BÆRUM KOMMUNE

FOLKEHELSEKONTORET

NCC v/ Conny Aronsen

Deres ref.:

Vår ref.:
21/84537/DOLY

Dato:
28.04.2021

Tilbakemelding fra Folkehelsekontoret- vedlikeholdsarbeide på natt
Viser til Søknad om tillatelse til nattarbeid i forbindelse med asfaltering tilsendt kommunen
22.04.2021. I denne henvendelsen søkes det om tillatelse til å drive nattarbeid i forbindelse
med asfalteringsarbeider i perioden 03.05.2021- 01.10.2021 i Bærum kommune.
Informasjon fra meldingen
Oppdragsgiver er Statens vegvesen (SVV), og arbeidene må utføres som nattarbeid grunnet
trafikkavviklingen. Strekningene som skal asfalteres er:
FV 160
Levre- Kosås
FV 164
Skytterdalen- Valler rkj
FV 164
Sandvika rkj- Sandvika rkj
FV 164
Rundkj- Rundkj
FV 168
Oslo/Grini- Oslo/ Grini
FV 1626 Rundkj – Leif Tronstads plass
FV 1626 Engervann X164- Engervann X164
EV 18
Avkj. Sandvika sør- Kjørbo runkj
EV 18
Rundkj Kjørbo
EG 16
GS- Veg Brenna- Brenningen (Sollighøgda)
Det beskrives i meldingen at støyen i forbindelse med arbeidet vil være støy fra maskoner og
arbeidet vil hele tiden være bevegelig. Arbeidsstedet vil ikke være det samme flere netter.
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 hovedveier på dagtid, togtetthet på jernbanen og trikkeskinner og
fulle parkeringsplasser på dagtid.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Org. nr: 974553376
Rådmann Halmrasts Bank:
vei 2
Telef on: 67503200
Faks: 67503201

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

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
- Dersom det er praktisk mulig skal berørte naboer varsles skriftlig

Med hilsen

Dorte Lysheim
overingeniør
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