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Brev til de ansatte og foreldre ved Hovseter skole - Oppdatering juni 2020

Du mottar dette brevet fordi du har barn eller er ansatt på Hovseter skole. Formålet med brevet
er å gi en oppdatering om prosjekt Ny vannforsyning Oslo og de tiltakene som utføres lokalt for
å redusere ulempene ved anleggsarbeidet, og sikre en trygg skolevei. Vi forstår at mange
foreldre er bekymret for hva anleggsarbeidene vil bety for skolehverdagen til barna. Derfor
sender vi denne informasjonen, slik at dere vet mer om hva som skal foregå i prosjektet når
Hovseter skole starer opp i høst.

Formålet med prosjekt Ny vannforsyning er å sikre Oslos befolkning tilgang til rent drikkevann,
også ved svikt i vitale deler av dagens vannforsyningssystem. I dag er Oslos vannforsyning
sårbar fordi vi bare har en stor vannkilde og ett stort vannbehandlingsanlegg. En svikt i
vannforsyningen vil kunne føre til alvorlige konsekvenser for Oslo i løpet av få timer. Derfor er
det viktig å få på plass en fullgod reservevannforsyning. Den 13. november i fjor vedtok bystyret
planene som gjør at arbeidet kan starte opp i bydel Vestre Aker.

Framdrift og oppstart
Oppstarten blir ikke før sommeren som opprinnelig planlagt. Det er fordi det har kommet inn en
del klager på prosjektets reguleringsplan og saken er derfor sendt over til Fylkesmannen for
videre behandling. Fylkesmannen skal vurdere om klager på prosjektets reguleringsplan gir
grunnlag for utsatt oppstart, og det blir ingen byggeaktivitet før det er vurdert. VAV forventer
at arbeidet starter opp i løpet av annet halvår 2020.
Vi vil komme med mer detaljert informasjon om riggområde og tidsplan etter at Fylkesmannen
er ferdig med sin behandling.

FO-Bygget
Siden Hovseter skole skal ha midlertidig tilholdssted i FO-bygget fra høsten 2020, skjønner vi at
det er interesse for fremdriften i prosjektet. Vi kan opplyse om at FO- bygget er et stykke unna
vannbehandlingsanlegget og de hallene som skal sprenges ut. Det mest merkbare arbeidet
anslås å skje i årsskiftet 2021 til sommeren 2021, altså i første fasen av prosjektet. Da skal
adkomsttunnelen fra Hundejordet og ned til fjellhallene bygges.
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Sprengning av adkomsttunnel til vannbehandlingsanlegget starter i løpet av høsten. Et viktig 

avbøtende tiltak er lyddemping av tunnelviften.  I forbindelse med sprengningsarbeidet vil det 

bli transport av masser ut fra Hundejordet. Det vil bli 1-2 sprengsalver i løpet av dagen.                                                                                                           

Det har blitt stilt krav om industristøy til arbeidene fordi prosjektet skal pågå over lang tid, det 

vil si at det er lavere støygrense enn andre byggeprosjekter i Oslo.  

Målinger av støv og støy uten anleggsvirksomhet er allerede i gang og målinger vil pågå gjennom 

hele prosjektet. 

 

Utendørs støy 

FO-bygget der Hovseter skole skal være fra skoleåret 2020/2021 er godt under grenseverdi for 

utendørs støynivå i tilnærmet alle faser av prosjektet.  

Kun i korte perioder med bergarbeider (boring/pigging) i innledende fase i forbindelse 

med etablering av tunnelpåhugget ved Hundejordet, vil lydnivå kunne komme like 

over grenseverdien utendørs for deler av FO-bygget. 

Basert på dette vil det også være lavt lydnivå innendørs som er forårsaket av utendørs støy 

fra anleggsområdet i prosjektperioden.  

 

Hundejordet                                                                                                                          

Anleggsarbeidet ved Huseby vil pågå fra 2020 til 2027. På Hundejordet, også kjent som 

Husebyjordet, skal det bygges en tunneladkomst og et driftsbygg for vannbehandlingsanlegget. 

I anleggsperioden vil hele jordet brukes til riggområde. I den første fasen av prosjektet vil både 

gangstien over Hundejordet og gang- og sykkelveien langs Sørkedalsveien legges om.   

Gangstien ved Hundejordet skal flyttes til utsiden av riggområdet.   

                                                                                                                           

Trafikksikkerhet                                                                                                                          

Sikkerhet er første prioritet i prosjektet, og vil følges opp kontinuerlig under arbeidets gang. 

Målet er at alle som ferdes i området; skolebarn og de som har sitt daglige arbeid på vårt 

anleggsområde, skal komme trygt hjem hver dag. Det skal settes ut trafikkvakter ved krysset 

Sørkedalsveien/Husebyleiren og ved Ostedalsveien.                                                                                                                         

Sørkedalsveien må omlegges og det vil skje i forbindelse med bygging av planskilt kryssing 

(kulvert) ved innkjøring til anleggsområdet. Vi undersøker muligheter med Bymiljøetaten om 

lavere hastighet i Sørkedalsveien forbi innkjøringen til riggområdet. 

 

Støvtiltak 

Det er satt strenge krav til luftforurensing i Norge for å redusere risiko for helseskade knyttet 

til bl.a. støvforurensning. Svevestøv fra trafikk er i dag den primære utfordringen i byområder 

som Huseby. Vann- og avløpsetaten iverksetter målinger for å kartlegge innhold og mengde støv 

i dagens situasjon. Tiltakene som iverksettes for å dempe støv fra anleggsvirksomheten skal 

sikre at forholdene blir tilsvarende dagens situasjon eller bedre. Tiltakene skal kontrolleres med 

målinger, og evalueres fortløpende slik at det er trygt å opprettholde drift på skolene. 

 

Møter med skolen og foreldremøter                                                                                                                  

Vann- og avløpsetaten har hatt møter med ledelsen og FAU og rektor ved Hovseter for å 

informere om planene og tiltakene som settes inn mot støy og støv, samt trafikksikringstiltak. 

Det er avtalt jevnlige møter i anleggsperioden, og neste møte er avtalt i august før skoleåret 

starter. 



 

 

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten     Side 3 av 3 

Hvis smittesituasjonen tillater det fremover kan vi i samarbeid med skolene invitere til egne 

foreldremøter i løpet av høsten. Det vil i så fall komme mer informasjon om dato for disse 

møtene.  

 

Ny bydelskoordinator                                                                                                                  

Caroline Svendsen er ny bydelskoordinator for bydel Vestre Aker.  Rollen til 

bydelskoordinatoren er å være et bindeledd mellom prosjektet Ny vannforsyning Oslo, og bydel 

Vestre Aker, deriblant de berørte skolene i bydelen. Hun vil blant annet ha ansvaret for møter og 

kontakt med skolen fremover. Henvendelser som kommer til bydelen eller fra skolen om 

prosjektet oversendes bydelskoordinatoren og svares ut i samarbeid med bydelen eller ansatte i 

Ny vannforsyning.  

E-post adresse til bydelskoordinatoren er: caroline.svendsen@vav.oslo.kommune.no 

 

Tilgjengelighet og informasjon                                                                                       

Foreldre som har spørsmål til prosjektet kan også nå oss på 

www.facebook.com/vannforsyningOslo der vi vil svare på spørsmål (innenfor vanlig kontortid 

eller svar neste dag).  

 

Du kan lese mer om arbeidet på prosjektets nettsider (www.oslo.kommune.no/ny-

vannforsyning) og i vårt nyhetsbrev fra juni 2020. 

Du kan også nå oss på prosjektets vakttelefon 905 90 515 (kl. 08.00-15.30 hverdager).   

Eller send oss e-post merket Ny vannforsyning Oslo: postmottak@vav.oslo.kommune.no 

 

 

 

Med hilsen  

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av: 

 

Gro Elden Caroline Marie Svendsen 

kommunikasjonsansvarlig bydelskoordinator Vestre Aker 
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