
 

 

VEDLEGG 
 
INFORMASJON OM BYGGE- OG ANLEGGSSTØY – TRONDHEIMSVEIEN 113: 
 
Prosjektet/tiltaket: 

 

Trondheimsveien 113 
 
Antatt ferdigstillelsesdato: 
11.10.2017 

 
Det skal utføres mindre støyende arbeider ved Trondheimsveien 113 i perioden fra 
10.10.2017 til 11.10.2017 i tidsrommet fra klokken 01.00 til klokken 07.00. 
 
Utstyr som skal brukes er 50 tonn gravemaskin med sorteringsklype. Fasader skal "veltes" inn i 
byggetomt for videre bearbeiding på dagtid. 
 
På grunn av sikkerhet for mennesker og omgivelser vedrørende rivning av Trondheimsveien 
113 vil rivning av fasader mot Trondheimsveien utføres på natt. Rivearbeidene kan medføre 
støy, men det er usikkert om støygrenser vil overskrides. 
 
Planlagte avbøtende og forebyggende tiltak: 
Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet 
som er minst sårbar for de som blir berørt. Andre forebyggende tiltak. 
 
Vi vil holde deg oppdatert ved endringer i arbeidstid eller liknende.  
 
Nabokontakt: Byggherre/tiltakshaver: Entreprenør: 
Erik Nilsen 
Mobil 901 88 806 

Trondheimsveien 113 AS 
Terje Hjelset 
Mobil 911 62 247 

Pewe Entreprenør AS. 

 
Regelverk 
Oslo kommune har gitt dispensasjon fra bestemmelsene om bygge- og anleggsstøy i forskrift 
om begrensning av støy i Oslo kommune. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det er 
kortvarige arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller når det 
foreligger andre særlige grunner. 
 
Du kan kontakte helsemyndigheten i Bydel Grünerløkka på tlf. 21 80 21 80 om du har spørsmål 
til regelverket eller dispensasjonen som er gitt. 
 

VEDLEGG

INFORMASJON OM  BYGGE- OG ANLEGGSSTØY  -  TRONDHEIMSVEIEN 113:

Prosj ektet/tiltaket:

Trondheimsveien 1 13

Antatt ferdigstillelsesdato:

11.10.2017
B  

E!

Det skal utføres mindre støyende arbeider ved Trondheimsveien 113 i perioden fra

10.10.2017 til 11.10.2017 i tidsrommet fra klokken 01.00 til klokken 07.00.

Utstyr som skal brukes er 50 tonn gravemaskin med sorteringsklype. Fasader skal "veltes" inn i

byggetomt for videre bearbeiding på dagtid.

På grunn av sikkerhet for mennesker og omgivelser vedrørende rivning av Trondheimsveien

113 vil rivning av fasader mot Trondheimsveien utføres på natt. Rivearbeidene kan medføre

støy, men det er usikkert om støygrenser vil overskrides.

Planlagte avbøtende og forebyggende tiltak:

Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet

som er minst sårbar for de som blir berørt. Andre forebyggende tiltak.

Vi vil holde deg oppdatert ved endringer i arbeidstid eller liknende.

Nab0k011t3kt3 Byggherre/tiltakshaver: Entreprenør:
Erik Nilsen Trondheimsveien 1 13 AS Pewe Entreprenør AS.

Mobil 901 88 806 Terje Hjelset

Mobil 911 62 247

Regelverk

Oslo kommune har gitt dispensasjon fra bestemmelsene om bygge- og anleggsstøy i forskrift

om begrensning av støy i Oslo kommune. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det er

kortvarige arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller når det

foreligger andre særlige grunner.

Du kan kontakte helsemyndigheten i Bydel Grünerløkka på tlf 21 80 21 80 om du har spørsmål

til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.


