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Informasjonsskriv sprengningsarbeid.

24.09.2019

Vi ønsker med dette å gi dere en orientering vedrørende det sprengningsarbeidet som skal pågå ved Fv. 889
ved Eiterfjorden.
AS Fjellsprengning er som utførende sprengningsentreprenør for sprengningen forpliktet til å gi dere denne
type informasjon.
Sprengningsarbeidet vil foregå fra uke 40 til midten av Desember.
Det vil bli avfyrt ca. 1 til 5 salver (sprengninger) pr dag.
Fv.889 vil være stengt under selve sprengningen og til veien er ryddet opp igjen.
Det vil bli plassert ut mannskap utenfor faresonen som stanser trafikk og informerer trafikantene om
arbeidet som utføres.
Det vil bli opprettet kontakt med lokal ambulanse før hver sprengning, og det vil også meldes inn til
Veitrafikksentralen(VTS).
Varsling om sprengning skal skje på følgende måte:
1.En rekke korte støt blir gitt
2.Salven avfyres
3.Etter sprengningen sendes et langt støt med ca. 5 sekunders varighet. Dette markerer faren er over.
Sprengningsarbeidet er regulert gjennom Lov om brann og eksplosivvern med tilh. Forskrifter.
Sprengningsarbeidet som utføres i dette området er nøye planlagt og vil bli gjennomført etter disse
retningslinjer.
Ved sprengningsarbeider ledes rystelser gjennom grunn, uten at dette vil medføre fare for omgivelser.
Dette er arbeid som følger rutiner og prosedyrer etter de normer som gjelder for bransjen.
At vi velger å informere om dette , er fordi vi også er pliktig til dette gjennom lover og forskrifter som regulerer
vårt arbeid.
Vi bestreber til enhver tid å følge de retningslinjer som gjelder for sivile sprengningsarbeider i Norge og på
denne måten sikre at ikke uønskede hendelser inntreffer.
Dersom du har spørsmål til sprengningsarbeidet som i tiden fremover skal foregå i ditt nærområde, ber vi deg
ta kontakt med Sprengningsleder Mads Danielsen på telefon 41452778, eller Anleggsleder Kai Kristiansen på
telefon 99237167.
På forhånd vil vi takke for samarbeidet.
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