
STØYTILTAK UTENFOR BASEN

GJENNOMFØRINGS FASE



Grunnlag - nabo rapport







STØYTILTAK UTENFOR BASEN – GJENNOMFØRINGS FASE

• Før oppstart - Oppstartmøte mellom huseier, entreprenør og byggeleder 
Forsvarsbygg. 

• Formål :
• Knytte kontakt

• Gjennomgang av tiltak  som skal gjennomføres på prosjektet.

• Felles kjøre regler.

• Avklare spesielle ønsker eller behov fra huseier.

• Utarbeide omforent riggplan.

• Referat fra møte.















Kort beskrivelse tiltak:

7 vinduer

PROSJEKT: 1500435 - STØYTILTAK UTENFOR BASEN 1 terassedør

ENTREPRISE: ENTREPRISE NR 1 6 lydventi ler

KONTRAKT: 853132 Tetting av spalteventi ler, 3 s tk

Entreprenør: Byggmester Strand Ti l tak på  tak

Gnr/Bnr: 74/234

Adresse SJØGATA 7

Sjekk pkt.
Beskrivelse Ansv

 Status 

1. gang  Dato/sign 

 Status 

2. gang  Dato/sign  Merknad 

A FØR ARBEIDSSTART

A1 Er eget oppstartmøte avholdt FB

A2
Ansvarsrett innhentet fra 

bygningsmyndighet? FB IR

A3
Montasjegrunnlag klart og godkjent av 

entreprenør FB/ENT Beskrivelse og tegninger som på anbuds tidspunkt

A4
Tegningsgrunnlag mottatt i  avtalt tid før 

utførelse? FB/ENT Beskrivelse og tegninger som på anbuds tidspunkt

A5
Er riggforhold på plassen avklart med 

huseier? ENT

A6 Er arbeidstid avklart med huseier ? ENT Arbeidstid definert fra 07:00 - 17:00

A7 Kompensasjon utbetalt ti l  huseier ? ENT Kompensajon for plunder og heft , strøm. 

A8
Er forhåndskartlegging av bygget og tomta 

utført ? ENT Utføres av entreprenør.post 16.01.5

A9 Er det utarbeidet avfallsplan ENT

A10
Er entreprenørens HMS/KS dokumenter på 

plass ? ENT

B RIGG OG DRIFT

B1 Utføres daglig rydding og renhold etter 

egne arbeider ? ENT

B2 Er avsluttende byggrenhold for 

kontraktsarbeider utført ? ENT

B3 Matrialer sikret mot nedbør og vind? ENT

B4 Er bygget sikret mot nedbør og vind ? ENT

C YTTERVEGGER

C1

Under beskrevne rivings arbeider: er det 

funnet råte eller andre mangler som bør 

utbedres før kontraktsarbeidene fortsetter 

?

ENT

Utvendige  tiltak yttervegg

C2
Fjerning av gammel fugemasse, deponeres 

og behandles som farlig avfall. 
ENT

C3

Utvendig utleking for ti l leggsisolering, er 

lekter festet forskriftsmessig ti l   

underlaget ?

ENT IR

C4
Isolasjon innlagt  i  tråd med anvisning fra 

leverandør? 
ENT IR

C5
Utvendig vindtetting sjekket og funnet i  

orden? 
ENT

C6
Nye vinduer og dører - riktig lydklasse, 

innfesting forskiftsmessig utført ?
ENT

C7
Nye vinduer og dører- innsatt med 2 trinns 

fuge ?
ENT

C8
Utlekting for utv kledning, sjekket og i  

orden ?
ENT

C9 Utvendig kledning, sjekket og i  orden? ENT

C10
Vannbrett over/under vindu og 

omramming montert i  hht. detalj?
ENT

C11

Malerbehandling, utført etter leverandørs 

anvisning, dokumentasjon på 10 års 

holdbarhet ?

ENT

Innvendige tiltak yttervegg

C10 Innvendig utforing 50 mm IR

C11
Isolasjon og damp sperre kontrollert og 

funnet i  orden? IR

SJEKKLISTE UTFØRELSE










