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Anleggsstart  i Bjørnegårdtunnelen

Rigging av anleggsområde i Jongsåsveien
NCC er godt i gang med å rigge nødvendig utstyr inn på 
anleggsområdet i Jongsåsveien 4. Forberedende arbeider 
for byggestart av en arbeidstunnel, ned til der hovedtunnelen skal 
gå, er i gang. I denne forbindelse vil det foregå forskjellige 
typer arbeider på dagtid fremover. Arbeidet består i hovedsak 
av etablering av grøfter, oppsetting av lagertelt, etablering av 
renseanlegg, oppsetting av brakkerigg og noe transport med 
kranbiler og hjullaster. Det meste av dette er ikke ansett som 
spesielt støyende arbeider. 

Det kan i perioder forekomme pigging. Dette er arbeider 
som medfører støy. Det er imidlertid forventet å ha relativt 
kort varighet ettersom arbeidene vil være knyttet til påkobling 
av vann- og avløpsledninger fra riggområdet. 

Det er ikke planlagt særlig støyende arbeider på riggom-
rådet utover dette.   I resten av anleggsfasen vil det være 
støy fra transport av masser og generell aktivitet på rigg-
området.

Første sprengning for Bjørnegårdtunnelen
Første salve vil fyres av i midten av februar. Sprengninger i dagen 
(i terreng) varsles med korte signalstøt i ett minutt før vi sprenger. 
Etter sprengning høres et langt signal som forteller at spreng-
ningen er over. 

Sirenevarslingen opphører først når arbeidstunnelen har kommet 
et godt stykke inn fjellet. Da går sprengningsarbeidene over 
fra «anlegg i dagen» til å være «anlegg i fjellet». 

Tunnelarbeidet vil bestå av boring, sprenging og utlasting. Etter 
hvert som adkomsttunnelen drives innover, vil støyen avta. Vi 
planlegger å være 100 meter inne i begynnelsen av april.

Gratis sms-varsling før sprengninger
De som ønsker å motta å motta sprengningsvarsel til 
mobiltelefonen sin, kan sende sms til 2252 med 
kodeord «Sandvika». Ønsker du å stoppe varslingen, 
sender du kodeord «Sandvika stopp» til samme nummer.

Informasjon februar  2015

S tatens Vegvesen har fått i oppdrag å bygge ny E16 mellom Sandvika og Wøyen. Vegen skal bygges ut til firefelts motorveg, og 
størstedelen av den går gjennom den 2,3 km lange Bjørnegårdtunnelen. Det etableres også gang- og sykkelforbindelser, nye 
vegbruer og støyskjermer. Utførende entreprenør for tunnelen er NCC. E16 skal stå ferdig høsten 2019, mens hele prosjektet, med 

ferdigstillelse av Sandvika ring, er ferdig i 2020. Arbeidet med Bjørnegårdtunnelen vil i hovedsak skje fra anleggsområdet i Jongsåsveien.

Bildet viser riggområdet i Jongsåsveien 4. Foto: Benedicte Petersen 



Transport av masser fra tunnelen

Steinmasser fra tunnelen blir fraktet ut fra anleggsområdet via 
øvre utkjøring fra riggområdet, ut på Jongsåsveien og videre til 
Kadettangen. 

Behandling av støy i planleggingen
Når det må utføres støyende arbeider ut over anbefalte grense-
verdier på kveld/natt/helg, vil vi søke om dispensasjon fra støy-
forskriftene hos kommuneoverlegen.  I slike tilfeller vil vi sende 
ut nabovarsel til berørte naboer i forkant.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen heter 
T-1442 (2012) og ligger lett søkbar på internett.

For de av våre naboer som arbeider om natten, kan støyen 
fra anleggsarbeidene periodevis hindre nødvendig hvile på 
dagtid. I slike tilfeller ber vi om at dere kontakter oss, slik at vi 
sammen kan finne hensiktsmessige tiltak. Hver sak behandles 
særskilt.  Se kontaktinformasjon for nabokontakten  nederst på 
siden.

Tiltak vi gjør for å redusere støy

Vi planlegger følgende tiltak for å dempe støyen: 

•	 Det plasseres vifter for ventilasjon inn til tunnelanlegget. Disse 
vil bli plassert i isolert container for å redusere viftestøyen ute 
på anlegget.

•	 De to teltene vi setter opp på riggområdet gir en dempende effekt

•	 Vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr gjøres i 
verkstedhall.

Arbeidstider på anlegget

•	 Nede i tunnelen kan det pågå arbeider hele døgnet

•	 Det skal ikke pågå støyende arbeider og sprengning i tunnelen 
mellom 23.00-07.00

•	 I dagen (oppe i terreng) vil de kunne pågå støyende arbeider 
i tidsrommet 07.00-19.00, etter dette kan det pågå ikke-støyende 
aktiviteter. Generell transport av masser, opplastinger og nød-
vendig forflytning av utstyr o.l. kan også skje etter kl.19.00

•	 Lørdager kan det pågå støyende arbeider fra 08.00-16.00

•	 Sprengningsarbeider i dagen vil kun skje på hverdager mellom 
kl.11.00 og 12.00, samt mellom kl.19.00 og 20.00

•	 Uttransport av masser kan foregå frem til kl.23.00

Planlagt stenging av Jongsåsveien
Der hvor tunnelen skal krysse under Jongsåsveien (2 C-D), er 
det dårlige grunnforhold. Dette medfører at grunnen må for-
sterkes ovenfra, dvs. fra terrenget. Arbeidene vil i hovedsak 
bestå av boring og installasjon av jetpeler, og vi vil benytte et 
strømaggregat i arbeidene. Støynivået på aggregatet anslås 
til å være omtrent på samme nivå som en lastbil. Vi vil jobbe 
med dette på dagtid, og det vil pågå fra mars til utpå høsten i 
år. I denne perioden må Jongsåsveien stenges for all trafikkert 
ferdsel forbi byggegropen.  Omkjøring vil bli skiltet.

Statens Vegvesen og NCC forsøker å finne løsninger for å opp-
rettholde en passasje for gående/syklende, men fordi det er 
svært trangt i området og arbeidene er meget plasskrevende, 
er det usikkert om dette lar seg gjennomføre.  

Midlertidig parkeringsplass 
Den midlertidige P-plassen som Statens Vegvesen har opparbeidet 
bak Jongsåsveien 2 erstatter parkeringsplassene som tidligere 
ble benyttet av leietakere i Jongsåsveien 4. Parkeringsplassen 
skal ikke benyttes til anleggsmaskiner.

Gangbro over Jongsåsveien
Bærum kommune har i høst ryddet fjellskjæringen langs 
Jongsåsveien mellom rundkjøringen ved Jongsåsveien 2 og 
ned til Kiwi. Ved rundkjøringen skal kommunen etablere en 
midlertidig gangbro fra Jongsåsveien 2 og over til Kjørbokollen. 
Den forventes ferdigstilt i løpet av vinteren.

 Ta kontakt med Bærum kommune for nærmere informasjon.

Følg tunneldriften på nett
På nettstedet webgis.no/E16-Sandvika kan du følge fremdriften 
i tunneldrivingen og finne avstand fra bygninger til tunnelen.

KONTAKT

NABOKONTAKT
Oddrun Vågbø
tlf. 916 56 151
e-post: 
oddrun.vagbo@vegvesen.no

www.vegvesen.no/e16barum

Jongsåsveien
 stenges

15
-0

20
0 

gr
afi

sk
.s

en
te

r@
ve

gv
es

en
.n

o


