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Urtekvartalet – Drivhuset/Veksthuset 
Naboinformasjon mai 2021 

 

 

På vegne av Eiendomsspar AS har vi i Vedal ønske om å orientere kommende brukere og 
naboer om byggearbeidene som pågår i Urtegata 9.   

Om prosjekt Drivhuset: 

Prosjektet Urtekvartalet Drivhuset vil være andre ledd i rehabiliteringen av Urtegata 9. 
Prosjektet omhandler rehabilitering av «Lavblokka» samt et nytt tilbygg i kvartalets lukkede 
bakgård. Fasaden vil bli rehabilitert med nye vinduer og ny puss med samme uttrykk som 
eksisterende fasade. 

Taket skal rives, forsterkes og til slutt dekkes med sedum.  

Byggetid og fremdrift: 

Byggestart er planlagt til 4. kvartal 2020. Ferdigstillelse sommeren 2022. 

• Rivearbeider                                                 3. kvartal 2021 
• Stål og betong                                              2. kvartal 2021 – 4. kvartal 2021 
• Fasade/tak                                                    3. kvartal 2021 – 2. kvartal 2022 
• Innredningsarbeider                                   4. kvartal 2021 – 4 kvartal 2022 
• Utomhusarbeider           3. kvartal 2022 
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Om prosjekt Veksthuset: 

Prosjektet Urtekvartalet Veksthuset er et nytt næringsbygg på ca. 25 000m2 som er planlagt 
oppført på tomten der det tidligere har vært p-hus og utvendig parkering. Det er i første 
omgang riving av alle gamle konstruksjoner, og sikring av tomten med spunt og 
kalkstabilisering som er planlagt utført. Det vil bli utført omlegging av VA ledninger langs 
Nylandsveien, samt ombygging/oppgradering av noen kummer. Det vil også bli utført 
gravearbeider i Urtegata og Norbygata. 

Byggetid og fremdrift: 

Oppstart riving var 1 mars, start grunnarbeider er 25 mai 2021. 

• Rivearbeider trinn 2                                    Juni – juli 2021 
• Gravearbeider                                              Mai – november 2021  
• Spuntarbeider                                              Juni – august 2021 
• Kalkstabilisering           August – november 2021  

Normal arbeidstid vil være mandag til fredag 07.00 – 19.00.  

Det er søkt dispensasjon fra Bydelsoverlegen ift. Oslo Kommunes støyforskrift hverdager i 
tidsrommet 07.00 – 19.00. Retningslinjer i dispensasjonen vil bli fulgt. Det er ikke søkt 
dispensasjon om sterkt støyende arbeider på lørdager.   

 

Helse, miljø og sikkerhet: 

Byggeplassen og riggområdene er gjerdet inn, og det er satt opp systemer for 
adgangskontroll til selve byggeområdet. Det er adgang forbudt for uvedkommende på 
byggeplassen, så fremt det ikke foreligger tillatelse fra prosjektledelsen.  

 

Informasjon i byggeperioden: 

Vedal Entreprenør legger ut informasjon fortløpende på hjemmesiden: www.urtekvartalet-
prosjekt.no. Vi kommer ikke til å sende ut flere infoskriv. Meld dere på nyhetsbrevet og få 
varsel da det publiseres nyheter på nettsiden.  

Ta kontakt for spørsmål eller andre henvendelser.  

 

Med vennlig hilsen Vedal Entreprenør AS 

 

Morten Nerli:                       morten.nerli@vedal.no                  926 56 257 

Øivind Ryden:                      oivind.ryden@vedal.no  951 20 287 
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