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Informasjon om anleggsarbeider for Heggedal torg og park 
 
Anleggsarbeidene for bygging av torg og park mellom det nye 
innbyggertorget og Kistefossdammen er nå i oppstartsfasen. 
 
Foreløpig fremdrift: 
x Høst 2021  

o Grave- og terrengarbeider (inkl fjerning av fjell) 

o Fundamentering/peling for bryggesti langs del av 
Kistefossdammen 

o Steinplastring av skråning i utfylt bukt ned mot Kistefossdammen 

o Plassering av skulptur på svaberg 

o Omlegging og ny infrastruktur i bakken 

x Vinter, vår og sommer 2022 
o Etablere gatevarme, belegningsstein, veier og plasser 

o Ferdigstillelse av elementer som inngår i prosjektet (scene, torg, 
skulpturer, lekeapparater mm) 

o Beplantning, grøntanlegg 

 

Ferdigstillelse av anleggsarbeidet aug/sep 2022. 

 
Støyende arbeid: 
Det er ikke til å unngå at anleggsarbeid kan medføre noe støy, men 
støyende arbeid vil bare foregå mellom 07.00 og 19.00 på virkedager 
(normalt mandag-torsdag, men fredager kan også forekomme). Mindre 
støyende arbeider vil kunne forekomme også litt etter kl 19.00. 
 
Spesielt støyende arbeid 
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting, boring og andre arbeider 
som støyer utover anbefalte støygrenser, er planlagt igangsatt uke 37. 
Dette arbeidet er forventet å vare til ut uke 46 2021. 
 
Søknad om spesielt støyende arbeider er sendt kommuneoverlegen, og 
tillatelse er forventet å foreligge en av de nærmeste dagene. 
 
Metode for å fjerne fjell i grunn  
Det er en god del fjell som skal fjernes innenfor anleggsområdet, og dette 
vil primært bli fjernet ved forsiktig sprengning. Dette er ansett å være den 
metoden som gir minst støybelastning for naboer. Utkiling av fjell gir 
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mindre rystelser, men medfører mer boring i forkant. Denne metoden vil 
bli benyttet på de områder hvor fjell ligger svært nær de nye byggene på 
sentrumstomta, da dette gir mindre rystelser.  
På steder hvor det kun er begrensede mengder fjell som må fjernes vil det 
være mest aktuelt å pigge bort fjellet. Enkelte steder kan det være aktuelt 
å sømbore i fjellet, for å få en jevn avslutning på fjellet. 
 
Nedtapping av dam 
For å få utført arbeider langs vannlinjen av Kistefossdammen på en 
hensiktsmessig måte, vil dammen være nedtappet inntil 2 meter under 
normal vannstand i perioden september-desember 2021. Tillatelse til 
dette til taket er innhentet fra NVE som er øverste myndighetsinstans for 
tiltak i vann og vassdrag.  
 
 
 

 
 

Kontaktpersoner: 
 
Anleggsleder (SL Stenlegging AS)                         
Navn: Ingar Kaasa 
Mobil: 99 33 77 38 
e-post: ingar@stenlegging.no 
 
Byggeleder                         
Navn: Ketil Katrud 
Mobil: 97 74 83 25 
e-post: ketil.katrud@asker.kommune.no 
 
Prosjektleder 
Navn: Jan Richard Eriksen 
Mobil: 93 43 37 55 
e-post: jeriksen@asker.kommune.no 
 
 


