Br. Bjerkli A/S
INFOSKRIV
Til nærmest berørte beboere tilstøtende anleggsarbeid ved Sveberg handels og
næringspark.
Som de fleste er kjent med har vi startet arbeidet med den nye Vuluveien og det nye industriområdet
«Sveberg handel og næringspark». I den forbindelse er det pågående arbeider på dagtid med
utgraving og massetransport. Til nå er dette trafikk som har berørt Vuluveien stort sett.
Nattestenging nr 1
Vi i Br Bjerkli AS er veldig opptatt av sikkerhet i våre prosjekter og ser oss derfor nødt til å kjøre
nattarbeid natt til tirsdag 04.07.2017 for å bevare sikkerheten også på E6. Arbeidet starter kl 24.00
og avsluttes kl 06.00 tirsdag morgen. E6 blir da stengt i nordgående løp i det angitte tidsrommet.
Dette er søkt og godkjent hos Statens vegvesen. Vi håper på forståelse og at dette ikke vil by på store
problemer for beboerne i området.
Fjellsprenging og stenging av E6 og Vuluveg
Om ikke lenge starter vi opp med fjellsprenging, og det skal totalt sprenges ut over 100 000
kubikkmeter med fjell. Da vil E6 bli stengt på dagtid et sted mellom kl. 11 – 13 i periode opptil 30
minutter. Vuluvegen vil også bli stengt under sprenging som foregår på vestlig side, så da blir det
ventetid på de som bor i området og skal ferdes forbi. Det er forventet at arbeidet genererer mellom
30 – 60 sprenginger, avhengig av fjellets beskaffenhet.
Vuluveg med lysregulering og ett kjørefelt åpent
Vuluvegen skal utvides og fornyes med gangveg forbi «Sekkhølet». I den forbindelse vil Vuluvegen
legges om til 1 kjørefelt med lysregulering fra kulverten under E6 og partivis forbi Sekkhølet. Dette
slik at det blir arbeidsplass til å etablere ny vegfylling og nytt VA-anlegg. Ny Vuluveg blir en del
høgere i punktet ved dagens kulvert under E6. Dette vil medføre en del ekstra tidsbruk ved å kjøre
strekningen i perioden. Så når E6 er stengt for sprenging, kan det lønne seg å vente i kø på E6 i stede
for å kjøre Vuluveg for å så havne i en tregere kø der.
Info vedr. kommende arbeider / nattestenging / sprengninger
Vi etablerer nå et register med telefonnummer som vi vil sende fremtidige varsler/info til,
vedrørende både sprengninger som vil foregå samt nattestengninger og evt. annen relevant
informasjon ifbm. vårt arbeid langs vegen.
Vi ber derfor alle som ønsker å motta informasjon om dette framover sende en SMS med teksten
«Info» til prosjektleder for Br Bjerkli AS, Ole Martin Steinvik på tlf: 406 25 898
Alle som sender SMS vil da motta et SMS-varsel før både sprenginger, nattestenginger, og evt. annen
relevant informasjon for anlegget. Det vil ikke bli sendt ut flere brev som dette for oppdatert
informasjon i tiden framover.
Dersom det ellers skulle være noen spørsmål, er også Ole Martin tilgjengelig på telefon.
Mvh.
Br. Bjerkli AS
Ole Martin Steinvik

