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Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og 
anleggsvirksomhet - Elveveien 65 (01.08.22 - 01.01.25)  
 
Viser til melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet – Elveveien 
65, tilsendt kommunen den 11.07.2022, samt korrespondanse i etterkant av dette.  
 
Informasjon fra meldingen  
Fornebubanen melder om overskridelse av grenseverdiene for støy i forbindelse med 
tunneldriving og dagsonearbeider fra Lysaker mot Vækerø mellom 01.08.22 - 01.01.25. Ifølge 
meldingen berører arbeidene kun næringsdrivende og jernbanestasjon. Det er etablert en 
støyvegg mot butikker på Lysaker stasjon ifm. forberedende arbeider. 
 
Følgende arbeidstider inngår i meldingen: støyende arbeid mellom kl. 0700 -1900 mandag til 
fredag og lørdag kl. 0800 -1600; sterkt støyende arbeid mellom kl. 0800 - 1700 mandag til 
fredag (med en times pause); massetransport mellom kl. 0700-2300 mandag til fredag og 
lørdag kl. 0800-1600; sprengning i dagsone mellom kl. 0700-1900 mandag til fredag og lørdag 
kl. 0800-16:00; tunnelarbeider mellom kl. 0700-2300 mandag til fredag og lørdag kl. 0800-
1600; og sprenging mellom kl. 0700-2300 mandag til fredag og lørdag kl. 0700-1600.  
 
Det blir benyttet støysvakt utstyr eller alternative arbeidsmetoder som er mest mulig 
støysvake. Det ble sendt ut et nabovarsel den 15.07.22, og naboinformasjon vil bli lagt ut på 
Facebook og nettsidene til Oslo kommune. Støyprognosene og nabovarselet er vedlagt 
meldingen.  
 
Generell informasjon til virksomheten 
Bygge- og anleggsaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a. Ved etablering 
og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra 
anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig 
nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i støyretningslinjen T-1442/2021, angir 
helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.  
 
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 
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tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. 
Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder til T-1442/2021 og i Bærum 
kommunes informasjonsskriv.  
 
Folkehelsekontorets vurdering  
Arbeidene beskrevet i denne meldingen påvirker hovedsakelig næringsdrivende og 
jernbanestasjon som ikke er betegnet som støyfølsom bebyggelse i tabell 4 i T-1442, og som 
derfor ikke utløser meldeplikt til Folkehelsekontoret.  
 
Ifølge støyprognosene, kan imidlertid boligene på Solliveien 53 og Elveveien 83 og 85 (på 
Bærum kommunes side) kunne få overskridelser av støygrensene. Byggherre har den 26.07.22 
bekreftet via epost at Fornebubanen har leid alle byggene i Elveveien 83 og 85. Fornebubanen 
har ikke vært i kontakt med beboerne på Solliveien 53, men sier at det er stor avstand til 
eiendommen. 
 
I Solliveien 53 ser det ut til å være bosatt privatpersoner, og kan ifølge støykartet få 
overskridelser (opptil 67db LAeq12h) mens grunnarbeidene pågår. Disse naboene bør i så fall 
varsles i god tid før arbeidene begynner, og avbøtende tiltak må vurderes konkret, og 
fortrinnsvis i dialog med berørte parter. Det er viktig at berørte medvirker til valg av løsning. 
 
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 
 
 
Simone Sagen 
spesialrådgiver 
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