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Oppgradering av Brynstunnelen: 
Varsel om støyene nattarbeider, inkl. 
innsovingsperioden, i fire netter 14.-18.3.2016 
 

I fire netter, fra mandag 14. til fredag 18. mars 2016, blir det støyende arbeider 
hele natten, også i innsovingsperioden kl. 23.00-01.00.  

Det skal bores stag inn i tunnelveggen, og dette arbeidet støyer. Årsaken til at dette 
arbeidet må gjøres på natten, er at Brynstunnelen må helstenges i begge løp mens 
arbeidene pågår. På grunn av framkommelighet for trafikantene kan ikke dette 
gjøres på dagtid. 

Helseetaten i Oslo kommune har gitt dispensasjon fra støyforskriften 
Entreprenøren Veidekke har fått dispensasjon fra støyforskriften for arbeider hele 
døgnet for perioden 20.2-31.3.  

Ifølge denne dispensasjonen skal det vanligvis ikke foregå støyende arbeider i 
innsovingsperioden kl. 23.00-01.00. Men på grunn av nødvendige arbeider har 
Veidekke søkt særskilt om, og fått innvilget, dispensasjon for støyende arbeider 
også i innsovingsperioden i fire netter fra kvelden mandag 14. mars.  

Generell arbeidstid  
Generell arbeidstid for prosjektet er hele døgnet mandag til lørdag. Det vil også 
kunne foregå arbeider på søndager.  

Arbeidstider for særlig støyende arbeider  
Særlig støyende arbeider som f.eks. pigging, skal begrenses til mandag-fredag kl. 
08.00-16.00, og lørdager kl. 10.00-17.00. Det vil unntaksvis foregå særlig 
støyende arbeider også utover disse tidspunktene, når dette er nødvendig.  

Både Vegvesenet som byggherre, og entreprenøren Veidekke, har som mål at 
arbeidene skal være til minst mulig sjenanse for naboer. 
Tunnelrehabiliteringsprosjektet er imidlertid et svært viktig samferdselsprosjekt for 
Oslo, og det er derfor viktig at vi gjør arbeidet unna så raskt som mulig. 



Kontaktpersoner  

• Veidekke Entreprenør: Driftsleder Bjørn Arve Hærgard, bjoern-
arve.haergard@veidekke.no, 924 07 144  

• Statens vegvesen: Byggeleder Bjørn Kroken, bjorn.kroken@vegvesen.no, 472 72 
268  

• Helseetaten Oslo kommune: tlf. 02180.  
 
Klager på støy skal rettes til Veidekke med kopi til Helseetaten Oslo kommune. 

 

Les mer om prosjektet: www.vegvesen.no/tunneleroslo  
På nettsiden ligger også mer generell informasjon om arbeidet i Brynstunnelen. 
Her vil også støydispensasjoner bli lagt ut. 

http://www.vegvesen.no/tunneleroslo

