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DISPENSASJON FRA STØYFORSKRIFTEN I OSLO - BYGGE- OG ANLEGGSSTØY
- ETTERSTADSLETTA 5 - SPUNTING OG PIGGING AV GRUNNFUNDAMENTER
Vedtak

I medhold av § 16 i forskrift om begrensning av støy (hjemlet i § 33 og § 8 i lov om
folkehelsearbeid) gir bydelen dispensasjon fra støygrenser i § 12 og forhåndsgodkjenning etter
§ 14 for bygg og anleggsstøy. Dispensasjonen gjelder for perioden 2.9.2019 til 1.11.2019.
Følgende vilkår gjelder:







De sterkt støyende arbeidene kan gjennomføres hverdager mellom kl. 08 og kl. 17.
Arbeidene må gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke bidra til helseskadelig støy for
omgivelsene.
Berørte naboer skal i god tid ha informasjon om arbeidene, kontaktopplysninger, konsekvensene og
andre planlagte avbøtende tiltak. Bydelen skal ha kopi av gjeldende naboinformasjon.
Håndtering av støy til omgivelsene skal være innarbeidet i internkontrollsystemet.
Berørte naboer med behov for alternativt oppholdssted, bør få tilbud om det.
Det må legges inn minst en time pause i løpet av arbeidsdagen

Opplysninger i søknad av 21.8.2019 fra R3 Entreprenør AS:
Søknaden har følgende vedlegg:
- «Kart over anleggsområdet»
- «støymåling»
Det søkes om å utføre sterkt støyende arbeider i perioden 2.9.2019 til 1.11.2019 i tidsintervallene kl.
08.00 – 17.00
Det søkes om å utføre støyende arbeider i perioden 2.9.2019 til 1.11.2019 i tidsintervallene kl. 07.00 –
19.00
Følgende naboer vil berøres av bygge- og anleggsstøy:
«Skoler og barnehager», «Boliger»,

«Deler av konstruksjonen (Bygg E) tilhørende dagens Etterstadsletta videregående skole
(Etterstadsletta 5, 0660 Oslo) skal rives. For å kunne gjennomføre rivearbeidene på en sikker
og effektiv måte er det behov for å spunte deler av strekning langs gavlfasaden tilhørende Bygg
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"E" som peker mot gaten: Etterstadsletta. Disse arbeidene er nødvendig for å kunne stabilisere
jordmassene under rivefasen. Det er viktig å påpeke at det vil være behov for vedlikehold av
maskiner og diverse forberedende arbeider knyttet til spunting, noe som betyr at det vil være
behov for pauser fra spuntingen. I tillegg til dette vil det også bli fastsatt faste pauser på en
time. Spunting vil bli utført i tidsperioden 08:00 – 17:00.
Det vil også bli nødvendig å utføre pigging av grunnfundamenter og tilhørende konstruksjoner.
Denne type arbeid vil foregå i følgende tidsperiode: 08:00 - 17:00. Også under pigging vil det
være behov for vedlikehold og håndtering av masser underveis. Piggingen vil foregå i en grop,
grunnet dette vil topografien kunne også fungere som en kilde for å dempe støy.
Det estimeres at støynivået vil ligge mellom følgende intervall: 55 - 65 db. Det vil bli utarbeidet
aktivitetsplaner i samhold med skolen, og nytt nabovarsel vil bli distribuert til beboerne.»
Planlagte avbøtende og forebyggende tiltak
 «Vi har dialog med virksomheter som blir berørt»
 «Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet
som er minst sårbar for de som blir berørt»
 «Vi vil etablere fysiske skjermingstiltak ved lydkilde (for eksempel lyd- og støvhette på
pigghammer og bormaskin, mobile og permanente støyskjermer)»
 «Vi vil etablere faste pauser fra sterkt støyende arbeider»
 «Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager»
 Andre forebyggende tiltak:

Vi skal ikke utføre nattarbeid.
Vi skal planlegge arbeidene og deres tiltenkt tidspunkt i samhold med skolen for å kunne
skjerme dem mest mulig mot støy. Det vil bli utarbeidet "aktivitetsplan" i samhold med skolen
ved behov.
Pigging vil bli utført i en grop, noe som vil beskytte omgivelsene mot støy.
Vi vil etablere byggegjerder mot boligene med duk som vil bidra til å dempe støy.
Bydelens vurdering
Søknaden gjelder en forskyving av gjeldende dispensasjon, på bakgrunn av at de støyende
arbeidene er blitt utsatt. Det er søkt dispensasjon fra kl 7 til kl 19 for støyende arbeider, og kl 8
til 17 for sterkt støyende arbeider. Bydel Gamle Oslo er i utgangspunktet restriktiv med
støydispensasjoner før klokken 8 om morgenen og etter kl 17, særlig ved sterkt støyende
arbeider tett på boligområder. Forskyvingen av arbeidet medfører en økt belastning på skolen,
og det er viktig at det er en god dialog mellom entreprenør/utbygger og skolen.
Generell informasjon fra Oslo kommune
Helsevirkninger
Støy regnes som en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn.
Informasjon og mulighet for medvirkning har stor betydning for menneskers tålegrense. Det er
viktig at dere holder naboer oppdatert om framdriften og hvordan de ulike arbeidene vil påvirke
bomiljøet.
Brudd på vilkår
Dersom dere bryter vilkårene eller aktivitetene medfører større støyulemper enn forutsatt, kan
kommunens helsemyndighet kreve ytterligere avbøtende tiltak eller trekke tillatelsen tilbake.
Hjemmel og klageadgang
I henhold til § 16 i støyforskriften, kan kommunens helsemyndighet gi dispensasjon for støyende
arbeider, på bakgrunn av at det er kortvarige arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige
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interesser, eller når det foreligger andre særlige grunner. Ved sterkt støyende arbeider skal vi på forhånd
godkjenne de støyreduserende forhåndsregler som treffes, jfr. § 14.

Dere har rett til å klage på vedtaket, jf. § 19 i lov om folkehelsearbeid. Fristen for å klage er tre
uker etter at dere er gjort kjent med vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 29. Dere sender i så fall
klagen til oss. Dersom vi ikke gir dere medhold i klagen, sender vi saken over til Fylkesmannen
for endelig avgjørelse.
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