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Informasjon om bygge- og anleggsstøy 
Overordnet: 
Sporveien gjennomfører vedlikeholdsarbeider i tunnelsystemet under Oslo. Arbeidsmaskiner skal 
kjøres inn fra Majorstua stasjon og det skal håndteres pukk ute i dagen på Majorstua. Det vil være 
svak støy fra inn- og utkjøring av maskiner. Det vil periodevis være støy fra håndtering av pukk ute 
ved Majorstua stasjon. Sporveien må håndtere pukk ute i dagen på grunn av plassutfordringer inne i 
tunnelsystemet. Sporveien vil etterstrebe å håndtere pukk så langt unna boliger som mulig og å 
skjerme pukkhåndteringen dersom det er mulig. Beboere rundt vil bli informert om de støyende 
arbeidene. Det er en relativt liten del av arbeidsomfanget som vil oppleves som svakt støyende eller 
støyende for beboere rundt Majorstua. Arbeidsoperasjonene er inne i tunnelsystemet og det eneste 
støyende ute, er håndtering av pukk. 
Detaljert: 
- Maskintrafikk mellom t-banetunnel og sporveiestomta på Majorstuen 
- Håndtering av materiell, inkl. lasting og lossing av pukk  
- Det vil ikke foregå arbeider ute i dagsonen, kun lagring og transport av materiell og maskiner. 
- Det kan forekomme noe støy i tunnelmunningen fra arbeid som foregår inne i tunnelen, dette vil 
være i korte perioder.  



 
Det skal utføres støyende arbeider i perioden 31.03.2021 til 06.04.2021 i tidsintervallene kl. 
07:00-19:00, 19:00-21:00, 21:00-23:00, 01:00-07:00, lørdager 08:00-16:00, lørdager utenom 08:00-
16:00, søndager, høytids- og helligdager 
Sporveien er avhengige av å bruke ferietid til bruddperioder for t-banen for gjennomføring av helt 
nødvendige vedlikeholdsarbeider når det er minst trykk på kollektivtrafikken. 
 
Det skal ikke utføres sterkt støyende arbeider. 
 
Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av 
presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong m.m. og arbeider 
nærmere enn 50 m fra bygning med støyfølsom bruk. Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv 
støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 
1 sekund.  
 
 
Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene: 

 Vi vil ha 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. 
 
 
Arbeider som foregår utenfor tidsintervaller det er gitt dispensasjon for kan også oppleves som 
støyende uten at det er i strid med støyforskriften. 

Beskriv eventuell annen informasjon til naboer, samt aktivitet som kan forekomme på 
anleggsplassen og som ikke fremkommer av naboinformasjonen….
(tekstboksen slettes om ikke aktuell)
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Vi vil holde deg oppdatert om endringer i arbeidstid eller liknende på følgende måter:  
 SMS 
 Oppslag ved byggeplassen 
 
Nabokontakt ved anleggsstedet er  
Morten Andreas Stavseth 
morten.stavseth@sporveien.com  
91133356  
 
Byggherre/tiltakshaver 
Sporveien AS 915070434 
Kontaktperson i selskapet  
Morten Andreas Stavseth 
morten.stavseth@sporveien.com  
91133356  
 
Entrepenør/utfører på anlegget 
Rallarservice AS 916585756 
Kontaktperson i selskapet  
Rallarservice AS / Mikael 
mikael@rallar-service.no  
91520000  



 
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 det foreligger andre 
særlige grunner. 
Det er stilt krav til følgende vilkår i dispensasjonen: 

 Arbeidene må gjennomføres som beskrevet i søknad. 
 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.  
 
 
Du kan kontakte Bydel Frogner på tlf. 2180 2180 om du har spørsmål til regelverket eller 
dispensasjonen som er gitt. Dispensasjonsvedtaket og dokumenter knyttet til søknaden kan hentes 
fra kommunens e-Innsyn.

https://einnsyn.no/


    
 Bydel Frogner 

 
Oslo kommune 

Besøksadresse: 
Drammensveien 60, 0271 Oslo 
Postadresse: 
Postboks 2400, 0201 Oslo 

Telefon: +47 21 80 21 80 
postmottak@bfr.oslo.kommune.no 
Org. Nr.: 874 778 702 
bfr.oslo.kommune.no 

Dispensasjon for bygge- og anleggsstøy - Kirkeveien 64A- Sporveien AS 

Det bes om entreprenør tar hensyn til situasjonen med Covid -19 og de smitteverntiltak 
iverksatt av regjeringen som medfør at flere oppholder seg i egen bolig. Dette gjelder særlig 
perioden rundt og under påsken. Tett dialog og varsling ved støyende arbeider er viktige tiltak 
for å begrense støyulempene hos naboene. 
 
Vedtak  
Sporveien AS gis dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til å gjennomføre bygge- og 
anleggsarbeider med følgende vilkår  
 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.  
 Berørte naboer skal i god tid ha informasjon om arbeidene, kontaktopplysninger, 
konsekvensene og andre planlagte avbøtende tiltak. Vi skal ha kopi av gjeldene 
naboinformasjon.  
 Håndtering av støy til omgivelsene skal være innarbeidet i internkontrollsystemet.  
 
Opplysninger i søknad av 02.03.2021 fra Sporveien AS  
Søknaden har følgende vedlegg:  
 Kart over anleggsområdet (Majorstua i dagen.jpg)  
 
Det er søkt om støyende arbeider i perioden 31.03.2021 til 06.04.2021 i tidsintervallene kl. 
07:00-19:00, 19:00-21:00, 21:00-23:00, 01:00-07:00, lørdager 08:00-16:00, lørdager utenom 
08:00-16:00, søndager, høytids- og helligdager  
Det skal ikke utføres sterkt støyende arbeider.  
Politiet må informeres om arbeid i helligdager og søndager. 
 
Følgende naboer vil berøres av bygge- og anleggsstøy:  
boliger, kontor, forretning og industri  
 
Planlagte tiltak for å redusere ulempene:  
 Vi vil ha dialog med virksomheter som blir berørt.  

Bydel Frogner 

Sporveien AS 
 
  

 
 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato: 12.03.2021 
 2021/499 Giulia Caruso,   



 
    

 Bydel Frogner 
 
Oslo kommune 

Besøksadresse: 
Drammensveien 60, 0271 Oslo 
Postadresse: 
Postboks 2400, 0201 Oslo 

Telefon: +47 21 80 21 80 
postmottak@bfr.oslo.kommune.no 
Org. Nr.: 874 778 702 
bfr.oslo.kommune.no 

 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.  
 
Informasjon fra Oslo kommune  
Begrunnelse  
Det er søkt om støyende arbeid om nattestid i Påskeuka.  
I situasjonen med Covid- 19 pandemien er det forventet flere støyklager fra innbyggere som 
kan oppleve seg berørt/ plaget av støy fra bygg- og anleggs arbeider med vedtak om 
dispensasjon fra støyforskriftene. Påsken er dessuten en periode hvor mange har en forventing 
om frid og stillhet, og toleransen for støy vil kunne være noe lavere. 

Tiltak for å begrense støyulempene hos naboer kan være:  
I. Tett dialog og varsling ved støyende arbeider er viktige tiltak for å begrense 

støyulempene hos naboene.»  .   
II. Lavere terskel til å tilby erstattningsbolig (hotell).   

 
Situasjonen tilknyttet covid19 pandemien har medført at innbyggere bes om å holde seg 
hjemme på dagtid i mye større grad enn før. Det følger at de blir mer utsatt for støy over en 
lengre periode i døgnet. Dette kan medføre en opplevelse av redusert velvære og trivsel, og 
påvirker både folks helsetilstand og overholdelse av smitteverntiltak. Det ansees dermed som 
avgjørende å gi forutsigbare forhold til naboer, samt følge med på utviklingen i prosjektet for å 
forebygge utfordringer knyttet til støy.  
 
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 dispensasjonen 
tilbake.  
 
Hjemmel  
I henhold til § 16 i støyforskriften, kan vi gi dispensasjon for støyende arbeider, på bakgrunn av 
at det er kortvarige arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller det 
foreligger andre særlige grunner. Byggeprosjekter som er behandlet gjennom ordinære 
planprosesser i kommunen og er politisk vedtatt, anses å ivareta samfunnsmessige interesser. 
For samfunnsnyttige arbeider er det av felles interesse for utbygger, entreprenør, naboer og 
samfunnet at arbeidene utføres effektivt. Dette vektlegges i behandling av søknaden.  
Dispensasjonsvedtaket er også å anse som en forhåndsgodkjenning av tiltak ved sterkt 
støyende arbeider, 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 
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Drammensveien 60, 0271 Oslo 
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klagen til oss. Dersom vi ikke gir dere medhold i klagen, sender vi saken over til Fylkesmannen 
for endelig avgjørelse.  
 
 
Med hilsen  

Bydel Frogner  

Vedlegg:  
Utkast til naboinformasjonsskriv  
 
Kopi til:  
Entreprenør/utfører: mikael@rallar-service.no  
Politiet: post.oslo@politiet.no 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signatur 
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