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Status 
Peab – K.Nordang er engasjert som 
totalentreprenør for oppføring av nytt 
Mediebygg i Volda etter å ha vunnet 
konkurransen totalentreprise med 
løsningsforslag. Statsbygg er byggherre. 
Vi startet med bearbeidelsesfasen/ 
forprosjekt i april og tar sikte på 
overgang detaljfase i august. Det er 
forbeholdt regjeringens godkjenning på 
finansiering av prosjektet før oppstart 
detalj- og byggefase. Det antas at 
godkjenning skal foreligge senest ila 
august. Vi tar sikte på å komme i gang 
med grunnarbeider i november 2019, og 
oppstart fundamentering i desember.  

Arbeidstider  
Hovedarbeidstider på prosjektet vil være 
mandag til fredag fra klokka 0700 til 
klokka 2000. Arbeider på lørdager kan 
forekomme. 

På helligdager vil vi ikke utføre arbeid på 
bygg/anleggsplassen.  

Grunnarbeider 
I november vil vi ta bort masser, for å 
klargjøre for fundamentering. 

Vi tar sikte på å opparbeide midlertidige 
parkeringsplasser som 

erstatningsplasser i byggefasen, v i 
jobber med flere alternative 
plasseringer. 
De midlertidige P-plassene er 
planlagt opparbeidet før de 
permanente plassene på tomten 
blir stengt/ fjernet.  

Rigg  
Rigg vil bli etablert i oktober, i den 
forbindelse blir anleggsgjerder 
etablert. Det er i forkant av denne 
perioden midlertidige 
parkeringsplasser skal etableres 
for å sikre parkeringsdekning. Vi 
tar også sikte på å etablere 
tilkomst til Berte Kanutte på 
nordsiden slik det er to 
adkomsveier til bygget. Dette for å 
ivareta sikkerhet og tilgjengelighet 
ved midlertidig stenging av 
tilkomst. Når rigg er etablert vil vi 
ha representanter fra 
prosjektorganisasjonen på 
byggeplass stort sett daglig, som 
følger opp fremdrift og sikkerhet i 
tomten.  

Mer informasjon  
Dersom dere har spørsmål 
angående byggeprosjektet kan 
dere sende en e-post til oss i 
prosjektadministrasjonen. 
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Fakta om prosjektet 
Peab – K. Nordang bygger Prosjekt 
MedieVolda, for Statsbygg. Statsbygg 
gjennomfører prosjektet på oppdrag fra 
Høgskulen i Volda. 
Prosjekt MedieVolda er ett nytt 
utdanningsbygg for høgskulen i Volda, 
bygget skal samlokalisere ca 500 
studenter og 50 ansatte under samme 
tak. 
Bygget strekker seg over to etasjer og 
det skal etableres en gangforbindelse 
mellom ny og eksisterende 
bygningsmasse.  
Bygget har en BTA på ca. 3885 kvm. 
Prosjektet omfatter også utomhus 
arbeider rundt bygget med beplantning 
og parkeringsplass for sykkel og biler. 

Oppstart 
November 2019 

Ferdig 
Våren 2021, byggetid ca 18 mnd. 

Kontaktperson entreprenør 
Prosjektansvarlig Steffen Thorseth Løkling 


