
Inderøy oppvekst og kultursenter

Informasjon til brukere og naboer.

Mai 2014
Oppstart gravearbeider og utvidelse/ flyttinger av 
byggeplassgjerder.

Skanska vil i mai og juni 2014 ha følgende arbeider pågående ifm. bygging av Inderøy oppvekst og 
kultursenter:
� Rigging, flytting og utvidelser av byggeplassgjerde.
� Omlegging av vann, avløpsledninger og kabler, samt utgraving for nye ungdomsskolen.
� Rivearbeider.
� Betongarbeider.

Konsekvenser for ytre miljø
Selv om vi ønsker å være minst mulig til ulempe for våre omgivelser, vil våre arbeider merkes. 
Det må forventes noe støy, rystelser og vibrasjoner fra gravearbeider og dette kan virke sjenerende. 
Det er utført tilstandsregistrering  av bygg, og plassert ut rystelsesmålere. 
På denne måten kontrollerer vi at fastsatte grenseverdier for belastningen på et bygg ikke overskrides.

Gravearbeider med vann, avløp og kabler vil i stor grad berøre trafikkert areal. (Se tegning over)
Trafikk og gangsoner kan endre seg flere ganger ukentlig. Vi vil følge på med avsperring , og tiltak for å 
ivareta dette fortløpende.



Inderøy oppvekst og kultursenter

Konsekvenser for trafikk
Parkering
I byggeperioden  legges beslag på dagens parkeringsplasser nord for eksisterende idrettshall.
En del parkeringsplasser vil bli erstattet og etablert i «skolegården» mellom samfunnshuset og 
ungdomsskolen. (se underliggende riggplan) Det blir påført grus på plenareal som etter hvert må 
benyttes.

Busstrafikk/ elever/ anleggstrafikk
Når det gjelder anleggstrafikk/ busstrafikk jobber vi fortsatt med en alternativ løsning for 
busstrafikken, for å beskytte elevene/ skoledriften best mulig i anleggsperioden.
Dette går på å flytte busstrafikken på andre siden. (Se underliggende alternativ til riggplan)
Denne løsning er ikke endelig avklart og godkjent ennå.
Kommer tilbake med oppdatert informasjon om, og eventuelt når denne etableres.

Fremdriftsplan

Oppstart
april 2014

Byggearbeider nye 
ungdomskolen

april  2014 – juni  2015

Byggearbeider 
resterende bygg
april 2015 – juni 2016

Overlevering 
resterende bygg

juli 2016

Overlevering 
utomhus
august 2016

Skanska ønsker et godt og positivt samarbeid med alle berørte parter 
for de kommende byggearbeider med Inderøy oppvekst og kultursenter

For mer info, kontakt

Prosjektleder Hans Kristian Musum
Mobil: 98 21 05 27

E-post: hans-kristian.musum@skanska.no

Overlevering nye 
ungdomsskolen

juli 2015


