
Bygge- og anleggsstøy –
folkehelse og planprosess
2. juni 2022



Bærum kommune

Norges 5. største kommune med 
snart 130 000 innbyggere

E18, E16, riksveier og fylkesveier

Jernbane og t-baner





Fornebubanen



Ny e18



Bygge- og anleggsstøy i Bærum

Tettbygd strøk - mange berørte
Store samferdselsprosjekter
Utbyggingsområder
Reguleringsprosesser med korte frister
Klager til kommunen



Er bygge- og anleggsstøy en 
folkehelseutfordring?

Risiko for 
helsetap og 

sykdom

Potensiale for 
forebygging

Rammer 
sosialt ulikt



Helserisiko – Fhi
• Mistrivsel
• Redusert velvære
• Betydelig plage
• Øke sannsynligheten for stressrelaterte plager i kombinasjon med 

veitrafikksstøy



Hva har betydning for tålegrense?

• Støyens karakter, varighet og lydnivå
• Livssituasjon og livsfase
• Kontekstuelle forhold

Holdninger til støykilden
Bekymringer for skade på egen bolig
Andre belastninger som støv, beslaglegging av tomt, 
trafikksikkerhet



PBL/ T-1442
Kommuneplanbestemmelser

Reguleringbestemmelser
Rammetillatelse

Igangsettingstillatelser

Byggesak
Regulering

Folkehelseloven
Plan og 

bygningsloven

Planlegging og forebygging
Fremme helse

Bidra til utjevning
Beskytte befolkningen

Medvirke til helsemessige hensyn

Folkehelselovens §4

Kontroll og tilsynsoppgaver
Retting

Stansing
Tvangsmulkt

Gransking
Opplysningsplikt

Folkehelselovens § 12-17

Fhl/forskrift om mhv
Dialog-

kontraktbestemmelser
Enighet om rammer

Miljørettet
helsevern



Ny e18



E18 Vestkorridoren Entreprise E-101



Miljørettet helsevern

Sterkt støyende arbeid
Mandag til fredag 08.00—17.00, 
med en fast times pause midt på 
dagen.

Statens vegvesen - E18

Sterkt støyende arbeid
mandag til fredag fra kl 0700 -
1900 
Lørdag 0800 –1600 
Pause to halvtimer

Arbeidstider – sterkt støyende arbeid



Hvorfor er arbeidstider viktig?

Planlegge og tilpasse hverdagslivet sitt
Liten mulighet til å til unngå støy
Lørdager- inngripende og sjenerende
Få pauser senker tålegrensen for støy
Et universelt avbøtende tiltak som kommer hele nabolaget til gode



Samfunnsmessige og økonomiske 
konsekvenser?

Hvilke samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser vil det ha for 
E18 prosjektet å innføre begrenset arbeidstid for sterkt støyende arbeid 
i tråd med kommunens anbefaling.



Tilbakemelding på samfunnsmessige og 
økonomiske konsekvenser

Utbyggingen blir 580 millioner kroner dyrere
Økt byggetid på 19 måneder
Mer kø og mer trafikk på lokalnettet
Mer sveve- og nedfallsstøv
Høyere bompenger



Hvilke andre avbøtende tiltak er aktuelle E18?

Forsering av lokale støytiltak på boligbebyggelse før anleggsstart
Støyskjerm langs midlertidig omlagt vei
Støysvake metoder

• Overvåking av lydnivå
Kommunikasjonsplan og tilgjengelighet
Opplegg for alternativ oppholdssteder



Reguleringsbestemmelse E18

Det skal i forkant av anleggsdrift utarbeides støyprognoser. 

Ved overskridelse av grenseverdier i T-1442 tabell 4, 5 og 6, 
skal avbøtende tiltak vurderes.

Alle berørte naboer skal varsles og holdes løpende orientert 
om støyforhold i anleggsfasen.



Reguleringsbestemmelse Fornebubanen

Luftoverført støy
For luftoverført støy skal retningslinjer for støy i arealplanlegging T-
1442 legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen.

Anleggsfasen
For anleggsfasen skal støygrenser i kap 4, tabell 4 være 
retningsgivende. Før rammetillatelse gis skal det foreligge en 
støyprognose for anleggsperioden. 

Eventuelle søknader om tillatelse til overskridelse av støygrenser 
skal behandles av Folkehelsekontoret





Klager fra naboene 

Dialogbasert tilnærming
Oversikt over situasjonen
Hvilke avbøtende tiltak var vurdert
Hvilke avbøtende tiltak var gjennomført
Hvilke avbøtende tiltak kunne avhjelpe situasjonen



Klager fra naboene 

Forsering av støytiltak på bygninger var ikke gjennomført
Ikke etablert støyskjerm mellom anleggsområde og boligene
Vid arbeidstid for sterkt støyende arbeid
Støyskjerm fra eksisterende E-18 var fjernet



Folkehelseloven – sikkerhetsnett?

- Stansing ikke aktuelt
- Opplysningsplikt – uten sanksjoner

- Manglende opplysninger=manglende grunnlag for rettevedtak
- Rettevedtak

- Ulik tålegrense 
- Må ha en helsegevinst
- Få avbøtende tiltak



Erfaringer

Tydelige krav til b og a støy i reg./byggesaksprosess 
Krav til arbeidstid i planprosess?
Helsekonsekvensvurdering- avbøtende tiltak 
Ressurser, kompetanse tilgjengelig
Rask oppfølging- tidsperspektivet
PBL/Fhl- inten avklaring



PBL/ T-1442
Kommunplanbestemmelser

Reguleringbestemmelser
Rammetillatelse

Igangsettingstillatelser

Byggesak
Regulering

Folkehelseloven
Plan og 

bygningsloven

Planlegging og forebygging- BA-støy
Fremme helse

Bidra til utjevning
Beskytte befolkningen

Medvirke til helsemessige hensyn

Folkehelselovens §4

Kontroll og tilsynsoppgaver
Retting

Stansing
Tvangsmulkt

Gransking
Opplysningsplikt

Folkehelselovens § 12-17

Fhl/forskrift om mhv
Dialog-

kontraktbestemmelser
Enighet om rammer

Miljørettet
helsevern
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