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Drammen - Stasjon Støyende arbeid - søknad om støydispensasjon

Det vises til e-post av 22.02.19 og 08.03.19 vedrørende søknad om dispensasjon fra støyretningslinjene i
forbindelse med støyende arbeider ved Drammen stasjon (etablering av nytt overvannsrør under
jernbanen).

Fakta
Sted : Område ved Dr. Hansteins gate 22
Periode: 5. april –14. april, 2019
Tidspunkt: 07.00 -22.00

04.30 -17.00 13.april (om nødvendig påfølgende natt)
Hovedstøykilde: Borerigg
Begrunnelse for
nattarbeid: Det forventes setninger i terreng under jernbanen og arbeidet må derfor utføres

i planlagt togstans. Det er nødvendig med kontinuitet i arbeidet med
hovedoperasjonen (trekking av streng).

Vurderingsgrunnlag
Når det gjelder støy fra bygg-og anleggsvirksomhet, legger helsetjenesten til grunn kapittelet om
begrensning av støy fra bygg-og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging,
T-1442/2016 .
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Utdrag fra retningslinjene 
Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder ekvivalent 
lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål. 
Støygrensene for dag og kveld skjerpes når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker. 

Dersom lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsomt bruksformål inneholder tydelige innslag av 
impulslyd eller rentoner, skal støygrensen skjerpes med 5 dB.  

Avbøtende tiltak og vurderinger gitt i søknaden 
- Naboer varsles skriftlig i god tid før oppstart, inkludert kontakt informasjon.   
- Nabovarsel legges ut på bloggsiden til prosjektet hvor det er mulig å ha toveiskommunikasjon med   
  Skanska. Mange naboer følger tett med bloggen.  
- Naboer varsles igjen via SMS varsling, minimum 5 dager før planlagt nattarbeid.  
- Loggføring av klager er ivaretatt på prosjektet.   
- Det er lagt opp til å bruke mest mulig støysvakt maskiner og arbeidsmetoder. Alt av utsyr er relativ 
  nytt og i god stand.   
- Plassering av utstyr vurderes mtp støy. Boligblokken nærmest arbeidsområdet er under oppusning 
  og står helt tom. Utstyr vil plasseres opp til dette bygget, vi monterer også støyskjerm ved borerigg 
  for å beskytte nærmeste naboer.    
- Alt av forarbeid som kan flyttes fra natt til dag utføres før oppstart slikt det er klart å kjøre i gang  
  med selve boringen når togstans er bekrefte av Bane Nor.   
- Oppstart nattarbeid flyttes fra 23:00 til 04:30 for å ha minst mulig forstyrrelser til naboer. Det er 
  liten sannsynlighet for at arbeidet vil strekke seg over 12 timer. Det søkes uansett om tillatelse for 
  nattarbeid i 2 netter i tilfelle for noe utforutsatt. Det er svært viktig at det ikke blir krevd opphold i  
  perioden.   
- På dette tidspunktet er lagt opp til minimalt nattarbeid som starter 04:30, vår vurdering om  
  alternativ oppholdssted anses ikke nødvendig.   
 

Vurdering 
I utgangspunktet er helsetjenesten skeptisk til støyende aktiviteter innenfor nattperioden (kl.23.00 – 
07.00), men er innforstått med nødvendigheten av at arbeidet må utføres slik det er beskrevet i 
søknaden. 
 
Helsetjenesten vurderer at avbøtende tiltak som er beskrevet i mottatt søknad er utfyllende og at 
varsling/kommunikasjon med berørte naboer er i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinje 
T-1442/2016, kap. 4. 
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Vedtak 
I henhold til Forskrift om miljørettet helsevern, §9* og §9a**, tillater Helsetjenesten dispensasjon fra 
støygrensene i T-1442/2016, kap. 4.  
 
Det forutsettes at varslingsrutiner overfor berørte naboer og avbøtende støytiltak er i samsvar med 
opplysningene i søknaden.  
 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 kap. 4 er her 
lagt til grunn for vurdering av helsemessig forsvarlig nivå og tiltak, og det forutsettes at anbefalingene i 
kap.4.4 (varsling) følges.  
 
Vedtaket er gjort på delegert myndighet, jf. Drammen kommunes delegasjonsreglement og er et 
enkeltvedtak som etter Forvaltningslovens § 28 først ledd og §29 kan påklages til Fylkesmannen innen 
tre uker etter at dette brevet er mottatt, jf. Folkehelseloven kap. 3, § 19. En eventuell klage sendes via 
Drammen kommune, helsetjenesten. 

 
*§ 9 ”Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene”  

**§ 9a ”Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal  
      ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.”.    

 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
John David Johannessen 
helsesjef/virksomhetsleder 
    
    Åge Fredheim 
                overingeni 
 
 
 

John David Johannessen 
Virksomhetsleder 
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