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Varsel om støyende nattarbeider 
 

Til: Naboer ved anleggsområdet 
Fra: Statens vegvesen og IMIS as 
  
 
 
 
Kvelds-/nattarbeider Ringeriksveien 
 
Veisystemet ved avkjøring fra E16 til Vøyenenga skal legges om. Avkjøring fra rundkjøringen 
til Vøyenenga stenges og senere åpnes den nye lokalveien fra Lommedalskrysset til Vøyenenga.  
 
Hva skal utføres: 
Ny lokalvei i Ringeriksveien v/Vøyenenga senter skal asfalteres nettene til 24.10 og 25.10. 
Arbeidene vil bli igangsatt kl.21 og avsluttes kl 05.30. Arbeidet må utføres på natt for å være 
klar til stengning av ett løp i Brennetunnelen. Dette er planlagt vil skje 25.10. 
 
Utførende entreprenør er IMIS as som er hovedentreprenøren på entreprisen Rud – Vøyen. 
Kontaktperson hos IMIS er Amund Ryen, tlf 975 55 045. 
 

 
Alternativ overnatting 
Støyen fra arbeidene vil tidvis kunne overstige grenseverdiene i støybegrensningene i «T 1442 Støy i 
arealplanlegging» ved de nærmeste boligene. Statens vegvesen gir derfor tilbud om alternativ 
overnatting til de av naboene som har særskilte behov for dette. Det må tas kontakt med understående 
nabokontakt på forhånd for å få innvilget slik overnatting.  
 
 
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 kun etter mottatt dispensasjon fra gjeldende støyforskrifter. Denne gis av kommunen.  

Eventuelle klager på de tillatte arbeidstidene kan rettes til kommunen v/Folkehelsekontoret 67503200. 

 

Henvendelser om dette eller andre spørsmål rettes til: 
Nabokontakt Oddrun Vågbø, Statens vegvesen, telefon 916 56 151 eller epost 
oddrun.vagbo@vegvesen.no 
 

Saksbehandler/telefonnummer: Oddrun Vågbø 
916 56 151 
 
Dato: 
19.10.18.  
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