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● Kort om innlegget

● Generell Orientering om prosjektet

● Orientering om arbeidsunderlaget

● Organisering av ansvarsområdet Geomatikk

● Utfordringer

● Kort oppsummering

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast
Geomatikerens utfordring  en byggherres betraktninger  
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Rv. 13 Ryfylketunnelen:
• 14,3 km, ned til 290m under 

havnivå
• 2 tunnelløp (T8,5)
• Ca. 4000/8000 i ÅDT 

Rv13. Hundvågtunnelen:
• 5,5 km, ned til 95m under havnivå 
• 2 tunnelløp, (T9,5)
• Ca. 10.000/25.000 i ÅDT

E39 Eiganestunnelen:
• 3,7 km tunnel og ca. 2 km veg i 

dagen 
• 2 tunnelløp, (T9,5)
• Ca. 25.000/35.000 i ÅDT 

Samlet tunnellengde: 
52810m



Konstruksjoner:

• 14 tunnelportaler
• 3 G/S underganger
• 5 permanente brukonstruksjoner
• 2 midlertidige betongbruer
• 1 Miljøkulvert 165 m X 30 m
• Flere VA og tekniske 

konstruksjoner



Prognose Ryfast:  6.429 mill. 2014-kr.
Prognose Eiganestunnelen:  2.890 mill. 2014-kr.

Økonomi og finansiering:

Fra 01.01. kom det et nytt mva-regelverk for vegprosjekter som 
medførte full mva på 25%. For Ryfast og Eiganestunnelen dekker 
Staten disse ekstrakostnadene (kostnadsøknng på ca. 15%).



Framdrift:

● Stortingsbehandling 12. juni 2012

● Oppstart forskjæring Solbakk høst/vinter 2012/13
● Oppstart tunnelarbeider Ryfylketunnelen fra Solbakk 

sommer 2013
● Oppstart forskjæring/tunnelarbeider Ryfylketunnelen fra 

Hundvåg N høst 2013
● Oppstart forskjæring/tunnelarbeider Eiganestunnelen vinter 

2014.
● Oppstart forskjæring/tunnelarbeider Hundvågtunnelen fra 

Buøy vår 2014
● Oppstart dagsone Eiganes Nord/Tasta  2016

● Ferdigstillelse av samlet prosjekt seinhøsten 2019



Status for prosjektet
Oppstart våren 2013
Total inndrift pr.1.2-2015 : 
11240m



Fra anleggsområdene



Innhold i E04 (vår mest komplekse kontrakt):

● Totalt ca. 5 km ny 4-feltsveg der 3,7 km er hovedløp på 
Eiganestunnelen

● I tillegg inngår ca. 1 km av Hundvågtunnelen
● 4 nye rundkjøringer
● 170m lang miljøkulvert over eks. E39
● 1 km av sykkelstamvegen mellom Stavanger og Forus











Tunnelløp og –ramper i mange plan med til dels liten 
overdekning.



Nærføring til eksisterende avløpstunneler.



«Sommerjobben»  
i Byhaugtunnelen



















Massedeponier:

Overskuddsmassene gir ca. 230 dA nytt byggeareal i 
Stavanger og Strand. Massene er en verdifull ressurs som 
utnyttes fullt ut bl. a. ved at en også får dekket til 
forurenset sjøbunn.

• Massene fra Eiganestunnelen, ca. 1,1 m3 pfm, skal i 
hovedsak fylles ut i Jåttåvågen og Leirvik som 
byggegrunn for boliger og nytt badeland.

• Massene fra Ryfylkeunnelen (fra Hundvåg) og 
Hundvågtunnelen, ca. 2 mill. m3 pfm, skal fylles ut på 
Buøy og i Strand og brukes som nytt næringsareal.

• I tillegg kommer ca. 1 mill. m3 pfm som benyttes som 
vegfylling/ utbygging av terminal på Solbakk.



Utfyllingsområde, boliger/næring



Utfyllingsområde, ca. 80 dA nytt næringsområdet



Utfyllingsområde, 
boliger og park











Transportbånd 
video



Beslutninger ref. Hb 139 (V 770 )

● Prosjektet er i dag modellbasert 

● Plangrunnlaget
● 3d modeller med unntak , så langt de strekker til støttes av 

tegninger
● Pr. 1.02-2015 er det 3549 tegninger og 463 fagmodeller/Vips

● VR modell (samordningsmodell) , varierende bruk

● Grunnlagsdata  (referanseramme Euref 89 , NN1954) 
● En blanding av kartdata,skannedata,markmåling og lodding
● Etablert overordnet grunnlagsnett med suppleringer             

Arbeidsunderlag



Bruk av VR modell/Nawisworks
Arbeidsunderlaget forts.



Utfordrende geometri



Overordet grunnlagsnett Ryfast



Nostalgi  …..



Organisering av fagområdet 
Geomatikk



Liten byggherre organisasjon

● Utstrakt samspill med entreprenører
● Bruker konsulenter til stikkprøvekontroller etc.
● Dronefotografering 3d modell, Dybdekartlegging og 

tradisjonell landmåling med bakkebasert skanning

● Filosofien er at det meste av grunnlag og arbeidsunderlag 
skal gjøres tilgjengelig for entreprisene for at de skal kunne 
utføre sin jobb best mulig

● Utstrakt samhandling med geomatikerne på de ulike 
entreprisene.

● Egne geomatikermøter , månedsvis
● Arbeidsmøter etter behov

Geomatikk , organisering 



Utfordringer



● Varierende erfaring innenfor fagområdet
● Krav til programvare og deres tolking av filformat
● Utenlandske entreprenører har en annen tilnærming

enn norske

● Utfordringer VA 
● For liten detaljeringsgrad / presisjon
● Bruk av tegninger i felt

● Utfordringer konstruksjon
● Manglende målsetting , bruk av tegninger i felt

Modellbasert ⇔Tegningsbasert



● Utfordringer tunnel
● Har tatt utfordringen og skaffet seg kunnskap i 20 år
● Utfordringer med bytunneler , dataverktøyer gir muligheter
● Utfordringer for konsulent i bruk av Novapoint
● Bruk av ulike exportformat
● Flere dataverktøy med ulike muligheter 
● Bever Control
● iSURE
● ……..

Modellbasert ⇔ tegningsbasert , forts.



Case Hundvågtunnelen

● Offisielle filformat NT xml
● Viktig å klare direkte dataflyt mellom exportformat og 

tunnelprogrammene ( eks. Land XML til Bever)
● Løste det med en del korrespondanse og arbeidsmøte 

prosjekterende konsulent og programleverandøren

Modellbasert ⇔ tegningsbasert , forts.



Case Hundvågtunnelen

● Andre format  ga oss feil, eks. Gemini mistet dosering, vi 
fikk følgefeil som var vanskelig å forutse

● Export til Leica dbx , biprodukt Land XML
● Konsulenten fikk tilgang til «program» for uttesting av 

exportfiler

● Ga oss 2 format som er nå er stikningsriktig

● Grøfteproblematikken gjenstår å finne gode løsninger,

● Utvidelser i profilet er også en utfordring

Modellbasert ⇔ tegningsbasert , forts.



KORT OPPSUMMERT

● Har gjort geomatikerens hverdag enklere på noen områder
mer utfordrende på andre områder.

● Utfordrer programleverandører og prosjekterende konsulenter i tilrettelegging av fagmodeller.

● Bruk av fagmodeller må ikke bli vår «fiende» som fører til handlingslammelse

● Ønske om høyere nøyaktighetsgrad må ikke gå på bekostning av det arbeidet som skal gjøres. 
Det må ikke ødelegge for fagarbeiderens kompetanse. 

● Vegen bygges ikke foran skjermen

● Geomatiker vil være sentral i framtidens anlegg,
● Knytte de enkelte fag sammen med geomatikers gjøremål vil bli enda viktigere
● Forvaltning av koordinatene vil bli viktigere enn selve fangsten

Modellbasert vegbygging , vår framtid



Kanskje på noen felt, andre ikke

● Eupalinos tunnelen ,øya Samos Hellas , Pythagoras fødested

● Bygd 600 år f.kr.
● 1030m lang , drevet fra begge sider
● Fall 5 ‰, 
● Feil i møtepunktet et par 

desimeter !

Menneskeheten har løst slike 
oppgaver til alle tider og vært 
løsningsorientert
Det er håp 

Er vi kommet så langt…



Følg anlegget på: 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39eiganestunnelen

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ryfast

Eller vår egen Facebook-side:


