NABOinformasjon
KT1505 Gullhella VA

16. desember 2016

Informasjon om nattarbeid i
Røykenveien - støyende arbeider
etter kl 1900.
RIGGPLASS

Entreprise E-1:
Tords, Ulfs, Eriks og
Jørgens vei
(anleggstraseene er merket
med sort)
Nattarbeid:
Mandag 19.12.16 til
Tirsdag 20.12.16

ERIKS VEI

JØRGENS VEI

Planlagt fremdrift for
prosjektet:
Oppstart anleggsarbeider:
Uke 41 i 2016
Planlagt ferdigstillelse:
August 2017

Kontaktpersoner:
Byggeleder:
Navn: Ketil Kathrud
Mobil: 977 48 325
e-post:
ketil.kathrud@asker.kommune.no
Entreprenør Isachsen Anlegg AS:
Navn: Rune Gundhus
Mobil: 979 94 073
e-post:
rune.gundhus@isachsenas.no

TORDS VEI

ULFS VEI

NATTARBEID
i Røykenveien

Side 1 av 2

Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2015\KT 1505 Gullhella\400 Korrespondanse\470
Grunneiere\E-1 Tords, Ulfs, Eriks, Jørgens vei\161216_E1_Naboinfo_anleggsarbeid_natt_4.doc

Mal sist endret: 23.09.2016

Side 2 av 2

NABOinformasjon
KT1505 Gullhella VA

16. desember 2016

Informasjon om nattarbeid i
Røykenveien - støyende arbeider
etter kl 1900.
RIGGPLASS

Entreprise E-1:
Tords, Ulfs, Eriks og
Jørgens vei
(anleggstraseene er merket
med sort)
Nattarbeid:
Mandag 19.12.16 til
Tirsdag 20.12.16

ERIKS VEI

JØRGENS VEI

Planlagt fremdrift for
prosjektet:
Oppstart anleggsarbeider:
Uke 41 i 2016
Planlagt ferdigstillelse:
August 2017

Kontaktpersoner:
Byggeleder:
Navn: Ketil Kathrud
Mobil: 977 48 325
e-post:
ketil.kathrud@asker.kommune.no
Entreprenør Isachsen Anlegg AS:
Navn: Rune Gundhus
Mobil: 979 94 073
e-post:
rune.gundhus@isachsenas.no

TORDS VEI

ULFS VEI

NATTARBEID
i Røykenveien

Side 1 av 2

Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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e-post:
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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rune.gundhus@isachsenas.no

TORDS VEI

ULFS VEI

NATTARBEID
i Røykenveien

Side 1 av 2

Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
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Asker kommune rehabiliterer vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.
Det informeres om at entreprenør må jobbe om natta i følgende tidsrom:
Mandag 19.12.16 kl 1800 til

Tirsdag 20.12.16 kl 0600.

Det ble dessverre feilaktig informert om nattarbeid onsdag 14/12 til torsdag 15/12.
Dette arbeidet forskyves til mandag kveld 19/12.
Hva skal gjøres
Vannledningen som forsyner Ulfs vei og Tords vei skal skiftes ut. Det er utført hammerboring
under Røykenveien. Det skal settes ned nye kummer i gang- og sykkelveien i Røykenveien.
Her er det trangt og Røykenveien må snevres inn til ett kjørefelt. Statens vegvesen gir
tillatelse til et kjørefelt i Røykenveien kun på nattestid.
Arbeidene som skal gjøres om natta er:
• Oppgraving av masser.
• Pigging av fjell.
• Kapping av rør.
• Nedsetting av kum.
• Kobling av vannledninger.
• Igjenfylling av masser.
Vannavslag
I samme periode blir det vannavslag for de abonnenter som er tilknyttet den kommunale
vannledningen som skal kappes og gjøres arbeider på i Røykenveien. Vannledningen i Ulfs vei
skal kobles sammen med vannledningen som ligger langs Røykenveien.
Husk å tappe vann til vannforbruk når vannet er stengt.

Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å
sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke
oppføring.
Generelt om støyende arbeid
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men støyende arbeid vil bare
foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager (mandag - lørdag).
Retningslinjer for støyende arbeid
Asker kommune ønsker ikke å belaste nabolaget mer enn nødvendig og følger retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
Kvelds- eller helgearbeid
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover anbefalte
støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene vil du motta et nytt nabovarsel i
forkant.
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først å ha fått en
særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende arbeid på søn- og
helligdager.
Spesielt støyende arbeid
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som støyer utover anbefalte
støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er gitt en særskilt tillatelse fra
kommuneoverlegen.
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2015\KT 1505 Gullhella\400 Korrespondanse\470
Grunneiere\E-1 Tords, Ulfs, Eriks, Jørgens vei\161216_E1_Naboinfo_anleggsarbeid_natt_4.doc

Mal sist endret: 23.09.2016

Side 2 av 2

