INFORMASJON

Varsel om støyende
arbeider ved Ramstadsletta
Nabovarsel

E18 Lysaker-Ramstadsletta (Vestkorridoren)

Den røde linjen viser der Statens vegvesen skal bore ned spunt i sommer. Nord er ned på kartet.

Byggingen av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta medfører anleggsarbeider som berører området
ved jernbanelinjen ved Ramstadsletta. For å sikre stabiliteten av Drammensbanen er det nødvendig med til
dels omfattende tiltak. Dette skjer i perioden 26. juni – 8.august 2021, og arbeidene medfører støy i
perioden.
Hensikten med arbeidet som skal gjennomføres på
Ramstadsletta i sommer er å sikre stabiliteten av
Drammensbanen i det området som vil bli vestre
tunnelportal for Høviktunnelen. Drammensbanen vil
være stengt i uke 26-31 på deler av strekningen
mellom Oslo og Drammen grunnet arbeider på
toglinjen.

Arbeidene som skal skje på Ramstadsletta kan
kun gjennomføres når det ikke går tog på
sporene. Dersom må disse arbeidene gjøres i
perioden 26.juni-8.august.
Informasjon om E18 LysakerRamstadsletta:
www.vegvesen.no/e18vestkorridoren
www.facebook.com/e18lysakerasker

Hva skal gjøres i sommer?

Når skjer arbeidet

•

•

•
•
•

En rørspunt (stålrør) bores 1,5m ned i fjell på en
200 meter lang strekning langs jernbanesporene
Den blir montert en 6 meter høy sikringsskjerm
oppå rørspunten, og vi monterer bjelker og stag i
spunten.
Fyllinger av sprengstein tippes i lengde med
rørspunten.
Jernbanesporet skal finjusteres, samt at det skal
utføres mindre arbeider med kontaktledninganlegget.

Hvor gjennomføres arbeidet?
Arbeidene gjennomføres inne på anleggsområdet
vest for Høvik stasjon, mellom Drammensbanen og
E18.
Arbeid med kontaktledningsanlegget skjer inne på
Høvik stasjon.

Hvilke maskiner vil bli brukt til
anleggsarbeidet?
Maskiner som vil bli brukt til arbeidene er
gravemaskiner, lastebiler, boremaskin, tog for
finjustering av spor og skinnegående kurvvogn.

Arbeidene vil pågå 7 dager i uken i perioden
26. juni – 8. august 2021
• Arbeidstid: døgnkontinuerlig, men støyende
arbeider (pigging, spunting, boring) vil i
hovedsak skje mandag – fredag kl 07-23 og
lørdag – søndag kl 08 – 18 (med opphold
under søndagsgudstjenesten).
Vi vil varsle naboer dersom det blir nødvendig
med støyende arbeider utover dette.

Har du behov for alternativ
overnatting?
I henhold til støyforskriften T1442 utløser de
støyende arbeidene tilbud om alternativ
overnatting. Naboer som har særskilte behov
kan ta kontakt med oss for avtale om slik
overnatting. Tilbudet gjelder også naboer som
arbeider på natten og derfor har behov for å
sove på dagtid.
Avtale om alternativ overnatting må gjøres med
Statens vegvesen på forhånd.
Hotellovernattinger som er gjort uten slik avtale,
refunderes ikke.

Innsyn i støyprognoser
Det er utarbeidet støyprognoser av uavhengige
eksperter. Naboer som ønsker det kan få innsyn i
støyprognosene, i henhold til støyforskriften T-1442.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål, kan du gjerne kontakte
assisterende byggeleder Paul Solheim og/eller
kontrollingeniør Lars Ole Andersen). Du treffer en av oss
på:
e-post: nabo.vestkorridoren@vegvesen.no
telefon 458 79 219 (betjent mellom 08.00-15.30

