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Svar på melding om overskridelse av støygrensene - Drammensbanen
fra Sandvika til Billingstad
Folkehelsekontoret viser til melding om støyende arbeid datert 3.6.2020, i forbindelse med
vedlikehold av Drammensbanen på strekningen Sandvika til Billingstad. Det vises også til
tilsendt søknad datert 28.5.2020.
Vi beklager sent svar.
Informasjon fra meldingen fra Bane Nor
Bane NOR har et stort behov for å utføre vedlikehold og fornyelse på strekningen Sandvika til
og med Billingstad på Drammenbanen. Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig i tidsrommet
26.06.20 til 03.08.20, i denne perioden er Drammenbanen stengt for togtrafikk.
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.
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). 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
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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 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-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

Tonje Vågårøy
avdelingsleder
Helene Brandshaug
overingeniør
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