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Status avløpsledning fra Kattås til Billingstad

Oppstart våren 2021
Ferdig sommeren 2022

Utførende entreprenør: Isachsen Anlegg AS



Pågår

Ferdig

Isolering og 
tilbakefylling

HS-trasé, frest i 
asfalt –

trekkerør ikke 
lagt

Vanntilkobling 
mangler



Pågår

Ferdig

Siste rest i kum 
+ tilbakefylling 

pågår

HS-trasé, frest i 
asfalt –

trekkerør ikke 
lagt

Kumarbeid
starter nå



Pågår

Ferdig

Finpuss pågår



Pågår

Ferdig

Strekning 
komplett



Pågår

Ferdig

Strekning 
pågår, 

forventer 
ferdigstillelse 
om ca 2 uker.

Asker er komplett



 Trasé avløpsledning Kattås – Billingstad, ca. 5 km
 Grunneieravtaler med 28 grunneiere i Bærum og 27 grunneiere 

i Asker
 Prosess startet med ferdigbefaringer, overtagelser, oppgjør for 

avlingstap, tinglyste erklæringer, etc.



Støy- og støvmålinger

Støy- og støvmålinger gjennomføres kontinuerlig



Tiltak:
 Våren 2022 har vært en veldig tørr periode
 Vanskelig med vanning i kalde perioder 
 Legge knust asfalt på veien fra kryss Vestmarkveien og delvis opp til nytt vannbehandlingsanlegg
 Vanning og dustex ved behov



Turstier i Kattås-området sommerhalvåret



Turstier i Kattås-området vinterhalvåret



Transport av bergmasser ca. 01.08.22 – ca. 15.12.23

Entreprise K-205 Berg- og betongarbeider tildelt Veidekke Entreprenør AS

Ca. 285.000 m3 bergmasser skal transporteres ut på offentlig vei

Massene fraktes ut via Vestmarkveien, Tanumveien og ut mot E16 via 
Slependveien og videre til Franzefoss på Steinskogen

All anleggstrafikk vil kjøre forbi Tanum skole, Tanum Barnehage og Bjørnegård 
skole

Tiltak for å sikre myke trafikanter

Utkjøring av bergmasser på Vestmarkveien skal ikke foregå i tidsrommet fra kl. 
07.00 – 09.00 og kl. 13.00 – 15.00 på skoledager



Trafikksikringstiltak

Bærum kommune har i rammetillatelsen satt følgende vilkår knyttet til trafikksikkerhet og at tiltak beskrives i IG-søknad:

‘Anleggstrafikk, bl.a. utkjøring av bergmasser på Vestmarkveien, skal ikke foregå i tidsrommet fra kl. 07.00 – 09.00 og kl. 13.00 –
15.00, jf. reguleringsbestemmelsenes § 2.4. Byggherrens tiltak mht. sikkerhet for myke trafikanter forutsettes gjennomført. 
Trafikksituasjonen må følges opp fortløpende. Nødvendige avbøtende tiltak for å sikre myke trafikanter må iverksettes i samråd med 
Vei og trafikk og/eller Viken fylkeskommune.’

Etter dialog med BK Vei og trafikk og fylkeskommunen vil bl.a. følgende tiltak bli gjennomført sammen med Veidekke:

1. Informasjonsmøter med naboer og andre som bor og ferdes langs transportruten, herunder
- Tanum skole
- Tanum FUS barnehage
- Bjørnegård skole
- Tanum Vel
- Sykkelklubb + ev. skiklubber

2. Til skolene er det ønskelig å stille med tyngre kjøretøy slik at barna kan se viktigheten av synlighet og øyekontakt ift. kjøretøyets 
blindsoner o.l.

3. Kjøre ‘Stopp-se-vink’ kampanje, der barna skal vinke til sjåføren for å få blikkontakt, de krysser ikke veien før sjåføren vinker tilbake
4. Kontrollstasjon ved anlegget, der sjåfør foretar inspeksjon av lass og tvillinghjul før utkjøring på offentlig vei
5. Opplæring sjåfører
6. Fortløpende oppfølging av trafikksituasjonen
7. Lyssignal ved utkjøring i Vestmarkveien



Rampe for 
lasskontroll

Mast med 
sensor

Sensor utløses ved utkjøring 
etter lasskontroll, 
og det varsles med 
blinkende lys oppstrøms i 
Vestmarkveien - i 
kombinasjon med dertil 
egnede skilt.



Kattås K205 - Oversikt

R3 
Anleggsområde

R4
Mellomlager

R2       Eventuelt 
mellomlager
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Kattås - Riggplan R3
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Kattås – Riggplan R2
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ABV
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Landingsplass 
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Når bygger vi?

2021 - 2022: Ferdigstille avløpsledning fra Kattås til Billingstad. 

2022: Bergarbeider

2023: Berg- og betongarbeider

2024/2025: Betong- og Tekniske arbeider i fjellhallene

2026: Idriftsettelse


