
Rivearbeidene er i gang
Entra skal bygge nytt bygg for Det juridiske 
fakultet i Kristian Augusts gate 15, 19 og 21. Det 
er Veidekke Entreprenør som utfører arbeidet på 
vegne av Entra.

Rivearbeidene har startet og vil pågå ut mars 
2017. Mot slutten av riveperioden vil det samtidig 
pågå forberedende grunnarbeider på tomten, noe 
som innebærer blant annet spunting og graving. 
Mer informasjon kommer når denne fasen nærmer 
seg. 

Omlegging av trikken
Trikken er nå lagt om og går i en sløyfe inn på 
Tullinløkka. Riggplassen er etablert med bygge-
plassgjerder og porter. Vi oppfordrer alle til å 
benytte fortauet langs byggeplassgjerdet og være 
observante for trikketrafikk og anleggstransport 
inn og ut fra byggeplassen. 

Innkjøring forbudt
Det er nå innkjøring forbudt i Kristian Augusts 
gate fra Universitetsgata og fra Frederiks gate 
med unntak av anleggstrafikk og nødvendig 
kjøring til eiendommene. 

Støv og støy
I disse dager utføres innvendig sanering og 
bortkjøring av rivemasser. På nyåret vil det bli 
oppstart av konstruktiv maskinriving. 

Det vil i perioden være noe støyende og støvende 
arbeider i forbindelse med rivningen, men vi gjør 
vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig. 
Samtidig ber vi om forståelse for at noen ulemper 
i byggeperioden ikke er til å unngå. 

Tiltak for å minimere støv vil gjennomføres ved å 
benytte vann og fysisk skjerming.

Normale rivearbeider vil pågå innenfor lovbe-
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stemte støygrenser. Ved støyarbeider ut over 
disse grenseverdier vil vi søke tillatelse fra 
offentlige myndigheter og informere naboer før 
arbeidene igangsettes. 

Informasjon
Vi vil løpende holde alle naboer og andre 
interessenter så godt som mulig informert om 
prosjektets fremdrift og spesielle forhold. 

Vi arbeider nå med en informasjonsplan og 
planlegger blant annet et eget nettsted. Her vil 
man få informasjon og kunne holde seg oppdat-
ert på hva som skjer i prosjektet. Det blir også 
mulig å abonnere på nyhetsvarsler. 

Vi beklager igjen de ulemper som påføres 
naboer grunnet våre arbeider. Dersom dere har 
spørsmål kan dere ta direkte kontakt med 
Veidekke eller Entra.

Kontaktpersoner:
Ole Christian Stav
Prosjektleder, Veidekke Entreprenør AS
E-post: ost@veidekke.no 
Telefon: 977 66 134

Geir Graff-Kallevåg
Prosjektsjef, Entra ASA
E-post: ggk@entra.no
Telefon: 91558210

Illustrasjon som viser det nye bygget for Det juridiske fakultet. (MAD Arkitekter) 


