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Delstrekning 4 Lilleby skole – Strandveien 

 
Oversiktstegning - Delstrekning 4 

 

Statens vegvesen skal, som et tiltak i miljøpakken etablere hovedsykkelrute 
langs rv. 706 og Nordlandsbanen. Strekningen mellom Lilleby skole og 
Strandveien, delstrekning 4, er en del av den sammenhengende 
hovedsykkelruten langs rv. 706 mellom Gildheim og Pirbrua. Delstrekning 4 
foreslås utbygd i 6 forskjellige fase-områder, i prioritert rekkefølge. 



 

 

 

1. Fase 1: 
Byggestart på fortsettelsen av hovedsykkelrute for delstrekning 4, starter fra 
sluttført arbeid ved delstrekning 3, i Ladeveien ved Lilleby skole, langs 
Nordlandsbanen, se Figur 1. 
Profilnr: ca. 0-70 

I fase 1 skal Gardemoundergangen forlenges fra eksisterende kulvert under 
Nordlandsbanen, fra opprinnelig lengde og ca. 10 meter nordover. 
Undergangen ligger ved Lilleby holdeplass på Nordlandsbanen.  
Kulverten som forlenges anbefales plasstøpt. Deler av arbeidet bør utføres 
under et totalbrudd i samarbeid med Bane NOR. 

 

Figur 1: Fase 1. 

 

1.1 Trafikale utfordringer:  
Gatene i området rundt Lilleby skole har delvis stor trafikk, og gatene er 
trange. Bilene parkerer på oppstilte plasser og delvis på begge sider av veien i 
Ladeveien/Gardemoens gate. I området er det fra tidlig morgen til sent på 
kveld jevnt over mange myke trafikanter, blant annet i forbindelse med nybygd 
hovedsykkelrute ved Lilleby skole og gjennom undergang ved Lilleby 
holdeplass på Nordlandsbanen. 
Ved bygging av ny hovedsykkelrute blir det en god del sammenhengende 
anleggstrafikk inn og ut av området over en lengre periode, med store kjøretøy 
og maskiner under byggetiden. 
Her er det viktig med nøye og detaljert planlegging av trafikkavviklingen og 
anleggstrafikken på forhånd, både for å unngå alvorlige personskader, samt for 
å unngå materielle skader på kjøretøy, bygninger og jernbaneinfrastrukturen i 
området. 
 

1.2 Anbefalte nødvendige tiltak: 
Det er nødvendig med god skriftlig og muntlig dialog med veieier(e), 
grunneiere, eiendomsutviklere, Trondheim kommune, Lilleby skole, Bane NOR 
og nødetatene. 



 

 

 

Det anbefales å stenge gaten i krysset Ladeveien/Stiklestadveien og i krysset 
Ladeveien/Gardemoens gate for alminnelig ferdsel, eventuelt legge opp til 
enveiskjøring i anleggsperioden. Gaten i Ladeveien anbefales benyttet som 
adkomstvei for inn- og utkjøring til anlegget under byggetiden.  
Ved Lilleby skole er det daglig ca. 200 elever. Området rundt skolen skal sikres 
tilstrekkelig med gjerder, sikker og trygg gangpassasje og god skilting, slik at 
myke trafikanter og gående kan ferdes i trygge omgivelser. 
Gardemoundergangen stenges. Myke trafikanter benytter passasjen under 
jernbanebroen ved Nidarholms gate, mens byggetiden pågår. Det vises til 
tegning Y101 som viser omkjøringsmulighet. 

 

2. Fase 2: 
Bygging av hovedsykkelrute fra Gardemoundergangen ved Lilleby skole til 
bru over Jarleveien, se Figur 2. 
Profilnr: ca. 70-140 

Fase 2 på delstrekningen starter vest for forlengelsen av 
Gardemoundergangen, på nordsiden av Nordlandsbanen og fortsetter ned mot 
broen som skal bygges over Nidarholms gate/Jarleveien. 

 

Figur 2: Fase 2. 

 

2.1 Trafikale utfordringer: 
I fase 2 er det ingen biltrafikk og myke trafikanter langs arbeidsområdet. Men 
anleggstrafikken inn og ut av området berører gatene i området rundt Lilleby 
skole og til nærhet av jernbanetrafikken ved Lilleby holdeplass på 
Nordlandsbanen, på samme måte som i fase 1. 

Det vil bli sammenhengende anleggstrafikk inn og ut av området over en 
lengre periode, med store kjøretøy og maskiner under byggetiden. 
Nøye og detaljert planlegging av trafikkavviklingen, anleggstrafikken og 



 

 

 

framdriften på forhånd er nødvendig, for å unngå alvorlige personskader, samt 
materielle skader på kjøretøy, bygninger og jernbaneinfrastrukturen i området. 

 

2.2 Anbefalte nødvendige tiltak: 
God skriftlig og muntlig dialog med veieier(e), grunneiere, eiendomsutviklere, 
Trondheim kommune, Lilleby skole, Bane NOR og nødetatene. 
Transportstrekningen videre ut i fra anleggsområdet foregår i samme trasé 
som i fase 1. Området rundt skolen skal sikres tilstrekkelig med gjerder, sikker 
og trygg gangpassasje og god skilting, slik at myke trafikanter og gående kan 
ferdes i trygge omgivelser og slik at uvedkommende ikke kommer inn i 
anleggsområdet mens byggetiden pågår. Det vises til tegning Y102. 

 

3. Fase 3: 
Bygging av adskilt sykkelveg med fortau på bru over Nidarholms 
gate/Jarleveien, se Figur 3. 
Profilnr: ca. 140-175 

Fase 3 på delstrekningen omhandler å bygge hovedsykkelrute 
(Nidarholmbrua), med en lengde på ca. 32 meter over Jarleveien/Nidarholms 
gate, parallelt med Nordlandsbanen. Veglinjen svinger mot nord før broen 
starter. 

 

Figur 3: Fase 3. 

 

3.1 Trafikale utfordringer:  
I fase 3 er det stor biltrafikk og myke trafikanter rundt det meste av området, 
under arbeidsområdet hvor broen skal bygges, bil og kollektivtransport under 
jernbanebro og jernbanetrafikk langs Nordlandsbanen.  



 

 

 

Det vil bli sammenhengende anleggstrafikk og vareleveranser inn og ut av 
området på øst-, vest-, nord- og sørsiden over en lengre periode mens 
brubyggingen pågår, med store kjøretøy, maskiner, tårnkraner og mobilkraner. 
På nordsiden vil anleggstrafikken inn og ut av området berøre gatene i 
området rundt Lilleby skole og foregå nært jernbanetrafikken ved Lilleby 
holdeplass på Nordlandsbanen, på samme måte som i fase 1 og 2. På sørsiden 
vil anleggstrafikken inn og ut av området berøre hovedsykkelruten og foregå i 
nærheten av jernbaneinfrastrukturen langs Nordlandsbanen, jf. det som skal 
skje i fase 4. 
 
Nøye og detaljert planlegging av trafikkavviklingen, anleggstrafikken og 
framdriften på forhånd er nødvendig, for å unngå alvorlige personskader, samt 
materielle skader på kjøretøy, bygninger og jernbaneinfrastrukturen i området.  
 

3.2 Anbefalte nødvendige tiltak: 

God skriftlig og muntlig dialog med veieier(e), grunneiere, eiendomsutviklere, 
Trondheim kommune, Lilleby skole, Bane NOR, kollektivselskapet AtB, 
Veitrafikksentralen og nødetatene. Det anbefales et grundig og tett samarbeid 
med kollektivtrafikken, nødetatene og veitrafikksentralen for å avklare 
omkjøringsmuligheter.  

Transportstrekningen foregår i samme trasé som i fase 1 og 2, samt fase 4. 
Området langs hovedsykkelruten skal sikres tilstrekkelig med gjerder, sikker og 
trygg gangpassasje og god skilting, slik at myke trafikanter kan ferdes i trygge 
omgivelser og slik at uvedkommende ikke kommer inn i anleggsområdet mens 
anleggstransporten og byggetiden pågår. 
Jarleveien/Nidarholms gate er nødvendig å stenge for all trafikk og passering 
for gående og syklende under broen, mens brureis og betongstøpingen skal 
foregå. Det blir her behov for å finne et minnelig omkjøringsalternativ i det 
tidsrommet Jarleveien/Nidarholms gate stenger. Stenging av Nidarholms gate 
og Gardemoundergangen samtidig bør unngås, for å ikke få for lange omveger 
for myke trafikanter. 
Forslag til alternative kryssinger av jernbanen for kjørende er via 
Nyhavna/Lademoen mot vest og over Leangbrua mot øst.  
Det vises til tegning Y103. 

 

3.3 Fase-gjennomføringen: 
I fase 3 vil det i forbindelse med brubyggingen utgraves masser på begge sider 
til riktig planum. Utgravningen av masser i fase 3 anbefales utført i den 
rekkefølge at området er klart, etter at fasene 2 og 4 er ferdig utgravd til riktig 
planum. 
Hovedomfanget i fase 3 blir å etablere oppstillingsplasser på begge sider. 
Tilrigging av nødvendig utstyr som forskalingsutstyr, armeringsjern og 
montering av tårnkran på både nord- og sørsiden, må gjennomføres for å sikre 
at produksjonen får god, jevn og sikker framdrift. Gode adkomstveier på begge 
sider er nødvendig for å sikre mottak av betongleveranser og fyllmasser på en 
trygg og effektiv måte. Det anbefales at materielle leveranser tas inn fra 



 

 

 

vestsiden for å redusere anleggstrafikken forbi Lilleby skole. 
 

4. Fase 4: 
Bygging av hovedsykkelrute fra vest for bro over Jarleveien/Nidarholms gate 
til Reina-undergangen, se Figur 4. 
Profilnr: ca 175-335 

Fase 4 på delstrekningen starter fra Reina-undergangen og går østover, mot 
bro som skal bygges over Jarleveien/Nidarholms gate, parallelt med 
Nordlandsbanen. 

 

Figur 4: Fase 4. 

 

4.1 Trafikale utfordringer:  
I dette området er det lite biltrafikk. Det er et stort industriområde i nærheten, 
hvor det både foregår varelevering, og hvor biler kjører inn og ut, samt står 
parkert i området. Myke trafikanter passerer Reina-undergangen både til fots 
og på sykkel. Anleggstrafikken inn og ut av området vil skje i nærhet av 
jernbanetrafikken langs Nordlandsbanen. 

Det vil bli sammenhengende anleggstrafikk inn og ut av området over en 
lengre periode, med store kjøretøy og maskiner under byggetiden. 
Nøye og detaljert planlegging av trafikkavviklingen, anleggstrafikken og 
framdriften på forhånd er nødvendig, for å unngå alvorlige personskader, samt 
materielle skader på kjøretøy, bygninger og jernbaneinfrastrukturen i området. 
 

4.2 Anbefalte nødvendige tiltak: 
God skriftlig og muntlig dialog med veieier(e), grunneiere, eiendomsutviklere, 
Trondheim kommune, og Bane NOR. 



 

 

 

Området rundt Reina-undergangen-, skal sikres tilstrekkelig med gjerder, sikker 
og trygg gangpassasje og god skilting, slik at myke trafikanter kan ferdes i 
trygge omgivelser og slik at uvedkommende ikke kommer inn i anleggsområdet 
mens byggetiden pågår. Det vises til tegning Y 104. 

 

5. Fase 5: 
Bygging av hovedsykkelrute fra Reina-undergangen, til Svartlamoen, se Figur 
5. 
Profilnr: ca. 335-430 

Fase 5 på delstrekningen starter fra Reina-undergangen og går vestover 
parallelt med Nordlandsbanen til starten av Nordtvedts gate ved Svartlamoen. 
Her vil det etableres spuntvegg i forbindelse med senkning av 
hovedsykkelvegen for fremtidig Reina-undergang. Dette for å unngå at 
stabiliteten til jernbanen svekkes. 

 

Figur 5: Fase 5. 

 

5.1 Trafikale utfordringer:  
I dette området er det lite biltrafikk. Området ligger i nærheten av et 
industriområde, hvor det foregår varelevering og biler kjører inn og ut av 
området. Bilene står parkert på anviste parkeringsplasser. 
Myke trafikanter passerer Reina-undergangen både til fots og på sykkel, og 
ferdes langs en eldre eksisterende gang- og sykkelvei. 
Anleggstrafikken inn og ut av området kommer til å være i nærhet av 



 

 

 

jernbanetrafikken langs Nordlandsbanen. 
Det vil bli sammenhengende anleggstrafikk inn og ut av området over en 
lengre periode, med store kjøretøy og maskiner under byggetiden. 
Nøye og detaljert planlegging av trafikkavviklingen, anleggstrafikken og 
framdriften på forhånd er nødvendig for å unngå alvorlige personskader, samt 
materielle skader på kjøretøy, bygninger og jernbaneinfrastrukturen i området. 

 

5.2 Anbefalte nødvendige tiltak: 
God skriftlig og muntlig dialog med veieier(e), grunneiere, eiendomsutviklere, 
Trondheim kommune, og Bane NOR. 
Området ved Reina-undergangen er nødvendig å stenge av mens arbeidet 
pågår. Om en midlertidig passasje for syklister og fotgjengere bygges, skal 
området sikres tilstrekkelig med gjerder for å ha en sikker og trygg 
gangpassasje slik at myke trafikanter kan ferdes i trygge omgivelser og slik at 
uvedkommende ikke kommer inn i anleggsområdet mens byggetiden pågår.  
Det vises til tegning Y105. 

 

6. Fase 6: 
Bygging av hovedsykkelrute fra starten av Nordtvedts gate til kryss 
Nordtvedts gate/Strandveien, se Figur 6. 
Profilnr: ca. 430-565 

Fase 6 på delstrekningen er siste del av forlengelsen på den nye 
hovedsykkelruten. Strekningen starter fra enden av Nordtvedts gate og går 
vestover ned til krysset i Nordtvedts gate/Strandveien. 

 

Figur 6: Fase 6. 

 

6.1 Trafikale utfordringer:  
Fase 6 vil pågå nært et lite boligområde ved Svartlamoen. Her er det også 
ferdsel med en del myke trafikanter som passerer til fots og på den 



 

 

 

eksisterende hovedsykkelruten i Strandveien. 
Eksisterende hovedsykkelrute i Strandveien skal forlenges i denne fasen. 
Det vil i denne sammenheng bli en del anleggstrafikk inn og ut av området over 
en lengre periode, med store kjøretøy og maskiner under byggetiden. 
Nøye og detaljert planlegging av trafikkavviklingen, anleggstrafikken og 
framdriften på forhånd er nødvendig, for å unngå alvorlige personskader, samt 
materielle skader på kjøretøy og bygninger i området. 
 

6.2 Anbefalte nødvendige tiltak: 
God skriftlig og muntlig dialog med veieier(e), grunneiere, beboere i området, 
eiendomsutviklere, Trondheim kommune, og Bane NOR. 
Det vises til tegning Y106. 

 

7. Felles for alle Fasene 

7.1 Massehåndtering og vegetasjon langs delstrekning 4 

Massene langs hele delstrekningen er beskrevet i egen fagrapport, 10228247-
RIM-N01. 
Det er blandede masser som har forskjellige tilstandsklasseinndelinger med 
innhold av forurensede masser. Det laveste laget i terrenget kan ligge urørt 
under planum, om profilhøyden til traubunn ligger over, for å unngå 
masseutskiftning. Deler av oppgravde masser kan gjenbrukes på nytt, under 
oppfylling på samme plass i linjen. Siste del av massen, er forurensede masser 
av forskjellig innhold. 
I starten på strekningen er det flere trær i varierte størrelser. Trærne anbefales 
sikret i høyden, før de kuttes etappevis ned mot roten. Trærne transporteres 
bort fra området etter at de er hugget ned. 
Vegetasjonen langs strekningen består av blant annet små trær og busker, 
stubber, røtter, kvist og fremmede arter. Dette skal ryddes opp og 
transporteres bort fra området. 
 

7.2 Anbefalte nødvendige tiltak for massehåndteringen 

I områdene hvor massene er godkjent for gjenbruk kan disse massene, om det 
er lagringskapasitet, lagres i ranker langs området, frem til de skal fylles 
tilbake. 
For masser som skal mellomlagres utenfor linjen, så anbefales det at lagring av 
masser skal foregå på godkjent og tilvist plass, for gjenbruk og separeres i 
forskjellige deponi for å unngå blanding av massene. Masser som er sterkt 
forurensede skal transporteres bort og leveres på godkjent mottak. 

I områder hvor det påvises fremmede arter som røde- og svartelistede arter, 
valmuer, lupiner og frøinnholdige organismer skal det gjøres tiltak for å hindre 
at slike spres utover området. Renhold av beltegående maskiner og hjulgående 
kjøretøy er nødvendig, blant annet ved å rengjøre kjøretøyene med 
spade/kost, eventuelt ved bruk av vann når utstyret er tilsølt og før de skal 
flyttes eller kjøre ut på offentlig vei. 



 

 

 

 
Det utarbeides egen rapport for forurenset grunn, 10228247-RIM-N01. 

 

7.3 Anleggsgjennomføringen: 

Fase 1: 
Massene er blandede masser som har forskjellige tilstandsklasseinndelinger 
med innhold av forurensede masser. Det laveste laget i planum blir liggende 
urørt i traubunnen. Deler av oppgravde masser kan gjenbrukes på nytt, under 
oppfylling på samme plass i linjen. Overskuddsmasser transporteres til deponi 
og forurensede masser transporteres til godkjent mottak.  
 
Anbefalt byggeperiode for fase 1: 
Sommermåned juni-august (skoleferien), da det er mindre passeringer av myke 
trafikanter rundt Lilleby skole og Lilleby holdeplass. 

 

Fase 2: 
Langs fase 2, er det flere trær i varierte størrelser. Trærne må sikres i høyden, 
før de kuttes etappevis ned mot roten. Trærne skal transporteres bort fra 
området etter at de er hugget ned. Stubber, røtter, kvist og vegetasjon, ryddes 
bort og transporteres bort fra området. 
Det er blandede masser som har forskjellige tilstandsklasseinndelinger med 
innhold av forurensede masser. Det laveste laget i planum, - blir liggende urørt 
i traubunnen. Deler av oppgravde masser kan gjenbrukes på nytt, under 
oppfylling på samme plass i linjen. Overskuddsmasser transporteres til deponi 
og forurensede masser transporteres til godkjent mottak. 
 
Anbefalt byggeperiode fase 2:  
Fase 2 anbefales prioritert som oppstartsområde for å klargjøre fase 3 og 1, før 
sommerperioden. 
 

Fase 3: 
I fase 3 blir det i forbindelse med brubyggingen gjennomført utgraving av 
masser på begge sider til riktig planum. Utgravningen av masser i fase 3 
anbefales utført i en slik rekkefølge at området er klart etter at fase 2 og 4 er 
ferdig utgravd til riktig planum. 
Hovedomfanget i fase 3 blir å etablere oppstillingsplasser på begge sider. 
Tilrigging av nødvendig utstyr som forskalingsutstyr, armeringsjern og 
montering av tårnkran på både øst- og vestsiden må utføres for å sikre at 
produksjonen får god, jevn og sikker framdrift. Gode adkomstveier på begge 
sider er nødvendig for å sikre mottak av betongleveranser og fyllmasser på en 
trygg og effektiv måte. Det anbefales at det meste av materialleveransene 
fraktes inn fra vest-siden. 

 
Anbefalt byggeperiode fase 3:  
Sommermåned juni-august (skoleferien), da det er mindre passeringer av myke 
trafikanter på gang- og sykkelveien under jernbanebroen. 



 

 

 

I denne sammenheng må også veien under jernbanebroen stenges for 
trafikkerende kjøretøy. 
 

Fase 4: 
Langs fase 4 er det små trær og busker, stubber, røtter, kvist og vegetasjon. 
Dette skal ryddes opp og transporteres bort fra området. 
Massene i området er definert i egen rapport, 10228247-RIM-N01. 
Det er blandede masser som har forskjellige tilstandsklasseinndelinger med 
innhold av forurensede masser. Det laveste laget i planum, blir liggende urørt i 
traubunnen. Deler av oppgravde masser kan gjenbrukes på nytt, under 
oppfylling på samme plass i linjen. Overskuddsmasser transporteres til deponi 
og forurensede masser transporteres til godkjent mottak. 

Anbefalt byggeperiode faseplan 4:  
Fase 4 anbefales prioritert som oppstartsområde, på lik linje med fase 2, for å 
klargjøre fase 3 før sommerperioden. 

 

Fase 5: 
Langs fase 5 er det små trær og busker, stubber, røtter, kvist og vegetasjon. 
Dette skal fjernes, ryddes opp og transporteres bort fra området. 
Massene i området er definert i egen rapport. Det er blandede masser som har 
forskjellige tilstandsklasseinndelinger med innhold av forurensede masser. Det 
laveste laget i planum blir liggende urørt i traubunnen. Deler av oppgravde 
masser kan gjenbrukes på nytt, under oppfylling på samme plass i linjen. 
Overskuddsmasser transporteres til deponi og forurensede masser 
transporteres til godkjent mottak. 
 

Anbefalt byggeperiode fase 5:  
Fase 5 anbefales prioritert som oppstartsområde, på lik linje med fase 4, for å 
klargjøre fase 4 før sommerperioden. 
 

Fase 6: 
Langs fase 6 er det små trær og busker, stubber, røtter, kvist og vegetasjon. 
Dette skal fjernes, ryddes opp og transporteres bort fra området. 
Massene i området er definert i egen rapport. Det er blandede masser som har 
forskjellige tilstandsklasseinndelinger med innhold av forurensede masser. Det 
laveste laget i planum, blir liggende urørt i traubunnen. Deler av oppgravde 
masser kan gjenbrukes på nytt, under oppfylling på samme plass i linjen. 
Overskuddsmasser transporteres til deponi og forurensede masser 
transporteres til godkjent mottak. 
 

Anbefalt byggeperiode fase 6:  
Fase 6 anbefales prioritert som oppstartsområde. Deretter kan området 
opparbeides når det er slakke og ventetider i andre faser. Dette området 
ferdigstilles til slutt. 
 



 

 

 

7.4 Anbefalt rekkefølge i byggeperioden: 
Fase 2 og 4 anbefales prioritert som oppstartsområde for å klargjøre 
byggestart i fase 1 og 3, før sommermånedene juni-august (skoleferien). 
Det er i dette tidsrommet mindre passeringer av myke trafikanter rundt Lilleby 
skole og Lilleby holdeplass, samt trafikk under oppføringen av Nidarholm bru. 
Fase 5 og 6 anbefales utført til sist eller i de tidsrommene det er flest myke 
trafikanter i området, samt i ledige luker. 

 
 

7.5 SHA 
Oppstartsmøte på forhånd med utarbeidelse og gjennomgang av SHA, for hver 
fase og fareoperasjon, med alle involverte i prosjektet som skal utføre arbeider 
i fasen. 

 

7.6 Ytre Miljø 

Nærhet til skole gjør at anleggsplanen må ta spesielt hensyn til støy, støv og 
skoleveg. 
 
Støy: Det må lages prognoser for støy i anleggsfasen. Arbeidstiden anbefales å 
være innenfor tidsrommet 07:00 – 19:00, i henhold til støykrav ut ifra krav som 
er satt fra kommuneoverlegen i Trondheim og i fra forskrift T-1442/2021. 
Oppsetting og plassering av støyskjermer avklares med Bane NOR på forhånd. 
Vurderes i byggeperioden. For å unngå unødige plager knyttet til støv og søl for 
grunneiere og trafikanter, skal veien rengjøres ved hjelp av kosting/vanning, jf. 
forskrift T-1520/2021. 

 

7.7 Grunnforhold 
Grunnforholdene i området er ifølge egen rapport morenemasser. 
Miljøgeolog anbefales å være til stede, eller tilgjengelig i umiddelbar nærhet 
under graving, for å forsikre at forurensede masser håndteres riktig etter 
graveplan. 

 

7.8 VA-anlegg 
Kummer og VA-ledninger som skal settes, legges og fornyes, plasseres i riktig 
rekkefølge, til riktig nivå mens byggegrop står åpen, før oppfylling av grøft og 
veikropp starter opp. 

 

7.9 Kabler og installasjoner i grunnen 
I hele området langs delstrekningen er det installasjoner og flere kabler 
tilhørende forskjellige kabeletater som Trondheim kommune, Telenor Norge, 
Telenor Kabel TV, Statkraft energi, Telia Trøndelag, Tensio AS og NTE Fiber. Det 
er nødvendig med kabelpåvisning langs hele delstrekningen, fra kabeletatene 
og geomatikk, før arbeidet kan i igangsettes. 



 

 

 

7.10 Fjernvarme 
En fjernvarme-trasé ligger i grensen mellom fase 2 og 3, og videre mot område 
for fase 5. For å unngå konflikt med denne rørgaten, er det mest sannsynlig 
behov for en omlegging av fjernvarme i grensen fra fase 2 og 3 og til enden av 
rørgaten i konfliktområdet. 

 
 

7.11 Grensesnitt 
I området blir det arbeid i nærheten av jernbanen gjennom hele 
anleggsperioden. Det må i den forbindelse omsøkes til Bane NOR -, etter 
jernbaneloven § 10 for arbeid i nærheten av senter spormidt nærmere enn 30 
meter. Her vil det bli nødvendig med permanent bruk av 
hovedsikkerhetsvakt/lokal sikkerhetsvakt under hele byggetiden. For å sikre at 
arbeidet ikke berører nærheten til jernbaneinfrastrukturen, er en god dialog 
med Bane NOR nødvendig med jevne mellomrom. 
En stabilitetsberegning for jernbanekroppen er nødvendig, før utgravning til 
kulvertene ved Gardemoundergangen og ved Reina-undergangen starter opp. 
Kritiske operasjoner og i umiddelbar nærhet ved skinnegangen som skal 
utføres med kulverter og bygging av bru over Jarleveien, må utføres under 
totalbrudd på vår og høst. 

 

7.12 Grunneiere som blir berørt 
Grunneiere som berøres direkte eller indirekte, er omtalt i en egen liste for 
berørte eiendommer i planbeskrivelsen til reguleringsplanen (kapittel 4.4). 

 


