
1

Ny barneskole, idrettsbygg 
og møteplass på Fjellhamar

Informasjonsmøte
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Agenda
• Om prosjektet
• Film som viser fremdrift
• Hva skal skje frem til sommeren?
• Jernbaneundergang
• Trafikk
• Kommunikasjon
• Spørsmål
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Grunnforhold
• Omfattende grunnundersøkelser - god oversikt over grunnforhold
• Mye bløt leire, men svært liten sannsynlighet for kvikkleireskred
• Som følge av grunnforholdene peles begge byggene til fjell
• Nødvendige sikringstiltak i byggeperioden, blant annet spunting

for å hindre utglidning
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Torget
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Fremdrift

Juni 2020
Oppstart riving
og miljøsanering

September 2020
Oppstart 
grunnarbeider

Oktober 2021
Skolebygg – tett bygg

Januar 2023
Skolestart

Juni 2023
Beplantning

Desember 2021
Idrettsbygg – tett bygg

Mars 2023
Idrettsbygg tas i bruk
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Hva skal skje frem til sommeren?
• Idrettsbygget

• Grave ut for parkeringskjeller (pågår)
• Innkjøring fra Marcus Thranes vei
• Peling og fundamenter

• Skolebygget
• Støpe fundamenter (pågår)
• Montere bæresystemet 

• Jernbaneundergang
• Kloppaveien
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Jernbaneundergang for gående og syklende
• Betongstøp pågår
• I midten av februar etablerer vi

anleggsvei på nordsiden av 
jernbanen

• Påsken 2021-
Jernbaneundergangen 
transporteres på plass (døgndrift)

• Undergangen tas i bruk ved 
skolestart
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Gang- og sykkelvei på nordsiden av jernbanen
Enkel gang- og sykkelforbindelse 
fra undergangen til Haneborgveien
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Marcus Thranes vei og Kloppaveien
• Marcus Thranes vei

• Etablere avkjøring til 
parkeringskjeller 

• Medfører noe anleggstrafikk 

• Kloppaveien
• Arbeider fra juni 2021 til mars 

2022
• Holdes åpen, men midlertidig

veiomlegging
• Nye vann- og avløpsledninger 
• Lede flomvann til Fjellhamarelva 
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Kommunikasjon
• www.lorenskog.kommune.no/

ny-skole-fjellhamar
• www.fjellhamarnabo.no
• Informasjonsmøter
• Ta kontakt!

• Spørsmål?

http://www.fjellhamarnabo.no/
http://www.fjellhamarnabo.no/
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