
 

Naboinformasjon – Sporarbeider i Pilestredet 
 
På vegne av Sporveien skal Implenia oppgradere trikkespor og Dalsbergstien holdeplass retning 
sentrum. Trikkesporene i Pilestredet mellom Parkveien og Josefines gate bærer preg av stor slitasje, 
og mange steder er asfalten sprukket opp. Tiltakene som utføres nå er akutte tiltak som må utføres nå 
i påvente av en større oppgradering av gata inklusiv planlagt oppgradering av vann- og avløpsanlegg. 
 
Hva slags arbeid skal utføres? 
Det skal utføres arbeider på eksisterende trikkefundament i Pilestredet mellom Parkveien og Josefines 
Gate og inngående holdeplass på Dalsbergstien. Arbeidet vil bestå av graving, inn og utkjøring av 
masser og materialer, pigging, støp av nytt trikkefundament og montering/ justering av nytt 
trikkespor. 
 
Når og hvor vil arbeidene pågå? 
Oppstart: Mandag 02.11.2020 og er planlagt ferdigstilt mandag 23.11.2020 
Arbeidene starter i Pilestredet x Dalsbergstien og fortsetter opp mot Josefines Gate og ned mot 
Parkveien.  
Arbeidene vil primært foregå fra mandag – til fredag 07:00 – 23:00 og lørdag 07:00 – 16:00 
Dispensasjon fra støyforskriftene er søkt om og innvilget. 
 
Vil arbeidene påvirke deg og dine omgivelser? 
Økt støy vil oppleves i forbindelse med pigging og de generelle anleggsarbeidene. 
Vi skal så langt det er mulig planlegge de støyende arbeidene utført på dagtid, men det må 
påberegnes at det også kan forekomme støyende arbeider i tidsrommet kl. 19:00-23:00. 
 
Fremkommelighet 
I anleggsperioden vil det være mindre endringer i reisetilbudet. Se Ruter.no eller sjekk RuterReise-appen 
for oppdatert reiseinformasjon. Strekningen i Pilestredet mellom Parkveien og Josefines gate og Thereses 
gate mellom rundkjøringa ved Bislett og Sporveisgata vil være stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden, 
men adkomst til eiendommene opprettholdes. 
 

Vi beklager ulempen dette arbeidet medfører.  
 
Vil du vite mer, gå inn på sporveien.com, under «våre prosjekter» og «Pilestredet» 
 
 
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes  
 
Implenia: Oscar Valldal, Mobil: 980 40 062. E-post: oscar.valldal@implenia.com 
 
Sporveien: Bjarne Rolfseng, Mobil: 454 01 729, E-post: bjarne.rolfseng@sporveien.com 
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