Sykehusbygg informerer

Melding om arbeid

Dato:

05.07.16

HVA SKAL SKJE?

Oppstart spuntarbeider ved PET-senteret
Radiofarmakaproduksjon
NÅR SKJER DET?
Fra 18. juli – 08.August. Sannsynligheten er til stede for at perioden
kan bli kortere
HVOR SKJER DET?
St Olavs Hospital, i området mellom PET-senteret og
Gastrosenterets Nord- og Midtfløy, langs Ragnhildsgate
HVEM BERØRES?
Gang-, sykkel- og biltrafikk i området.
Omkringliggende avdelinger og naboeiendommer
ANSVARLIG ENTREPRENØR Grunnentreprenør Søbstad AS
Se vedlagte liste vedr. kontaktpersoner
ANSVARLIG I
Se vedlagte liste vedr. kontaktpersoner
SYKEHUSBYGG
KONTAKTPERSON AT
Otto Koch, tlf. 979 83 332
DRIFT / ST. OLAV EIENDOM Paul Drangsland, tlf. 975 24 801, Åge Lien, tlf 995 53 990
Ulemper som kan ventes
Som en del av byggeprosjektet må det spuntes mot Ragnhildsgate og inntil fasaden på
Gastrosenterets Nordfløy. Dette vil medføre støy og rystelser til omgivelsene.
Rammene for støyende arbeid reguleres av «Retningslinjer for støy i arealplanlegging
(T1442/2012)».
Det støyende arbeide vil foregå på hverdager, mellom kl. 08:00 og 17:00, med 1 time pause midt på
dagen fra 11:30 til 12:30.
Prognose for støybildet er under utarbeiding og vil bli gitt tilgang til på forespørsel.
Det vil bli utført og dokumentert støymålinger og rystelsesmålinger på definerte punkter i løpet av
spunteperioden. Det vil bli gitt tilgang på målingene på forespørsel.
Tiltak for å redusere ulemper:
- Hydraulisk pressing av spunt – «stille spunting» er vurdert og funnet uhensiktsmessig ut fra
erfaringer med grunnforholdene. Det er valgt å benytte vibrospunt fremfor slagspunt da dette
vurderes til å være mer skånsomt.
- ROS-analyse er gjennomført opp mot sykehusets drift. Tiltak fra denne er implementert i
planlegging og gjennomføring av prosjektet.
- Det er gjennomført informasjonsmøte med de som er naboer iht definisjonene for
nabovarsel.
- Det er gjennomført tilstandskontroller på de nærmeste naboeiendommene før
spuntearbeidene starter. Disse vil bli supplert med rystelsesmålinger underveis.
- Byggherren kan tilby alternativt oppholdssted for dem som blir berørt av støy ut over
grenseverdiene iht Retningslinjer for støy i arealplanlegging (T1442/2012).
Mer om byggearbeidet
St. Olavs Hospital vil bygge opp et eget anlegg for produksjon av radiokjemiske stoffer til bruk ved
avbilding i PET-maskiner.
Søbstad AS er kontrahert som utførende entreprenør på grunnarbeider, og vil starte med
spuntearbeider 18. juli 2016. Prosjektets varighet totalt er fram til desember 2017. Bygg- og tekniske
entrepriser blir kontrahert i løpet av høsten og oppstart betongarbeider er planlagt 15. oktober.
Arbeidsvarsel for etterfølgende arbeider vil bli sendt ut.
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Kontaktinformasjon:
Sykehusbygg:
Jonny Santi
Epost: jsa@hrprosjekt.no
Tlf: 95773507
Svein Wiggen
Epost: Svein.Wiggen@sykehusbygg.no
Tlf: 97676100
Arild Mathisen
Epost: arild.mathisen@sykehusbygg.no
Tlf: 47752696

Søbstad AS:
Enoch By
Epost: enoch.by@sobstad.no
Tlf: 97649899
Sindre Barland
Epost: sindre.barland@sobstad.no
Tlf: 99441318
Uke 29: Andreas Oppheim Andersen tlf 402 32 604
Uke 30: Karl Ove Krokum tlf 958 32 518
Sykehusbyggs krisetelefon: 951 43 000
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