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VESTVANG II – Informasjonsbrev nr. 3  
 
 
Livet begynner så smått å vende tilbake til normalen etter tragedien som utspant seg 
på nyåret. Stoppordren for Vestvang 2 ble opphevet for litt over en uke siden, og det 
er igjen drift på byggeplassen. Vi vil benytte anledning uttrykke vår dypeste sympati 
til alle som er berørt av denne tragedien! 
 
Det ble nedlagt et grundig arbeid med gjennomgang av geoteknisk prosjektert 
underlag av flere uavhengige selskaper. Resultatet av gjennomgangen viser at det er 
prosjektert riktig. Byggingen av Vestvang 2 kan derfor gjennomføres trygt for 
arbeiderne og våre naboer! 
 
Nå som vi er sikre på at det er prosjektert riktig har vi fullt fokus på at de utførende 
gjennomfører i henhold til prosjektert underlag. På torsdag 11.02.21 var de tre 
prosjekterende foretakene på byggeplass og instruerte arbeiderne for å sikre riktig 
utførelse.  
 
Arbeidene som er planlagt med utfylling av ravinen vil forbedre områdestabiliteten av 
Ask sentrum. Vi ser det derfor som et viktig bidrag, at arbeidene nå blir utført og 
ferdigstilt.  
 
For perioden som kommer, er følgende aktiviteter planlagt: 
 

1. Det utføres steinsetting av bekkedrag mot Ingelstun. Steinsettingen 
erosjonssikrer bekkedraget og opprettholder drenering. I denne forbindelse, vil 
gangvei mellom Ingelstun og "Codan" stenges. Vi forventer at denne vil være 
stengt i 8 uker.  

2. VA-arbeider i bunn av ravine ferdigstilles, slik at masser kan flyttes, og 
massebalanse etableres. Ved fullført oppfylling, vil dette være et 
stabiliserende tiltak for området 

3. Det blir en pause i boring av foringsrør for peler. Dette gjenopptas så snart 
masser fra byggegropen er ferdig flyttet.  

4. Det skal monters stålkjerner i de borede foringsrørene. Dette er peler som går 
til fjell, og som skal ta vekten for de nye byggene. 

5. Betongarbeider starter opp med bunnplate 
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Steinsetting av bekken for erosjonssikring påbegynnes 
 
 
Det har vært mange spørsmål til våre aktiviteter, og det har vi forståelse for, men vi 
ønsker å understreke at sikkerheten er utrolig viktig for vår del også. Vi håper derfor 
at det ikke blir "vi" og "dere", men "oss" på veien tilbake til et trygt Gjerdrum! 
 
 
 
 
Dersom dere har spørsmål underveis, ønsker vi at dette formidles gjennom den 
formelle mottaker av disse informasjonsbrevene. Dette gjør det enklere for oss å 
følge opp saker på en god og ryddig måte.  
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Vestvang 2 AS og BundeBygg AS 
 
 
 


