Statens vegvesen

Varsel om støyende kvelds- og
nattarbeider
Til:
Fra:

Naboer ved anleggsområdet
Statens vegvesen og NCC

Saksbehandler/telefonnummer: Oddrun Vågbø 916 56 151

Dato:14.04.15
Vår referanse:
Oddrun Vågbø

Nattarbeider ved Bærumsveien
I området skal det etableres rundkjøring ved Johs. Haugeruds vei, midlertidig avkjøring til Franzefoss,
omlegging av gangveier og forlengelse av gangbroen over Bærumsveien. Arbeidet er godt i gang og
gangbroen og omlagte gangveier på sydsiden av veien er nå tatt i bruk. Arbeidene i området skal etter
planen være ferdige i midten av juni. Stenging av Johs. Haugeruds vei er justert til perioden 22/4 – 19/5.
Varslet gjelder følgende tidspunkt uke 17:

Tirsdag 21.april kl. 19.00 – onsdag 22.april kl. 06.00
Hvor: Bærumsveien ved avkjøring Johs. Haugeruds vei og den midlertidige anleggsveien mot Franzefoss.
Hva skal utføres: Fjerning av midtrabatter og omlegging av Bærumsveien og gang-/sykkelveier, diverse
asfaltarbeider og sikringsarbeider i form av sekurastein langs gang-/sykkelvei og ved Johs. Haugeruds vei.
Det blir manuell trafikkdirigering mens arbeidene pågår. NCC håper og tror arbeidene vil være ferdige allerede
ved ett-tiden natt til onsdag.
Arbeidene utføres med en lastebil med kran, to vanlige lastebiler, to hjulgravere samt asfaltmaskiner. Støynivået
fra arbeidene (utenfor nærmeste bolighus) vurderes til å bli ca 80-90 dBa på det sterkeste.
Hvorfor nattarbeider?
Av hensyn til trafikkavviklingen i Bærumsveien og sikkerheten til utførende personell, er det tryggest og mest
hensiktsmessig å utføre slike arbeider i perioder med redusert trafikk. Nattarbeider gjennomføres kun etter
mottatt dispensasjon fra gjeldende støyforskrifter. Denne gis av kommunen.
Eventuelle klager på arbeidene kan rettes til Bærum kommune v/Folkehelsekontoret 67 50 32 00.

Alternativ overnatting
Dersom særskilte behov tilsier dette, kan Statens vegvesen tilby alternativ overnatting. For å være sikker på at vi
dekker utgiftene til oppholdet, må overnattingen avtales med oss på forhånd. Vi har reservert et antall rom på
Emmas Gjestehus, men bestillingen må gå gjennom oss.
Ønsker du/dere å benytte tilbudet om alternativ overnatting må du/dere ta kontakt med understående
innen kl.12.00 tirsdag 21.april. Oppgi antall personer i husstanden som skal benytte tilbudet, navn og alder,
familiens adresse samt et felles telefonnummer. Eventuelle behov for spesiell tilrettelegging bør også oppgis.
Statens vegvesen dekker overnatting med frokost, samt parkering av bil. Eventuelle andre utgifter må dekkes av
den enkelte.
Henvendelser om dette eller andre spørsmål rettes til:
Nabokontakt Oddrun Vågbø, Statens vegvesen, telefon 916 56 151 eller epost oddrun.vagbo@vegvesen.no
Arbeidsleder for overstående arbeider er Ulf Lundaby, NCC, tlf. 917 24 92
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