Ulven og Isachsen Anlegg
informerer:

Utbyggingen på Ulven:
• Ulven Bolig AS skal

bygge ca. 3000 boliger.
• OBOS skal utvikle ca.

200.000 m2
næringslokaler.
Kontakt:
Eiendomssjef Ulven AS
Odd Rune Tenfjord
odd.rune.tenfjord@obos.no
Kontakt:
Eiendomsansvarlig
Merete Nybak
merete.nybak@obos.no

For å kunne bygge om Ulvenveien til miljøgate, er omlegging av trafikken
i en periode nødvendig. Vi har allerede flyttet bussholdeplassene opp til
rundkjøringen.
I løpet av tirsdag 11.09.2018 legges trafikken over på ny omkjøringsvei.
Varigheten av omleggingen antas å ta 7-8 uker. Ny trasé er vist med blå
linje på bildet under.
Anleggsområdet Isachsen Anlegg skal arbeide på er vist i gult på bildet.
På grunn av ny infrastruktur i bakken, er det også behov for å legge om
ruten for de gående og syklende i deler av denne perioden. Den
alternative ruten er vist med grønn linje. Det vil bli tydelig merket hvor
gående og syklende skal ledes.

Ulven AS administrasjonen har
sitt kontor i Ulvenveien
82 E, 0581 Oslo
2.ETG

Hjemmeside:
www.obos.no/ulven
Følg oss på Facebook:
facebook.com/groups/obosulven

S

Skiltvedtak for Ulvenveien i
anleggsperioden:

Ulven Infrastruktur
Kontakt:
Byggeleder
Vegeir Finsrud
Mob: 464 16 472
Vegeir.finsrud@wsp.com

Isachsen Anlegg
Kontakt:
Prosjektleder
Marius Hæhre Ødegaard
Mob: 900 28 337

Etter oppgradering av Ulvenveien vil kjøremønster til eiendommene på
Ulvenområdet være slik at det kun er tillatt å svinge til høyre inn på og ut
fra eiendommen. For å ivareta sikkerheten for 3. part i forbindelse med
adkomstene, vil denne endring i kjøremønsteret tre i kraft allerede ved
omleggingen 11.09.2018.
Skal du krysse anleggsområdet, er det kun tillatt med høyresving og bilister
som kommer fra eller skal til venstre må vende i rundkjøringene ved Økern
holdeplass eller Persveien.
Parkeringsplassen på Ulvenveien 99 vil ikke bli berørt av denne
trafikkomleggingen.
Over vises skiltingen.

Krysningspunkter for fotgjengere vil bli ved de omlagte bussholdeplassene
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