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Nytt og effektivt støyskjermingsprodukt!
Et samarbeid mellom X-Noise, Sørby Utleie og Garda Anleggsikring har ført til
et nytt produkt som sikrer et bedre miljø for både arbeidere og naboer til byggeprosjekt. Gir reduksjon av støynivå på hele 20 dB.

Akustisk cellulært PE materiale som absorberer støy fra begge sider av panelet.

Støy når bygg skal renoveres eller bygges er ikke til å komme fra, men målet må være å
gjøre det så lite sjenerende og plagsomt for alle som mulig. Støyduker på rull har vært en
del av vårt sortiment lenge, men nå utvider vi produktgruppen med støydempende panel.
Sørby Utleie utfordret X-Noise som landsdekkende produsent av støyreduserende løsninger.
Våre vektblokker ble trukket fram som egnet fundament hvis panelene kunne tilpasses disse.
X-Noise tok utfordringen, og resultatet ble så bra at vi nå lanserer løsningen som en perfekt
standard for å minimere støy. Takk til Sørby for idéen og utviklingsarbeidet!
I tillegg til svært god støyreduksjon, skjermer de også for innsyn. Den lave vekten på kun
13 kg pr panel gjør dette til en letthåndterlig løsning som er rask å montere opp og flytte
på ved behov. Panelene kan benyttes rundt byggeplassen, men ikke minst er dette en
ideell løsning for å isolere støykilden inne på området. Plasser veggene rundt kompressor,
sag etc., og du skaper et bedre arbeidsmiljø for alle på området.
Panelene består av et brannsikkert materiale som ikke smuldrer og ikke suger vann,
og med en levetid på minimum 10 år. Rammeverket er av aluminium (rustfritt), og
heldekkende perforert aluminiumsplate kan monteres på ene siden for ekstra beskyttelse
av det absorberende materialet. I utvikling av løsning er det tatt miljøhensyn, og alt er
derfor fremstilt av resirkulerbart materiale.

Nytt sperregjerde og oppbevaringspall
Vårt sperregjerde Smart er en bestselger med sin lave vekt. I noen tilfeller er det imidlertid ønskelig
med en tyngre type med samme lengde på 2,3 m uten at det skal bli for kostbart. Sammen med
vår leverandør har vi derfor utviklet et kraftigere sperre-gjerde på 18,5 kg med et enda mer solid
rammeverk og spiler som tåler en støyt. Både dette gjerdet og våre andre sperregjerder, kan benyttes
sammen med vår nye smarte pall med avtagbare stolper. Dette gjør det enklere å ta gjerdene inn og
ut av pallen. Pallen har en kapasitet på opptil 25 gjerder (montert annenhver opp og ned). Pallene kan
stables i høyden for effektiv utnyttelse av lagringsplass.
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Perforert aluminiumsplate kan monteres for å
beskytte mot slag og støt på siden vendt mot
publikum.

Tester viser en støyreduksjon på 20 dB.
Anbefales at støykilde plasseres så nærme
panelene som mulig for best effekt.

Boligsalget opp
- lav igangsettelse
Salgstall viser boligmarked i klar
bedring. Boligsalget opp 40% i august
vs. august 2019. Fritidsboliger opp
med hele 61% for samme periode.
Samtidig er det, sett over hele året, en
13% lavere igangsettelse enn i fjor, og
dette kan fort skape prispress. Her må
kommuner bidra med nye reguleringsplaner og raskere reguleringsprosesser. (Kilde: Byggfakta 15/9-20)

Backe ønsker forutsigbarhet - sikrer byggeplassen 24/7
Backe Vestfold Telemark AS er en del av Backe-gruppen og står for en rekke prosjekter i sitt lokalmarked. I likhet
med mange andre i bransjen, har heller ikke de blitt skånet for innbrudd som gir tap av både utstyr og arbeidstid.
Nå er ulike tiltak blitt tatt i bruk for å sikre et forutsigbart byggeprosjekt, og så langt ser det ut til å hatt god effekt.
Ved Kulltangbrua i Porsgrunn bygges det nå et nytt teknologisenter, Polymer Exploration Centre, for forskning og utvikling av plastprodukter.
Dette er et kombinert næringsbygg med laboratorier, kontorer etc. og vil fungere som enbrukerbygg for Norner AS. Backe Vestfold Telemark AS
bygger for R8, og prosjektet skal overleveres i slutten av oktober 2021. Bygget er totalt 4858 m2 BTA og er 4 etasjer på det høyeste.
Erik Hegdahl er formann i Backe, og har dette å si om tiltakene de har gjort for at prosjektet både skal imøtekomme sikringskrav og unngå innbrudd: “Vi sikrer jo alltid byggeplassene våre med inngjerding, med tanke på å beskytte omgivelsene for eventuelle farer inne på byggeplassen og
uønskede personer inne og at vi har mannskapskontroll på prosjektet. Det er også slik at bransjen sliter mer og mer med innbrudd som til tider
virker profesjonelt gjennomført og godt planlagt. Så behovet for mer enn skilting og gjerder, var innlysende. Vi fikk dessverre dette verifisert
etter kun kort tid. I perioden fra kamera var bestilt tid det var montert, hadde vi innbrudd i 4 verktøykontainere. Dette er så klart veldig tidkrevende og dyrt og forholde seg til. Nå med dette på plass, håper og tror vi at vi kan unngå slike ting igjen.”
Det ble på dette prosjektet valgt Garda sin kameraløsning som er koblet til Stanley sin
24/7 alarmsentral. Løsning er tilpasset bruk på bygge- og anleggsplass, og kan enten
kjøpes eller leies for den perioden man ønsker. “Vi hadde allerede bestilt og fått levert
både byggegjerder, rotasjonsport, Infobric etc, så å ha kun én leverandør å forholde seg
til på området sikring og kontroll var trygt og enkelt,” sier Hegdahl og legger til: “Kamera
gjør jobben vi har blitt forespeilet og ettersom vi kunne kjøpe anlegget istedenfor å måtte
leie, kan vi enkelt ta det med på neste byggeplass, og sparer litt penger på det også. Vi
har ikke hatt flere innbrudd etter at kameraet ble montert opp, så det leverer som ønsket
så langt. Mye tror jeg kommer av store tydelige byggeplass skilt med informasjon om at
området faktisk er overvåket av en bemannet vaktsentral. Systemet fungerer også godt
når det gjelder aktivitet på området utenfor ordinær dagtid. Vi har en leverandør som
Tydelig merking/varsling er et effektivt, forebyggende tiltak.
har leveranser i slike perioder, og dette løste seg ved at vi gjorde en avtale om at aktuell
leverandør kunne ringe inn til sentralen og benytte et passord før de kjører inn på byggeplassen. På den måten kan sentralen avverge falske
alarmer. Det var viktig for oss å få denne løsningen på plass, da vi har lagt opp til en slik leveranseform på prosjektet. Det vi kunne ønsket oss
var muligheten for å selv logge inn på kameraet og se hva som skjedde ved en eventuell situasjon.“ Salgssjef Marcus Lindmark i Stanley har
dette å si når det kommer til kundenes mulighet for pålogging: “Det er primært personvern og GDPR som er årsaken til at brukerens innloggingsmuligheter er begrenset. I tillegg sender kamera høyoppløselig bilder, og det vil kunne strømmes veldig mye datatrafikk hvis man logger
seg på ofte og lenge.”
Hva tenker Backe generelt om temaet tyverisikring? Er dette et stadig viktigere tema ved byggeprosjekt? “Som sagt, ser vi jo at metodene blir mer
og mer raffinerte når det gjelder tyverier, så overvåkning er «dessverre» noe vi må forholde oss til. Når det først er slik, er det nok lett å forsvare
innkjøpet sett mot kostnaden som garantert blir ved et innbrudd. Det er ofte høye egenandeler på forsikringen, men den største utgiften er om
det blir stans i produksjonen pga manglende verktøy og utstyr. Det går fort utover ofte tett fremdriftsplan og påvirker mange. Vi har gjort en god
jobb hos oss nå og sikret med både gjerder, skilting, belysning og avlåste kontainere som i tillegg står i et avlåst område og altså da overvåket av
Stanley sin bemannede vaktsentral. Vi er fornøyd med både priser og leveringstid, som ble som ønsket og avtalt. Nå håper vi å kunne overlevere
et ferdig bygg til R8 uten økte kostnader og tidsavbrudd på grunn av innbrudd og tyveri,” avslutter Hegdahl. Vi i Garda takker for tillitten og ønsker
Backe Vestfold Telemark et godt og trygt byggeprosjekt videre!
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