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Gode nabo 
 
Sommeren er her med fuglesang, insekter, blomster og ikke minst varmere vær. På Kulturhuset 
begynner vi å nærme oss både tett bygg og ferieavvikling 

 
Status pågående aktiviteter 
Prefab-montasjen er endelig ferdig, noe dere mest sannsynlig har merket på nedgang i 
trafikkmengden til og fra byggeplass. Det ble noen forsinkelser i forhold til planlagt fremdrift, men vi 
håper og tror at både arbeidet og transporten pågikk uten store påkjenninger på dere naboer.  
Bygningsmessig er også det 400m2 store teknisk rom på tak ferdig og klart til å ta imot aggregater 
og annet teknisk utstyr til Kulturhuset. Av tekniske arbeider ellers på bygget er det hovedstrekk i 
sjakter og arbeid over himling som pågår.  
På tømmer er det innvendige arbeider i saler som er hovedaktivitet. Her skal rommene kles med 4 
lag gips for å sørge for gode lydkvaliteter, og med stor takhøyde er det en krevende og tung jobb. 
Her har ergonomi vært i fokus ved planleggingen i tillegg til god og riktig sikring for arbeid i høyden. 
Mureren er godt i gang med teglfasaden ut mot elva så allerede til ferien vil dere kunne få et bedre 
inntrykk av hvordan uttrykket til det ferdige bygget vil bli.  

 
Fasaden på Strandveien 4 vil pusses ferdig til sommerferien og stillaset vil da demonteres slik at den 
nye fasaden vises i all sin prakt. Maler er også godt i gang med ferdigstillelse av de nyrenoverte 
arealene inne.  

 
Nye aktiviteter på byggeplassen 
Gitt at alle nødvendige godkjenninger er på plass vil Kne komme i gang med oppfylling av djupålen 
i elva rett over ferien. Det forventes å gå med ca. 4000m3 med masser og jobben vil utføres med 
gravemaskin fra den andre siden av elva. I forbindelse med arbeidet er det utført en miljøfaglig 
vurdering av fisk og vannmiljø slik at det planlegges og legges til rette for minst mulig påvirkning på 
dyrelivet i elva. Arbeidet vil pågå ut august og i månedsskiftet august/september vil Kne fortsette 
med opprustning av erosjonssikring i Steinkjervassdraget langs utbyggingsområdet.  

 
Ferieavvikling 
Vi går nå inn i en periode med mindre aktivitet på byggeplassen grunnet velfortjent ferieavvikling. 
Prosjektet vil ha sommerstengt i uke 29 og 30, men både uke 27, 28, 31 og 32 vil ha lav bemanning 
og lite aktivitet. Fra uke 33 forventer vi å være tilbake med full styrke. 

 
Annet 
Onsdag 29/6 kl.09 vil vi i samarbeid med Brann og redning gjennomføre en beredskapsøvelse med 
redning fra tårnkran.  
Vi minner om Lockbox film og Trønder-TV sin programserie «Prosjekt Jakob – et kulturhus blir til».  



 

KULTURHUSET I STEINKJER 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Lydpåforingsvegger er godt i gang  Gulv i plan 1, bibliotek, klart for støp 

 
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/ 

 
GOD  S    MMER , HILSEN ALLE OSS PÅ KHS! 


