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Varsel om oppstart sprengningsarbeid E16 Bjørum/Skaret 
 
Det vil være oppstart i sprengningsarbeider for bygging av ny E16 Bjørum/Skaret fra 
07.04.2020, og sprengningsarbeidene vil pågå ca.24 måneder i dagsone. Det har vært 
bygningsbesiktigelse på husene i nærheten av områdene hvor det skal sprenges, og på 
noen hus etter vurdering fra en erfaren konsulent vil det settes opp rystelsesmålere. 
Rystelsesmålerne plasseres slik at vi har kontroll på at rystelsene ikke overstiger 
grenseverdiene. Man vil imidlertid kunne kjenne rystelser under arbeidene og føle 
ubehag, selv om disse ikke er til fare for byggene. For å være føre var, ber vi folk ta ned 
bilder og ting fra vegger som har stor verdi for dem. Da disse små vibrasjonene kan føre til 
att ting ramler ned og blir ødelagt. I tillegg må man påregne støy fra boring og når salvene 
går. 
 
Ønsker man mer informasjon om sprengningen som skal utføres kan man gå til 
www.nabovarsling.no/E16Bjorum-Skaret Her er det også mulig å melde seg på vår SMS-
varslingstjeneste, dette blir klart rett før påske 2021. Dette er en gratistjeneste, og du vil 
motta en SMS ca 15-60 minutter før sprenging for det området som det sprenges i. 
 
Sprengning vil bli varslet med sirener i ett minutt med korte støt, Sirene stoppes før 
salven detoneres. Langt støt med sirene når fare er over. 
Som med annet anleggsarbeid men særs ved sprengningsarbeid er det viktig å holde 
avstand og det er som alltid ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. 
Der hvor sprengning påvirker eksisterende veger, vil det være midlertidig trafikkavvikling 
for dette. For trafikkinformasjon gå til 
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/Trafikkmeldinger#/fylke 
 
Det kan også bli aktuelt med evakuering av hus i forbindelse med sprenging, for og ivareta 
sikkerheten til tredjepart. Da kommer den en representant fra utførende entreprenør ca 
2 timer før sprenging for å varsle, viss ikke folk er hjemme blir det lagt igjen lapp med 
tidspunkt for sprenging. Det kommer noen ca 15 minutter før sprenging, og tar med 
berørte part bort fra området. 
 
 
Man kan også ta kontakt med oss i Skanska på: 
 
Sprengingsleder Kjetil Solstad: Tlf 458 69 139 Kjetil.Solstad@skanska.no 
Anleggsleder Andreas Skrunes: Tlf 90503218 andreas.skrunes@vassbakk.no 
Anleggsleder Jon Mikkel Haugen: Tlf 48607926 jon.mikkel@skanska.no 
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