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Utfylling på Sjursøya
På Sjursøya foregår utfyllinger i sjøen for å etablere et beplantet felt vest på øya og for å forberede til fremtidig kai 
på Sjursøya containerterminal. Anleggsarbeidene utføres mandag - fredag 07:00 - 22:00 og lørdag 07:00 - 15:00. 
Fyllingene er godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Plan- og bygningetaten i Oslo kommune.
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På spissen av Sjursøya skal det fylles ut 
ca. 300 000 m3 til et område som skjerm-
ing mot containerterminalen.  Arbeidene 
startet i august 2008 og planlegges 
ferdigstilt i løpet av 2012. 
Nå fylles masser fra vei- og tunnel-
utbygging på Sinsen og Økern opp 
utenfor dagens kaikant. Daglig fraktes 
opptil 70 lastebillass med sprengstein ned 
til Sjursøya. 

Utfylling utenfor fremtidig kai
Forberedelsene til byggetrinn to av 
Sjursøya containerterminal er i gang. 
Kaien skal forlenges, og gå 40 meter 
utenfor dagens kaikant. 19. mai startet 
arbeidet med å lage en motfylling i sjøen 
som skal stabilisere den fremtidige kaien,  
og dette vil avsluttes i august 2010. 
Motfyllingen legges under vann, totalt ca. 
85.000 m3 fra 40 til 27 meters vanndybde.  

Fra toppen av motfyllingen (på 27 m 
vanndyp) vil det fylles opp til dagens 
terreng, ca. 50.000 m3. Dette arbeidet 
antas ferdigstilt i løpet av 2010.

Beklager arbeid utenfor åpningstid
Både entrepenøren som leverer masse 
og entrepenøren som står for opplast-
ing og utskiping med lekter har avtalt 
arbeidstid hverdager fra 07:00 til 22:00 
og lørdag 07:00 til 15:00. På anlegget 
håndteres massene med hjullaster (siden 
august 2008) og gravemaskin. Det kreves 
ikke dispensasjon for bruk av slikt utstyr 

i de tidsrom hvor det er aktivitet på 
anleggsplassen. Vår entreprenør for mot-
fyllingen rapporterer at det ble arbeidet 
ut over tillatt arbeidstid av en av hans 
underentreprenører fredag 21. mai og at 
arbeidene ble avsluttet først lørdag 
kl. 02:00. 
Oslo Havn beklager dette sterkt, og vil 
følge opp entreprenøren slik at det ikke 
arbeides utenom avtalt arbeidstid.

Over: Utfyllingen til et buffer-
område utenfor container-
terminalen på Sjursøya er godt i 
gang. Foto: Terje Løchen

Under: Slik skal Sjursøya etter 
planen se ut når den er ferdig 
utbygget. 


