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Gode nabo 
 

Vinteren er i anmarsj og vi forbereder oss for en ny kald sesong på byggeplassen. Prosjektet, med 

ca.60 personer i full sving, er i rute og følger den planlagte fremdriftsplanen uten de store 

hindringene.   

 
Status pågående aktiviteter 

Av tekniske arbeider på bygget er det hovedstrekk i sjakter, arbeid over himling, samt arbeid på 

teknisk rom på tak som pågår.  

På tømmer er det innvendige arbeider som platekledning og himlingsarbeid som er hovedaktiviteten. 

Høydene i salene gir oss noen utfordringer, men med godt pågangsmot og riktige hjelpemidler 

kommer vi etter hvert i mål.  

Mureren er fortsatt i gang med teglforblendingen og store deler av fasaden mot Kongensgate er 

ferdigstilt. 

Siden sommerferien har Kne drevet med oppfylling av djupålen. Det gikk med 6500m3 med masser 

og jobben gikk som planlagt. De har nå flyttet seg over til elvepromenaden langs utbyggingsområdet 

med opprustning av erosjonssikring i Steinkjervassdraget. 

 

Nye aktiviteter på byggeplassen 

Vi går nå inn i en fase av byggeprosjektet med mange ferdige flater innvendig. Maleren har ferdigstilt 

flere områder, så konturene av det som blir kulturhuset begynner for alvor å vise seg innvendig.  

Vi er også godt i gang med leggingen av terrazzogulv i publikumsarealene. Det skal legges til 

sammen 1900m2 av dette fantastisk flotte gulvet. Med marmor og farget bindemiddel, skapes vakre 

fugefrie overflater med de uttrykk, motiver og mønstre en måtte ønske. 

Vi er også i gang med montering av heis og den første av totalt 3 heiser som skal inn i bygget ble 

igangsatt denne uken.  

 

                 
En liten smakebit av terazzogulvet     Lydhimling i storsalen er godt i gang      Fra fyllingen av djupålen 
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HMS 

I september gjennomførte Veidekke/Grande sin årlige HMS-uke. Temaet var denne gangen 

arbeidsmiljø under slagordet «kan du være hele deg på jobb». På byggeplassen ble uken markert 

med blant annet felles lunsj og foredrag om psykisk helse. Tilbakemeldingene på gjennomføring og 

tema har vært utelukkende gode, både fra egne ansatte i Veidekke/Grande og våre UE. Vi har så 

langt i prosjektet ikke hatt skade med fravær, noe som skyldes godt planleggings-, inkluderings- og 

sikringsarbeid.  

Hos oss skal alle komme hel hjem fra jobb – hver dag! 

 

 

Plakat fra årets HMS-uke 

 

Grevling «i taket» 

«Så mye rart kan hende når man jobber på prosjekt 

Og det jeg skriver om er ikke spøk 

Vi trodde først at under oss var bare jord og fjell 

Men plutselig en dag fikk vi besøk» 

 

Vi har i september fått en uinvitert leieboer under brakkeriggen. Grevlingen er stort sett fredelig og 

harmløs, men i dialog med viltnemda ble det besluttet at han måtte flyttes til sitt naturlige tilholdssted 

i skogen. Med felle og lokkemat ble en grinete, beskjeden og lite fotogen type fanget. Kanskje møter 

dere på han på tur i skogene i Ogndal? 

 

 
En beskjeden og sinna type på besøk hos oss 
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Annet 

Vi minner om Lockbox film og Trønder-TV sin programserie «Prosjekt Jakob – et kulturhus blir til».  

 

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/ 

 
HILSEN ALLE OSS PÅ KHS! 
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