
 

 

 

 

Nabovarsel 
 

Nytt fortau og gang- og sykkelvei langs fylkesvei 2736 

Verksveien 

Viken fylkeskommune skal bygge ca. 225 meter med nytt fortau og gang- og sykkelvei langs fv. 

2736 (tidl. fv. 62) Verksveien i Skotselv sentrum.  

 

Det er en strekning forbi Bunnpris AS som skal bli tryggere for de myke trafikantene. I tillegg skal 

Øvre Eiker kommune bytte ut ca. 230 meter med vannledning som går gjennom traseen. 

Arbeidene med å grave i veien startet i desember 2019, og deler av veien er allerede lagt om. 

Planen er at anlegget skal stå ferdig sommeren 2020.  

 

Informasjon til bilister og myke trafikanter  

Under anleggsperioden legger vi om veien. I tillegg blir det lysregulering og perioder med 

manuell dirigering forbi stedet vi jobber. Myke trafikanter som skal forbi arbeidsstedet blir ledet 

inn på en midlertidig gangvei. Gangveien er sikret mot trafikken og anleggsområdet.  
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Nattarbeider 

Dersom det blir nødvendig med nattarbeid, vil kommunen varsle naboene i område via SMS i 

god tid før vi starter arbeidene. Vi prøver selvsagt å unngå dette, men når vi må krysse veien for 

å tilkoble vannledningen mot hus, kan nattarbeid bli aktuelt for å klare å holde det ene 

kjørefeltet åpent til enhver tid på dagtid. Tilkomst til butikken skal til enhver til ivaretas.  

 

Besiktigelse av hus 

Vi skal gjennomføre besiktigelse av hus. Vi skal også sette opp rystelsesmålere på de aktuele 

husene slik at vi kan måle grenseverdiene og følge med på om det oppstår en skade på huset i 

forbindelse med arbeidene. Det er heldigvis sjelden det oppstår skader i forbindelse med slike 

arbeider.  

 

Midlertidig løsning for vann 

 Vi etablert en midlertidig løsning for å vannforsyning under anleggsperioden. Ved vannavslag vil 

vi varsle de berørte.  

 

Søppeltømming 

Renovasjon vil forgå som vanlig.  

Aktiv Veidrift vil bistå Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS(RfD) med å sørge for at 

søppeldunkene blir tømt om tømmingen blir berørt av vårt arbeid.  

 

Har du spørsmål, ta kontakt med: 

Odd Arne Stavik, byggeleder Viken fylkeskommune, mobil 948 78 339 

Øyvind Harstad, prosjektansvarlig Øvre Eiker kommune, mobil 477 11 929 

 

 


