
Mai 2019 

 
Statens vegvesen 

 
Grunnundersøkelser i Hammersborgtunnelen 

Varsel om støyende arbeider dag og natt fra 
fredag 3.5 til fredag 10.5.2019 
 

I forbindelse med arbeider i Hammersborgtunnelen vil det fra fredag 3. mai kl. 20:00 til 
mandag 6. mai kl. 05:30 utføres arbeid døgnet rundt. Fra mandag 6. mai til fredag 10. mai 
skal det utføres arbeid på kveld/natt (kl. 20:00-05:30). 

En av forutsetningene for nytt regjeringskvartal er ombygging av dagens Ring 1. I den 
forbindelse skal det utføres grunnundersøkelser inne i Hammersborgtunnelen. Statens 
vegvesen er byggherre og ansvarlig for dette arbeidet. 

Dette skal gjøres: 

Vi må vite mer om grunnforholdene og har derfor behov for å ta ut prøver av fjellet som er 
under vegen. Det betyr at vi må bore gjennom vegkroppen, ned til fjell og deretter sette ned 
såkalte foringsrør i grunnen. Det er nedsettelse av foringsrørene som er det mest støyende 
arbeidet, i form av bankelyder/ dunking. 

Vi må utføre minimum fire (4) og maksimum åtte (8) borpunkt med dybder på 8-15 meter. 
Selve nedsettingen av foringsrør vil ta mellom 20 til 60 minutter per borhull. Alt arbeidet vil 
foregå inne i Hammersborgtunnelen, og det vil gjøre at støy til omgivelsene er noe begrenset. 
Vi gjør samtidig oppmerksom på at ett tunnelløp vil være stengt i Hammersborgtunnelen når 
arbeid utføres. 

Bydelsoverlegen i bydel St. Hanshaugen har gitt dispensasjon fra støyforskriften for arbeider 
denne perioden, og den finner du på: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo/tunnelene/hammersborgtunnelen 

Kontaktpersoner: 

• Statens vegvesen: Synne Aasrum Midtgarden, prosjekteringsleder,  
tlf. 92 49 89 42 epost: synne.aasrum.midtgaarden@vegvesen.no  

• Statens vegvesen: Tom-André Kynbråten, ansvarlig utførende, tlf. 46 82 21 21 
epost: tom-andre.kynbraaten@vegvesen.no  

• Bydel St. Hanshaugen: Pb 6999 St. Olavs plass, 0130 Oslo, tlf. 21 80 21 80  
epost: postmottak@bsh.oslo.kommune.no  

 
Klager på støy skal rettes til Synne Aasrum Midtgarden, med kopi til bydel St. Hanshaugen på 
e-post eller per post. 
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