
NABOINFORMASJON NR 1  

Bygging av Vestli skole og flerbrukshall på adresse Vestlisvingen 184, Oslo 

 

Veidekke Entreprenør AS fører opp nye Vestli skole i perioden fra juli 2018 til januar 2021 og det vil i 

perioder forekomme støyende arbeider fra byggeplassen. Den gamle skolen er revet og arbeidene 

med å bygge ny skole er i gang. I høst skal grunnarbeider og fundamenter på plass og det medfører 

masseutskifting og sprengning. Sprengningen vil foregå i nordre del av tomta og starter opp i 

overgang oktober/november. I forkant av dette vil eiendommer tilgrensende besiktiges og 

rystelsesmålere monteres. Byggeplassen vil få støymåler. Støyende aktiviteter med sprengning- og 

grunnarbeidene skjer periodevis i løpet av arbeidsdagen (man-fre) mellom 07 og 19. Svært støyende 

arbeider kan foregå mellom 07-17. Det vil være 1 time fast pause midt på dagen fra 11-12 hvor alle 

støyende arbeider opphører. Dette er i tråd med bydelsoverlegens dispensasjon fra støyforskriften, 

gitt Veidekke for perioden 15.10.18 – 15.12.18.  

I forkant av sprengningstidspunkt (skyting av salver) vil nødvendig vakthold og sikkerhetssoner 

etableres i områder hvor sprengning skjer ved tomtegrense. 

Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, bruk av 

presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein/betong og arbeider 

nærmere enn 50m fra bygning med støyfølsom bruk. 

Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene: 

• Vi har dialog med virksomheter som bli berørt. 

• Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på 

døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt. 

• Vi har etablert faste pauser for sterkt støyende arbeider. 

Arbeider som foregår utenfor tidsintervaller det er gitt dispensasjon for kan også oppleves som 

støyende uten at det er i strid med støyforskriften. 

Vi vil holde dere oppdatert om endringer i arbeidstid eller liknende på følgende måter: 

• Oppslag ved byggeplassen og nærmiljø. 

• E-post, personlig informasjon til de mest berørte naboene 

• Eventuelt Informasjonsmøte 

Spørsmål og henvendelser kan rettes til  nabokontakt ved anleggsstedet: 

Audun Sandstad  

Anleggsleder / Veidekke  

audun.sandstad@veidekke.no 

Tlf 48087784           
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