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E16 Sandvika-Wøyen – lokalveinettet   Sandvika 23.9.20 

Varsel om kvelds- og nattarbeider 

  

Nye E16 er for lengst ferdig bygget og satt i drift, men det gjenstår viktige arbeider på 

lokalveinettet før siste del av Sandvika Ring kan ferdigstilles og åpnes for trafikk.  

 

• Innen jul er mesteparten av arbeidene ved Ringeriksveien/Åses vei ferdige 

• Hamangtunnelen åpner ned til Brynsveien i januar/februar 

• Ny Bjørnegård bru over Sandvikselva ferdigstilles i løpet av våren  

• Prosjektet som helhet vil være ferdig sommeren 2021, men det vil tidvis pågå 

etterarbeider, rydding og beplantning i det forskjellige områdene 

 

Mandag 28. september - fredag 2. oktober i tiden 07-23. 

Ringeriksveien (gamle E16), nord og sør for Hamangtunnelen. 

Det planlegges støping av betongrekkverk (glideforskaling) langs Ringeriksveien nord og sør 

for Hamangtunnelen denne uken. Støpearbeider må pågå både dag og kveld til arbeidet er 

ferdig og kan ikke avbrytes. Støy fra betongvibratoren i støpeformen vil tidvis kunne høres i 

de nærmeste boligene. Områdene det skal arbeides i vises i blå sirkler under på bildet. 

Folkehelsekontoret i Bærum er informert om de utvidede arbeidstidene i perioden. 
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I starten av uke 41 planlegges støp av ny Bjørnegård bru over Sandvikselva ved 

Industriveien/Brynsveien. 

Arbeidene innebærer arbeider med betongbiler, betongpumpe og betongvibrator. Det er 

nødvendig å gjennomføre støpearbeidene i ett, de kan ikke avbrytes underveis, og vil derfor 

kunne pågå inntil 24 timer.  

Folkehelsekontoret i Bærum er informert om de utvidede arbeidstidene i perioden. 

 

 
 

 

 

Støy fra arbeidene vil kunne overskride grenseverdiene i kommunens støyforskrifter og den 

nasjonale forskriften T1442, og utløser derfor tilbud om alternativ overnatting for de 

nærmeste og mest berørte naboene. Ved behov for alternativ overnatting, ta kontakt med 

Oddrun Vågbø på oddrun.vagbo@vegvesen.no eller telefon 916 56 151. 

 

Utbyggingsarbeidene kan følges på Facebook, https://www.facebook.com/e16sandvikaskaret. 

Informasjon om utbyggingen E16 Sandvika – Skaret finner du også på 

https://www.vegvesen.no/europaveg/e16barum/ 

 

 

 

 

Nærmere informasjon om arbeidene kan rettes til 

Oddrun Vågbø 

oddrun.vagbo@vegvesen.no 

Tlf: 916 56 151 

 

 

mailto:oddrun.vagbo@vegvesen.no
mailto:oddrun.vagbo@vegvesen.no

