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- Denne gang er det i hvert fall ikke noe i veien med dimensjoneringen, sier Stian Pedersen (foran) og Ghulam Sarwan. De er i full gang med å montere et nytt, solid tak i Vulkanhallen. I god tid før nyttår bør
hallen igjen være klar for bruk. FOTO: Ingar Storfjell

- Dette taket blir i hvert fall
hengende
Nytt tak på plass i Vulkanhallen ett år etter at det gamle falt ned.
stein erik kirkebøen
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- Dette taket blir i hvert fall hengende i min
tid, forsikrer Stian Pedersen i Oslo
byggentreprenør, som er i gang med å
henge opp et nytt tak i Vulkanhallen. Det
forrige datt ned etter 17 år.
3. desember i fjor deiset himlingen, det
innvendige taket, i Vulkanhallen i gulvet. Fire
konsulentrapporter og 11 måneder senere er
arbeidet med å skru opp igjen takplatene
omsider i gang.
I 1995 inngikk Bymiljøetaten, som har
ansvar for innvendig vedlikehold, avtale om
leie av industrihallen som ble idrettshallen
Vulkanhallen. Hallen ble ombygd og rustet
opp, det ble blant annet montert plater i
taket. 17 år senere ramlet deler av himlingen
ned, heldigvis på en tid av døgnet da hallen
ikke var full av trenende. Det ble ingen
tragisk ulykke.
I stedet for å få en entreprenør som var i
området med folk og utstyr til å få taket
tilbake på plass umiddelbart, startet en
runddans.
Alle
parter
bestilte

konsulentrapport for å se hvem som hadde
skyld i og ansvar for ulykken. Alle skyldte på
noen andre.
Første rapport etter to dager
Takstmannen
til
gårdeierens
forsikringsselskap konkluderte etter to dager
med at himlingen var underdimensjonert og
feilmontert,
og
at
ansvaret
var
Bymiljøetatens, den hadde stått for
montering.
Bymiljøetatens
engasjerte
et
annet
konsulentfirma som konkluderte med at
sprengningsarbeidene på Vulkan-tomten var
årsak eller medvirkende årsak til ulykken.

Les også:

Også denne
høyblokken
kan
forsvinne
Det er ikke bare
Høyblokka
ved
Regjeringskvartalet
som kan forsvinne i
nærmeste
fremtid.
Norges
første
«skyskraper» vil trolig
bli revet.

Vulkan-utbyggerne fikk utarbeidet en rapport
som slo fast at spreningsarbeidet som var
avsluttet ni måneder tidligere, ikke var
årsaken, men at festet i taket var for dårlig.
Partene ble enige om å hyre inn
Norconsult til å avsi den endelige dommen.
Og den var, som takstmannens første
rapport etter to dager, at taket, som hadde
hengt i 17 år, var for dårlig dimensjonert.
Med andre ord, det var Bymiljøetatens
ansvar å få taket på plass.
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