Signering av
avtale er en
forutsetning
for at tiltak
gjennomføres

HENV. OM
BEFARING

BEFARING

Tidspunkt og informasjon Befaring av hele huset.
om befaring sendes per
HVEM: MC
post til boligeier.
VARIGHET: ca. 1,5 time.
HVEM: MC
NÅR: ca. 1-3 uker før
befaring.

ENTREPRISE- KONTROLLAVTALE
MÅLING
Avtale mellom
entreprenør og
Forsvarsbygg.
HVEM: FB, entreprenør
NÅR: Undertegnes
normalt ca. to uker
etter utsendt
meddelelsesbrev fra
Forsvarsbygg.

Entreprenøren kontakter
huseier for å få kontrollmålt vinduer og dører før
tiltak kan igangsettes.
HVEM: entreprenør
NÅR: innen ca. fire uker
etter at entreprenøravtalen er undertegnet.
VARIGHET: ca. 1 time

«NABORAPPORT»

DOKUMENTER

AVTALEINNGÅELSE

Utredning av boligen med
beskrivelse av evt. tiltak.
HVEM: MC
NÅR: fortløpende til
de som ikke får tilbud.
Knyttet til aktuell
entreprise for de som
får tilbud – opp til ett år.

«Naborapport»,
informasjon og avtale
om tiltak oversendes per
post/e-post til boligeiere
som har krav på tilbud
om tiltak.
HVEM: FB
NÅR: Tilknyttet/forut
for anbudsprosessen.

Avtalen signeres av
boligeier og returneres
Forsvarsbygg. Fysisk
møte for signering kan
avtales hvis ønskelig.
HVEM: FB
NÅR: Ca. 3 uker fra
oversendelsesbrevets
dato. Frist står i brevet.

OPPSTARTS- TILTAK
MØTE
UTFØRES
Oppstartsmøte for
enighet om oppstart,
dialog etc. Føres
møtereferat.
HVEM: boligeier, FB
og entreprenør
NÅR: Fra 1-2 uker
før oppstart
tiltaksutførelse.

Tiltak utføres hos
den enkelte huseier i
henhold til mengdebeskrivelse og
tegninger.
HVEM: entreprenør
og BL
VARIGHET: vil variere
ut fra tiltak.

FERDIGBEFARING
Befaring for å se at
arbeidet er ferdigstilt før
overlevering.
HVEM: FB og
entreprenør
VARIGHET:
ca. 1-4 timer.

INFOMØTE
Felles informasjonsmøte
for alle boligeiere innenfor neste anbud/
entreprise. Muligheter
for individuelle møter.
HVEM: FB og MC
NÅR: i ukene etter
mottatte dokumenter.

ANBUDSPROSESS
Prosjektering og
prosess for å innhente
tilbud fra utførende
entreprenører.
HVEM: FB
VARIGHET: ca. 4 mnd.

OVERTAKELSE

ETTÅRSKONTROLL

Overtakelse av støytiltakene fra entreprenør
til Forsvarsbygg og fra
Forsvarsbygg til
boligeier.
HVEM: boligeier, FB
og entreprenør
NÅR: i forlengelse av
eller noen dager etter
ferdigbefaring.

Befaring for å kontrollere
arbeidet.
HVEM: FB og
entreprenør
NÅR: Ca. 1 år etter
overtakelse.

Forkortelser: MC: Multiconsult, FB: Forsvarsbygg.

