Nye Fjelltun Skole
og
Flerbrukshallen på Jørpeland
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1. Innledning
Fra og med sommeren 2020 til høsten 2022 skal det etableres ny barneskole og flerbrukshall, på
Jørpeland. I perioden vil det være omfattende byggeaktivitet, både på skoleområdet og ved
Strandahallen.
Bygg‐ og anleggsarbeider kan medføre en belastning på nærmiljøet, både i form av støy,
anleggstrafikk og endrede trafikkmønster. Følgende skriv orienterer kort om prosjektene og
presenterer i grove trekk de påvirkninger bygge‐ og anleggsarbeidene vil ha på nærliggende
omgivelser.
Forhold beskrevet i dette dokumentet er ikke endelige og det vil kunne bli endringer underveis.
Gjennom byggeprosessen vil oppdatert informasjon om prosjektene bli lagt ut på nettsidene til hhv.
Strand Kommune og Backe Bygg AS (se kapittel 2 og 3).
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2. Nye Fjelltun Skole
2.1 Kort om prosjektet
Eksisterende Fjelltun barneskole skal rives og erstattes med nytt skolebygg. Nye Fjelltun skole har ca.
700 elevplasser og et nettoareal på ca. 9 000 m², fordelt på 4 etasjer. Skolen skal etter planen være
ferdig høsten 2022.
Som en del av prosjektet skal det også etableres nytt uteområdet med sitteamfi, isbane, hinderløype,
ballspill, lekeområder m.m.
Pr. i dag er prosjektet inne i anbuds‐ og rivefasen. Oppstart for arbeider med grunn, vann og avløp er
planlagt til slutten av juni.
Strand kommune vil fortløpende informere om hva som skjer på byggeplass, når en ser det kan være
av interesse for samfunnet rundt. Denne informasjonen vil blir lagt ut på kommunens hjemmesider.
https://www.strand.kommune.no/tjenester/skole‐og‐utdanning/skoleutbygging/nye‐fjelltun‐skole/

2.2 Kontaktpersoner


Finn Egil Breivik (Byggeleder i Strand Kommune)
Telefon:
905 31 518
E‐post:
finn.egil.breivik@strand.kommune.no



Øystein Toppe (HMS‐koordinator i Strand Kommune)
Telefon:
920 45 134
E‐post:
oystein.otto.toppe@strand.kommune.no
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3. Ny Flerbrukshall på Jørpeland
3.1 Kort om prosjektet
Backe Rogaland AS er valgt som totalentreprenør av Strand Kommune til å bygge den
nye Flerbrukshallen på Jørpeland.
Tiltaket omfatter oppføring av ny idrettshall/ flerbrukshall med tilleggsfunksjoner, rett sør for
Strandahallen. Tiltaket skal etter planen ferdigstilles sommeren 2021.
Flerbrukshallen er en dobbel idrettshall med tilhørende garderobeanlegg, lager, treningsrom,
aktivitetshall, vestibyle, kafeteria med tilhørende kjøkken, publikumstoaletter, møterom og 2 stk.
sosiale rom, mesanin/galleri/tribuner for flerbrukshallen samt buldrerom.
l tilknytning til selve bygget vil det bli opparbeidet et større uteareal med ny og oppgradert
adkomstvei, med tilhørende parkeringsareal.
Pr. i dag er prosjekteringsarbeidet godt i gang og planen er at oppstart rigging av byggeplass vil
bli i uke 25.
Backe Rogaland vil fortløpende informere om hva som skjer på byggeplass når de ser det kan være av
interesse for samfunnet rundt. Denne informasjonen vil blir lagt ut på Backe´s prosjekt hjemmesider.
Der kan en også legge inn at en ønsker å abonnere på Nyheter.
Gå inn på lenke under og registrer deg. Du finner skjema under fanen: Aktuelt
https://flerbrukshalljorpeland.backe.no/
Spørsmål og tilbakemeldinger via skjema på inngangssiden.

3.2 Kontaktpersoner


Ståle Veland (Anleggsleder i Backe Rogaland AS)
Telefon:
922 98 006
E‐post:
Stale.Veland@backe.no



Øystein Toppe (HMS‐koordinator i Strand Kommune)
Telefon:
920 45 134
E‐post:
oystein.otto.toppe@strand.kommune.no
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4. Skole‐ og anleggsområdet i byggeperioden

Figur 4.1
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5. Tilkomst til Bikuben barnehage, ridesenteret, travbanen og Fjelltunvegen 47/49
5.1 Generelt
I perioden sommeren 2020 til høsten 2022 vil Fjelltunvegen, mellom Klippen menighet og Fjelltun
Skole, være en del av bygge‐ og anleggsområdet til Nye Fjelltun Skole og derfor stengt for
personbiltrafikk.
Det vil bli lagt til rette for midlertidig omkjøring for besøkende til Bikuben barnehage, ridesenteret,
travbanen samt beboere i Fjelltunvegen 47 og 49. Større kjøretøy vil ha gjennomkjøring via
anleggsplassen. Omkjøringer vil være skiltet.

5.2 Personbiltrafikk
Omkjøring for besøkende til ridesenteret, travbanen og eneboliger vil være på baksiden av JUS og
gjennom JUS – skoleområdet. Omkjøringene er merket VEG‐1 og VEG‐2 (se fig. 5.1).
VEG‐2 vil være stengt i skoletiden (kl. 07.45‐14.45).
Besøkende til Bikuben barnehage vil kunne benytte seg av VEG‐2 utenfor skoletiden. I skoletiden må
foreldre parkerer ved Parkering for skolens ansatte, og følge barna gjennom JUS‐skoleområdet.
Etter planen skal permanent kjøreveg på baksiden av JUS, merket VEG‐3 (se fig. 5.1), ferdigstilles
våren 2021. Denne vil avløse omkjøringer merket VEG‐1 og VEG‐2.

Figur 5.1
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5.3 Større kjøretøy (lastebil, bil med hestehenger etc.)
Større kjøretøy (lastebil, bil med hestehenger o.l.) vil ha tilkomst til eiendommene via bygg‐ og
anleggsplassen til Fjelltun Skole. Området vil være stengt med automatiske kjøreporter og brukere vil
få tildelt telefonnummer for åpning av disse. Ring Tlf. 920 45 134/ 905 31 518 for bestilling av
nummer til kjøreporter.
I tidsrommet 26.06.20‐31.07.20 vil gjennomkjøringen være stengt. Omkjøring vil da være via VEG‐1
eller VEG‐2 (se fig. 5.1).
VEG‐2 er begrenset til kjøretøy med maksimal høyde 2,9 m.
Strand Kommune kommer tilbake med ytterligere informasjon vedrørende omkjøring for
tungtransport, i perioden.

Figur 5.2
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5.4 Omkjøring via Resahaugvegen i perioden 27.6‐12.8
I perioden 22.06.20‐12.08.20 vil Fjelltunvegen, mellom Fjelltun skole og Strandahallen, være stengt
for gjennomkjøring. Omkjøring vil være via Resahaugvegen og videre på baksiden av Staal‐banen.

Figur 5.3
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6. Parkering, henting/ levering av elever og bussoppstillingsplass
6.1 Parkering for skolenes ansatte og brukere av Staal‐anlegget
Det vil bli etablert parkeringsplass på østsiden av JUS, i byggeperioden. Denne skal brukes av
skolenes ansatte (parkeringsplassen ved Bikuben barnehage skal ikke benyttes). Etter skoletid vil
brukere av Staal‐anlegget også kunne parkere her.
Parkeringsplassen erstatter eksisterende parkering ved Strandahallen, og er et midlertidig tiltak inntil
Flerbrukshallen er ferdigstilt, sommeren 2021.

Figur 6.1
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6.2 Bussoppstillingsplass for buss til Bjørheimsbygd
For elever som skal til og fra Bjørheimsbygd vil det bli satt opp buss ved bussoppstillingsplass, langs
Fjelltunvegen.
Bussoppstilling skal ikke benyttes til parkering og midlertidig stans i forbindelse med levering og
henting av elever.

Figur 6.2

6.3 Henting og levering av skolebarn ved Kiss and Ride
Det vil bli etablert midlertidig Kiss and Ride ved Frøken Brynhuset. Området skal benyttes til levering
og henting av skolebarn. Kiss and Ride er ment for kortvarig stans, og det vil ikke være anledning til å
parkere på området. For foreldre som skal levere/ hente skolebarn vil det heller ikke være anledning
til å parkere ved parkering for skolens ansatte (se fig. 6.1).
Bussoppstillingsplassen og midlertidig Kiss and Ride vil være ferdig til skolestart, høsten 2020.
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7. Fjelltunvegen stengt for gjennomkjøring i perioden 23.6‐25.6
I perioden 23.06.20 – 25.06.20 vil Fjelltunvegen være stengt ved helsesenteret, pga. kryssing av veg
med høyspentkabel, fiber og trekkerør.
Omkjøring vil bli skiltet.

Figur 7.1
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8. Helse, miljø og sikkerhet
Strand kommune har fokus på helse, miljø og sikkerhet. I byggeperioden vil anleggsområder være
adskilt fra tilstøtende områder og det vil bli satt i verk flere tiltak for å sikre elever og ansatte ved
skolene, arbeidende på bygg‐ og anleggsplasser samt publikum for øvrig.

8.1 Tungtrafikk inn og ut av bygg‐ og anleggsområdene
De vil være mye tungtrafikk inn og ut av anleggsområder. Trafikken vil passere gangareal for gående/
syklende og det vil derfor bli satt opp vakthold to timer daglig, ved skole‐ start og slutt, for å ivareta
sikkerheten til myke trafikanter. Strand Kommune vil ha stort fokus på trafikksikkerhet gjennom hele
byggeprosessen.

Figur 8.1

8.2 Sikring av bygg‐ og anleggsområder
Rundt anleggsområdene vil det bli satt opp byggegjerder (se fig. 4). Disse vil sikres i alle ledd for å
hindre at uvedkommende kommer inn på bygg‐ og anleggsplassene. Det vil være jevnlig kontroll av
byggegjerdene. Tilkomst inn på anleggsområdene vil være via automatiske porter for gående (åpnes
ved byggekort) og via automatiske kjøreporter.
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