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Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av 
støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Kjørboveien 2  
 
Folkehelsekontoret viser til melding om støyende arbeid fra ansvarlig søker HAB Construction 
A/S, vedrørende prosjektet «ny vannforsyning Fornebu – Sandvika Enterprise 2». 
Det er Karol Jurenczyk fra HAB som er kontaktperson for prosjektet. Det er Viggo Lund 
Follestad om er byggherre. 
 
Informasjon fra meldingen 
Prosjektet omfatter spunting, styrt boring og gravearbeid. Prosjektets varighet er fra 
10.10.2022 – 11.12.2022.  
Øvrige arbeider i prosjektet skal ferdigstilles innen 15.05.2023 
 
Det generelle arbeidet vil foregå fra 07.00 – 17.00. Arbeidsdager er mandag til fredag. 
Det sterkt støyende arbeidet er planlagt mellom 08.00- 17.00, med en times pause midt på 
dagen.  
Det er kontorer / industri som blir berørt av arbeidene.  
Naboene varsles i forkant av arbeidene via e-post.  
Det vil gjennomføre kontrollmålinger av lydnivå ved behov.  
 
Generell informasjon til virksomheten  
 
Bygge- og anleggsaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a) ved etablering 
og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra 
anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig 
nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442/2021, angir helsemessig forsvarlig 
nivå for omgivelsene. Entreprenør må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av 
aktiviteten, og iverksette støyreduserende og forebyggende tiltak. Det må etableres en 
informasjonsstrategi 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 til støyretningslinjen T1442/2021 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.  
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Folkehelsekontorets vurdering av meldingen  
 
Vi anser de avbøtende tiltakene beskrevet av HAB Construction A/S å være hensiktsmessige og 
i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442. 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 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
 
 
 
 
 


