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lnformasjon om bygge- og anleggsstøy

En del aktiviteter i form av pigging av fundamenter i grunn og knusing av betong med knuseverk vil

forekomme. Maskiner som skal benyttes er anleggsmaskiner av type EC380D/EC480D med

pigghammer. Knusing av betong vil foregå med betongsaks. De støyende anleggsoperasjonene vil

starte opp 05.04.2018 og avsluttes 31.07.2018.

Det skal utføres sterkt støyende arbeider i perioden 05.04.2018til 31.07.2018i tidsintervallene kl.

08:00-17:00

Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av

presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging istein, betong m.m.og arbeider

nærmere enn 50m fra bygning med støyfølsom bruk.

Det skal utføres støyende arbeider i perioden 05.04.2018til 31.07.2018i tidsintervallene kl.

07:00-19:00

Det er gjennomført støyprognoser.



 

 

Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene: 

 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 har etablert faste pauser fra sterkt støyende arbeider. 

 Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager. 

 Andre forebyggende tiltak. 
 
Beskrivelse av pauser: 

 11:00-13:00 
 
Beskrivelse av andre forebyggende tiltak: 
Det skal ikke utføres arbeid i stilleperioden (23:00-01:00). Nattarbeid er ikke aktuelt. Vi prøver til den 
grad det er mulig å benytte betongsaks istedenfor hydraulisk pigghammer da betongsaks er mer 
støysvak. 
 
 
Vi vil holde deg oppdatert ved endringer i arbeidstid eller liknende. 
 
 
 
Nabokontakt ved anleggsstedet er  
Malkit Singh 
malkit@r3.no 
98 28 23 12  
 
Byggherre/tiltakshaver 
OMSORGSBYGG OSLO KF 985987246 
 
Kontaktperson i selskapet 
Geir Haugan 
Geir.haugan@oby.oslo.kommune.no 
47 88 80 80 
 
Entrepenør/utfører på anlegget 
R3 ENTREPRENØR AS 971170824 
post@r3.no 
 
 

 
 
Regelverk 
Oslo kommune har gitt dispensasjon fra bestemmelsene om bygge- og anleggsstøy i forskrift om 
begrensning av støy i Oslo kommune. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det er kortvarige 
arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller når det foreligger andre 
særlige grunner. 
 
 
Du kan kontakte helsemyndigheten i Bydel Nordstrand på tlf. 21 80 21 80 om du har spørsmål til 
regelverket eller dispensasjonen som er gitt. 

Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene:

ø 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.

ø Vi har etablert faste pauser fra sterkt støyende arbeider.

ø Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.

ø Andre forebyggende tiltak.

Beskrivelse av pauser:

ø 11:00-13:00

Beskrivelse av andre forebyggende tiltak:

Det skal ikke utføres arbeid i stilleperioden (23:00-01:00). Nattarbeid er ikke aktuelt. Vi prøver til den

grad det er mulig å benytte betongsaks istedenfor hydraulisk pigghammer da betongsaks er mer

støysvak.

Vi vil holde deg oppdatert ved endringer i arbeidstid eller liknende.

Nabokontakt ved anleggsstedet er

Malkit Singh

malkit@r3.no

98 28 23 12

Byggherre/tiltakshaver

OMSORGSBYGGOSLOKF985987246

Kontaktperson íselskapet

Geir Haugan

Geir.haugan@oby.oslo.kommune.no

47 88 80 80

Entrepenør/utfører på anlegget
R3 ENTREPRENØRAS 971170824
post@r3.no

Regelverk

Oslo kommune har gitt dispensasjon fra bestemmelsene om bygge—og anleggsstøy i forskrift om

begrensning av støy i Oslo kommune. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det er kortvarige

arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller når det foreligger andre

særlige grunner.

Du kan kontakte helsemyndigheten i Bydel Nordstrand på tlf. 2180 2180 om du har spørsmål til

regelverket eller dispensasjonen som er gitt.


