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Verket - informasjon fra prosjektene 25.10.2021 

 

Hei 

 Litt informasjon fra byggeplassene kommende uke: 

 Verket Hotell og Boliger: 

• Verket Hotell og boliger skal ha en storstøp førstkommende torsdag (28.10.21) Da 

starter vi tidlig om morgenen, klokken 06.00 og vil holde på ut over kvelden. Det er 

forventet at vi er ferdig til klokken 23.00. 

• Ved arbeider etter klokken 19.00, så er det skjerpede krav til oss vedr. støyende 

arbeider. (55Db). Ved tidligere aktiviteter av samme art, så har vi målt at vi er under 

disse grenseverdiene. Vi anser derfor at vi også denne gangen oppfyller 

grenseverdiene. 

• Pelingen på hotellet følger tidligere varslet fremdrift, og prognosen er nå at de 

ferdigstiller pelingen medio november.  

• Det er noen som har tilbakemeldt at det er en sjenerende lukt på området. Denne 

lukten kommer fra utgraving av byggetomten til Verket Hotell og Boliger. Det er 

gammelt organisk materiale som er i grunnen som frigjøres ved utgraving. Lukten er 

ikke farlig for personer, men kan være sjenerende. Vi måler regelmessig forekomstene 

i grunn og dette følges opp av miljørådgivere som er engasjert i prosjektet. 

 

 

  Papirhuset: 

 

• Bygget stiger i været og det er planlagt støp av dekke over kjeller fredag denne uken 

(29.10.21) Disse arbeidene utføres innen ordinær arbeidstid.  

• Deretter følger de øvrige etasjene fortløpende oppover.  

 

  

Felles. 

  

• Det er veldig stor aktivitet om dagen med mange betongbiler med leveranser. Sammen 

med øvrig tungtrafikk og  materialleveranser, er det viktig at man er oppmerksom og 

aktpågivende i trafikken. Hvis det er avvik i forhold til fartsgrenser og man opplever 

trafikken som usikker, så gi klar beskjed.  

• Vi går inn i en periode hvor det er mørkt om morgenen og kvelden, derfor er lys og 

refleks et tema vi jobber mye med om dagen. Dessverre så har avslåing av lysene om 

kvelden glippet et par ganger, men forhåpentligvis har vi nå fått orden på teknikken 

som skal styre avslåing av lysene automatisk etter endt arbeidstid.  
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 Gi oss tilbakemelding hvis det er noe dere lurer på. 

  

  

Med vennlig hilsen 
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