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Sigrun Øyre Gundersen

Fra: Øivind Johansen

Sendt: 7. oktober 2013 16:01

Til: Sigrun Øyre Gundersen

Kopi: Walter Haugland (walterh03@gmail.com)

Emne: SV: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget

Hei igjen, 

 

Som du sikkert har sett ligger vi etter framdriftsplanen.  

 

Til tross for hva som var lovet, valgte installatørene fra den nederlandske leverandøren av undervarmeanlegget å 

begynne på Ullern kunstgressbane, som skal ha et anlegg tilsvarende Dælenenga. 

Forberedelsene startet på Dælenenga i dag, og hvis alt går som lovet og planlagt, skal installatørene begynne sitt 

arbeid på Dælenenga i morgen. Da har de arbeid ut inneværende uke. 

Etter at det er lagt ut et sandlag over «varmetrådene», må overflaten planeres før kunstgresset skal legges, og det 

må gjøres tilpasninger mot ytterkantene. Dette arbeidet planlegges utført mandag 14. og tirsdag 15. oktober. 

Dersom alt går som forutsatt, kan muligens utlegging av kunstgresset påbegynnes onsdag 16./torsdag 17. oktober. 

Hvis vært holder seg slik det har vært i ukesvis, vil leggingen av kunstgresset ta 5 – 6 dager. 

 

Hvis alt går som beskrevet over, vil arbeidet være gjennomført i løpet av uke 41, 42 og 43; altså en uke forsinket 

sammenlignet med opprinnelig framdriftsplan. 

 

Med vennlig hilsen  

 
Øivind Johansen  
sjefslandskapsarkitekt 
Seksjon bygg og anlegg 
Investeringsavdelingen 
Divisjon utvikling 
Bymiljøetaten 
Oslo kommune  
 
Tlf dir: 916 73 821 
Sentralbord: 02 180  
 
www.oslo.kommune.no   

 
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må  

 

Fra: Sigrun Øyre Gundersen  
Sendt: 7. oktober 2013 15:09 
Til: Øivind Johansen 
Kopi: Tage Guldvog 
Emne: RE: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget 

 

Hei 

 

Hvordan ligger dere an med framdriftsplanen for uke 40, 41 og 42? 

 

 
Med vennlig hilsen 
  
Sigrun Øyre Gundersen 
Sekretær OMK 
bydel Grünerløkka 
Oslo kommune 
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Telefon dir.: 23 42 26 21 
Mobil: 908 03 392 
Sentralbord: 02180 
 
www.oslo.kommune.no 
 

  

 
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må 
 

From: Øivind Johansen  
Sent: Monday, September 16, 2013 11:33 AM 
To: Heidi Larssen 
Cc: Roy Birger Evensen; Solveig W Renestøl; Anne Dybevold; Sigrun Øyre Gundersen 
Subject: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget 

 

Heidi Larssen, 

 

Viser til din e-henvendelse datert 9.09.2013 til Hans Edvardsen som jeg har fått i oppgave å besvare. 

 

Til din informasjon har jeg hatt kontakt med Sigrun Øyre Gundersen som fikk en statusrapport av meg 5.09.2013. For 

en noe mer detaljert orientering viser jeg til denne. 

 

Den skjematiske framdriftsplanen for utbedringsarbeidene er slik: 

 

• Uke 40: Levering og utlegging av «varmetråder», montering og utlegging av sandlag (varmemagasin og 

beskyttelse av «varmetrådene»). 

• Uke 41: Planering og valsing av sandlaget, utlegging av kunstgresset, liming av skjøter. 

• Uke 42: Oppmerking og innfylling av sand og granulat. 

 

Vi har i flere uker forsøkt å få den nederlandske leverandøren av undervarmeanlegget til å framskynde arbeidet. 

Dessverre lykkes vi bare med produksjonen av «varmetrådene». Jeg har fått bekreftet at de nederlandske 

montørene kommer uke 40 (mandag 30. september). 

Framdriftsplanen forutsetter selvfølgelig at det nederlandske firmaet holder ord, og at værforholdene i oktober blir 

slik at kunstgressinstallasjonen kan skje uten forsinkelser (nedbør og temperatur). 

 

Med vennlig hilsen  
 
Øivind Johansen  
sjefslandskapsarkitekt 
Seksjon bygg og anlegg 

Investeringsavdelingen 
Divisjon utvikling 
Bymiljøetaten 
Oslo kommune  
 
Tlf dir: 916 73 821 
Sentralbord: 02 180  
 
www.oslo.kommune.no   

 
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må  

 


