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1000 kilo sprengstoff – 5 meters fremdrift

● Hver ladning er på 1000 kilo, men med mindre overdekning 
brukes det halve ladninger



Rv. 13 Ryfylketunnelen:

• 14,3 km, ned til 290m under 
havnivå

• 2 tunnelløp (T8,5)

• Ca. 4000/8000 i biler i døgnet 
(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



Ryfylketunnelen

Går begge veier

Øyvind Ellingsen



Hundvågtunnelen

Desember 2015





Nye kjøremønster

Trafikkomlegging





Tasta – frem til Smiene-Harestad
Ny kontrakt



Massedeponier:

Overskuddsmassene gir ca. 230 dekar 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 mill. m3, skal i 
hovedsak fylles ut i Jåttåvågen og Lervig som 
byggegrunn for boliger og nytt badeland.

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

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



Nytt industriområde
Jåttåvågen august 2016

Øyvind Ellingsen



Utfylling Buøy
August 2016



Båttransport Fiskå Mølle 
70 mål – planlagt landbasert 
fiskeoppdrett



Lervig - Østre bydel



Prognose Ryfast:  6.705 mill. 2015-kr.
Prognose Eiganestunnelen:  3.086 mill. 2015-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%).
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Første prosjekt i 
"Fergefri E39"

Verdens lengste 
undersjøiske 
vegtunnel 
27 km - 392 muh.

Lang byggetid 
åpnes i 2023-2024

For å gi dere en målestokk på lengden:

Et gedigent
infrastrukturprosjekt
Ca 15 mrd kroner



Status godkjenningsprosess

● Lokal politisk behandling avsluttet (juni 2015)

● Alle reguleringsplaner godkjent

● KS 2 (ekstern kvalitetssikring)  pågår, sluttrapport leveres 
november-2017.

● Behandling i Stortinget første halvår 2017?

● Utlysing av de første kontraktene etter godkjenning

E 39 Rogfast



Entrepriseinndeling

E 39 Rogfast



Utlysingstidspunkt

● E011  – forb. arbeider Mekjarvik (700 m tverrslagstunnel)

– des. 2016

● E013 – forb. arbeider Arsvågen (1900 m tverrslagstunnel)

– des. 2016

● E02 – veg og tunnel fra Kvitsøy

– Mars 2017

● E 03 – hovedtunnel sør (fra Mekjarvik)

– august 2017

● E 04 – hovedtunnel nord (fra Bokn)

– november 2017

● Gjelder under forutsetning av Stortingets godkjenning av 
prosjektet i høstsesjonen 2016. 

E39 Rogfast



Anslått kontraktsverdi

● E 11 – ca. 30 mill.kr

● E 13 – ca. 150 mill.kr

● E 02 – ca. 2800 mill.kr

● E 03 – ca. 2500 mill.kr

● E 04 – ca. 2300 mill.kr

● Elektro, grunnerverv og prosjektering kommer i tillegg

E39 Rogfast



Kvitsøy-krysset

Store tekniske utfordringer



Kvitsøy-krysset

Rød avtrekk – blå friskluft – gul adkomst



Mekjarvik sør

120 dekar – 3 millioner kubikk masse



Facebook - vår viktigste kanal ut mot 
publikum – størst i region Vest

https://www.facebook.com/ryfast


