkelig jobb trenger vi tilgang til din
bolig, og vi kommer til å kontakte alle grunneiere for å
avtale dette i løpet av begynnelsen av april.

Vi kontrollerer rystelser

Vi sprenger forsiktig og benytter små ladninger som
settes av i rask rekkefølge. Dermed hindrer vi store
rystelser, og skåner nærliggende bygninger. Det er
laget strenge grenseverdier for hvor store rystelser som
kan tillates på den enkelte bygning, og for å være
sikker på at vi holder oss innenfor disse verdiene blir
det montert rystelsesmålere i terrenget rundt anlegget.
Vår sprengningsentreprenør skal sørge for at vi holder
oss innenfor disse grenseverdiene.

Øyjorda

Hålogalandsbrua
Total brulengde: 1533
Hovedspenn:
1145
Seilingshøyde:
40
Seilingsbredde:
200
Eget gang- og sykkelfelt

Rombaken
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Taraldsvik

Trældalstunnelen
Lengde:
1110 meter
Kjørebanebredde: 6,5 meter
Når tunnelen er ferdig stenges den
gamle vegen på grunn av rasfaren

Ornestunnelen
Lengde: 270 meter
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1,4 kilometer ny veg

Narvik

Det blir støy

Det er viktig å være klar over at anleggsarbeidet vil føre til
en del ulemper for dere som bor i nærheten av anleggsområdet. Det skal sprenges, bores og graves og det er
et omfattende anleggsarbeid som settes i gang. Vi vil
i samarbeid med entreprenøren til enhver tid jobbe for
at belastningen ikke blir større enn nødvendig, men ber
om forståelse for at dette blir en krevende periode.
Anleggsdriften vil foregå mellom kl. 0600 og kl. 2300
på hverdager.
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Skadebehandling

Dersom du oppdager skade på eiendommen din som
kan være forårsaket av anleggsarbeidene, er det viktig
at du noterer deg tidspunktet når skaden oppsto og
kontakter Statens vegvesen så fort som mulig.

Har du spørsmål kan du kontakte:

Børge Johansen, byggeleder Statens vegvesen
Tlf. 907 84 304, e-post: borge.johansen@vegvesen.no

Slik varsler vi før sprengning

Vi setter ut vaktposter på alle naturlige innfartssteder
som stopper all trafikk inn i området. Før hver salve
varsler vi med en høy pulserende sirenelyd. Når salven er
ferdig sprengt, vil vi varsle med en langvarig sirenelyd.

Mer informasjon om prosjektet
vegvesen.no/europaveg/e6halogalandsbrua

13-0521 grafisk.senter@vegvesen.no

Entreprenøren vil selvsagt gjøre sitt ytterste for at
sprengningsarbeidet skal skje så skånsomt som mulig,
men for å sikre riktig og rettferdig behandling av
eventuelle skader ønsker Statens vegvesen å
dokumentere tilstanden på bygningene på din
eiendom.

