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PROSJEKT E6 ARNKVERN-MOELV
Døgnkontinuerlig arbeid på Tjernli

Det vil bli gjennomført døgnkontinuerlig arbeid på Tjernli i forbindelse med støping av ny
jernbanebru for framtidig Inter-City-kryssing (IC) i tiden

onsdag 29. mai til onsdag 5. juni, inkludert Kristi
himmelfartsdag 30. mai.
Arbeidet skal gjennomføres med kjøring av glideforskaling for støp på brukonstruksjonen
for framtidig IC-kryssing. Dette er en metode som blant annet er utført på Munchmuseet i
Bjørvika i Oslo. Glidestøp er en konstruksjonsmetode hvor betongen støpes ut lagvis i en glidende
forskaling som løftes med jevne mellomrom. Når denne støpen først har begynt, er det ikke mulig
å avbryte, den vil dermed foregå også på natt.
Arbeidene vil bidra til noe støy, bl.a. ved vibrering og pumping av betongen. I perioden vil
støynivået kunne gå ut over de rammer som er satt i reguleringsplanen for E6.
For å kunne utføre arbeidet har E6-prosjektet fått dispensasjon fra kommunens
støyrestriksjoner i reguleringsplanen. Forutsetningen for døgnkontinuerlig arbeide er bl.a.
at det skal overholdes en «stille periode» i tidsrommet kl. 23.00 til kl. 01.00 og at det skal
benyttes de mest støysvake maskiner og metoder som er tilgjengelig i markedet.
Dersom noen naboer mener at arbeidene vil føre til store plager og problemer med
nattesøvn kan prosjektet tilby alternativ overnatting. I så fall ta kontakt med prosjektet.
Vi håper ulempene blir så små som mulig for dere som naboer til anleggsområdet og vil
gjennomføre arbeidet så raskt vi kan og med de mest støysvake redskaper på markedet.
Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part,
dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og
leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold
som er direkte knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen
Veidekke Entreprenør AS
Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

