
Tilbakemelding  
Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra dere for å bli bedre. Ser der områder rundt byggeplassen som skulle vært bedre 

sikret? Er det området rundt byggeplassen som er uryddig? Har du innspill til hva vi kan gjøre bedre?Ikke nøl med å ta 

kontakt!  

Kart  viser orienterende grenser for vår kontraktsarbeider(parallelle streker ut fra byggeområde er offentlig 

ledningsanlegg og en gangvei som skal etableres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. September  2019 
 

INFORMASJON TIL NABOER.  
 

PROSJEKT VOLDA CAMPUS ARENA 

 

Byggeperiode: Juli 2019 – November 2020 
 

Arbeidstid: 07.00 – 19.00* 
Arbeidsdager: Mandag – Lørdag 

Byggherre: Volda Campus Arena AS 

Hovedbedrift: Betonmast Røsand AS 

 

 

Generelt: 

Formålet med denne folderen er å informere generelt om arbeider i forbindelse med bygging av Volda Campus Arena.  

Nødvendig og detaljert informasjon om endringer i trafikkmønster, i forbindelse med arbeider ved og i offentlig 

vei/gangvei, vil bli varslet etter retningslinjer for dette. 

Kart på baksiden av folderen viser orienterende grenser for våre kontraktsarbeider(parallelle streker ut fra 

byggeområde er offentlig ledningsanlegg og en gangvei som skal etableres)

*Ved enkelte arbeidsoperasjoner vil det kunne pågå arbeid 

innenfor byggherre sine arbeidstider(se punkt under). Dette 

i begrensede perioder 

Arbeidstider etter byggherre sin SHA plan er: 

-Mandag til fredag, 06.00 - 22.00 

- Lørdag 07.00 – 18.00 



Sikkerhet på og rundt byggeplassen 

Det vil fra midten av juli 2019 og utover være mye trafikk med lastebiler inn og ut av byggeplassen. Lastebilene tar 

hensyn til trafikk og fotgjengere, men husk at du kan være vanskelig å se! Hold avstand, og prøv å få øyekontakt med 

sjåføren. Tar alle hensyn til hverandre, er risikoen for at noe uønsket skal skje mye mindre. 

På våre byggeplasser skal alle føle seg trygge. En byggeplass er et område med mange potensielle farer, og det krever 

kjennskap til byggeplassen for å kjenne til disse. Det er viktig for oss at dere som naboer forstår dette. Ta en prat med 

barn i nabolaget og forklar dette til dem. Det kan for mange barn være spennende å ta seg inn på byggeplassen. Dette 

må vi forhindre for enhver pris. 

Vi håper dere som naboer viser respekt for midlertidig skilting og avstengninger, da disse er etablert for deres 

sikkerhet! 

Vi vil gjøre vårt ytterste for at byggeplassen skal være så godt sikret for dere naboer som overhodet mulig. 

Trafikkavvikling rundt byggeplassen 

Kontraktsarbeidene for Volda Campus Arena inkluderer ledningsarbeider og reetablering av Joplassveien samt 

utbedringer i krysset mot E39, dette vil medføre periodevis stenging av deler av Joplassvegen(nærmere informasjon for 

berørte eiendommer vil bli gitt i forkant). 

Kontraktsarbeidene omfatter også arbeider i gangvei mellom nybygget og E39, samt videre nedover Anders 

Vassbotnvegen og til Øyraelva. Dette vil medføre delvis stenging og omlegging av trafikkmønsteret for alle trafikanter i 

en periode på berørte veier. Varsling og skilting blir utført etter egne retningslinjer for dette. 

Viktig ! 

Alle som blir berørt av kommende arbeider på omtalte veier rundt byggeplassen må vise respekt for nødvendige 

tiltak som skal ivareta sikkerheten spesielt til myke trafikanter. 

Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å snakke med barna om å følge etablerte gangveier og skilting i forbindelse med 

midlertidige omlegginger og stenginger. 

Vi kommer til å informere skoler i området på lik linje med øvrige berørte, og håper på en god dialog for å skape felles 

forståelse av at nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med byggeaktiviten, er for å skape størst mulig sikkerhet for 

alle som skal ferdes i området rundt nye Volda Campus Arena i byggeperioden. 

Vi ønsker primært å få redusert trafikken gjennom Joplassvegen mest mulig, slik at det kun er nødvendige 

vareleveranser og tilkomst til høgskolen sine parkeringsplasser og berørte eiendommer som kommer inn. 

Vi oppforder til at gående og syklende bruker etablerte gangveier langs E39 og gjennom høgskolen sitt område, og ikke 

Joplassvegen i byggeperioden. 

 

Støy og støv 

Vi har klare retningslinjer for begrensninger når det gjelder støy og støv. Det vil likevel være faser i byggeprosjektet, 

hvor vi ikke klarer å begrense disse maksimalt(Tiltak for å begrense støy ved boliger mot Røystunvegen er igangsatt). 

Dette gjelder spesielt ved boring og sprengningsarbeider. Fra mandag 23. september vil det foregå fjellboring  og  

sprengning i 1-2 uker. Ved all sprengning vil det bli varslet etter faste prosedyrer. 

Kontaktinformasjon 
Samspill med naboene til byggeplassen er viktig for oss. Skulle det være forhold på eller rundt byggeplassen du mener 

burde vært bedre, eller har du rett og slett spørsmål angående byggeprosessen? Ikke nøl med å ta kontakt! 

Navn:  Svein Arne Strand 

Telefon:  48 35 37 19 

E-post:   svein.strand@betonmast.no 

Tittel:   Assisterende Prosjektleder 

 

Eller 

Navn:  Kåre Lygre 

Telefon:  45 25 99 70 

E-post:   kare.lygre@betonmast.no 

Tittel:   Prosjektingeniør 

 

Videre informasjon 
Vi ønsker å få registrert mobilnummer til berørte naboer for å ha muligheten for raskt å kunne varsle aktiviteter som 

må gå ut over planlagt arbeidstid på grunn av uforutsatte hendelser. 

Mobilnummer for varsling kan sendes  til:  Kåre Lygre på tlf nr 45 25 99 70 

Videre planlegges det med utsendelse av mer detaljert informasjon i perioder av byggeprosjektet som medfører 

spesielle forhold. 

For spørsmål av generell karakter som rettes til oss om prosjekt Volda Campus Arena, men som byggherre eller 

offentlige instanser må svare for kommer vil til å opplyse om hvem som skal kontaktes. 

Det planlegges for samhandling av informasjon og tiltak på trafikk, når Statsbygg går i gang med fysisk bygging av det 

nye mediebygget ved Høgskulen I Volda(NB ! Nærmere informasjon om dette prosjektet vil bli sendt ut av PEAB K. 

Nordang/Statsbygg før oppstart) 

 

 


