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Kruse Smith har fått i oppdrag fra Statsbygg å bygge nytt undervisning- og kontorbygg på Nordtomta for Høgskulen på 

Vestlandet (HVL), Kronstad. Byggearbeidene pågår og vil til tider kunne medføre noe støy fra byggeplassen. I dette 

informasjonsskrivet vil vi fortelle litt om fremdriften i prosjektet de kommende månedene. 

Status 
Byggearbeidene ved Høgskulen er nå i ferd med å dreie seg over i en ny fase. Betongarbeidene som startet opp 

våren 2018 går mot slutten og vi regner med at vi har de siste elementene til taket på plass innen 3 uker. Montasjen 

av disse elementene har foregått på kveldstid. Når alle elementene er på plass vil dermed også kveldsarbeidet avta. 

Fremdrift 
Når betongen har nådd toppen starter arbeidet med å tette bygget og den ene bygningskranen demonteres. Det vil 

komme stillas rundt hele bygget og dette arbeidet er allerede godt i gang langs bybanen. Så snart stillas er på plass 

vil arbeidet med ytterveggene starte. Samtidig med fasadearbeidene vil det også foregå arbeid på tak. Målet er at 

bygget skal være tett like etter påske. Når bygget er tett demonteres den siste bygningskranen. 

Arbeidstider 
Normal arbeidstid: hverdager 0700-1700 

Arbeider utover normal arbeidstid kan forekomme, men det etterstrebes å holde arbeidstidene innenfor tidsrommet 

0700-1900. Lørdager kan det i perioder også være aktivitet på byggeplassen. 



 

Riggområde og gangveier 

Riggplan 
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A: Byggeplass
B: Hovedinngang Høgskulen på Vestlandet
C: Inngang G Høgskulen på Vestlandet
D: Port adkomst anleggsmaskiner
E: Anleggskontor
F: Bybanestopp
G: Bybanen utbygging
H: O-Bygget Høgskulen
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Riggområdet og gangveiene vil ikke endres i noe særlig grad fra tidligere. I informasjonsbrosjyre nr 2 informerte vi 

om at passasjen «gjennom» høgskulen (mellom sykkelskuret og inngang G) ville bli stengt i en kortere periode. 

Grunnet en utrasing ble vi nødt til å holde denne stengt helt til vi fikk fylt tilbake alle massene i dette området. 

Massene er nå tilbakeført og passasjen åpnet. Gangveiene er altså som vist på riggplanen ovenfor. 



 

Ytterligere informasjon og tilbakemeldinger 
Informasjonsbrosjyrer og annen info sendes KUN via mail. Ønsker du å motta informasjon kan du melde deg på ved 

å sende mail til følgende adresse: hvl@kruse-smith.no. 

Dere oppfordres til å spre informasjonen vi sender ut. Informasjonsskrivet må gjerne printes ut og henges opp på 

oppslagstavler. 

Vi vil oppfordre alle sammen til å gi oss tilbakemeldinger, både positive og negative. Dette gjør det mye enklere for 

oss å vite hva vi bør fortsette med eller rette opp. 

Ved tilbakemeldinger send mail til hvl@kruse-smith.no. 

Se gjerne på Statsbyggs nettsider for mer informasjon om prosjektet: 

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/HVL-Bergen-Nybygg-Kronstad/ 
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Med vennlig hilsen 

                                                                                                


