E18 VESTFOLD MIDT

E18 GULLI - LANGÅKER

Klart for lokale støyskjermingstiltak
Statens vegvesen ved prosjektet E18 Vestfold Midt inngikk i desember 2012
kontrakt med RK Montasje AS om lokale støyskjermingstiltak på de eiendommene hvor Vegvesenet har tilbudt å utføre og bekoste slike tiltak.
Huseierne som har undertegnet og levert avtale om dette vil om kort tid få
avtalen returnert med Vegvesenets underskrift.

Arbeidene vil starte i februar 2013 og pågå til august 2014.
RK Montasje AS er en godt etablert entreprenør som har utført flere støyskjermingsentrepriser for Vegvesenet, hvor vi og huseierne har vært fornøyd med utført arbeid.
RK Montasje AS er etablert i Sandefjord kommune, nær grensen til Stokke. Fra våren 2013 vil de ha 4-5
arbeidslag på prosjektet parallelt. Hvert arbeidslag vil ha en fast leder som er snekker og snakker norsk.

Framdrift på arbeidene
RK Montasje står fritt i henhold til kontrakten om hvilke hus de vil ta i hvilken rekkefølge, men vi er informert om at de i hovedsak vil begynne med fasadeisolering og vindusbytting i Sandefjord kommune,
og å jobbe seg nordover. Støyskjermer på verandaer eller i hager vil de starte med i april/mai 2013, med
fundamentering av støyskjermene.
Det må tas nøyaktig mål av gamle vinduer før nye kan settes i produksjon. Leveringstid på vinduer er
6-7 uker fra bestilling. Huseierne vil bli kontaktet av entreprenøren for å få tilgang til huset og ta nøyaktige mål. De som vil foreta denne kontakten fra RK Montasje er Frank Akerholdt, daglig leder Dag
Wilberg, eller Rolf Kvål.
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Henvendelser fra huseier om kontrakten skal skje til Statens vegvesen
ved byggeleder Kjersti Eide, tlf. 916 63 033 eller Olav Sjønøst tlf. 915 29 076.
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Praktiske opplysninger
Henvendelser om tilgang til eiendommene, tilleggsarbeider som
huseier ønsker utført eller lignende,
gjøres direkte til Dag Wilberg,
tlf. 915 54 003.
Vi viser i den forbindelse til punkt 5 i
avtalen, om at eventuelle tilleggsarbeider som huseier ønsker utført må
avtales direkte mellom huseier og
entreprenør, og at alle utgifter med
dette dekkes av huseier.
Vi minner også om punkt 6 i avtalen, om at huseier er ansvarlig for
å legge til rette for den praktiske
gjennomføring av tiltakene, bl. a.
ved å utføre følgende etter nærmere
avtale med entreprenør:
a. Stille til disposisjon og klargjøre
nødvendige arealer innvendig/utvendig for oppbevaring av materialer og gjennomføring av tiltaket.
b. Rydde unna og dekke til møbler
og andre gjenstander.
(Ved innvendige fasadetiltak).
c. Stille elektrisk strømuttak til disposisjon for entreprenøren.
På bildet vises ledelse og arbeidsformenn hos RK Montasje og byggeledelsen hos Statens
vegvesen. Fra venstre: Steinar Røstad, Dag Wilberg, Frank Akerholdt, Olav Sjønøst,
Kjersti Eide, Rolf Kvål og Carl-H. Sørensen. Foto: Unn Una Johansen

Besøksadresse:
Statens vegvesen, Ås prosjektkontor, Åshaugveien 39, 3170 Sem

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:
Byggeleder Kjersti Eide, tlf. 916 63 033
eller Olav Sjønøst tlf. 915 29 076.
Prosjektleder Steinar Aspen, tlf. 91525743.
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