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Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av 
støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Hosleveien 52  
 
Vi viser melding fra K AARE MORTENSEN OSLO/AKERSHUS AS til 
Folkehelsekontoret om støyende bygg- og anleggsarbeider i Hosleveien -Dyrefaret. 
Kontaktperson for entreprenøren er Silje Knutsen, mail: silje@kaare-mortensen.as. 
Byggherre er Sigbjørn Seland, Bærum kommue. 
 
Informasjon fra meldingen  
Arbeidet vil foregå 17.08.2022-28.02.2023, og arbeidstiden vil være 07.00-19.00 
mandag-torsdag og 07.00-13.00 fredag.  
Det skal være en times pause på dagtid. 
Det skal etableres en ny gangkulvert under Hosleveien, samt omlegging av 
vannledninger og oppgradering avløpsledning. 
Arbeidets art er hovedsakelig graving, lasting og lossing av masser. Det vil og 
forekomme spunting. 
Korte deler av traseen vil ha noe forekomst av fjell/sten. Dette vil bety at det vil bli 
behov for pigging og/eller sprengning. Arbeidet vil da være kortvarig 
De sterkt støyende arbeidene pigging, sprengning og spunting skal hovedsakelig utføres 
mellom 08.00-17.00.  
Arbeidet skal utføres i et område med boliger, barnehager, skole og kontorer. Det er 
sendt ut informasjon til alle berørte, og pausene er lagt i en tid som er tilpasset drift i 
barnehagene og skolene. 
 
Informasjon til virksomheten  
 
Arbeidet som er beskrevet vil omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a og som 
innebærer at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest 
mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene. Grenseverdiene for bygge- og 
anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.  
 
Utbygger må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette 
støyreduserende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi 
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ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av 
internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, 
skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er 
beskrevet i veileder M-2061/2021 til støyretningslinjen T-1442/2021 og i Bærum 
kommunes informasjonsskriv.  
 
Folkehelsekontorets vurdering  
 
Folkehelsekontoret anser dette som et arbeid av samfunnsnyttig karakter. De avbøtende 
tiltakene anses å være hensiktsmessige og i tråd med krav i forskrift om miljørettet 
helsevern og Klima- og miljødepartementets Retningslinje for støy i arealplanlegging T-
1442/2021.  
Dersom arbeidene medfører større støyulemper for berørte naboer enn forutsatt, kan 
Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift 
om miljørettet helsevern § 9. 
 
Med hilsen 
 
 
Tonje Vågårøy  
avdelingsleder  
 Annicken Hanssen Fløisand 
 spesialrådgiver 
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