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Varsel om sprenging
I forbindelse med vegprosjektet E18 Sydhavna skal det utføres
sprengingsarbeid langs med Mosseveien mellom Sjursøybrua og gangbrua til
Havneveien. Arbeidene er planlagt å starte opp onsdag 17. april 2013 og vil
vare ut september 2014.
Inntil to stenginger om dagen
Sprenging vil i hovedsak foregå hverdager mellom kl. 09:30 - 14:00. Det kan
forekomme sprengning mellom kl. 21:00 og 06:00, dette vil bli varslet
skriftlig. Sprengningsfrie perioder over 14 dager vil bli varslet skriftlig.
Personer som oppholder seg i eller i nærheten av bygninger markert rødt på
kartet (se baksiden av dette skrivet) bes av sikkerhetsmessige årsaker å
trekke innendørs samt vekk fra vinduer og fasade rettet mot

sprengingsområdet når varselsignalet høres; et langt pulserende signal i ett

minutt.

Varselsignal

Varselsignalet før sprenging er ett langt pulserende signal som varer i ett (1)
minutt før selve sprengingen. Når sprengingen er ferdig varsles dette med ett
lang støt. Sprengingen vil av de fleste oppleves som ”lett buldring” i bakken,
og er ikke forventet å medføre økt støybelastning eller rystelser.

Trafikken på Mosseveien stanses FØR sprenging og det må påregnes stans i
trafikken i mellom fem og ti minutter i forbindelse med hver sprenging. Se
kart for markering hvor trafikken stanses.
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Kontoradresse
Østensjøveien 34
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
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Vi beklager de ulemper dette vil medføre.

Har du spørsmål angående arbeidene, ta kontakt med:
Statens vegvesen
Byggeleder Oddmund Jessen tlf., 91 83 15 73,
epost: oddmund.jessen@vegvesen.no
AF Gruppen AS
Prosjektleder Jarle Kristoffersen tlf., 48198576,
epost: jarleandreas.kristoffersen@afgruppen.no
For mer informasjon om prosjektet:
www.vegvesen.no/Europaveg/e18sydhavna

