
NÆRINFO E16 Rud–Vøyenenga

Nå starter vi å bygge 
E16 Rud–Vøyenenga

Nærinfo oktober 2015

Statens vegvesen bygger nye trase for E16 
Sandvika–Wøyen fra Kjørbokrysset til Vøyenenga. 
Vegen skal bygges ut til firefeltsmotorveg og 
en 2,3 km lang tunnel, Bjørnegårdtunnelen.  
I tillegg skal det lages kollektivfelt og buss-
holdeplasser i Sandvika. Vi skal også bygge 
gang- og sykkelforbindelser, nye vegbruer og 
støyskjerming.

Når vi nå starter opp i området Rud–Vøyenenga, vil 
det bli en del støyende arbeider. Dette er fordi det er 

dårlig grunn med kvikkleire i området. Vi blir derfor 
nødt til å fundamentere vegen og bruene vi bygger, til 
fjell med peler, for at det skal holde seg stabilt.

Ved Vedbekk bruer (del av E16, se bilde over), som 
går over Bærumsveien, må vi sette ned stålvegger 
for å hindre at slam og forurensning fra bygge-
arbeidene skal forurense elva. I tillegg vil vi med 
disse veggene sikre og stabilisere massene rundt 
Bærumsveien, så denne er trygg å kjøre på når vi 
bygger ved siden av.

Bærumsveien krysser ny E16
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Dette er det vi skal gjøre i perioden  
21. oktober–mars 2016:
Området Bærumsveien/Rud
• Bore spuntvegger (stålvegger) fra uke 44 til ca. 

uke 50
Vøyenenga 
• Starte med å pele fundamenter for veg og bruer 

fast til fjell fra uke 44 og 6 måneder fremover
• Starte peling og spunt (sette ned stålvegger)  

i uke 44 og ca. 5 måneder fremover
• Pigging fra uke 43–45

Arbeidstider for støyende arbeid
I henhold til reguleringsplanen skal arbeidene følge 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 
T1442/2012
• Mandag–fredag: kl. 0700–1900
• Det skal legges inn en fast pause à en time fra 

kl. 1130–1230
• Lørdag: kl. 0800–1600 (peling og spunting 

tillates ikke)
• Det blir i tillegg utgraving og utkjøring av masser.
• Utkjøring av masser ved Løxaveien kan pågå 

frem til kl. 22.00
• Det tillates ikke arbeid på søndager og  

høytids-/helligdager.
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Kontaktpersoner Statens vegvesen 
                        Byggeleder Tom Heldal Larsen 
                        Tlf. 975 22 474, 
                           E-post: tom.larsen@vegvesen.no

                        

                        Nabokontakt Oddrun Vågbø                                         
                        Tlf. 916 56 151 
                           E-post: oddrun.vagbo@vegvesen.no

Oppdatert informasjon om planlagte trafikk- 
omlegginger, innsnevringer og stengninger 
finner du på våre nettsider. 

www.vegvesen.no/europaveg/E16barum

På disse sidene finner du også annen  
informasjon om prosjektet, illustrasjoner og 
nyhetssaker.

Behandling av støy i planleggingen

Når det utføres støyende arbeider ut over an-
befalte grenseverdier om kvelden, natten eller i 
helgen, vil vi søke dispensasjon fra støyforskrif-
tene hos kommunelegen. I slike tilfeller sender 
vi ut nabovarsel til berørte naboer i forkant.
Retningslinje for behandling av støy i areal-
planleggingen heter T1442 (2012) og ligger lett 
søkbar på nett.

For de av våre naboer som arbeider om nat-
ten, kan støyen fra anleggsarbeidene av og til 
hindre nødvendig hvile på dagtid. I slike tilfeller, 
ber vi dere om å kontakte oss slik at vi sammen 
kan finne en løsning. Hver sak behandles sær-
skilt. Ta kontakt med nabokontakten- nederst i 
dette skrivet.

Nye E16 fra Rud mot Vøyenenga

http://www.vegvesen.no/europaveg/E16barum
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