
 

Statens vegvesen 
 

 
01.12.2016 

Oppgradering av Tåsentunnelen: 

 
Varsel om støyende arbeider i Kaj Munks vei 
I forbindelse med oppgraderingen av Tåsentunnelen, skal det bygges en ny 
renseløsning for vaskevann fra tunnelen, et såkalt sedimentasjonsbasseng. 
Bassenget bygges delvis under bakken, og det må derfor utføres ulike typer 
støyende arbeider.  

Vi forstår at dette er en ulempe for omgivelsene, og vi gjør derfor det vi kan for å 
minimere belastningen.  

Det er hovedsakelig snakk om støy fra pigging, spunting, boring, saging i betong og 
massehåndtering. Du kan lese mer detaljert om de forskjellige typene byggestøy 
under fanen «Støy» til høyre på våre nettsider: 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo/tunnelene/tåsentunnelen 

Arbeidstid 

Generell arbeidstid vil være mandag – fredag kl.07.00-19.00. Spesielt støyende 
arbeid som spunting og pigging vil foregå i tidsrommet 08.00–16.00. 

I perioder der det foregår spesielt støyende arbeider vil vi ha pause i løpet av dagen. 
Dette blir kl. 11.00-12.00 eller 14.00-15.00 eller begge. Tidsrommet og antall 
pauser vil variere i forhold til driften av arbeidet. 

Det skal ikke utføres støyende arbeider i innsovingsperioden mellom kl. 23.00 og 
01.00. 

Helseetaten i Oslo kommune har gitt Entreprenøren PEAB dispensasjon fra 
støyforskriften for arbeider med spunting, pigging og graving. Dispensasjon fra 
støyforskiften er lagt ut på våre nettsider: 
www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo/tunnelene/tåsentunnelen  

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo/tunnelene/t%C3%A5sentunnelen
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo/tunnelene/t%C3%A5sentunnelen


Tidsplan 

Fremdrift Hva  Støy 
Mars 2017 – 
August 2017 

Bygningstekniske arbeider ifb. med 
sedimentasjonsbassenget 

Lite støyende 

Desember 2016   Spuntearbeider i forbindelse med 
sedimentasjonsbassenget 
 

Svært støyende, og 
boliger nærmest 
anleggsområdet vil 
kjenne during og 
rystelser 

Januar 2017 Boring og pigging i fjell  Støyende arbeid 
November 2016 
– August 2017 

Graving, saging i asfalt og betong 
og alminnelig anleggsarbeid 

Vanlig anleggsarbeider 

 

Midlertidig omlegging av gang- og sykkelveg fram til vår 2017 

I forbindelse med arbeidene med sedimentasjonsbassenget, er det nødvendig å 
legge om gang- og sykkelvegen midlertidig. Alternativ rute etableres på motsatt 
side av vegen. 

Mer informasjon om prosjektet finner du her: 

www.vegvesen.no/tunneleroslo  

www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo/tunnelene/tåsentunnelen 

 

Kontaktpersoner:  

• PEAB Anlegg AS, ved Karin Dalberg,  karin.dalberg@peab.no og 976 66942  
• Statens vegvesen: Øyvind Sæther, 977 42 974, oyvind.saether@vegvesen.no 
• Helseetaten Oslo kommune, Postboks 4716, 0506 Oslo, tlf. 02180, 

postmottak@hel.oslo.kommune.no  

Klager på støy skal rettes til PEAB Anlegg AS, med kopi til Oslo kommune, på epost 
eller pr. post.  

http://www.vegvesen.no/tunneleroslo
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo/tunnelene/t%C3%A5sentunnelen
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