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PASS PÅ!

Under byggeperioden vil det bli be nyt tet
tyngre maskiner, kraner, heiser og liknende. 

Vi ber derfor alle om å ta hensyn til sperrin ger
og varsel. Vi oppfordrer spesielt at elevene
ved skolen blir informert om hva som skal
fore gå.

INGEN LEK INNEFOR
BYGGEGJERDET!

Consto as har som målsetning å gjennom  føre
prosjektet til minst mulig sjenanse for skolen
og naboer. Vi skal gjennom føre prosjektet
uten ulykker og det er derfor viktig at bygge-
plassen er sikret også utenfor arbeidstid.
Dersom du ser at dette ikke er tilfelle vil vi
gjerne vite det. Ta kontakt.

Prosjektorganisasjon:

Byggherre:
Sør-Varanger Kommune
Tlf: 78 97 74 00

Prosjektansvarlig: Ivar Kaski
e-post: ivar.kaski@sor-varanger.kommune.no

Prosjektleder: Øystein Johansen
e-post:
oystein.Johansen@sor-varanger.kommune.no

Totalentreprenør:
Consto as
Tlf: 77 75 27 00

Anleggsledelse:
Erlend Danielsen
e-post: erlend.danielsen@consto.no
mob.: 47 89 99 89

Ronny Røtvold
e-post: ronny.roetvold@consto.no
mob.: 95 03 52 21

Petter Berg-Wollan
e-post: petter.berg-wollan@consto.no
mob.: 40 21 80 77

Arild Vassnes
e-post: arild.vassnes@consto.no

Jan Einar Dahl
e-post: jan.einar.dahl@consto.no

Kjetil Grue
e-post: kjetil.grue@consto.no

Henvendelser kan også gjøres til vårt
anleggs kontor på byggeplassen.

Perspektiv fra sørvest mot skøytebane og fellesrom/kantine
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Prosjektet:
Consto as skal i totalentreprise bygge
Kirkenes barneskole, Kirkenes ungdomsskole,
kulturskole, gymsal og arealer for Samovar -
teateret.

Areal: 12.400 m2 BTA

Bygget føres opp med to etasjer, 
funda men tert på peler til fjell.

Det vil på det meste være ca. 70 arbeidere på
byggeplassen.

Oppstart/Ferdigstillelse:
Oppstart 14. juni 2010.
Overlevering av Kirkenes barneskole, Kirkenes
ungdomsskole og kulturskole 28. november
2011.
Overlevering av gymsal og arealer til Samovar -
teateret 1. juli 2012.
Utomhusområder 15. august 2012.

Aktiviteter:

2011
I hoved sak fasade- og innredningsarbeider
og utomhusarealet vest for skolen.

2012
Gymsal, arealer til Samovarteateret, 
resterende utomhusareal og riving av 
eksi sterende skole og Scene2.

Arbeidstid på anlegget vil normalt være 
kl. 07.00 – 19.00 mandag-lørdag.

Trafikk og støy
Vi håper på et positivt samarbeid og ber
om forstå else for at det må bli noe støy og
tungtrafikk i anleggsperioden.

Helse, miljø og sikkerhet
Både Sør-Varanger Kommune og Consto as
legger meget stor vekt på HMS ved pro-
sjektet.

Gjennom bevisst planlegging, tilrette -
legging og koordinering av de ulike
arbeidsoperasjoner skal vi sikre et fullt for-
svarlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen og
tilstøtende arealer, slik at ulykker og helse-
messige skader unngås.

Alle som arbeider på prosjektet skal
gjennom gå sikkerhetsinformasjon før de
starter arbeidet.

Besøkende:
Besøkende skal henvende seg i brakke -
riggen. Det kreves verne utstyr og ID-kort
for adgang til byggeplassen.

Det er påbudt å bruke hjelm, vernesko og
synlighetsmarkert arbeidstøy innenfor
byggegjerdet.

 2010   Juni Juli August Sept Okt Nov Des 
Etablering av anleggsrigg og gjerder 01.06-               
Riving Kompetansesenteret 14.06-23.08               
Grunnarbeider 21.06-               
Peling 28.06-23.08               
Fundamentering 09.08-               
Stålkonstr. og betongelementer   01.09-               
Y ervegger og tak 01.10-               

Oversiktstegning som viser byggeplass, gjerder,
anleggsrigg og skoleområdet frem til 28.11.2011.

Byggeplass og adkomst
Hele byggetomten vil bli inngjerdet.
Hovedinngangen til byggplassen og til 
anleggskontor vil bli skiltet.

Byggeplassgjerde

Anleggsrigg

Eksisterende 
skolebygg

Kirkegå
rdsveien

Parkveien

Presteveien
Fotballbane


