Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Grete Marie Husø
torsdag 24. februar 2022 11:16
'u.z.ali@aol.no'
Viggo Lund Follestad
SV: Gjelder Ref nr. 3305200, søknad om overskridelse av støygrenser ved
bygg-og anleggsvirksomhet

Hei,
Jeg viser til epost den 10.2 om utfyllende informasjon om avbøtende tiltak for sterkt støyende
anleggsarbeider. Arne Olav Lund A/S skal bygge en flomvei i Presterud Allè.
Vi tar til orientering opplysningene om arbeidstid med sterkt støyende arbeider som boring og
sprenging: mandag-torsdag: kl.08.00-17.00 med en times pause midt på dagen.
Fredag: kl.09.00-15.00 med en times pause midt på dagen.
De planlagte avbøtende tiltakene med begrenset arbeidstid for sterkt støyende arbeider er i tråd med
støyretningslinje T-1442/2021 og praksis i Bærum kommune.
Skriftlig henvendelser vedrørende denne støymeldingen bes sendt til post@baerum.kommune.no. Det
sikrer en raskere oppfølging.
Hilsen
Grete Marie Husø
Senioringeniør
Bærum kommune, Folkehelsekontoret/Miljørettet helsevern
Telefon +47 67 50 32 29 / 919 19 258
www.baerum.kommune.no
Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts vei 2, 1304 Sandvika

Fra: Viggo Lund Follestad <viggo.follestad@baerum.kommune.no>
Sendt: torsdag 24. februar 2022 09:51
Til: Grete Marie Husø <grete.huso@baerum.kommune.no>
Emne: VS: Gjelder Ref nr. 3305200, søknad om overskridelse av støygrenser ved bygg-og
anleggsvirksomhet
Hei
Vår entreprenør har for en tid tilbake sendt inn melding vedr. anleggsstøy, og mottatt vedlagte brev som
svar. De har videre supplert med korrigerende informasjon vedr. avbøtende tiltak, men ikke fått noe
tilbakemelding på dette.
Boringen starter i dag, så fint om det gis en tilbakemelding på at tiltakene så langt er tilfredsstillende.

Med vennlig hilsen
Viggo Lund Follestad
Byggeleder VA
Bærum kommune, Prosjektenheten
Mobil +47 900 777 55
Epost: viggo.follestad@baerum.kommune.no
Besøksadresse:
Eyvind Lyches vei 10, 1338 Sandvika
Postadresse:
Postboks 700, 1304 Sandvika

Fra: Umar Zeshan Ali <u.z.ali@aol.no>
Sendt: tirsdag 22. februar 2022 08:41
Til: Folkehelsekontoret BK <folkehelsekontoret@baerum.kommune.no>
Emne: SV: Gjelder Ref nr. 3305200, søknad om overskridelse av støygrenser ved bygg-og
anleggsvirksomhet
Hei,
Hva er status på søknaden under?
Med vennlig hilsen
Umar Z.Ali
Anleggsleder
Tlf:403 48 558
Arne Olav Lund AS
www.aol.no
Hold deg oppdatert på hva vi driver med, lik oss på Facebook og Instagram!




Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten.
Before printing, think about the environment

Fra: Umar Zeshan Ali
Sendt: torsdag 10. februar 2022 13:28

Til: folkehelsekontoret@baerum.kommune.no
Emne: Gjelder Ref nr. 3305200, søknad om overskridelse av støygrenser ved bygg-og anleggsvirksomhet
Hei,
Viser til søknad som ble sendt inn 31.01.22 vedr. støygrenser ved bygg og anleggsvirksomhet i Presterud
Allè
Kort om prosjektet:
Det skal bygges en flomvei i Presterud Allè ifm. de arbeider så skal det spuntes og sprenges langs
Presterud Allè 1-9.
Jeg har nå fått svar på søknaden med kommentar om at det er mangelfulle avbøtende tiltak.
Det har under søknaden skjedd en feil fra min side, og det er at jeg har klart å føre inn feil tidspunkt på
sterkt støyende arbeider og andre tiltak som skal skjerme beboere. Under lister jeg opp arbeidstider med
pauser og tiltak for å minke støyende arbeider.
Tiltak for å minke støy:
 Arbeidstid med sterkt støyende arbeider som boring og sprenging: mandag-torsdag: kl.08.0017.00 med en times pause midt på dagen.
Fredag: kl.09.00-15.00 med en times pause midt på dagen. I praksis så jobber vi ikke fredager, så
det er i noen særtilfeller at det vil være noe aktivitet på anlegget på fredager.
 Tett dialog med naboer og informer dem om aktiviteter som kan påvirke dem, det blir lagt
infoskriv i deres postkasser og vi har en naboliste, slik at vi kan kontakte dem over tlf også ved
behov.
Oppstart på sterkt støyende arbeider vil ikke begynne fra kl.07.00 men, fra 08.00 til 17.00 med en times
pause midt på dagen.
Jeg håper dette er mer forklarende enn søknaden jeg sendte inn i forhold til arbeidstiden.
Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart eller om dere ønsker flere opplysninger.
På forhånd takk
Med vennlig hilsen
Umar Z.Ali
Anleggsleder
Tlf:403 48 558
Arne Olav Lund AS
www.aol.no
Hold deg oppdatert på hva vi driver med, lik oss på Facebook og Instagram!




Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten.
Before printing, think about the environment

