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Folkehelsekontoret sin vurdering - Melding om overskridelse av 
støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Oksenøyveien 15  
 
 
Vi viser til melding fra KF entreprenør AS til Folkehelsekontoret om støyende bygg- og 
anleggsarbeider i Øksenøyveien 15. Kontaktperson for entreprenør er Runar Malde, KF 
entreprenør As. Byggherre er Elvia AS.   
 
Informasjon fra meldingen  
 
Prosjektet har varighet fra 01.11.2022 – 01.09.2023. Det skal foregå arbeider ved 
Fornebu transformatorstasjon. For å sikre strømforsyningen på Fornebu i forbindelse 
med boligutbyggingen samt Fornebubanen skal Elvia sette inn en ny transformator i 
Fornebutransformatorstasjon i Oksenøyveien 15 i Bærum kommune. Tiltaket medfører 
at det skal bygges nytt bygg, samt gjøres innvendige arbeider i nytt og eksisterende 
bygg. 
 
Det sterkt støyende arbeidet skal foregå i perioden 21.11.2023 – 20.01.2023. 
Arbeidstidene vil være mandag – fredag kl 07.00 – 18.00. Arbeidene vil innebære 
spunting på tomten. Berørte naboer har blitt varslet om prosjektet og har fått 
kontaktinfo til prosjektet. Avbøtende tiltak vil være begrensninger i arbeidstid. Det 
etterstrebes å få gjennomført kontrollmålinger av støynivå.   
 
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. 
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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 M-2061/2021 til støyretningslinjen T1442/2021 
og i Bærum kommunes informasjonsskriv. 
 
Ved behov for avvikende arbeidstider må berørte naboer så tidlig som mulig få beskjed 
om dette gjennom nabovarsel fra aktuell entreprenør. Alternativt oppholdssted på 
dagtid bør vurderes for de som arbeider i turnusordninger og eventuelt har behov for 
hvile i perioden de sterkt støyende arbeidene utføres. 
 
Folkehelsekontorets vurdering 
 
Arbeidene er av samfunnsmessig nytte og skal sikre strømleveranse til Fornebulandet, 
samt Fornebubanen. 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  
 Sofia Sand 
 spesialrådgiver 
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