Statens vegvesen

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

Naboer ved anleggsområdet
Statens vegvesen og IMIS as

Dato:
12.09.19
Oddrun
Vågbø

Det blir kvelds-/nattarbeider på E16 og Bærumsveien uke 38 og 39 (16.09-27.09)
E16 stengt for trafikk mellom kl. 21.30. og 05.30 mens arbeidene pågår.
Arbeidene vil skje ved E16 Vøyenenga - der den gamle rundkjøringen og brakkeriggen lå, samt
nederst i Bærumsveien, under E16. I perioden vil det bli arbeidet følgende fem netter:
Fra tirsdag 17. til torsdag 19.september i tiden 21.30 - 05.30
Fra mandag 23. til onsdag 26.september i tiden 21.30 – 05.30
Arbeidene som skal utføres er planering av grøfter og etablering av rekkverk. Støyen vil primært
oppstå når stolper for rekkverkene slås ned.
Av hensyn til sikkerheten til utførende personell, må arbeidene utføres når veien er stengt for trafikk.
Arbeidene utføres av IMIS og kontaktperson for arbeidene er Arild Eckhoff, telefon 97555013.
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. 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
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