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Vis denne meldingen i din nettleser

Siste nytt om prosjekt Ny vannforsyning Oslo
Oktober 2020 
 
Her er de viktigste nyhetene om prosjektet siden forrige nyhetsbrev i midten av
september. Vi vil også gjerne ha innspill til hvordan vi kan forbedre
nyhetsbrevet i tiden framover. Lenke til en liten spørreundersøkelse finner du
lengre ned. 

Arbeidene har startet på Huseby - her er en kort
forklaring på hva som skjer de neste ukene
 
Gang og sykkelveien langs Hundejordet er sperret: Vi bygger innkjøring til
riggområdet og senere en planfri krysning. Tidligere var planen å legge gang-
og sykkelveien midlertidig inn på Hundejordet. Dette ble ikke anbefalt av
Bymiljøetaten på grunn av trafikksikkerhet. Tryggere alternative ruter er skiltet.  
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Omlegging av sti på Hundejordet: Arbeidet med å legge om stien har startet.
Omleggingen vil ta 2 til 3 uker. Dagens sti har blitt gruset, og vil være åpen
mens arbeidene pågår. Den gjerdes inn, og vil kun være stengt i noen timer i
forbindelse med omleggingsarbeidet. Byggingen av innkjøring til Hundejordet
som pågår nå, er nødvendig for å komme til på jordet og få lagt om stien.  
 
Trafikkvakter: De to første dagene etter høstferien var det trafikkvakter
utplassert der gang- og sykkelveien er midlertidig stengt for å svare på
spørsmål. Behovet for faste trafikkvakter er først og fremst knyttet til
massetransport fra prosjektet. 
 
Fartsgrense: Fartsgrensen er satt ned fra 50 til 30 i Sørkedalsveien på
strekningen langs riggområdet.  
 
Planfri kryssing: Den planfrie kryssingen som skal skille tungtransporten fra
de gående og syklende langs Hundejordet vil ta noe tid å få på plass. Gang- og
sykkelveien vil være stengt fram til krysningen er bygget. Den planfrie
kryssingen er planlagt ferdigstilt våren 2021. Vi anbefaler og oppfordrer gående
og syklende til å bruke skiltet alternativ rute.

Åpen infodesk fortsetter fram til jul 
- Møt oss og spør om det du lurer på 
 
Neste infodesk 21. oktober: Onsdag 21. oktober mellom 16:00 og 19:00
arrangerer vi åpen infodesk i Bydel Vestre Aker på Samfunnshus Vest i
Hjørnestuen i 2. etasje i Tore Hals Mejdells vei 8 på Røa. Her kan du som
vanlig møte representanter fra prosjektet og stille spørsmål om det du lurer på.
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Vi gjør tiltak for å overholde smittevernreglene - les mer i arrangementsinfoen
på Facebook (lenke under).  
 
Neste mulighet til å delta på åpen infodesk i Bydel Ullern er tirsdag 3.
november mellom 16:00 og 19:00 i BU-salen i bydelsadministrasjonen i
Hoffsveien 48.

Kom med innspill til nyhetsbrevet 
 
Vi ønsker veldig gjerne innspill til hva vi gjør bra - og mindre bra med
nyhetsbrevet vårt og hvor ofte du ønsker at det skal komme ut. Trykk på lenken
under for å svare på vår lille spørreundersøkelse.

Andre nyheter fra prosjektet
Arbeidene på Vefsrud er i gang: Den 19 kilometer lange
rentvannstunnelen fra Holsfjorden til Huseby starter på Vefsrud i Lier
kommune. De siste ukene har det vært arbeidet med blant annet trehogst
og klargjøring av grøfter. Grunnforholdene på veien som skal brukes for
anleggstrafikk har også blitt undersøkt.  
Oppstart på Sollerudstranda: Er forventet oktober/november 2020.
Oppstartstidspunkt ved Husebybakken skipark er ikke klart ennå, og
forventes i løpet av høsten 2020.
Spørsmål og svar fra det digitalt infomøte: 22. september avholdt vi
digitalt informasjonsmøte. De viktigste spørsmålene og svarene derfra
kan du lese HER, og presentasjonen fra informasjonsmøtet finner du
HER. 

Har du spørsmål til oss? 
Du kan kontakte oss på flere måter: 

 
Sende en e-post merket "Ny vannforsyning" til postmottak@vav.oslo.kommune.no 

Se oversikt over åpen infodesk i din bydel på Facebook

Svar på spørreundersøkelsen her
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Du kan også ringe prosjektets vakttelefon på tlf. 905 90 515 hverdager mellom kl.
09.00 og 15.30. 

 
Les mer og finn kontaktinfo til bydelskoordinatoren for din bydel på vår nettside:

oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo 
 

Følg prosjektet på Facebook, her publiserer vi nyheter om prosjektet fortløpende og
du kan kontakte oss om generelle spørsmål.

Vis dette nyhetsbrevet i nettleser

Vår e-postadresse er: 
nvokommunikasjon@vav.oslo.kommune.no 

 
Vil du ikke lenger motta dette nyhetsbrevet? 

Du kan oppdatere dine preferanser eller melde deg av nyhetsbrevet.
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