Statens vegvesen

Varsel om støyende nattarbeider
Saksbehandler/telefonnummer: Oddrun Vågbø
916 56 151
Til:
Fra:

Naboer ved anleggsområdet
Statens vegvesen, IMIS og NCC

Dato:
22.07.19
Oddrun

Montering rekkverk på ny E16 fra Bjørnegårdtunnelen Vågbø
mot Bærumsveien nettene fra
mandag 5. august til torsdag 8.august. Tunnelen vil være nattestengt mens arbeidene
pågår.
Arbeidene igangsettes kl.22 på kvelden og avsluttes 05.30. Utførende entreprenør er NCC.
Kontaktperson for arbeidene er Håvard Tveten, tlf 971 81 478.
Asfaltering kvelder og netter på E16 i perioden 12.august – 6.september (uke 33-36).

I forbindelse med opprydding og sluttføring av anlegget på E16 må det arbeides nattestid i en
nevnte periode.
Arbeidet som skal utføres er i hovedsak asfaltering og tilleggende arbeider. Dette innebærer
også fjerning av tung sikring to netter uke 33. Det vil i perioden bli varierende med støy da
arbeidene som utføres vil være av forskjellig art. Det vil ikke bli utført støyene arbeider alle
netter.
De planlagte arbeidene vil pågå i to uker innenfor tidsperioden. Dette fordi asfaltarbeider er
svært væravhengig og vi må ha gode tidsbuffere.
Arbeidstidene blir hverdager i tiden 21.30-05.30, natt til lørdag og søndag fra 20.00-09.00.
Utførende entreprenør er IMIS as. Kontaktperson for arbeidene er Bjørn Vidar Brenden,
tlf. 992 80 505
Støyen fra arbeidene vil periodevis kunne overstige støybegrensningene gitt i T1442 Støy i
arealplanlegging. Naboer med særskilte behov tilbys derfor alternativ overnatting. Prosjektet har
avtale med Emmas Gjestehus (Emma Hjorth-området) som ved ledig kapasitet vil bli benyttet.
Alternativ overnatting må godkjennes og bestilles av Statens vegvesen. Ved behov for alternativ
overnatting, ta kontakt med Oddrun Vågbø på oddrun.vagbo@vegvesen.no.
Hvorfor nattarbeider?
Av hensyn til trafikkavviklingen og sikkerheten til utførende personell, er det tryggest og mest
hensiktsmessig å utføre slike arbeider i perioder med redusert trafikk eller at veien stenges for trafikk.
Støyende kvelds- og nattarbeider gjennomføres etter samråd Bærum kommune.
Henvendelser om dette eller andre spørsmål rettes til:

Nabokontakt Oddrun Vågbø, Statens vegvesen, telefon 916 56 151 eller epost
oddrun.vagbo@vegvesen.no
Postadresse
Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Telefon: 815 22 000
Telefaks: 61 25 74 80
firmapost-ost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Østensjøveien 34
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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