BÆRUM KOMMUNE
FOLKEHELSEKONTORET

MARTHINSEN & DUVHOLT AS
Inger Margrethe Ringhus
Hangarveien 19
3241 SANDEFJORD

Deres ref.:
Ref.:2709112Skjemanr.:800061

Vår ref.:
21/100797/DOLY

Dato:
19.05.2021

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og
anleggsvirksomhet - Snarøyveien 46- Nattarbeid
Informasjon fra meldingen
I forbindelse med byggingen av Fornebubanen skal det opparbeides et opphøyd gangfelt i
Snarøyveien. Overgangsfeltet vil benyttes av skolebarn og andre beboere på Fornebu.På grunn
av trafikkmengde og fare for kødannelser er det nødvendig å opparbeide gangfeltet på
nattestid. Arbeidene vil kun pågå én natt, og vil foregå over 3-4 timer. Arbeidene som skal
gjennomføres er asfaltfresing med påfølgede valsing for å komprimere asfalten. Arbeidet vil
forekomme en gang i tidsrommet 17.05.2021- 06.06.2021. Arbeidene vil varsles i forkant.
Planlagte avbøtende tiltak
Valsen som benyttes gir mindre støy enn vanlige valser da denne er beregnet på arbeid på natt.
Naboer vil varsles i forkant av arbeidene.
Folkehelsekontorets vurdering
Arbeidene beskrevet i denne meldingen omfatter vedlikeholdsarbeider som ikke er
meldepliktige til Folkehelsekontoret.
Arbeider som er nødvendig og hører med den ordinære driften av et veianlegg eller
jernbanespor, T-bane- og trikkeskinner, regnes som vedlikeholdsarbeider. Dette gjelder arbeid
som er av samfunnsnyttig karakter, som er bevegelig og berører beboere i inntil 2 netter. I
tillegg dreier dette seg om arbeid som ikke lar seg gjennomføre på dagtid på grunn av
vanskeligheten med å stenge veier på dagtid, togtetthet på jernbanen og trikkeskinner og fulle
parkeringsplasser på dagtid.
Vedlikeholdsarbeider vil omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a som innebærer at
virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest mulig skånsom
gjennomføring for omgivelsene.
Dette innebærer:
- At entreprenøren må benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig
- At arbeidet gjennomføres slik at sjenansen for naboer blir minst mulig
- At berørte naboer varsles skriftlig
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

Med hilsen
Tonje Vågårøy
avdelingsleder

Dorte Lysheim
overingeniør
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