12

www.nab.no

TORSDAG 30. JUNI 2011

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Arbeidene med Vettakollen
høydebasseng starter 1. august
Informasjonsmøte
11. august 2011
Informasjonsmøte
om Vettakollen
høydebasseng
Tid: Kl. 18.00 torsdag
11. august 2011
Sted: Festsalen Gaustad
sykehus, Bygg 10,
Sognsvannsveien 21

Høydebassenget skal sikre vannforsyningen til de
vestre bydelene Vestre Aker og Nordre Aker fra Oset
vannbehandlingsanlegg. Anlegget ligger for lavt til å
kunne forsyne de vestre bydelene ved selvfall.
Høydebassenget
Bassenget vil bestå av to
underjordiske bassenger
i fjell for drikkevann som
hver er 100 meter lang, 25
meter bred og 13 meter
høy.
Det skal sprenges en
1400 meter lang tunnel
til bassenget og videre
fram til Vettakollen
T-banestasjon hvor den
ender som en blindtunnel.
Det legges vannledninger i tunnelen for
tilkobling til eksisterende
hovedvannledninger i
Skogryggveien i vest og i
forlengelse av Gaustadveien i øst.
Status
I begynnelsen av juni
startet tilleggskartlegging
og sikring av fornminner i
regi av Byantikvaren.
Traseer blir anlagt slik at
fornminnene bevares.
Turstien er tydelig
merket og vil være midlertidig omlagt slik den nå
framstår i en periode.
Når nye vannledninger er
lagt i bakken, vil stien bli
lagt tilbake til opprinnelig
trasé.

Framdrift fra 1. august
– parkeringsplass
Arbeidene med høydebassenget vil sannsynligvis
starte 1. august 2011.
Etter en tilriggingsperiode starter sprengningsarbeider med tunnelen ved
Sognsvannsveien.
Gaustadveien skal asfalteres og det blir skiltet
med parkering forbudt
hele døgnet i hele anleggsperioden. Det opprettes
derfor en midlertidig parkeringsplass med tilstrekkelig antall plasser for
beboere ved Sogn trafo.
Nordbergveien blir
stengt ved trafostasjonen
og det opprettes
midlertidig anleggsvei bak
trafoen over jordet.
Sognsvannsveien vil bli
stengt i ca. tre uker ved
inngangen til tunnelen, og
alternativ vei vil bli skiltet.
Traﬁkk
Sprengningsmasser fra
tunnelarbeidene vil bli
uttransportert gjennom
Gaustadveien forbi Oslo
universitetssykehus HF,
Rikshospitalet og ut på
Ring 3.

Ca. 10-15 billass med
steinmasser i døgnet blir
kjørt ut av tunnelen i de
første 9 månedene.
Det vil bli satt i verk
traﬁkksikringstiltak med
hensyn til elever som går
til og fra skole.
Støy
Støyende arbeider vil
foregå i tiden kl. 06.00
til 22.00 mandag t.o.m.
lørdag.
Arbeider som ikke
støyer, vil pågå fram til
kl. 02.00.
Miljøhensyn
Prosjektorganisasjonen
følger et miljøoppfølgingsprogram som blant
annet overvåker bekker,
salamandere, frosker og
planter i området.
Informasjonsskilt
Informasjonsskilt om
anlegget blir satt opp ﬂere
steder i nærområdet.
Ferdigstillelse
Vettakollen høydebasseng
er planlagt ferdigstilt
våren 2014.

Kundesenter i Vann- og avløpsetaten
Telefon: 23 43 72 00, mandag-fredag kl. 08.00-15.30
Epost: vav.kundesenter@vav.oslo.kommune.no
Internettsider: www.vav.oslo.kommune.no under prosjekter

LANGDRYGT: Dette bildet ble tatt av en provosert styreleder Gisle Erlien i Heilo Vel i 2008 - 2,5 år etter at de første beboerne
flyttet inn i Nydalen Kvarter. Nå er det gått tre år til, og underFOTO: KRISTIN TUFTE HAGA
gangen er ennå ikke på plass.

Undergangen
mangler fortsatt
Bydelsutvalget (BU) kan
ikke akseptere flere forsinkelser av undergangs-/broprosjektet
ved Nydalen Kvarter.
Karl Andreas Kjelstrup
karl.kjelstrup@dittoslo.no

NYDALEN: «Bydel Nordre Aker
venter fortsatt utålmodig på
en ferdigstillelse av bro-/undergangsprosjektet ved Nydalen
Kvarter» heter det i BUs vedtak
fra forrige torsdag. Lokalpolitikerne er i ferd med å bli
mektig irritert over at både
tiltakshaver Nydalen Bolig/FRI

Eiendom og Plan- og bygningsetaten stadig kommer med
momenter
som
utsetter
prosjektet.
– Dette er ren og skjær
trenering, sier leder av miljøplan og samferdselskomiteen,
Ivar Christiansen (Ap).
BU peker på at også området
nedenfor Ring 3 tilhører
Grefsen skoles inntaksområde.
Hvis ikke det vises til fremdrift
i løpet av året som sannsynliggjør ferdigstillelse av bro eller
undergang i løpet av 2012, bør
det ikke gis ytterligere dispensasjoner, mener BU.

Kallmyr gir håp om
bad i Nordre Aker
Byråd Jøran Kallmyr vil
ha badeland i Oslo. –
Bygg det på Sogn, sier
lederen for gruppen bak
rapporten som foreslår
nytt badeanlegg i Nordre Aker.
Karl Andreas Kjelstrup
karl.kjelstrup@dittoslo.no

OSLO: Det var i Aften forrige
tirsdag
at
miljøog
samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) uttalte at han ønsker
å satse på noen få, store offentlige badeanlegg i Oslo,
etter modell av Drammensbadet. han vil dermed legge
ned flere av dagens små bassenger. Han går dermed bort
fra uttalelsene han ga til Nordre Aker Budstikke i september
i fjor.

– Å bygge nytt blir dyrt – det
er
mye
mer
kostnadsbesparende å åpne noen av de
andre
bassengene
for
publikum, sa Kallmyr den
gang.
Nordre Aker Budstikke skrev
i forrige uke om rapporten fra
komiteen som har jobben med
å utrede behovet for et nytt
svømmeanlegg i Nordre Aker.
De konkluderer med at det
er stort behov for et nytt anlegg i bydelen. Byråd Jøran
Kallmyr vil til Aften ikke konkludere med hvor badene bør
ligge, men mener ett bør være
sentrumsnært.
– Da foreslår vi Sognsveien
80, sier komitéleder Lill Pleym
(SV).
Svømmehallkomiteen
holder frem Nydalen og Sogn
som de best egnede plasseringene.

