BÆRUM KOMMUNE
FOLKEHELSEKONTORET

E16-IMPLENIA-ISACHSEN ANS
v/Arild Eckhoff
Tegelverksveien 1003
3057 SOLBERGELVA

Deres ref.:

Vår ref.:
19/176426/GHUS

Dato:
19.08.2019

Oppdatert støytillatelse E16 entreprise E03 Lokalveger Sandvika Emma
Hjort. Gjeldende fra 20.08.2019 til 26.06.2021
Utvidet tidsrom for sprengning
Folkehelsekontoret viser til e-post 19.08.2019 fra Statens vegvesen, Tom Heldal Larsen om
utvidelse av tidsrom for sprengning for E16, entreprise E03 Lokalveger Sandvika - Emma Hjort.
Vi viser til tillatelse datert 15.08.2019 til å overskride grenser for bygg- og anleggsstøy E16,
entreprise E03 Lokalveger Sandvika - Emma Hjort, gjeldende fra 15.08.2019 til 26.06.2021
Søknaden
I forbindelse med nedbygging av eksisterende E16 i Sandvika skal det gjennomføres noen
mindre sprengningsarbeider i Industriveien mot Slependveien og i Franzefossveien mellom
Åsesvei og Emma Hjoths vei. I kontrakten med entreprenøren har Statens vegvesen lagt inn at
sprengningsarbeider kan gjennomføres mellom kl 11.00 til 12.00 på mandag til og med fredag.
Eentreprenøren ønsker å få utvidet dette tidsrommet til 1000-1400 slik at de kan få til to
salver om dagen.
Statens vegvesen ikke se at dette skal ha noen konsekvenser for trafikken i området og ber om
om en slik utvidelse av tidsrommet for spregning.
Folkehelsekontorets vurdering av søknaden
I eksisterende tillatelse er spregning tillatt mandag til fredag i tidsrommet 1100 –1200, i tråd
med søknaden. Det søkes om å kunne gjennomføre spregningene i tidsrommet 1000-1400.
Folkehelsekontoret vektlegger at omsøkt tidsrom for spregning, mandag til fredag kl 1000 –
1400, er innenfor den mest skånsomme tidsrommet for gjennomføring av spesielt støyende
arbeider.

Vedtak.
Folkehelsekontoret gir E16-Implenia-Isachsen ANS tillatelse til å overskride støygrensene for
sprengningsarbeider ved utbygging av E16-Sandvika-Wøyen, entreprise E03 Lokalveier
Sandvika – Emma Hjort mandag til fredag mellom kl. 1000 og kl. 1400. Tillatelsen gis for hele
anleggsperioden fra 20.08.2019 og fram til 26.06.2021. Oppdaterte vilkrår, ref tillatelsen datert
15.08.2019 er:
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

1. De mest støyende arbeidsoperasjonene kan utføres innenfor disse
arbeidstidsbegrensningene:
Spunting:
mandag - fredag: 0800 – 1700
Boring for sprengning:
mandag - fredag: 0700 – 1900
Sprengning
mandag - fredag 1000 – 1400
Pigging:
mandag - fredag 0800 – 1700
På dager hvor pigging utføres skal det legges inn minst 3 faste pauser à 0,5time fordelt
over tidsrommet 0800 - 1700 og samkjørt med pause for spunting dersom dette pågår
samtidig
Opplasting og transport, tipping og utlegging av steinmasser:
mandag - fredag: 0700 – 1900
2. Annet arbeid uten impulspreget lyd, som overskrider grenseverdiene, kan utføres
mandag til fredag 0700 og 1900, med en times fast pause midt på dagen.
3. Entreprenør skal benytte de mest støysvake arbeidsmetoder og -maskiner tilgjengelig
for å unngå unødig støy. Maskiner og anleggsutstyr må settes opp slik at sjenansen for
naboer blir minst mulig.
4. Naboer må få informasjon om arbeidene og eventuelle endringer i god tid.
Informasjonen må inneholde navn og telefonnummer til kontaktperson som kan nås
mens arbeidet pågår. Vilkårene i denne tillatelsen skal gjøres kjent for naboene Kopi av
alle varslingsskriv sendes Folkehelsekontoret på e-post (post@baerum.kommune.no).
5. Berørte naboer med særskilt behov skal gis tilbud om alternativ oppholdssted. Tilbudet
og hvor de skal henvende seg med spørsmål om dette skal gis i naboinformasjonen.
6. Internkontrollen må inneholde dokumentasjon om hvordan denne tillatelsen skal
overholdes.
7. Dersom aktivitetene medfører større støyulemper enn forutsatt, kan
Folkehelsekontoret justere eller trekke tillatelsen tilbake, om nødvendig med
øyeblikkelig virkning.
Vedtaket er hjemlet i folkehelseloven §§ 4 og 14 og forskrift om miljørettet helsevern § 9a, jfr.
kapittel 4 i støyretningslinjen T-1442/2016.
Tillatelsen er gitt i tråd med kommunens retningslinjer. Tillatelsen vil bli lagt ut på kommunens
nettsider.
Klageadgang
Vedtaket er et enkeltvedtak som dere har rett til å klage på. Fristen for å klage er tre uker,
jamfør forvaltningsloven § 29. Dere sender i så fall klagen via Folkehelsekontoret. Dersom
kommunen ikke gir deg medhold i klagen, sender vi saken over til Fylkesmannen for endelig
avgjørelse.

Med hilsen

Tonje Vågårøy
avdelingsleder
Grete Marie Husø
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur
Kopi til:
Larsen Tom Heldal
Statens vegvesen v/Oddrun Vågbø

