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 RV 150- Rehabilitering av Tåsentunnelen 
 
Bygningsbesiktelse, rystelsesmåling og støymåling.  
 
Statens vegvesen begynner arbeidet med å bygge et sedimentasjonsbasseng for rensing av 
vaskevann fra tunnelen i Kaj Munksvei 14 november 2016. I forbindelse med disse arbeidene 
kan det inntreffe rystelser på tilgrensede bygninger.  
 
Arbeidet med å bygge sedimentasjonsbassenget vil medføre en omlegging av gang og 
sykkelveien og etablering av anleggsområde. Nødvendige arbeider som blant annet graving, 
boring, pigging og spunt forventes å generere støy og vibrasjoner.  
 
Statens vegvesen tilbyr med bakgrunn i dette å gjennomføre besiktigelse av bygninger som 
vil kunne bli berørt av arbeidene. På enkelte bygninger vil det bli montert støymålere og 
rystelsesmålere. Statens vegvesen har engasjert Jeessaa AS til å gjennomføre disse 
arbeidene.  
 
Bygningsbesiktigelsene gjennomføres for å dokumenter tilstanden til bygningene før 
arbeidet med å bygge sedimentasjonsbassenget starter for å kunne sammenlikne med 
tilstanden etter at arbeidet er avsluttet. Besiktigelsen omfatter både utendørs og innendørs 
registrering i form av videofilming og notater.  
 
Det vil ikke bli gjennomført systematiske besiktigelser etter at arbeidet er avsluttet. 
Grunneiere som mener at deres eiendommer er påført skader som følge av arbeidet, må 
derfor selv kontakte Statens vegvesen for å få utført ny registering etter at arbeidet er 
avsluttet. Kontakt må tas så snart som mulig etter at skader blir observert.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det generelt ikke forventes at det vil oppstå skader på 
bygninger.  
 
Rystelsesmålere etableres på utvalgte bygninger hvor det er økt fare for skadelige rystelser. 
Målerne vil bli utplassert like før utførelse av de vibrasjonsskapende arbeidene, og aktuelle 
grunneiere vil bli kontaktet nærmere for utførelsestidspunkt.  
 



Rystelsesmålerne vil bli utstyrt med utstyr for trådløs overføring av data til prosjektet. 
Målingene vil bli brukt til å dokumentere hvilke rystelser arbeidene har medført.  
 
Bygningsbesiktigelsen er planlagt gjennomført innen 1 november 2016. Jeessaa AS vil ta 
kontakt for nærmere avtale av tidspunkt for gjennomføring av besiktigelsen. Dersom 
grunneier ikke kan være tilstede for gjennomføring av besiktigelse innen 1 november 2016, 
bortfaller besiktigelsen.  
 
Grunneiere bes oppgi om det er spesielle deler av eiendommen som av private årsaker ikke 
ønskes filmet.  
 
Tidspunkt for utsetting av målere avtales senere.  
Kontakt vedrørende praktiske forhold omkring arbeidene kan tas med Jeessaa AS.  
Kontaktperson hos Jeessaa AS er Eivind Aarland, mob. 930 63 256.  
 
Kontakt vedrørende øvrige forhold kan tas direkte med Statens vegvesen.  
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