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Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og
anleggsvirksomhet - Fornebuveien 50
Viser til søknad om endring av tillatelse til støyende arbeid tilsendt kommunen den
08.10.2021. Det vises også til møte mellom Fornebubanen, Bærum kommune og Implenia
23.09.2021, samt korrespondanse i etterkant av dette.
Folkehelsekontoret har tidligere gitt rammer for bygge- og anleggsstøyen i forbindelse med
entreprise K2A i brev datert 3.3.2020. Her kommer det blant annet frem hvilke tidspunkt for
det støyende arbeidet som vil kunne aksepteres i en fremtidig tillatelse. Det er videre gitt
tillatelse (21/140456) til å overskride støygrensene på dagtid i perioden 21.062021-22.12.2023
med vilkår om blant annet at «arbeidstidene for de ulike arbeidsoperasjonene beskrevet i
søknaden må følges». Fornebubanen søker nå om endring av dette vilkåret.
Informasjon fra søknaden
Implenia ønsker å utvide arbeidstiden for sterkt støyende arbeider på fire adresser i
forbindelse med grunnarbeider mellom Fornebu Sør og Lysaker. Søknaden omhandler
følgende adresser:
 Tverrslag ved Fornebuporten, Fornebuveien 50:
Her er sterkt støyende arbeid fullført og tunelldriving er mer enn 50m fra portal. Det er
derfor ingen overskridelser av grenseverdier.


Fornebuporten/Norwegian bygget, Oksenøyveien 3:
Z-spunting, sterkt støyende arbeid, utføres kun i tidsrommet 08-17, i tråd med tilltalse.
Pigging av kalksementstabiliserte masser som i henhold til T-1442 kap 4.2.4 ikke regnes
som sterkt støyende arbeid, Denne aktiviteten vil utføres 07-19. Det forventes ikke at
den vil medføre vesentlige støyplager. Støymålinger følges opp daglig. Dersom de viser
at støynivået i den ekstra perioden 07-08/17-19 er vesentlig høyere enn forventet, vil
arbeidstiden innskrenkes tilbake til 08-17.
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Flytårnet, Snarøyveien 30:
Rørspunt er vesentlig mindre støyende og er mindre preget av rentonet impulslyd enn
Zspunt, og vil ha mindre påvirking på naboer. Disse arbeidene planlegges derfor 07-19.
Arbeid i spuntgrop vil ha redusert støynivå for de fleste naboer, da arbeidet foregår
under terreng, som fungerer som støyskjerm. Disse arbeidene planlegges derfor 07-19.
Støymålinger følges opp daglig. Dersom de viser at støynivået i den ekstra perioden
07-08/17-19 er vesentlig høyere enn forventet, vil arbeidstiden innskrenkes tilbake til
08-17.



Fornebu stasjon og driftsbase, Snarøyveien 46:
Arbeidene foregår nede i allerede etablert sjakt 15m under terreng, noe som medfører
sterkt redusert støyeffekt. Det er ønskelig at arbeidene kan defineres som ordinært
støyende arbeid og at arbeidstiden kan utvides til 07-19 på hverdager, og 07-15 på
lørdager.

Folkehelsekontorets vurdering
Bygg- og anleggsarbeid som ikke overskrider grenseverdier i tabell 4 i T-1442 defineres som
ordinært støyende arbeid. Ordinært støyende arbeid som ikke overskrider grenseverdier for
støy på dagtid kan gjennomføres mellom 07-19 på hverdager og 07-15 lørdager. Dette betyr i
praksis at pigging, spunting og liknenel arbeid under grenseverdiene kan gjennomføres uten
tillatelse fra Folkehelsekontoret. Folkehelsekontoret kan be om å få tilsendt støydata.
Det er i forkant av arbeidene med rørspunt ved Flytårnet, Snarøyveien 30, antatt at arbeidene
vil være vesentlig mindre støyende enn arbeid med Z-spunt. Tilsendte støymålinger fra uke 44
viser imidlertid overskridelser av grenseverdiene fra 10-20 dB. Basert på tilsendte støymålinger
kan ikke Folkehelsekontoret gi tillatelse til å utvide arbeidstidene for disse arbeidene.
Fornebubanen har selv anledning til å justere arbeidstidene dersom arbeidene etter hvert blir
av mindre støyende karakter, under grenseverdiene i T-1442.
Vedtak
Fornebubanen v/ Implenia kan utvide arbeidstiden for arbeid av sterkt støyende karakter,
forutsatt at arbeidene ikke overskrider grenseverdier i T-1442, fra 08-17 til 07-19 på hverdager
og 07-15 på lørdager. Folkehelsekontoret gir ikke åpning for utvidelse av arbeidstider for sterkt
støyende arbeid ved Flytårnet, Snarøyveien 30, som overskrider grenseverdier.
Vedtak er gitt med hjemmel i folkehelseloven §§ 4 og 14 og forskrift om miljørettet helsevern §
9a, jfr. kapittel 4 i støyretningslinjen T-1442/201, og i henhold til reguleringsbestemmelsene til
områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker, delområde Fornebu – Lysaker § 2.8.
Klageadgang
Du kan klage på enkeltvedtaket innen tre uker jamfør forvaltningslovens kapittel 6. Klagen må
inneholde en begrunnelse og sendes til Bærum kommune ved Folkehelsekontoret, som gjør en
ny vurdering av saken. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til
statsforvaltningen for endelig avgjørelse.

Side 2 av 3

Med hilsen
Stener Richard Vogt
avdelingsleder

Dorte Lysheim
overingeniør
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