
Sporveien 

 

Nabovarsel for nattarbeid  
 

Til: Naboer i Trondheimsveien Dato 01.02.2017 
Tiltak på sted/eiendom/strekning 
Trondheimsveien – mellom Heimdalsgate og Helgesensgate 
 
Utfyllende beskrivelse av hva nabovarselet gjelder 
Vi utfører arbeider for Sporveien Oslo AS i forbindelse med oppgradering av trikkenettet i Trondheimsveien. Sporveien skal 
tilpasse trikketrasèn mellom Heimdalsgate og Herslebsgate. I forbindelse med anskaffelse av nye trikker, må trikkenettet i 
Oslo oppgraderes og tilpasses for å møte krav om sporavstand, frittromsprofil, bakkeklaring og plassering av holdeplasser.  
For å få til dette, er noe av arbeidet vi skal gjøre nødt til å utføres på natt og noen av arbeidene vil være støyende. 
 
Vi avslutter arbeidene våre på denne strekningen og i den forbindelse er det noen avsluttende nattarbeider som gjenstår: 
 
Arbeidene som skal utføres er: 
- Støping og asfaltering 
- Diverse restarbeider  
- Demontering av vaktbu 
- Fjerning av sperringer og tilbakestille området for normal trafikk 
 
Det er en del maskinstøy i denne perioden. Fjerning av sperringer gjøres med lastebil med kran og manuelt arbeid.  
 
Tid  
Det er gitt dispensasjon fra støyforskriften for Oslo kommune for arbeider i følgende tidsrom: 
 

• Arbeidsperiode : 06.02.17 – 11.02.2017, kl. 01:00 – 06:00  
                        (Kontaktperson natt: Richard Johansen 95751291)   
 

                                                      
Dersom det er noen spørsmål rundt arbeidene eller konsekvensen rundt disse, så ikke nøl med å ta kontakt! Går dere forbi 
og har noen spørsmål så må dere gjerne spørre våre arbeidere som holder på der, eller så kan vi kontaktes på e-post 
adressene og telefonnumrene nedenfor dersom det gjelder klager eller informasjon rundt arbeidene. 
 
Dersom det er beboere som har særskilte behov, vil Sporveien vurdere avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan for eksempel 
være alternativt oppholdssted. 
 
Sporveien og NRC Rail beklager at arbeidet kan medføre ulemper for de nærmeste naboene og takker for forståelsen! 

Kontaktperson hos Sporveien 
(oppdragsgiver) 
 

Kontaktinfo. Hos 
bydelsadministrasjonen 

Kontakt Personer hos NRC Rail AS 
(utfører) 

 
Nabokontakt:  
Haider Kazmi 
Telefon: 900 49 480 
e-post: haider.kazmi@sporveien.com 
 
 

 
Bydel Grünerløkka 
Bydelsadministrasjonen 
Telefon: 02 180 
e-post: 
postmottak@bga.oslo.kommune.no 
 

 
Prosjektleder:  
Linn Kristin Blix 
Telefon: 915 988 09 
e-post: linn.kristin.blix@nrcrail.no 

 HMS/KS:  
Linda Aker Nylend 
Telefon: 958 78 191 
e-post: linda.nylend@nrcrail.no  
 
Anleggsleder: 
Marius Norbeck 
Telefon: 406 75 053 
Epost: marius.norbeck@nrcrail.no 
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