
Redegjørelse for alternativer til plassering av brakkerigg 

Under følger en enkel redegjørelse for hvilke alternative plasseringer som har vært vurdert, og 
hvorfor disse er funnet uegnet/ lite hensiktsmessige. 

 

Tre alternative plasseringer av «brakkerigg» er vurdert (innenfor anleggsområdet), men funnet mindre gunstige. Alternativ 
3 og 4 anses som uegnet. 

 

 

Foreløpig plan for infrastruktur i bakken som må på plass under prosjektets gang. Skissen er ment å illustrere hvor store 
deler av tomta som faktisk blir berørt. 



 

Alternativ 2:  

Brakkerigg plasseres på areal avsatt til parkering, øst i anleggsområdet, som en «rygg» mot 
naboblokken -Lyngveien 14.  

 

Alternativ 2: plassering parallelt med bebyggelsen i Lyngveien 14 

Alternativ 2: Plassering av «brakkerigg» på areal regulert til parkering, øst i anleggsområdet. 

Med gitt plassering blir det svært utfordrende å oppnå tilstrekkelig antall parkeringsplasser innenfor 
anleggsområdet, noe som igjen medfører at håndverkerne vil måtte finne alternative 
parkeringsmuligheter i nærområdet. Gitt plassering vil videre gå på bekostning av arealer tiltenkt 
nødvendig driftsareal for maskiner, utstyr og bygningsdeler underveis i anleggsperioden. 

Reguleringsbestemmelsene sikrer etappevis utbygging av p-plasser, i takt med det antall 
hybelenheter som fortløpende ferdigstilles. Målet er å få overlevert ca. 300 hybelenheter til august 



2020, da det er avgjørende å sikre et tilstrekkelig botilbud for veterinærstudentene innen studiestart. 
En plassering av brakkeriggen, i tråd med alternativ 2, vil gjøre det tilnærmet umulig å ferdigstille det 
antall p-plasser som rekkefølgebestemmelsene krever for å få overlevert 300 hybelenheter til 
studiestart 2020. 

Ved gitt plassering vil brakkeriggen måtte fjernes i sluttfasen av utbyggingen for opparbeidelse av 
parkeringsområde. Resultatet vil være at prosjektet, i sluttfasen, ikke lenger vil kunne sikre 
nødvendige riggmuligheter og parkering for håndverkere og prosjektledelse, hvilket vil forsinke 
prosjektet. Plasseringen av brakkerigg her medfører noe lengre byggetid og det er mulig at 
ferdigstillelse av prosjektet til studiestart 2021 ikke er mulig å oppnå. 

Plasseringen av en så stor brakkerigg som er nødvendig i dette prosjektet vil også ta utsikten til 
beboerne i Lyngveien 14 i 2,5 år. For å kunne komme frem med nødvendig infrastruktur i grunn må 
brakkeriggen plasseres så tett mot Lyngveien som mulig. 

Løsningen vil også medføre en mindre og trangere byggeplass. Når situasjonen er trang, og 
brakkeriggen havner i direkte tilknytning til byggeaktivitetene og anleggsveien kan det lettere skje 
uhell. 

 

Alternativ 3: 

Brakkerigg plasseres på eksisterende parkeringsplass, sør-øst i anleggsområdet. 

Denne løsningen medfører at brakkeriggen må flyttes underveis i anleggsfasen, da det skal oppføres 
bygning på gitt lokalisering. Det å finne en ny lokalisering for riggen underveis i prosjektet er 
utfordrende og vil skape forsinkelser, og således perioder med dårligere drift og en lengre 
anleggsperiode. Plasseringen hindrer også fremføring av nødvendig infrastruktur i bakken. 

Det er videre et ønske om å holde anleggstrafikk og beboertrafikk adskilt i størst mulig grad. Med gitt 
plassering oppnås det ikke adskilt anleggsvei og tilkomst for beboere innenfor området, hvilket er 
sikkerhetsmessig uheldig. Beboerne (studentene) innenfor byggeområdet vil også miste den 
eksisterende parkeringsplassens sin, hvilket medfører at det må etableres alternativ parkering for 
disse beboerne innenfor området, hvilket vanskelig lar seg løse.  

Entreprenør anser alternativ 3 som det klart dårligste alternativet, med tanke på sikkerheten til 
beboerne innenfor området.  

 

Alternativ 4: 

Brakkerigg plasseres på nordsiden av Utveien, parallelt med denne, sør-vest i anleggsområdet. 

Reguleringsbestemmelsene og MOP stiller strenge krav til bevaring av grønnstruktur og vegetasjon, 
der reguleringsplanen som ligger til grunn sikrer en sammenhengende grønnstruktur rundt hele 
studentbyen. De fleste lokaliseringer av brakkeriggen i periferien av den planlagte bebyggelsen vil 
derfor være i konflikt med kravet om å verne mest mulig vegetasjon. Gitt plassering ville fordre 
felling av et betydelig antall trær, innenfor et areal avsatt til grønnstruktur. I forslagsstillers øyne vil 
det være både uheldig og unødvendig å måtte fjerne vegetasjon for tilpasning av midlertidig 
bebyggelse. 



En plassering av brakkeriggen i dette området vil videre komme i konflikt med ny VA-trasé og 
etablering av bygningene sør-vest i anleggsområdet, hvilket medfører at brakkeriggen vil måtte 
flyttes underveis i anleggsperioden. Dette vil igjen bety en sluttfase med dårligere drift og en lengre 
byggetid enn nødvendig.  

 

Oppsummering 

Plassering av brakkerigg med lokalisering som angitt i alternativ 3 og 4 er vurdert å være uegnet. 
Dersom dispensasjonssøknaden om lokalisering av brakkerigg på friområdet sør for Utveien ikke 
skulle godkjennes, vil alternativ 2, parallelt med Lyngveien 14, være det eneste aktuelle alternativet. 
Som det fremkommer av dispensasjonssøknaden samt denne redegjørelsen, anses dog lokaliseringen 
sør for Utveien som et langt mer hensiktsmessig alternativ, både for nabolag, beboere innenfor 
byggeområdet og utbygger/entreprenør. 

 


