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Oppgraving på 8. plan  
På sameiermøtet i mars 2008 ble det vedtatt at det skal graves opp på 8. plan for å utbedre 
fuktproblemer i to boliger. Styret har vært i kontakt med mange gravefirmaer og har mottatt tre 
tilbud på oppgraving. Et av tilbudene skilte seg klart positivt ut mht. kombinasjonen pris og 
starttidspunkt, og ble derfor valgt etter evaluering av Hanna Larsen fra Sintef Byggforsk og styret.  
 
Arbeidskontrakten vil sannsynligivs bli inngått i begynnelsen av uke 24 (9.-15. juni 2008) og 
arbeidet starter kort tid etter, trolig samme uke. Oppgravingen tar 2-3 uker og vil starte ved 0700 – 
tiden om morgenen . Gravestedet vil bli sikret, men styret ber om at foreldre holder barn unna 
gravestedet og unngår bilkjøring på 8. plan. Det vil bli laget en midlertidig adkomst rundt 
gravestedet, men denne er kun til bruk i nødstilfeller (ambulanse, brannbil e.l.) For å begrense 
kostnaden har styret valgt at massene deponeres permanent langs fjellskrenten nord(-øst) for 
fotballbanen på egen tomt og utenfor markagrensa. Massene vil bli en forlengelse av platået som 
inkluderer fotballplassen. Massene vil hovedsaklig bli fraktet med lastebil via Jerpefaret, Besserud 
og Arnulf Øverlands vei, for å unngå mye tungtransport gjennom 5. plan i sameiet. 
 
Det sentrale gravestedet vil bli stående åpent en stund for at betongveggen skal få tørke, før den 
tettes og isoleres av Vedlikeholdservice. Hanna Larsen og styret vil videre konkludere om 
gravestedet bør fylles igjen eller tildekkes med lokk som på originaltegningen, og innhente tilbud 
på dette.  
 
NB! Som nevnt ovenfor vil massetransporten skje med lastebil fra 8. plan og ned (den nokså smale) 
sykkel- og gangstien til snuplassen i Jerpefaret og videre derfra. Det er helt avgjørende for 
avviklingen av transporten at den ikke forsinkes av parkerte biler på nevnte strekning. Ved siden 
av at graveprosjektet da vil ta lengre tid, har dette også en omkostningsside for sameiet.  
 
Derfor OBS: Parkering forbudt på sykkel- og gangstien i Jerpefaret. 
Borttauing uten varsel på eiers regning og ansvar.  
 
Vi gjentar også henstillingen til alle foreldre om å passe ekstra godt på barna både i 
forhold til området det vil bli gravet og på strekningen tungtransporten vil pågå.     


