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Her kommer en kort status på byggearbeidene:  

På «bygg vest» er nå deler av bunnplata og betongveggene til bygget på plass. 

Betongarbeidene fortsatter i neste periode, før massivtremontasjen påstartes (planlagt oppstart 

er siste halvdel av november). 

 

 



Bunnplaten til «bygg nord» er nå ferdigstøpt, og forberedelse til støp av ytterveggene pågår 

(de delen av veggen som vil bli liggende under bakkenivå – øvrige vegger vil være av 

massivtre). Disse veggene er planlagt støpt i løpet av neste periode, før massivtremontasjen 

påstartes (planlagt oppstart er siste halvdel av november). 

 

I høstferien gjennomførte Byantikvaren arkeoleogiske registreringer ute på gressletten, uten at 

det ble gjort funn av «automatiske frede kulturminner». Forutsatt offentlige tillatelser, vil 

dermed dette bli en den nye plasseringen av den eksisterende lekeplassen mot Haakon Tveters 

vei (som må flyttes for å gjøre plass til ny parkeringsløsning). 

 

 



Sikkerhet og adkomstforhold 

Prosjektet og skolens ledelse har jevnlige møter, for å avstemme forhold mellom skolen og 

byggeprosjektet. I oktober ble det også avtalt møte med mellom byggeprosjektet 

(Undervisningsbygg og HENT), skolens ledelse og ledere fra FAU, for å se spesielt på status 

og tiltak knyttet til adkomstforholdene. Kort oppsummert det viktigste fra denne 

gjennomgangen: 

Innkjøring fra Axel Brinchs:  

- Planlagt kjørevei blir Haakon Tveters -> Låveveien -> Dalbakkveien -> Terrasseveien 

-> Axel Brinchs (dette strekket har fortau i hele lengden) 

- Prosjektet setter opp ekstra belysning på byggegjerdene i «svingen» i Axel Brinchs, 

slik at dette området er ekstra godt opplyst 

 

Innkjøring fra Haakon Tveters:  

- Tiltak beholdes som i dag, erfaring sålangt viser at dette fungerer relativt bra 

- Vil fortsatt være «hovedadkomst» for det meste av transporten til «bygg nord» 

 

Vi ber alle benytte fortau og følge anvisningene for midlertidige gangveier.  

Det planlegges generelt med at tungtransport skal unngås i tidsrommet 0730-0900. Alle tiltak 

vurderes fortløpende i samråd skolen og justeres etter behov. 

 

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet kan disse rettes til undertegnede.  

 

Med vennlig hilsen  

For Undervisningsbygg Oslo KF 

Erik Seland Gomsrud 

prosjektleder 


