
                             

                      Naboinformasjon 

  Side 1 av 3 

 

 
PROSJEKT OG UTVIKLING 
 
 
Informasjon om oppstart av anleggsarbeidene for nytt helsehus på 
Søndre Borgen. 
 
 
Foreløpig fremdrift: 
Vi starter med omlegging av veien forbi byggetomt og eksisterende 
sykehjem/barnehage i uke 44, 1. november 2021. 
 
Omlegging av vei, oppføring av bygge gjerder er planlagt ferdigstilt i løpet 
av uke 46. 
 

   
 
 
 Frem til desember 2021 vil det foregå 

o Gravearbeider og klargjøring av tomt (en del massetransport) 
o Pelearbeider (dette medfører støy) 
o Betongarbeider 

 

 Fra desember 2021 til sommeren 2022. 
o Betongarbeider og montasjearbeider 
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 Fra sommer til høsten 2022. 
o Yttervegger og tak 
o Tett bygg 

 
 Høsten 2022 frem til sommeren 2023. 

o Innvendige arbeider 
 

 Vår og sommer 2023. 
o Opparbeidelse av utomhus arealer. 

 
 
Ferdigstillelse høsten 2023. 
 

Trafikksikring: 
Det vil være trafikkvakter ved fotgjengeroverganger ved skolestart og 
skoleslutt. 

 
 
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 
(mandag - lørdag).  
 
Spesielt støyende arbeid 
Spesielt støyende arbeid som pigging, spunting og andre arbeider som 
støyer utover anbefalte støygrenser, skal ikke settes i gang uten at det er 
gitt en særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen. 
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Slik tillatelse vil normalt ikke bli gitt utenfor 
 08.00-17.00 på virkedager i sommerhalvåret (1. mai- 31. august) 
 08.00-19.00 på virkedager i vinterhalvåret 

 
 
Kontaktpersoner Byggherre, Prosjekt og utvikling: 
Navn: Lars Hanstensen       /    Jørn Forbord 
Mobil: 40 44 88 95     93 41 43 11 
e-post: lars.hanstensen@asker.kommune.no jorn.forbord@prodecon.no 
 
  
 
Kontaktpersoner Entreprenør, Veidekke AS: 
Navn:   Nils A Mogstad  /  Per Arne Leversby 
Mobil:   906 91 063    928 70 484 
e-post:  nils.mogstad@veidekke.no per.arne.leversby@veidekke.no 
 
 
Intern kopi: 
 -  Innbyggertorg@asker.kommune.no 

Retningslinjer for støyende arbeid: 
Asker kommune ønsker å ikke belaste nabolaget mer enn nødvendig og 
følger retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2012.  
Hvis du ønsker mer detaljer om disse retningslinjene kan du finne dem på 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-
arealplanlegging/id696317/ 
Kapittel 4 beskriver Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet. 
 
 
Kvelds- eller helgearbeid 
Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid 
(utover anbefalte støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene 
vil du motta et nytt nabovarsel i forkant.  
 
Kommunen kan imidlertid ikke sette i gang slikt støyende arbeid uten først 
å ha fått en særskilt tillatelse fra kommuneoverlegen.  
 
Kun i helt spesielle tilfeller vil kommuneoverlegen gi tillatelse til støyende 
arbeid på søn- og helligdager. 
 
 


