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Naboinformasjon
Status for byggearbeider i forbindelse med Eilert Sundt VGS
Vi i Veidekke har fått i oppdrag av Vest-Agder Fylkeskommune å bygge Eilert Sundt
VGS, studiested Farsund. Byggeperiode: oktober 2019-august 2021.
Det skal bygges to nye bygninger, med totalt areal på
2

ca. 5700 m i fire etasjer. Fasadene vil bli utført
hovedsakelig i tre med store vindusfelter.
Det skal også gjennomføres en rehabilitering av to
eksisterende bygninger, først og fremst inni byggene.
Perspektivtegning: Rambøll

Planlagt aktivitet februar-april 2020:
I perioden februar-april vil arbeidet på byggeplassen være i hovedsak betongarbeid,
både støping av betongkonstruksjoner på byggeplass og montering av ferdige
betongelementer. Arbeidet pågår primært i de to nye bygningene.
Bemanningen vil i perioden være fra 10-30 personer.
Arbeidstid i perioden vil hovedsakelig være mellom 07.00-19.00.
Heising med tårnkranen vil foregå hver dag.
Første store støp er 31.01.20, denne dagen vil det være aktiviteter fra før 0700.
Støy:
I perioden vil det foregå mer eller mindre støyende aktiviteter fra byggearbeidene, og
det vil bli en del tungtransport til og fra byggeplassen.
Vi vet av erfaring at byggeplasser ofte er spennende og tiltrekkende for barn. Men,
byggeplassen er en livsfarlig lekeplass. Vi vil gjøre vårt for å sikre byggeplassen på
best mulig måte, men vi henstiller til foreldre med mindreårige barn:
Hold barna vekk fra byggeplassen
Vær oppmerksom på anleggstrafikk til og fra byggeplassen
Vi setter pris på interesse for det vi driver med. Spørsmål og andre henvendelser kan
rettes til vårt anleggskontor i Strandgata 8 eller til anleggsleder Silje Skjefstad, mob 918
36 376.
Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle i Farsund, men ber
om forståelse for at noen ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.
Farsund, 29. januar 2019
Veidekke Bygg Agder
Silje Skjefstad
Anleggsleder
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