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21/208604/ANFL
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Folkehelsekontoret sitt svar - Bane Nor Støynde arbeid Høvik og Stabekk
Stasjon
Folkehelsekontoret viser til melding om støyende arbeid datert 15.10.2021 fra BaneNor om
prosjektet ERTMS Skøyen – Asker. Arbeidet vil foregå fra 06.10 - 26.10.2021. Det er Anne-Line
Claudius Olsen, ansatt i BaneNor, som er nabokontakt for prosjektet.

Informasjon fra meldingen fra Bane Nor
BaneNor har et stort behov for å utføre vedlikehold og fornyelse på stasjonene. Det varsles om
at arbeidene i perioder vil kunne overskride støygrensene i T-1442. Det planlegges med at de
arbeidene som gir høyest støynivå utføres på dagtid og maskinene som benyttes er
optimalisert for å minimere støy. Det utføres ikke støyende arbeider i innsovningsperioden
2300 til 0100.
I forbindelse med nytt digitalt signalsystem arbeid, vil det bli behov for bygge føringsvei og
kummer for kabler. Det skal også bygge fundament for teknisk hus. For dette arbeidet vil det
benyttes skinne-/veimaskin og betong sag i korte perioder. BaneNor er avhengig av å ha
tilgang til jernbanesporet. Sportilgangen er i hovedsak i tidsrommet 01:30 – 05:00.
Arbeidet vil foregå på to lokasjoner.
I perioden 06.10 – 26.10, kl. 19:00 – 06:00 arbeides det ved Stabekk stasjon.
I perioden 11.10 – 26.10, kl. 19:00 – 06:00 arbeides det ved Høvik stasjon.
Arbeidet har allerede pågått over en periode, og er av kort varighet 06.10.2021- 26.10.2021
BaneNor varsler berørte naboer per sms i forkant av arbeid, senest en uke før. Det sendes også
nye varslinger fortløpende dersom det skjer endringer i arbeidets varighet e.l. Samtidig vil det
vise til infoside på sine nettsider, samt kontaktinfo til kundesenter.
Folkehelsekontorets vurdering av meldingen
Støyende anleggsaktiviteter skal primært skje på dagtid (kl. 07-19). Det skal gode grunner til
for arbeider, som overskrider støygrenser, skal utføres på kveld (kl. 19-23) eller natt (kl. 23-07).
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

Gode grunner kan f.eks. være arbeider på vei eller bane, hvor de samfunnsmessige
konsekvensene blir store, dersom arbeidene foregår på dagtid.
Det kan også være av hensyn til sikkerhet for omgivelsene eller de som skal utføre arbeidet.
Folkehelsekontoret vurderer at arbeidet som er beskrevet i meldingen fra BaneNor oppfyller
kriteriene ovenfor. Vi anser også de avbøtende tiltakene som er beskrevet, å være
hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje
T1442. Generell informasjon Arbeidet som er beskrevet vil omfattes av forskrift om miljørettet
helsevern § 9a 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 ovenfor
naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må komme frem 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-128/2014 til
støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes informasjonsskriv. 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

Stener Richard Vogt
avdelingsleder
Annicken Hanssen Fløisand
spesialrådgiver
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