
 

 

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 2 etasjer og 
det skal etableres en gangforbindelse 
mellom ny og eksisterende 
bygningsmasse.  
Bygget har en BTA på ca 3885 m2. 
Prosjektet omfatter også utomhus 
arbeider rundt bygget med beplantning 
og parkeringsplass for sykkel og biler. 

Oppstart 
Oktober/ November 2019 

Ferdig 
Våren 2021, byggetid ca 18 mnd. 

Kontaktperson entreprenør 
Prosjektansvarlig Steffen Thorseth Løkling 
+47 986 29 999 /
steffen.lokling@nordang.no

Prosjektingeniør Anders Oksavik 

+47 986 19 463
anders.oksavik@nordang.no

Status 
Søknad om igangsettelsestillatelse på 
opparbeiding av midlertidig 
parkeringsplass på Rotevasstomten er 
sendt til Volda kommune. Anslått oppstart 
arbeid etablering av midlertidige 
parkeringsplasser uke 42/43. I samme fase 
blir midlertidig adkomstveg til Berte 
Kanutte for myke trafikanter og mindre 
personbiler etablert på nordsiden av 
byggetomt for å ivareta tilkomst i 
byggefase. IG for oppstart på tomten til 
Mediebygg er også sendt til Volda 
kommune, oppstart på Mediebyggtomten 
er anslått til uke 45 forutsatt at midlertidige 
parkeringsplasser er opparbeidet og klar 
for bruk. 

Arbeidstider  
Hovedarbeidstider på prosjektet vil være 
mandag til fredag fra klokka 0700 til klokka 
1900. Arbeider på lørdager kan 
forekomme. 
På helligdager vil vi ikke utføre arbeid på 
bygg/anleggsplassen.  

Grunnarbeider  
Opparbeide midlertidige parkeringsplasser 
på Rotevasstomten er det første vi 
begynner på, arbeid vil ligge i forkant av 
oppstart på byggetomt slik midlertidige 
parkeringsplasser er opparbeidet før 
oppstart på byggetomt. Vi begynner på 
byggetomten til mediebygget i 
begynnelsen på november. 

Omlegging av fiber og rør blir 
prioritert. Utkjøring av masser og 
forberedelser for oppstart 
fundamentering. Grøfter og VA, EL 
vil gå fortløpende. 

Betongarbeid 
Oppstart betongarbeid i 
begynnelsen av desember. Vi starter 
i området mot nord/lavdel teknisk 
rom og jobber oss mot sør. 

Rigg 
Rigg vil bli etablert i slutten på 
november, men anleggsgjerder blir 
etablert i forkant av oppstart 
grunnarbeid. Midlertidige 
parkeringsplasser på 
Rotevasstomten skal være etablert 
før anleggsgjerder blir etablert. I 
samband med arbeid midlertidige 
parkeringsplasser etablerer vi 
tilkomst til Berte Kanutte på 
nordsiden med en midlertidig veg for 
gangforbindelse samt mindre 
kjøretøy som taxi o.l for å ivareta 
tilkomst til BK og SR i byggefasen. 
Joplassveien blir i hovedsak en 
anleggsvei for prosjektene VCA og 
PMV, men vil også være kjørevei for 
varelevering og utrykningskjøretøy til 
BK og SR. Når rigg er etablert vil vi 
ha representanter fra 
prosjektorganisasjonen på 
byggeplass stort sett daglig, som 
følger opp fremdrift og sikkerhet i 
tomten.  

Informasjon fra Peab – K. Nordang 

PMV – Prosjekt MedieVolda       07.10.2019

mailto:steffen.lokling@nordang.no
mailto:anders.oksavik@nordang.no


Utklipp Riggplan 

Utklipp Midlertidig parkering 


