
 

 
___________________________________________________________________________ 
– den skandinaviske entreprenør og eiendomsutvikler 

 

Informasjon til naboer Fjordbyen Atrium 

 

Prosjektet Fjordbyen Atrium er et bygg bestående av ca 2000 m2 næringsarealer i plan 1 og 46 

leiligheter i plan 2-5. I underetasje er det parkeringsplasser og boder. 

Byggherre for prosjektet er Fjordbyen Atrium AS som eies 50 % av Bane Nor Eiendom og 50 % av 

Modum kommune. Totalentreprenør for byggingen er Veidekke Entreprenør AS 

Bygging av prosjektet Fjordbyen Atrium ble igangsatt 8. januar 2018. 

Arbeidene skal overleveres ca 1. juni 2019 

Bilde fra nord i ferdig tilstand: 

 

I januar pågikk utgraving av byggetomt, med løsmasser og sprenging av fjell. Noe av massene var 

forurenset som følge av tidligere aktivitet på tomten. Forurensede masser er kjørt til godkjent deponi 

Tidlig i februar startet betongarbeidene. Disse arbeidene er omfattende og vil pågå ut ca september. 

Hele bygningskroppen har bæresystem i plass-støpt betong. Sentralt for drift av betong-arbeidene er 

tårnkranen som er montert midt i byggegropen. Tårnkran blir stående til ca medio oktober. 

Tømrerarbeider starter opp i slutten av juni og med dette øker bemanningen på byggeplassen 

vesentlig. Øvrige fag-grupper følger på fortløpende. 

Rundt Fjordbyen Atrium på tre sider (øst, nord og vest) pågår egen entreprise med infrastruktur, dvs 

vei, vann og avløp. Dette er entreprise Isachsen Anlegg har og som styres av Modum kommune. 

Strandpromenaden blir stengt for trafikk inntil byggearbeidene er ferdigstilt. 

Byggeplassen er og skal være innlukket og avsperret med anleggsgjerde i byggeperioden. 

Uvedkommende har ikke adgang til byggeplassen, hverken i eller utenom arbeidstid. 



 

 
___________________________________________________________________________ 
– den skandinaviske entreprenør og eiendomsutvikler 

 

Veidekke Entreprenør har anleggskontor i Wahl-bygget (Vikersundgata 7) og eventuelle 

henvendelser kan gjøres dit. 

Henvendelser vedr drift byggeplass:  

• Anleggsleder for Veidekke Entreprenør er Per Arne Leversby, tlf 928 70 484 eller til  

• Byggherres representant Reier Andre Sønju, tlf 932 42 018 

Henvendelser vedr kjøp av leiligheter: 

• Eiendomsmegler Wiggo Smedberg, 90 15 58 36 i EiendomsMegler 1 

 

Det meste av arbeidet på byggeplass utfører fra kl 7.00 til 15.30. Enkelte arbeidsoperasjoner og faser 

til kl 19.00. For øvrig er tillatt støy fra byggeplass regulert i retningslinjer fra Miljødirektoratet og det 

tillates i Modum inntil kl 23.00 

Riggplan: 

 


