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Dispensasjon fra støyforskriften - Bygge- og anleggsstøy - T-
banestrekningen Tøyen og Helsfyr - 11.1.2021-29.1.2021 
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 for bygg og anleggsstøy. Sporveien AS gis dispensasjon 
for: 

 Støyende arbeid i perioden 11.01.2021-29.01.2021 i tidsintervallene kl. 21:00-23:00, 01:00-07:00, 
mandag-fredag og søndag. 

 
Følgende vilkår gjelder: 
 Arbeidene må gjennomføres innenfor de rammer som er beskrevet i søknaden. 
 Arbeidene må gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke bidra til helseskadelig støy for 

omgivelsene. 
 Det skal tilbys alternativt oppholdssted når naboer berøres så sterkt av støy at det kan medføre fare 

for helseskade eller helsemessig ulempe. 
 Håndtering av støy til omgivelsene skal være innarbeidet i internkontrollsystemet. 
 Krav til nabovarsling: Berørte naboer skal i god tid ha informasjon om arbeidene, 

kontaktopplysninger, konsekvensene og andre planlagte avbøtende tiltak, herunder informasjon om 
tilbud om alternativt oppholdssted og hvor de skal henvende seg med spørsmål om dette. I tillegg til 
SMS varsling og informasjon på egen nettside, må de mest berørte naboer få informasjon i 
postkasse eller ved inngangsdør. Bydelen skal ha kopi av gjeldende naboinformasjon.  

 Støyende arbeid kan ikke utføres i boligområder i stille periode mellom kl. 23:00 og 01:00. 
 
Vi gjør dere oppmerksom på at Lov om helligdagsfred har bestemmelser om støy på helligdager. Politiet 
forvalter og håndhever lov om helligdager og helligdagsfred. Det presiseres at dispensasjonen ikke fritar 
fra bestemmelser i annet regelverk. 
 
 
 
Opplysninger i søknad av 18.5.2020 fra Bunde Bygg AS   
Søknaden har følgende vedlegg:  
- Kart over anleggsområdet (Ensjø.jpg) 
 
Det er søkt om støyende arbeider i perioden 11.01.2021 til 29.01.2021 i tidsintervallene kl. 21:00-23:00, 
01:00-07:00, søndager, høytids- og helligdager 

Bydel Gamle Oslo 

Sporveien AS 
 
  

 
 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato: 21.12.2020 
 2020/3843 Marte Andersen  
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Det skal ikke utføres sterkt støyende arbeider. 
 
Følgende naboer vil berøres av bygge- og anleggsstøy:  
«Boliger», «kontor, forretning og industri» 

Planlagte avbøtende og forebyggende tiltak: 
- Vi vil ha dialog med virksomheter som blir berørt. 
- Vi vil tilby alternativt oppholdssted når naboer berøres så sterkt av støy at det kan medføre fare 

for helseskade eller helsemessig ulempe. 
- 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. 
 
Beskrivelse av støyende arbeid: 
Sporveien skal bytte 2000 meter strømskinne på strekningen mellom Ensjø og Helsfyr. Det skal også 
utføres dryppsikring og rehabilitering av betong mellom Tøyen og Ensjø. De som bor rett ved 
sportraseen kan i varierende grad høre arbeidene når disse befinner seg i området ved Ensjø. Maskiner 
og utstyr som benyttes beveger seg langs med strekningen og det vil stå boremaskiner fra portalen ved 
Ensjø og ned mot Tøyen. 
 
Arbeidstider: 
kl 21:00 - 05:00, 11.01 - 15.01 
kl 21:00 - 05:00, 17.01 - 22.01 
kl 21:00 - 05:00, 24.01 - 29.01 
 
Bydel Gamle Oslos vurdering 
Det skal tungtveiende grunner til før det gis dispensasjon til å overskride grenseverdiene i støyforskriften 
kveld og natt. Støyende arbeid om natten ansees som mer belastende enn kveld. Dispensasjon gis der 
arbeidet av samfunnsmessige interesser ikke kan gjennomføres på dagtid. Begrunnelse kan for 
eksempel være fremkommelighet kollektiv trafikk og annen nødvendig trafikk. 
 
Sporveien opplyser i søknad at arbeidet må utføres på kveld og natt fordi arbeidet ikke kan utføres når 
det er drift på t-banen. Bydelen tolker dette til at dersom arbeidet skulle foregått på dagtid hadde dette 
medført at driften på t-banen på strekningen måtte innstille. Svært mange av t-banens linjer kjører på 
strekningen det skal arbeides på. Svært mange mennesker ville derfor blitt rammet. Etter bydelens 
vurdering vil det av hensyn til fremkommeligheten på kollektivtrafikken være av samfunnsmessig 
interesse at arbeidet kan foregå på kveld og natt. 
 
Negative helsevirkninger av støy er knyttet til støy som en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel, 
kommunikasjon, hvile og søvn. Forstyrrelse av søvn regnes blant de mer alvorlige virkninger av støy. 
Det skal kun utføres støyende arbeid, og ikke sterkt støyende arbeid, men noen mennesker kan allikevel 
få sin søvn forstyrret. Berørte naboer som har behov for det må derfor få tilbud om alternativt 
oppholdssted og få informasjon om dette tilbudet.  
 
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  
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.  
 
Klageadgang 
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.  
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Vigdis Tvedt 
enhetsleder 

Marte Andersen 
spesialkonsulent 

 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift  

 
 
  
Kopi til: Politiet: post.oslo@politiet.no 

Tiltakshaver: hilde.ulvik@sporveien.com 
Nabokontakt: anne.finstad@sporveien.com 
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