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Eirik Rønning sine byggeprosjekter i OKK
Prosjekt
Treningshall 1999. Her var Finn Bredesen prosjektleder,
byggeleder, etc.
- Erik og to venner stod for bygg-, EL- og VVS- prosjekteringen
samt oppfølgingen av disse anleggene.
- Treningshall med tilhørende dusj-, garderobe- og badstuanlegg
samt kjøkken.
- Treningshallen står vegg i vegg med 1935- bygget og inneholder
ca. 150 stk. nye lagerplasser for kajakker i 1 etasje inklusiv et nytt
teknisk rom med ny EL- tavle og berederom.
- Ny pumpeanlegg for kloakk ble montert.
Fra År 2000 er Erik Rønning byggansvarlig for all utbygning på
OKK.
- Bygde ut plattingene på begge sider av hovedplattingen foran
A- hallen.
- Rehabiliterte fundamentene under A- hallen og Tårnet, samt
jekket/ rettet opp gulvet i A- hallen og Tårnet, som da «hellet»
mot bekken. Kuttet ut det innhentede forslaget om å spunte
fundamentene ned til fjell.
- Errosjonbeskyttet elvebredden med en tørrstein- mur, som ble
godkjent av Oslo Elveforum.
- Bygde ut 2 stk. en- etasjes kajakklagre med isolerte
betongfundament for tilsammen ca. 360 stk. kajakker samt
lagerplasser for 2- og 4- kajakker i F-hallen. Rev det
eksisterende frittstående kajakklagret for ca. 130 stk. kajakker
samt et lite treningsrom.
- Utvendige anlegg som nye gjerder, asfaltvei inn og mellom
lagrene, plener, sykkelstativer, utv. lysanlegg, etc. ble bygd.
- Den gamle elektriske EL- anlegget og EL- tavla for 1935bygget ble skiftet ut og et nytt EL- anlegg i hele 1935- bygget
ble montert.
-

Heiste opp og flyttet verkstedbua som OKK hadde fått av Oslo
Veivesen. Støpte nye fundamenter for Bua samt innredet Bua
på nytt for verksted, lagerrom, etc. Da fikk vi 120 stk. nye
kajakklager- plasser til i F- hallen. (Verkstedbua stod tidligere
for nær F- hallen, noe som hindret oss å lagre kajakker der,
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men vi hadde forberedt F- hallen for utvidelsen med porter,
etc.)
Tårnet. Rev av utvendig kledning, monterte nye vinduer,
isolerte vegger, gulv og tak. Nytt takbelegg, EL- anlegg inkl.
internett, etc., bokhyller på kontoret, maling, taknedløp, etc.
Bygde juniorbua. (Båthall G.) samt utvidet plattingen bakover
langs bua med lagerskap for lagbåter.
Ny HC- brygge ble montert for å dekke kravene fra
kommunen.
Mudring foran Hovedbrygga slik at bryggene ikke ble
liggende på grunn.
Hovedplattingen foran A- hallen ble rettet opp. Plattingen
begynte å helle nedover pga festepunktene i overgangen
mellom A- hallen og plattingen sviktet. Det ble støpt en stor ca.
0.7x 0.7m betongdrager under plattingen, som vi monterte
ståldragere på som holder bærebjelkene oppe slik at de ikke
synker mer.
Ny Treningshall 2010. Eksisterende kajakkhall ble revet og
en nytt 2 etasjers bygg ble bygd på det eksisterende
fundamentet, som ble forsterket med en 20cm ny betongplate
pga dårlige grunnforhold.
2012. Styrerommet og de gamle dame- og herregarderobene i
1935- bygget ble renovert komplett med ny inndeling av
garderobene slik at de ble like store. Innvendige trekledninger ble demontert og gulv, vegger og tak ble fullisolert.
Veggene ble montert opp med samme kledning. Komplett
oppussing med nye ventilerte garderobeskap, tørkerom samt
nye ventilasjon- og EL- anlegg.
Herregarderoben i 1999- bygget ble utvidet inn i kjøkkenet og
nytt kjøkken- innredning ble montert.
Nytt kajakkbur ved A- hallen.

2014

-

Ny flytende hovedbrygge med 3 stk. utstikkere og landganger
samt 2 stk. spylearrangementer og badebrygger på, erstattet
de tre gamle flytebryggene med sine landganger.

2015-2016

-

Ny Treningshall 2016. Tilsvarende 2010- hallen.
Nytt kajakkbur for havkajakker samt SUP brett.

2017-2018

-

Nytt kajakkstativ for Polo- kajakker med rustfrie lager- kister.

-

Utvidelse av Flytebrygga med ny HC- brygge, 2 stk. kajakklagre med soldekk på og en avlastningsbrygge/ utstikker på
60m2, samt 3 stk. nye spylearrangementer.
Utvidet Hovedbrygga med 2.5meter.
Modernisert dame- og herredusjene med sine garderober,
toalettene, HC- toalettet samt Badstua.
1999- treningshallen ble malt hvit.

2019-2020

-

Kajakkstativ og tørkestativ for polokajakker.
Bytte ut eksisterende kajakkstativer i A- hallen.
Nye tak over de kajakkene som er lagret på ytterveggene i CD- og Verkstedbua.
Skifte ut 7 stk. dører i B- hallen samt 2 stk dører i
damegarderoben, samt oppgradere 3 stk. dører på balkongen.
Montere nye gummimatter på gulvet i 1999- hallen.
Skifte ut de gamle EL- ovnene i 1999- hallen.
Rehabilitere ytter- taket på 1999- hallen. Skifte ut trebrystningen på balkongen.
Skifte ut den forreste delen av tre- gulvet i A- hallen.
Modernisere kjøkkenet

