Vi registrerer hus og bygninger
INFO R M AS J O N

Statens vegvesen ønsker å registere tilstanden på hus og
bygninger som ligger i en bestemt avstand fra tunneltraseen.
På de aktulle eiendommene blir alle bygninger registrert, filmet
og dokumentert. Alle berørte naboer/eiere får et brev i posten
før arbeidet starter. Det blir da aktuelt å avtale dato og tidspunkt
for arbeidet med registreringen.
HR Prosjekt AS er leid inn for å utføre jobben for Statens vegvesen. Formålet med kartleggingen er å skaffe en objektiv
beskrivelse av dagens tilstand på hver enkelt bygning.
I ettertid kan vi se om sprengningsarbeidene påvirker hus
og omgivelsene. Dette er et nyttig sammenligningsgrunnlag
ved eventuelle skadesaker.

E39 Eigane stunne le n og rv. 13 Ry fas t

Eiganestunnelen:
• Ny tunnel fra Schancheholen/Våland kolonihage til nordre
utløp av Byhaugtunnelen. Tunnelen blir 3,7 kilometer lang,
med to løp og fire kjørefelt. Arbeidet starter etter jul.
• Eiganes nord: 1 kilometer lang firefelts vegstrekning frå
Byhaugtunnelen til Smiene på Tasta.
Hele anlegget skal være ferdig til bruk i 2019.

KONTAKTINFORMASJON

Om Ryfast og Eiganestunnelen

Ryfast består av to hoveddeler:
• Ryfylketunnelen: 14,3 kilometer lang undersjøisk vegtunnel
mellom Solbakk i Strand og bydelen
• Hundvåg i Stavanger. Dette blir den lengste undersjøiske
vegtunnelen i verden. Marti IAV Solbakk er i gang med tunnelarbeidet på Strand-sida. AF Gruppen har fått kontrakten på
Stavanger-sida, og har startet på Hundvåg nord.
• Hundvågtunnelen: 5,5 kilometer undersjøisk tunnel mellom
Hundvåg og Gamlingen i Stavanger. Denne kontrakten blir
lyst ut seint i høst.
• Begge tunnelene blir bygd med to tunnelløp, med to felt
i hver retning. Ryfast er avhengig av. Eiganestunnelen, med
tanke på finansiering, planer og anlegg.

Statens vegvesen
Hanne B. Holenbakken, nabokontakt.
Telefon: 971 52 533.
Epost: hanne.holenbakken@vegvesen.no
Cris Cormack, byggeleder.
Telefon: 482 75 245.
Epost: christopher.cormack@vegvesen.no
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Ryfast og Eiganestunnelen blir gjennomført som et felles prosjekt
med en felles prosjektorganisasjon.

