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Endring av tillatelse til støyende arbeid - Fornebubanen - Grunnarbeid
Fornebu Sør K4 - perioden 6.1.2021 til 30.9.2022
Folkehelsekontoret har i brev datert 19.1.2021, gitt Fornebubanen ved Suruli Kanapathy
tillatelse til å overskride grenseverdiene for støy i forbindelse med grunnarbeidene på Fornebu
Sør (K4). I e-poster den 15. og 16 februar 2021, ber Fornebubanen om å få utvidet arbeidstider
for sprengningsarbeidet til mellom klokken 0700 - 1900 mandag til fredag og på lørdager
mellom klokken 0700 – 1500.
Vurdering
Sprengningsarbeid er impulspreget og er definert som sterkt støyende arbeid. Slikt arbeid er i
nåværende tillatelse begrenset til mandag til fredag mellom klokken 0800 og 1700.
Fornebubanen opplyser at det er planlagt to sprenginger om dagen. Folkehelsekontoret anser
to sprenginger om dagen som lite belastende for omgivelsene, og vil ha lite innvirkning på den
totale støybelastningen omgivelsene blir utsatt for. Forespørsel om utvidelse av tidspunkter
for sprenging godtas.
Vedtak
Oslo kommune Fornebubanen får tillatelse til å overskride støygrensene på dagtid i perioden
6.1.2021 til 30.9.2022. Følgende vilkår gjelder:


Sterkt støyende arbeid (ikke sprenging), må utføres i tidsrommet 0800 til 1700 mandag
til fredag med en times pause mandag til fredag. Ved sterkt støyende arbeid i
nærheten av barnehager, må pausen tilpasses barnehagens behov, og evt. utvides slik
at barnas behov for hvile-/ sovetid hensyntas. Dette må vurderes i samråd med
barnehagen.



Sprenging er i utgangspunktet definert som sterkt støyende arbeid. Fornebubanen
opplyser at det er planlagt to sprenginger om dagen. Folkehelsekontoret anser to
sprenginger om dagen som lite belastende for omgivelsene, og vil ha lite innvirkning på
den totale støybelastningen omgivelsene blir utsatt for. Sprenging kan gjennomføres
mellom klokken 0700 - 1900 mandag til fredag og lørdager mellom klokken 0700 1500.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts
vei 2

Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67503200
Faks: 67503201

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no



Øvrig arbeid som overskrider grenseverdiene, må gjennomføres mellom klokken 0700
- 1900 mandag til fredag og lørdager mellom klokken 0700 -1500.



Fornebubanen må benytte de mest støysvake arbeidsmetoder/-maskiner for å unngå
unødig støyutsondring. Maskiner og anleggsutstyr må settes opp slik at sjenansen for
naboer blir minst mulig.



Naboer må få informasjon om arbeidene i god tid. Informasjonen må inneholde navn
og telefonnummer til ansvarlig byggeleder, som skal nås under arbeidets gang.



Dersom naboer med særskilte behov tar kontakt, skal Fornebubanen vurdere behovet
for å tilby alternativt oppholdssted i perioder med mye impulsiv støy.



Dersom aktivitetene medfører større støyulemper enn forutsatt, vil
Folkehelsekontoret justere eller trekke tillatelsen tilbake, om nødvendig med
øyeblikkelig virkning.



Internkontrollen må inneholde dokumentasjon om hvordan denne tillatelsen skal
overholdes

Tillatelsen er gitt med hjemmel i folkehelseloven §§ 4 og 14 og forskrift om miljørettet
helsevern § 9a, jfr. kapittel 4 i støyretningslinjen T-1442/201, og i henhold til
reguleringsbestemmelsene til områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker, delområde
Fornebu – Lysaker § 2.8.
Tillatelsen gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider.
Klageadgang
Du kan klage på enkeltvedtaket innen tre uker jamfør forvaltningslovens kapittel 6. Klagen må
inneholde en begrunnelse og sendes til Bærum kommune ved Folkehelsekontoret, som gjør en
ny vurdering av saken. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til
statsforvaltningen for endelig avgjørelse.

Med hilsen
Tonje Vågårøy
avdelingsleder

Helene Brandshaug
overingeniør
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