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Generelt

Informasjon

I forbindelse med bygging av boliger i prosjektet 
Locus Ensjø i Gladengveien 3-7 vil det være 
perioder med støyende arbeider. 

Vi forholder oss til retningslinjer fra Oslo 
Kommune og søker dispensasjon fra 
støyforskriften. 

For å sikre at vi holder oss innenfor de gitte 
verdiene vil det bli plassert ut støymålere hvor vi 
logger lydniviået gjennom rive-, spunte- og 
pelearbeidene.

På de neste sidene er periodene med mest 
støyende arbeid beskrevet.



Faser og type arbeid

Rivearbeider

Eksisterende bilbutikk skal rives i forkant av 
oppsetting av nye boliger.

Riving vil bli utført med bruk av gravemaskiner. 

Deler av arbeidet kan være støyende som for 
eksempel pigging av betong.

Det vil så langt det lar seg gjøre å benytte 
metoder og utstyr som minimerer pigging. 

Arbeid vil foregå i tidsrommet 07:00 til 19:00 hvor 
det mest støyende arbeidet vil bli lagt til 
tidsrommet 08:00 til 17:00 med en times pause 
midt på dagen.

2020

August September Oktober



Faser og type arbeid

Spunt

For tilnærmet hele fotavtrykket til de kommende 
byggene skal det settes ned platespunt. Dette er 
arbeid som er impulsivt støyende.

Det mest støyende arbeidet vil foregå i 
tidsrommet 08:00 til 17:00 med en times pause 
midt på dagen.

2020

Oktober November



Faser og type arbeid

Pelearbeider

I hele fotavtrykket til byggene vil det bli satt ned 
peler som bærer byggene. 

Det mest støyende arbeidet vil foregå i 
tidsrommet 08:00 til 17:00 med en times pause 
midt på dagen.

2020 2021

Oktober November Desember Januar Februar Mars



Faser og type arbeid

Gravearbeider

For hele fotavtrykket til bygget skal det graves 
ut for en etasje kjeller. Det vil hovedsakelig 
være utgraving og bortkjøring av løse masser 
og vi antar begrenset behov for pigging av fjell. 

Ved behov for pigging vil dette arbeid vil foregå 
i tidsrommet 08:00 til 17:00 med en times 
pause midt på dagen.

2020 2021

September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai



Generelt

Kontakinformasjon

Totalentreprenør og ansvarlig for byggingen er AF 
Gruppen AS. 

Representanter fra AF vil være tilstede på plassen 
gjennom hele byggeperioden og vil for det meste sitte 
på brakkerigg markert i bildet til høyre.

Bjørnar Foss Olsen er prosjektleder for AF.

Tlf.nr.: 464 31 475 / 22 89 11 00

Epost: bjornarfoss.olsen@afgruppen.no

Følg link under til Støyforskriften for Oslo kommune:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1974-10-09-

2?q=st%C3%B8yforskriften


