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Traséen

Trasé for avløpsledningen vil komme ned langs Stokkerveien og krysse Billingstadveien og
gå langs denne ca. 80 m før den stuper ned mot det nye byggefeltet på Nadderud på
Askersiden. Traséen krysser Dragonveien og kommer ut i Husarveien mellom nr. 18 og
20. Arbeidene i Husarveien vil også inkludere legging av ny overvannsledning for Asker
kommune.
Det er planlagt en boret løsning mellom Husarveien og Lynbanen (løsmasseboring)
og videre fjellboring fra Lynbanen til Lagerudbekken der avløpsledningen skal kobles
på Veas-tunellen. Selve Lynbanen vil være åpen i hele anleggsperioden. Boregropen
er sikret med både anleggsgjerde og ballnett. Anleggsområdet er sikret med
anleggsgjerde.
Vi ber om at barn holdes unna anleggsområdene.

Arbeidstid
Tidligere informasjon om arbeidstid gjelder:
Arbeidstid vil være 07.00 – 19.00 mandag – fredag (noe kortere arbeidsdag på
fredager).

Husarveien – status og arbeider ut juli

Vi starter ikke med ledningsanlegg i Husarveien før etter sommerferien, oppstart uke
31. I perioden fram til ferien vil det arbeides i spuntgrop i gangvei til Lynbanen.
I ukene 28, 29 og 30 er gjennomkjøring i Husarveien mulig.
Støy og støvreduserende tiltak vil bli ivaretatt iht. gjeldende regelverk.
Det vil bli etablert nødvendige tiltak for å sikre myke trafikanter.

Lynbanen – status og arbeider ut juli
Det vil foregå arbeider i spuntkassen på Lynbanen fram til og med uke 27. Siste del av
utgraving, betongarbeider og sikring.

Lagerudbekken – status og arbeider ut juli
Adkomstvei er etablert, og bekken lagt midlertidig i rør med fangdam oppstrøms.
Fram til og med uke 27 vil det foregå arbeid med sikring og mottaksgrop på stedet.

Kontaktpersoner for anleggsarbeidene i Asker og Bærum Vannverk
Spørsmål omkring anleggsarbeidene kan rettes til:


Prosjektleder Bjørn Skjevdal;
tlf.: 900 99 635, e-post: bsk@abvann.no
eller



Byggeleder Arild Bakke:
tlf.: 928 23 085, e-post: aba@abvann.no

