
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMASJON TIL NABOER     
 

Prosjekt: Aukra Kulturhus og Basseng 
Byggeperiode: August 2020 – Juni 2022 
Arbeidstid: 07.00 – 19.00* 

Arbeidsdager: Mandag – Lørdag 

Byggherre: Aukra kommune 

Hovedbedrift: Betonmast Røsand 

Grunnentreprenør: Sivert Malmedal AS 

Betongelement: Elementpartner AS 

Stålmontasje: AK Mekaniske AS 

Rørlegger: Flataker VVS 

Elektro: EL 24 Ensiko AS 

Ventilasjon: GK Inneklima AS 
 

 
 

  



* Ved enkelte arbeidsoperasjoner vil det kunne pågå arbeid 
utenfor byggherre sine arbeidstider. Dette i begrensede 
perioder, hovedsakelig i råbygg fasen. 
 
- Mandag til Fredag 07.00 - 22.00 
- Lørdag 07.00 – 18.00 

Generelt:  
Betonmast Røsand har fått i oppdrag fra Aukra kommune å bygge nytt kulturhus og basseng. I den anledning ønsker vi 
å gi litt informasjon om oppstart, sikkerhet, trafikkavvikling mm. I samme tidsrom vil det også foregå parallelle 
prosjekter fra Aukra kommune som opparbeidelse av Torget, VA Flatval – Hukkelberg, boring etter nye energibrønner 
samt legging av rørtrasè. Mandag 3.august starter gravearbeider, og fra 10. august vil det foregå fjellboring og 
sprengning. Ved all sprenging vil det bli varslet etter faste prosedyrer. 
 
Sikkerhet på og rundt byggeplassen  
Det vil fra tidlig august 2020 og utover være mye trafikk med lastebiler inn og ut av byggeplassen. Lastebilene tar 
hensyn til trafikk og fotgjengere, men husk at du kan være vanskelig å se! Hold avstand, og prøv å få øyekontakt med 
sjåføren. Tar alle hensyn til hverandre, er risikoen for en uønsket hendelse betydelig redusert.  
På våre byggeplasser skal alle føle seg trygge. En byggeplass er et område med mange potensielle farer, og det krever 
kjennskap til byggeplassen for å kjenne til disse. Det er viktig for oss at dere som naboer forstår dette. Ta en prat med 
barn i nabolaget og forklar det til dem. For mange barn kan det oppleves som spennende å ta seg inn på 
byggeplassen. Dette må vi forhindre for enhver pris. Hele byggeplassen vil bli sikret med byggegjerde. 
Vi håper dere som naboer viser respekt for midlertidig skilting og avstengninger, da disse er etablert for deres 
sikkerhet!  
Vi vil gjøre vårt ytterste for at byggeplassen skal være så godt sikret for dere naboer som overhodet mulig. På siste 
side av skrivet vises en foreløpig riggplan.  
 
Trafikkavvikling rundt byggeplassen  
Mange parallelle prosjekter i samme periode vil medføre mye aktivitet i sentrum, med delvis stenging og omlegging 
av trafikkmønsteret for alle trafikanter på berørte veier. Varsling og skilting blir utført etter egne retningslinjer for 
dette. Vær oppmerksom og følg skiltingen. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å snakke med barna om å følge 
etablerte gangveier og skilting i forbindelse med midlertidige omlegginger og stenginger.   
Vi kommer til å informere skoler i området på lik linje med øvrige berørte, og håper på en god dialog for å skape felles 
forståelse av at nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med byggeaktiviteten, er for å skape størst mulig sikkerhet 
for alle som skal ferdes i området rundt Aukra Kulturhus og Basseng i byggeperioden.  
 
Støy og støv  
Vi har klare retningslinjer for begrensninger når det gjelder støy og støv. Det vil likevel være faser i 
byggeprosjektet, hvor vi ikke klarer å begrense disse maksimalt. Dette gjelder spesielt ved boring 
og sprengningsarbeider.  
 
Ytterligere informasjon og tilbakemeldinger 
Ytterligere informasjonsflyt vil bli distribuert via mail. Ønsker du å motta informasjon kan du melde deg på ved å 
sende mail. Se kontaktinformasjon. 
Dere oppfordres til å spre informasjonen vi sender ut. Skriv gjerne ut og heng opp på oppslagstavler i butikk etc. 
Ser du områder på byggeplass som skulle vært bedre sikret eller har andre innspill. Ta kontakt. 
Vi oppfordrer alle sammen til å gi oss tilbakemeldinger, både positive og negative. 
                               

Kontaktinformasjon 
Samspill med naboene til byggeplassen er viktig for oss. Skulle det være forhold på eller rundt byggeplassen du mener 
burde vært bedre, eller har du spørsmål angående byggeprosessen? Ikke nøl med å ta kontakt! 

Navn:  Knut Vegard Løbergsli 
Tittel:   Assisterende Prosjektleder 
Telefon:  470 24 811 
E-post:   knut.vegard.lobergsli@betonmast.no 
 
Eller 

Navn:  Ola Kåre Tynes 
Tittel:   Anleggsleder 
Telefon:  453 94 160 
E-post:   ola.tynes@betonmast.no 
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