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Svar på melding om overskridelse av støygrenser  - Røabanen - i 
perioden 11.8.2020 til 26.10.2020  
 
Folkehelsekontoret viser til melding om støyende arbeid datert 25.7.2020, i forbindelse med 
rehabilitering av sviller og skinner på Røabanen. 
 
Informasjon fra meldingen fra Sporveien 
Sporveien AS skal gjennomføre vedlikeholdsarbeider på skinnegang på T-bane på Røabanen. 
Arbeidet innebærer bruk av skinnegående maskiner, arbeid med pukk og blant annet fjerning, 
skjæring og tilpasninger av skinner. Dette arbeidet må gjennomføres i driftspauser på nattestid 
og lar seg derfor ikke gjennomføre innenfor gjeldende støygrenser. 
Arbeidene på Røabanen vil gjennomføres over fem perioder i henholdsvis vanlige driftspauser 
(01:30 - 05:00) og utvidede driftspauser (21:00 - 05:00). 
Det vil i hovedsak arbeides med skinnegående traktorer, som avgir en relativt svakt og jevn 
motordur. Det vil imidlertid kappes og slipes skinner, samt suges pukk, som vil avgi punktvis 
støy som overskrider støygrensene. Disse støyende arbeidene vil som regel foregå over noen 
minutter av gangen. 
Det er ikke mulig å gjennomføre rehabilitering av skinnegang uten disse støyende arbeidene. 
Pukk må håndteres og skinner må både kappes og slipes for å oppnå mål med arbeidet. 
 
Folkehelsekontorets vurdering av meldingen  
Støyende anleggsaktiviteter skal primært skje på dagtid (kl. 07-19). Det skal gode grunner til 
for arbeider, som overskrider støygrenser, skal utføres på kveld (kl. 19-23) eller natt (kl. 
23-07). Gode grunner kan f.eks. være arbeider på vei eller bane, hvor de samfunnsmessige 
konsekvensene blir store, dersom arbeidene foregår på dagtid. Det kan også være av 
hensyn til sikkerhet for omgivelsene eller de som skal utføre arbeidet. 
 
Folkehelsekontoret vurderer at arbeidet som er beskrevet i meldingen fra Sporveien oppfyller 
kriteriene ovenfor.  Vi anser også de avbøtende tiltakene som er beskrevet, å være 
hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje 
T-1442. 
 
 



 

 

Generell informasjon 
Arbeidet som er beskrevet 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. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442, 
angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene. 
Utbygger må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette 
støyreduserende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor 
naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de 
tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. 
Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-128/2014 til 
støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes informasjonsskriv. 
 
Dersom arbeidene medfører større støyulemper for berørte naboer enn forutsatt, kan 
Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om 
miljørettet helsevern § 9. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tonje Vågårøy  
avdelingsleder  
 Helene Brandshaug 
 overingeniør 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
Kopi til: 

Railcom AS 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/luftkvalitet-stoy-radon-og-straling/stoy-og-stoytillatelse/
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