
 

 
 

Naboinformasjon - Asker Velo 

 
I forbindelse med bygging av prosjekt «Asker Velo», sender vi dette infoskrivet til deg som nabo for å opplyse om byggeprosessen fremover. Nordr Eiendom 
og Norges Cykleforbund er byggherre for henholdsvis næringsbygget og sykkelvelodromen. Totalentreprenør er Veidekke Entreprenør AS.  
 
Døgnkontinuerlig arbeid i forbindelse med glidestøp 
I uke 17 får prosjektet en arbeidsoperasjon som medfører døgnkontinuerlig drift på byggeplassen. Dette arbeidet har planlagt oppstart i mandag 26. april, 
og vil pågå kontinuerlig i rundt 5 døgn.  
 
Arbeidsoperasjonen som skal gjennomføres er en glidestøp av buede betongvegger i velodromen mot vest. Støyen fra byggeplassen vil bestå av personell 
som jobber med forskaling av veggform, armeringslegging og utstøping av betong. Dette medfører også at betongbiler med jevne mellomrom vil ankomme 
plassen samt at det vil bli brukt en mobilkran for å bistå med materiallogistikk.  
 
I all hovedsak kommer vi til å holde oss innenfor gjeldende grenseverdier for støy. Vi har tro på at dette ikke kommer til å bli oppfattet som sjenerende av 
prosjektets naboer. Men hva vi har lov til/ikke har lov til i forbindelse med støyende arbeider fra vår byggeplass er klart definert i «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)». Denne veilederen er enkelt tilgjengelig på nett. Og vårt prosjekt må forholde seg til grenseverdier som 
er angitt i denne veilederen.  
 
Erfaring med glidestøp tilsier at enkelte arbeidsoperasjoner kan medføre at de gjeldende grenseverdiene overstiges i svært korte tidsrom. På bakgrunn av 
dette har prosjektet derfor fått en tillatelse fra Asker kommune til å gjennomføre døgnkontinuerlige arbeider der grenseverdier for støy kan overskrides.  
 
Det er viktig å understreke at selv om prosjektet har lov til å overstige grenseverdiene for støy, så ønsker vi å gjennomføre dette så stille som mulig. 
Støydempende tiltak gjøres så langt det er praktisk mulig. Og støy fra arbeidene logges gjennom hele uken slik at disse dataene løpende kan brukes til å 
minimere støyen. 
 
Politiet er informert om arbeidene som skal gjennomføres.  
 
 
Kontaktinformasjon:  

• Ansvarlig for arbeidene er Frode Ruud som arbeider i Veidekke Interform og kan kontaktes på telefon 975 49 644 ved evt henvendelser utenom 
normal arbeidstid.  

 

• Utbygger i prosjektet er Norges Cyckleforbunds Kompetansesenter. Deres representant er Ole Martin Anmarkrud, telefon 991 64 161. 
 

• Kontaktpunkt for henvendelser i Asker kommune er miljorettet.helsevern@asker.kommune.no. 
 

• Ved øvrige spørsmål og tilbakemeldinger kan prosjektet kontaktes på e-post nabo.Velodromen@veidekke.no eller telefon 412 53 738 innenfor 
normal arbeidstid.  

 
 
Vedr helsemessige utfordringer 
Tillatelsen fra Asker kommune er klar på følgende: Naboer som får sin helse alvorlig truet av at arbeidene gjennomføres, må få tilbud om alternativ bolig 
mens arbeidene pågår.  
 
Evt mottakere at dette nabovarselet som mener å tilhøre denne kategorien må ta kontakt med Sofie Iversen i Veidekke Entreprenør på følgende e-post: 
sofie.iversen@veidekke.no 
 
 
 
Vi ber om forståelse for de ulemper prosjektet evt måtte medføre for dere, men vi håper at det endelige byggeprosjektet vil oppleves positivt for 
nærområdet. 
 

 
Med vennlig hilsen 

 

Veidekke Entreprenør AS 
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