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Gode nabo
Betongarbeidene er godt i gang, Strandveien 4 er under restaurering og julefreden senker seg
snart over byggeplassen.
Status pågående aktiviteter
Kne har gravd ut store deler av tomten og driver nå med planering for fundamenter og tilfylling
langs yttervegger. Transporten vil avta og graveaktiviteten vil bli mindre i en periode.
Betongarbeidene er godt på vei og store deler av kjelleretasjen er ferdig støpt og klart for stål- og
prefabmontasje. Men vi vil fortsatt ha betongarbeider av større og mindre grad på plassen helt fram
mot påske.
I Strandveien 4 er et par tømrere i gang med forberedende arbeider for innredning. Over jul blir det
oppbemanning og planlegging av tømmeraktivitetene på nybygget, som kommer i gang i
månedsskifte februar – mars.
Nye aktiviteter på byggeplassen
Vi går et nytt år med mye aktivitet i møte og allerede 03.januar kommer Overhalla Betongbygg på
plassen for å montere stål og betongelement. I løpet av tre måneder skal råbygget stables på plass
- bit for bit, og til påsken 2022 vil konturene av det nye kulturhuset for alvor vise seg for
omgivelsene. Det vil ikke være mer støyende aktivitet enn det er per i dag, men omfanget av
transport inn til byggeplass vil øke. Til sammen 6000 m2 element og over 100 tonn stål skal
transporteres, plasseres og monteres etter detaljerte tegninger og beskrivelser. Det blir mange
tunge løft og arbeid i høyden, men med god planlegging og fokus på risiko vil jobben gå smidig og
smertefritt for montasjelaget på 5 mann.
På dager med elementmontasje vil det i gjennomsnitt komme en semitrailer med element i timen.
Bilene er planlagt å komme i retning fra stasjonen, ned langs Strandveien, opp forbi kirken, videre
inn på Kongensgate for så å rygge inn til byggeplass. Det vil være trafikkvakt til stede som sørger
for at transporten er til minst mulig hinder for øvrig trafikk og som en ekstra sikkerhet for 3.part som
beveger seg i området.
Arbeidstiden vil i denne perioden fortsette som før med arbeid fra 07 – 19 mandag til torsdag og fra
07 – 15 på fredager.
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Annet
I november hadde vi besøk på byggeplass fra bygglinjen på Verdal videregående skole. Da kom 45
av fremtidens faglærte for å se hvordan det er på byggeplass i grunn og betongfasen. De fikk både
en kort innføring inne og en tur ut blant våre dyktige fagarbeidere på plassen. Vi håper og tror at
det ga mersmak og et ønske om fortsatt å velge byggebransjen som retning videre.
I tillegg har vi gjennom hele høsten hatt jevnlige besøk fra Lockbox film og Trønder-TV som lager
programserien «Prosjekt Jakob – et kulturhus blir til». Serien er delt opp i fire sesonger med 4
episoder i hver sesong og følger utviklingen av Prosjekt Jakob fra skissestadiet til ferdig bygg.
Vi anbefaler alle å ta turen innom https://www.trondertv.no/prosjekt-jakob. I skrivende stund er 3
episoder publisert og gir seerne et godt innblikk i livet på byggeplass, både i planlegging- og
utførelsesfasen.
Alle våre dyktige menn og kvinner tar velfortjent juleferie fra 23.desember til og med 02.januar, og
det vil ikke pågå aktivitet på byggeplassen i denne perioden.
Vi vil med dette takke for samarbeidet i 2021 og ønske alle våre naboer

Riktig god Jul og et Godt nytt år!
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Hvordan få kontakt med prosjektet?
Send epost til prosjektleder stale.gresdal@grande-entreprenor.no ved eventuelle spørsmål knyttet
til byggingen.
Vi vil deretter sørge for at eposten kommer til riktig adresse.
Det er mange aktører involvert, men vi vil bistå så langt som mulig.
Hvor finner jeg oppdatert info om byggeprosjektet?
Send epost til stale.gresdal@grande-entreprenor.no og meld deg på vårt nyhetsbrev. Der vil vi med
jevne mellomrom sende ut informasjon om de forskjellige fasene i byggeperioden.
Vi anbefaler også å følge med på Steinkjerbygg sin egen hjemmeside for prosjektet. Her finner du
nyttig info og siste nytt fra Kulturhuset. https://steinkjerbygg.no/prosjekter/kulturhuset/

