
Utvidelse av Benterud skole
- informasjonsmøte 1. juni 2022



Agenda

• Presentasjon av prosjektet

• Status og fremdrift 

• Anleggstrafikk og skole i drift

• Arbeidstider og informasjon

• Spørsmål





Skole, plan 1



Skole, plan 2



Skole, plan 3



Eksisterende 
skolebygg

• Mindre ombygginger

• Utføres i etapper





Flerbrukshall, plan 1 og 2



Parkeringskjeller under flerbrukshall



3d perspektiv
Flerbrukshall



Uteområdet

• Utvidet uteområde

• Alderstilpassede
aktivitetsområder



Fremdriftsplan

• Flerbrukshallen – ferdig sommer 2023

• Skolebygget – ferdig desember 2023

• Uteområdet – ferdigstilt sommer 2024 (tas etappevis)



• Grunn- og betongarbeider for skolebygget pågår

• Råbygg og prefab skolebygg – juni - september

• Store deler av utgraving på uteområdet er gjort

• Forberedende arbeider flerbrukshall – pågår

• Oppstart spunting for flerbrukshall – uke 25, vil pågå 3-4 uker

• Utgraving for parkeringskjeller – august

Status og planlagt fremdrift



Vår-sommer-høst 2022



Fra ca. senhøst 2022



Arbeidstid, støv og trafikk
• Konsekvenser av korona og krig i Ukraina
• Mandag-torsdag fram til klokken 19.00
• Fredag fram til klokken 16.00
• Lørdag klokken 07.00-14.00.

• Støyende arbeider på kvelder og i helger blir 
varslet

• Anleggsveiene feies. Middel som binder støvet 
på veiene.

• Behov for innkjøring av tomme lastebiler 
fra Tunveien 2 uker i august (frem til skolestart)



Spunting i sommer:
uke 25 – 28/29. 
Arbeidstid: støyende 
arbeider mellom 07.30-
18.30 man.-tors. 
Fredager til 16.30 (de 
kommer på plassen kl
07.00)











Kommunikasjon

• lorenskog.kommune.no/
benterud-skole-utvidelse

• skarersydnabo.no/
• Informasjonsmøter
• Ta kontakt!

• Spørsmål

https://www.lorenskog.kommune.no/benterud-skole-utvidelse
https://skarersydnabo.no/
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