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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.

2

Punkter tatt opp i møte
Fremdrift og pågående arbeider
- Planlagt å ferdigstille strekninger i OCV ila desember. Sprengning i fra
uke 49.
- Strekninger utenfor OCV er planlagt frem til april 2019, vil forekomme
noen krysninger av OCV.
- BR utkjøring av masser har til nå ikke forsinket VA-arbeidene. NM
informerer om at økt utkjøringer kan forsinke arbeidene noe.
- Utomhus/veioppbygning er planlagt mai-juni 2019
- «Krater» i krysset v/GAV blir tettet ila uke 49
- NM vil holde på i GAV frem til et godt stykke ut i Mars.
- BR prioriterer å kun kjøre ut det nødvendigste av vegetasjon for å få
tilgang til byggegrop. Øvrig masser søkes å kjøres ut i januar når NM er
ferdig i OCV.
- BR har kort byggetid på skolen og er avhengig av å komme i gang for å
sikre en god byggeprosess med trygge forhold for de som skal jobbe derog omgivelsene rundt. Det er derfor problematisk å utsette
byggeprosjektet.
- BR ha 2 lastebiler som kjører inn og ut av byggeplass fra mandag
3.desember
- BR har som hensikt å starte opp pelearbeidene 10.desember.

Sikkerhet
- Sikkerheten blir ivaretatt. Tiltak med blant annet trafikksikkerhetsvakter,
inngjerdinger, større parkeringsplasser gjør at trafikksituasjonen i OCV
oppleves som trygg.
- 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.
- NM er veldig fornøyd med lastebilsjafør som har god dialog med VAutførende og viser trafikalt forståelse

TG 30.11.2018
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