
 

 

 

Kjære naboer, 

Fra og med onsdag, 04.12.2019, overtar BundeBygg AS byggeplassen som totalentreprenør. Som en 

del av vår tilstedeværelse og gjennomføring av byggeprosjektet, ønsker vi å orientere våre naboer 

om planer og hendelser i prosjektet. Det kan forventes utsendelse av naboinformasjon hver andre 

uke. 

Kort introduksjon av prosjektet: 

Prosjektet består av 48 leiligheter fordelt på to bygg – bygg B1 og B2, samt tilhørende kjeller under 

B1. 

Antatt ferdigstillelse av prosjektet er sommer 2021. 

Aktivitet kommende uker: 

Uke Planlagt arbeid Type arbeid Arbeidsoperasjoner som 
kan oppfattes støyende 

49 Støpe første del av 
bunnplate 

Armering, forskaling, 
støping, gravearbeider 

Kapping av jern, vibrering 
av betong, betongpumping, 
anleggsmaskiner 

50 Montering av tårnkran Montering tårnkran, 
gravearbeider, forskaling 
og armering 

Muttertrekkere, krandur, 
sleggeslag, kapping av jern, 
anleggmaskiner. 



 
51 Fortsette støp av bunnplate Armering, forskaling, 

støping, gravearbeider 
Krankjøring, hammerslag, 
vibrering av betong, 
kapping av jern, 
anleggmaskiner. 

 

Noe grunnarbeid gjenstår, og er antatt ferdigstilt uke 51. 

Tårnkranen er 40m høy, med et maks løftespenn på 50m. Se illustrasjon for angitte løftesoner under. 

Når kran ikke er i bruk, vil den stå fritt til å rotere med vinden for å redusere vindfang. 

 

 

 

Arbeidstider: 

Mandag – Fredag  07.00-19.00 

Lørdag   08.00-17.00 

Søndag   Stengt 

Vi unngår i utgangspunktet å arbeide på lørdager, med unntak av fremdriftsmessige grunner eller 

spesielle arbeider som må utføres isolert. Det vil kunne oppstå avvik fra disse tidene, og i de tilfellene 

vil vi varsle i god tid med henvisning til gjeldene dispensasjoner. 



 
Byggeplassen vil bli videoovervåket. Bygge bransjen er frekvent utsatt av innbrudd, og vi ser oss nødt 

til å sikre våre byggeplasser. Når overvåkningssystemet detekterer uønsket aktivitet inne på plassen, 

vil alarmsentral bli informert, og personer vil bli tilsnakket gjennom monterte høyttalere. Dersom 

dette ikke gir effekt, følger uttrykning ved vaktselskap eller politi. Nabobygg vil ikke bli overvåket. 

 

Ta kontakt ved spørsmål. 

BundeBygg AS  Mail: sondre.fornebo@bundebygg.no  Mobil: 97 96 97 23 

Fredensborg bolig Mail: arnt.egil.berge@fredensborgbolig.no Mobil: 47 24 44 14 
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