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Nærinformasjon 
Til: Naboer på Mølla og Franzefoss 
Fra: Statens vegvesen   
Kopi:  

 

 

Til våre naboer 
 

Pågående anleggsarbeider  
I områdene Franzefoss og Mølla er det lite fjell og vi bygger derfor betongtunneler som skal 
forlenge fjelltunnelen som sprenges ut fra Kjørbo. Før arbeidene med betongtunnelene kan 
starte, må masser fjernes slik at disse kan bygges på riktig nivå i forhold til fjelltunnelene.  
Når Bjørnegårdtunnelen er ferdig, vil det bli lagt masser over betongtunnelene. Området vil 
også bli beplantet. Men frem til vi kommer så langt, er det meget omfattende 
anleggsarbeider som må gjennomføres. Se beskrivelser på tidligere distribuert 
nærinformasjon på www.vegvesen.no/europaveg/E16barum 
 
 
Arbeidene med utkjøring av masser fra områdene på Franzefoss og Mølla kan utføres 
hverdager mellom kl. 0700 og 2300 og til kl.1600 lørdager. 
 

 
Utvidet arbeidstid sekantpeling 15.juni - 31. juli på Mølla 
For å kunne gjøre arbeidene ferdig uten forsinkelser, vil arbeidstiden for sekantpelingen 
som pågår i området bli utvidet. Sekantpeling innebærer at man borer stålrør ned i grunnen, 
fjerner masser og fyller hulrommet som oppstår med betong.  Til sammen danner de 
betongvegger som vil ha en midlertidig funksjon som støttemur for byggegropene mens 
betongtunnelene bygges.  
 
I og med at beregnet støynivå ligger under kravene i støyforskriften T-1442, vil NCC kunne 
foreta disse arbeidene frem til kl. 23 på hverdager. Lørdager kan det arbeides frem til kl.19. 
Folkehelsekontoret er informert om arbeidene. 
 
 
Arbeidene utføres med blant annet gravemaskin og borerigg og man benytter er de mest 
støysvake de mest støysvake metodene. Ved behov for nærmere informasjon om 
utbyggingsarbeidene, se www.vegvesen.no/europaveg/E16barum eller ta kontakt på 
nabokontakten på epost/telefon. 

 
 
 
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: 

11.06.15  
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