NABOVARSEL !
DET SKAL SPRENGES FJELL I DITT NABOLAG…
Hvor og når skal det sprenges?
Adresse:
Forventet oppstart:
Varighet:

Tor Jonssons veg 10
Onsdag 14.04.21
3-4 uker

Det skal mye energi til for å sprenge fjell og er derfor noe som ofte kan oppleves som
ubehagelig om man ikke er forberedt. Vi vil derfor be om at dere leser igjennom dette
skrivet hvor vi vil forsøke og klargjøre så mye som mulig rundt sprengningsarbeidene.
Boring i fjell
Boring i fjell er støyende. Lyd fra boret som slår i fjellet kan
forplante seg i grunnen og inn i nære bygninger. Boret
produserer støv (borkaks) som samles av en støvsuger og
deponeres på bakken. Mengdene er så store at det dessverre
ikke har funnet praktiske løsninger for oppsamling eller binding
av støvet.
Rystelser
Ved sprengning blir det rystelser i grunnen, men det er klare
retningslinjer i Norsk Standard for fastsettelse av veiledende
grenseverdier for tillatte rystelser. Det vil derfor bli eller er satt opp rystelsesmålere på
nærliggende bygninger dersom det er vurdert nødvendig. Det vil ikke være nødvendig å måle
på annet enn de nærmeste bygningene da rystelsene avtar vesentlig med avstanden fra
sprengningsstedet. Alle data fra målingene lagres og behandles av et eksternt firma.
Sprutfare
Uten tiltak vil all sprengning innebærer fare for steinsprut. Derfor blir det benyttet store og
tunge matter for å dekke til salvene og det blir satt ut vakter for å hindre personer å komme
for nær ved avfyring av salver.
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Varsling
Avfyring av salver varsles ved bruk av kraftig sirene i ca. 1 minutt. Sirenen slås av først etter
avfyring av salve. Sirenen er pulserende/støtende og avsluttes med en langtrukket støt etter
sprengning eller ved avbrudd.
Når sprengning varsles !
Vær snill og hold deg inne om du er der og ikke gå til vinduet for å se. Er du ute, forhold deg
til anvisning fra vakter!
På forhånd
Gjentatte sprengninger kan ofte få småting til å flytte på seg eller «krabbe» bortover over tid
pga. rystelser. Har du gjenstander du er spesielt redd for eller som du vet henger eller står
utrygt, ta disse ned fra vegger og hyller, se spesielt etter i garasjen etter ting som kan falle og
f. eks. kanskje treffe bilen. På grunn av støv fra boring og sprengning, vær snill å ikke henge
ut klesvasken til tørk rett ved siden av arbeidene! Ved spesielle anledninger, selskap, møter
eller lignende ta kontakt med oss på forhånd og vi skal gjøre hva vi kan for å ta hensyn!
Har du/dere dyr ?
Mange dyr, særlig hunder, er svært vare for rystelser og kraftige smell. Ikke etterlat de alene
hjemme dersom du ikke vet at det går greit!
Har du/dere utstyr som er svært sensitive for vibrasjoner ?
En del installasjoner og teknologisk utstyr tåler lite vibrasjoner. Dersom du har noe der du er
kjent med at dette kan være et problem, ta kontakt med oss snarest og innen varslet oppstart
tidspunkt for en avklaring så eventuelle tiltak kan vurderes.
Har du spørsmål? Ta kontakt!
Prosjektleder:
tlf:
e-post:

Hani Nasralla
45481909

Bergsprengningsleder:
tlf:
e-post:

Morten Lorentzen
91188249
morten@follofjellsprengning.no

hani@h2-bygg.no

Mvh
Morten Lorentzen
Daglig leder
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