Informasjon fra Peab og Statens vegvesen
E6/Rv 827 Lavutslippsferger, Kjøpsvik
Støy
Arbeidene i første fase består i å
utarbeide infrastruktur på land og
utvidelse av oppstillingsplasser. På
kai skal det peles fundamentering
og støpning av fundamenter. I
denne fasen foregår arbeidet i
hovedsak på dagtid fra 07-19 med
noe støy.
Arbeidstider
Hovedarbeidstider på prosjektet vil
være mandag til lørdag fra klokka
0700 til klokka 1900. Søndag med
begrenset omfang, men det skal
ikke være støyende arbeid som
utføres da.
Trafikk
Arbeidene på land vil skje innenfor
merket anleggsområde.
Noe av arbeidet vil foregå på sjøen
med flytende utstyr. Det vil også
være en del vareleveranser som
masser og betong langs vei til
anlegget.
Rigg
Det vil blir satt opp anlegg kontor
og rigg rett ovenfor butikken. Øvrig
anleggsområde blir godt merket og
stengt med gjerde mot veier og
avkjørsler.

Fremdrift
Arbeidet vil foregå fra september
2021 og ut november 2022.
Det vil være perioder med stans i
fergesambandet hvor også våre
arbeider vil våre mest omfattende.
Disse periodene er:

Fakta om prosjektet
Prosjektet skal legge til rette for
lavutslippsferger på
riksvegfergesambandene E6 Bognes–
Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Det
skal også gjøres tiltak for bedret universell
utforming av fergeleiene. For enkelte av
fergeleiene vurderes tiltak for bedring av
seilingsled.

01. september-31. oktober 21.
1. april – 31.mai 2022.

Adresse/sted
Drag fergekai

Men det vil foregå arbeid i hele
anleggsperioden.

Oppstart
Månedsskiftet aug/sept 2021

Informasjonsmøte
PEAB sammen med byggherre
Statens vegvesen planlegger et
informasjonsmøte på Stetind Hotell
onsdag den 08.09.21 kl.19.0020.30 hvor informasjon om
prosjektet blir presentert, samt
mulighet for å stille spørsmål.
Oppfordrer til å sjekke kommunens
hjemmesider for gjeldende
smittevernsregler.

Prosjektets hjemmeside finner
du på
https://www.vegvesen.no/vegprosjek
ter/prosjekt/tysfjordfergene/

Ferdig
Slutten av november 2022
Kontaktpersoner
Anleggsleder Lars Hauff
+47 48275567/ lars.hauff@peab.no
Riggansvarlig Shervin Mirbabai
+47 41629358 /
Shervin.Mirbabai@peab.no
Kontaktpersoner byggherre SVV
Teknisk byggeleder land Frank Helgesen
+47 95059022 /
frank.helgesen@vegvesen.no
Teknisk byggeleder kai Linn Renate Pettersen
+47 97174307 /
linn.pettersen@vegvesen.no

