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Koordinering med Nordby Maskin – VA-prosjekt
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Referent:
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Ole Anders Fletsten
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Ole Thomas Gudmundsen
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Kopi til:
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Anne Vollebæk (FAU), Stein Malerstuen (Algarheim Skole), Jan-Roy
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POST

SAK

1

GRUNNLAG

Ansv./
Frist

Møtet er avholdt for å koordinere byggeprosjektet Algarheim Barneskole
opp imot kommunens pågående arbeider med vann- og avløp i Oscar
Christensens veg. Samt for å ta opp sikkerhetsforhold i forbindelse inn/utkjøring til/fra byggeplass.
Møte nr.3 i serien
Punkter fra forrige møte er markert blå

2

Punkter tatt opp i møte
Fremdrift og pågående arbeider

- Byggeprosjektet og NM har ingen påvirkning på hverandre før NM skal
ut i OCV senere i mars. Avtalt at møteserie holdes på vent til da.
- Planlagt å ferdigstille strekninger i OCV ila desember. Sprengning i fra
uke 49. NM ligger i rute til å bli ferdig, sånn at man er forbi skoleplassen
den 2 januar. OK. Ble ferdig til avtalt tid.
- Strekninger utenfor OCV er planlagt frem til april 2019, vil forekomme
noen krysninger av OCV. NM må krysse OCV ved sørligste innkjøringen
til Fjellstien. Fortsatt mange måneder til og NM må se på mulighet for å ta
det i planleggingsdag/helg Planlagt siste halvdel av mars
- Utomhus/veioppbygning er planlagt mai-juni 2019
- NM vil holde på i GAV frem til et godt stykke ut i Mars.
- BR har påbegynt pelearbeidene og det vil komme leveranser med peler
hver 2-3 dag. Betongproduksjon er planlagt fra midten av januar. BR gir
NM beskjed ved «støpedager» hvor det vil gå skytteltrafikk med
betongbiler hele dagen. Denne trafikken påvirker ikke Nordby lenger.
Informasjon gis til skole v/ rektor
Sikkerhet
- Sikkerheten blir ivaretatt. Tiltak med blant annet trafikksikkerhetsvakter,
inngjerdinger, større parkeringsplasser gjør at trafikksituasjonen i OCV
oppleves som trygg. Fortsatt tilfelle. OCV har nå blitt veldig bred og
oversiktlig. Trafikkavviklingen anses som trygg. Gjelder fortsatt
- God kommunikasjon mellom NM og BR. Avtale om at BR melder om
planlagte arbeider hver fredag. BR melder også i fra om større leveranser
som koordineres med NM. Større leveranser søkes å komme før kl 0700.
Har fungert bra. OK
- Ved større leveranser (pelerigg, kran. o.l) har BR gjort avtale med
transportører om at leveransen skal ha mann foran bil fra Fjellstien og inn
på byggeplass. Utført ved leveranse og bortkjøring av pelerigg. Utføres
også ved betong-prefab leveranser.
- NM har strø- og måkeansvaret på Algarheim og blir tilkalt av kommunen
ved behov. Både NM, BR og Veflen melder i fra hvis veien oppleves som
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glatt så man kan iverksette strakstiltak Ved spesialtransporter har
BR/Veflen strødd selv i bakkene etter egen vurdering.

Rapporterte uønskede hendelser
- Transport fra BR/Veflen har kommet i skolens rushtid ved et par
anledninger. Tatt opp med ansvarlige og strammet inn rutiner ytterligere
(tydelig informering i fremdriftsmøter, gitt beskjed til alle som kommer
med vareleveranser)
Diverse
- BR opparbeider webbasert informasjonsside til å informere enda
tydeligere til naboer i området. Side er etablert: algarheim.backe.no
TG sender ut informasjon til rektor, byggherre og FAU på hvordan siden
skal brukes fra BR sin side. Siden skal brukes som en ren
informasjonsside med mulighet for å gi tilbakemeldinger. Siden vil
inneholde riggplan og fremdriftsplan.
TG 04.02.2019
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