
NABOVARSEL I FORBINDELSE MED SPRENGNINGSARBEIDER 

 

I forbindelse med anleggsarbeid Jessheim SørØst vil det bli utført sprengningsarbeid ved Ole 

Korslundsveg fra 30. januar 2023. 

Sprengningsarbeidene vil pågå utover vinteren 2023. 

 

Er du en av de nærmeste naboene til sprengningstedet ønsker vi at du forholder deg til det 

som står beskrevet under:  

 

Varsling ved sprengning 

Før, under og etter sprengningen vil det bli varslet med sirene. 

Før sprengning pulserende støt i ca 1minutt.   

Etter sprengning blir det varslet med et langt støt med sirene (faren er over)  

Det er lagt opp til strenge sikkerhetskrav i forbindelse med sprengningsarbeidene. 

 

Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi: 

• De som bor nærmest sprengningsstedet om å trekke innendørs og bort fra vinduene og 

fasaden mot sprengningsområdet når sirenen/varslingssignalet pågår.  

• Ikke opphold deg i umiddelbar nærhet av sprengningsstedet når sprengning pågår. Gå 

vekk fra området om du er i nærheten og hører sirenen. 

• Fjern eventuelt gjenstander som ikke står støtt fra hyllene og sørg for at bilder henger 

godt på veggen. 

Selv små vibrasjoner kan flytte det lille som skal til for at ting faller ned. 

• Har du hund, bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på 

vibrasjoner. Små barn kan også i enkelte tilfeller bli litt skremt dersom de våkner av 

det samme. 

Sprengningsarbeider fører dessverre til støy og vibrasjoner som vil merkes av beboerne i 

områdene rundt. Mennesker og dyr er svært følsomme ovenfor vibrasjoner og vil kunne 

merke vibrasjoner fra sprengning over lange avstander. Det er liten fare for skader på 

bygninger, men vær oppmerksom på at selv små rystelser kan føre til bevegelser på 

gjenstander inne i hus. 

 

Ønsker du varsel på sms ca 30 minutter før hver sprengning sender du navn adresse og tlf nr 

til mail: siri@gjentreprenor.no 

 

Område for sprengning 

Baksiden av arket viser et kartutsnitt over området hvor det skal sprenges, merket med rød 

penn. 

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette arbeidet kan medføre, men håper på forståelse for at 

dette er et nødvendig arbeid. Skulle det være noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss i 

Gjermundshaug anlegg: 

 

Odd A Svendsberget Prosjektleder odd.svendsberget@bga.no 941 74 002 

Gerda Grøndahl HMS-rådgiver gerda.grondahl@bga.no 977 06 484 

Simen Lian Hansen Konsernleder HMS simen.hansen@bga.no 957 03 113 
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