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Naboinformasjon 

Planlagte nattarbeider i forbindelse med Tunveien Skårer Syd  
 

ENDRING AV TID 
Viser til tidligere utdelt naboinformasjon om montasje av moduler i uke 8. Grunnet uværet «Elsa» så har båten med 
modulene blitt liggende lenger i havn i Estland enn planlagt. Det vil si at montasjen av hus 2 og 3 vil bli utsatt, og vil 
foregå nattestid i uke 9, 24.-29. februar 2020. Ikke i uke 8 som tidligere varslet. 
 

Beklager ulemper dette kan medføre, men været er dessverre ikke noe vi kan styre. 
 

Kjøremønster blir som tidligere informert. 

   
 

Boligene kommer ferdig som moduler og blir heist på plass med mobilkran. Modulene kommer som 
spesialtransport med politieskorte fra Oslo havn til byggeplass. Monteringen vil skje 24.feb. – 29.feb. 2020 for hus 
2 og 3. Arbeidet vil foregå på nattestid. 
 
Vi ønsker samtidig å informere om modulmontasje av hus 4 som vil foregå i uke 10, 2. mars – 6. mars. Dette også 
på nattestid.  
 
Årsaken til nattarbeidet er restriksjoner på kjøretøy med last på bredde 4,2 meter. Disse kan kun transporteres på 
norske veier i tidsperioden 22.00 – 07.00. 
 
Som ved alt byggearbeid, kan det bli noe støy og tungtransport til og fra byggeplassen i hele byggeperioden. Ved 
nattarbeid gjør vi følgende tiltak:  

- Ingen biler skal unødvendig gå på tomgang 
- Bruk av walkie-talkie for å unngå roping 
- Bruke støysvakt utstyr der det lar seg gjøre 

 
Monteringen av modulene i seg selv er ikke støyende. Støy som kan forekomme er fra kran, transport og 
stillasmontasje. Beklager ulemper dette kan medføre, men vi gjør det vi kan for å redusere støynivået så mye som 
mulig. 
 
Av erfaring vet vi at byggeplasser ofte er spennende for barn. Byggeplasser er imidlertid en potensielt livsfarlig 
lekeplass. Vi vil gjøre vårt for å sikre byggeplassen på best mulig måte, men vi henstiller til foreldre med 
mindreårige barn og andre om å holde barn borte fra byggeplassen og være oppmerksomme på anleggstrafikk i 
området slik at ingen blir skadet. 
 
Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle i nærområdet, men ber om forståelse for at vi i 
perioder vil kunne skape støy og uønsket aktivitet. 
Vi vil legge ut informasjon om vår aktivitet på nettsiden https://skarersydnabo.no/ Her kan du abonnere på 
nyhetsmeldinger på e-post. 
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