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Nærinformasjon 
Til: Naboer Jongsåsveien 
Fra: Statens vegvesen   
Kopi:  

 

Til våre naboer 
 

Pågående anleggsarbeider i Jongsåsveien  
Bjørnegårdtunnelen skal krysse under området og derfor er det nødvendig å styrke grunnen 
i denne delen av veien. Arbeidet medfører at et større område er gravd ut der tunnelen skal 
krysse under veien. Grunnen styrkes med jetpeling fra overflaten. Det innebærer at mange 
små hull bores ned til ønsket nivå og det injiseres en svak betong for å skape en egnet 
masse til å drive tunnelen igjennom senere. Arbeidene er godt i gang og veien skal etter 
planen åpnes igjen 30.oktober. Alternativ passering for gående og syklende er skiltet.  

 
 
Utvidet arbeidstid for støyende arbeider 15. mai – 30.oktober 
For å kunne ferdigstille arbeidene uten forsinkelser, har NCC søkt Folkehelsekontoret om 
utvidet arbeidstid for jetpelingen.  
 
Søknaden er innvilget og det kan nå arbeides hverdager mellom kl. 0700 – 1800, med en 
times pause midt på dagen.  
 
Eventuelle klager på Folkehelsekontorets vedtak kan rettes til kommuneoverlegens kontor 
67 50 32 00 eller epost til post@baerum.kommune.no 
 
I den grad det er mulig, vil det bli forsøkt å redusere ulempene for omgivelsene.  Naboer 
med særskilt behov, kan søke om alternativt oppholdssted på dagtid, det vil  si dagrom på 
hotell. Se kontaktperson nederst på siden. 

 
 
Respekt for arbeiderne 
For noen dager siden ble det kastet en tom flaske ned på arbeidslaget som utfører 
jetpelingen i Jongsåsveien. Heldigvis ble ingen personer skadet. Kastingen skjedde fra kjent 
oppgang i Kjørbokollen og hendelsen er varslet til politiet. Vi forventer at det var en 
engangsforeteelse. Til tross for de plager og ulemper som utbyggingsarbeidene påfører 
omgivelsene, ber vi om respekt for det arbeidet som entreprenørens personale utfører i 
forbindelse med byggingen av Bjørnegårdtunnelen. 

 
For nærmere informasjon:  

Nabokontakt Oddrun Vågbø, tlf. 916 56 151, oddrun.vagbo@vegvesen.no 

Se også prosjektets sider:  www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum  

Saksbehandler/telefonnummer:  

Oddrun Vågbø,  

tlf. 916 56 151, oddrun.vagbo@vegvesen.no 

 

Vår dato: 

13.05.15  
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