INFORMASJON OM BYGGE- OG ANLEGGSSTØY – GNR/BNR: 107/722 PER KROHGS VEI 1
Per Krohgs vei 1 Rehabilitering av fasade og diverse ombygging innvendig, samt noe utomhus.
Antatt ferdigstillelsesdato 29.10.2021

Informasjon om bygge- og anleggsstøy
Det vil bli riving av tilbygg bestående av fasade i sandwich kassetter, betong gulv og bæressytem. I
tillegg skal det rives endel dekker innvendig. Dette vil på gå fra august og i 14 uker.
Videre er det lite støyende aktiviteter som vil påvirke naboer, utenom normal bruk av
anleggsmaskiner for utomhusområdet. Dette vil bli utført med gravemaskiner og andre
anleggsmaskiner.
Arbeidene vil bli utført på dagtid mellom 07:00 og 19:00.
Pigging vil bli utført i tidsrommet mandag til fredag fra 08:00 til 17:00
Det skal utføres sterkt støyende arbeider i perioden 10.08.2020 til 20.11.2020 i 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 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 (dette infoskrivet)

•
•

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 vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.

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

Vi vil holde deg oppdatert om endringer i arbeidstid eller liknende på følgende måter:
• E-post
• Oppslag ved byggeplassen
Nabokontakt ved anleggsstedet er:
Betonmast Romerike AS
Kristian Tenold
kristian.tenold@betonmast.no
+4795190093
Byggherre/tiltakshaver
Per Kroghs Vei 1 Ks 987642823
Kontaktperson i selskapet
Paul Hotvedt
paul.hotvedt@vedal.no
90531407

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.
• Det skal tilbys alternativt oppholdssted når naboer berøres så sterkt av støy at det kan
medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe.
• Det må legges inn minst 1 time sammenhengende pause i løpet av arbeidsdagen ved
kontinuerlige sterkt støyende arbeider kl. 08-17 og minst to pauser à 1 time ved sterkt
støyende arbeider utover kl. 17. Pausene må være planlagt til en forutsatt tid.

Du kan kontakte Bydel Alna 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.

