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Informasjon om bygge- og anleggsstøy ved Husebyjordet 
Byggingen av ny vannforsyning til Oslo er i gang. Vann- og avløpsetaten er opptatt av at alle som 
blir berørt av prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal få jevnlig og presis informasjon om 
anleggsarbeidet.  

Du får denne informasjonen fordi vi vil informere om at bydelsoverlegen har gitt dispensasjon til 
støy som overskrider støygrensen for prosjektet de neste månedene, og hva dette innebærer. I 
tillegg vil vi informere om en endring i informasjonen som vi tidligere har gitt om arbeidet ved 
Husebyjordet. Prosjektet er svært samfunnskritisk og har et stramt tidsskjema. Flere aktiviteter 
vil måtte foregå samtidig. Vi beklager de ulemper som arbeidet vil medføre for de nærmeste 
naboene og for nærmiljøet. 

Viktigste punkter i dette skrivet: 
• Bydelsoverlegen har gitt støydispensasjon fram til 14. mars 2021. 
• Vi gjør tiltak for å begrense belastningen og gjøre arbeidet på en sikker måte. 
• Sprengning på bakkenivå vil skje mens det er dagslys av sikkerhetshensyn, og 

sprengningsarbeidet starter i uke 47. 

 

Vann- og avløpsetaten  
- prosjekt Ny vannforsyning Oslo 

   Oslo, 10.11.2020 
    

Illustrasjon av riggområdet på Husebyjordet.  
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Støyende arbeid de neste månedene – bydelsoverlegen har gitt støydispensasjon 
 

Hovedpunkter i støydispensasjonen fra bydelsoverlegen: 

• Det kan utføres støyende arbeider i perioden 05.11.2020 til 14.03.2021 mellom klokken 
07:00 og 19:00. Ved behov for arbeid på lørdager vil arbeidstiden være kortere. Det vil 
ikke være arbeid på søndager og helligdager. 

• Sterkt støyende arbeider vil kunne bli utført i samme periode mellom klokken 
08:00 til 19:00. 

• Det vil være pauser i det støyende arbeidet klokken 11-12, og klokken 15-16. 
 
Vann- og avløpsetaten har laget støyprognoser, og støymålinger utføres. Arbeider som foregår 
utenfor tidsintervaller det er gitt dispensasjon for kan også oppleves som støyende uten at det 
er i strid med støyforskriften. Prosjektet gjør også en rekke aktiviteter for å redusere ulempene 
fra arbeidet, blant annet gjennom tiltak for å begrense støy der det er mulig. 
 
Du kan lese hele støydispensasjonen på prosjektets nettside. 
 
Sprengning i dagslys på grunn av sikkerhet 
I november starter sprengningsarbeidet på bakkeplan for å gjøre klart til byggingen av 
tunnelåpningen ved Husebyjordet. Dette arbeidet vil pågå i ca. 3 måneder, og det vil bli 
sprengning 1-3 ganger daglig. Sprengningsarbeidet starter i uke 47. 

For å gjennomføre sprengning på en så trygg måte som mulig, kan vi ikke sprenge når det er 
mørkt ute. Entreprenøren som har ansvar for sprengningsarbeidet, har gjort en helhetlig 
risikovurdering og konkludert med at det er tryggere å sprenge mens det er lyst.  

Prosjektets fremdrift ligger noen måneder bak opprinnelig plan som følge av forsinkelser. Det 
betyr at det ikke vil være mulig å utføre sprengningsarbeidet slik som opprinnelig planlagt, med 
sprengning kun på ettermiddagene på hverdager. Sprengning vil derfor utføres på dagtid, mens 
det er lyst. Vi beklager at vi må endre dette tiltaket, og ber om forståelse for at endringen gjøres 
av hensyn til sikkerhet. 

Sikkerhet er viktigste fokus ved sprengning 
Vann- og avløpsetaten vil følge opp at arbeidet utføres på en sikker måte. Entreprenøren 
(Skanska) har ansvar for at det gjøres risikovurdering, lages en sprengningsplan, en plan for hver 
sprengsalve og for å ha rutiner for å ivareta sikkerhet.  

Eksempler på sikkerhetstiltak er bruk av dekkematter, reduksjon av salvestørrelse og kontrollert 
sprengningsprosess. I enkelte tilfeller kan evakuering av nærliggende områder bli nødvendig, og 
da vil vi informere om dette. 

Mennesker og dyr er svært følsomme for vibrasjoner. Det betyr at sprengning kan oppleves som 
ubehagelig, uten at det betyr at det er farlig. For å unngå skader på berørte og bygninger, er det 
strenge sikkerhetsregler for sprengning. Det er viktig at alle respekterer sperringer. Ved 
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sprengning setter man ut vakter som passer på at ingen er i, eller kommer inn i, sprengningens 
risikoområde.  

Hver sprengning varsles med sirene; med korte støt først, og ett lengre støt i sirenen etter 
avfyring av sprengsalven. 

Meld deg på SMS-varsel om sprengning 
Du kan melde deg på SMS-varsling for sprengning ved Husebyjordet. Da vil du få en SMS med 
varsel før hver sprengning.  

• Du kan melde seg på tjenesten ved å sende SMS: HUSEBYJORDET til nummer 27333. 
• Du melder deg av tjenesten ved å sende SMS: HUSEBYJORDET STOPP til nummer 27333. 

Kontaktinformasjon og informasjonskanaler 
Ved større endringer i arbeidstid og lignende, vil du få et nytt informasjonsbrev. Utover dette kan 
du holde deg oppdatert og lese mer om prosjektet på følgende måter: 
 

• Prosjektets nettside: oslo.kommune.no/vannforsyningOslo 
• Månedlig elektronisk nyhetsbrev på e-post (se info om påmelding på nettsiden) 
• Prosjektets Facebook-side: facebook.com/vannforsyningOslo 

 
Ta kontakt med oss 
Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt på grunn av ulemper fra anleggsarbeidet?  

Ta kontakt med prosjektets fungerende bydelskoordinator for Bydel Vestre Aker, Markus 
Holmemo (kl. 08:00 – 15:30) på mobilnummer 477 83 601 eller e-post: 
markus.holmemo@vav.oslo.kommune.no.  

Etter klokken 15:30 kan du kontakte oss på e-post og vi vil svare deg så raskt som mulig.  

Ved akutte henvendelser utenom ordinær arbeidstid kan du ringe vakttelefonen på  
tlf. 905 90 515 fram til klokken 23:00 på hverdager. Telefonen vil også være bemannet i 
helgene. 

Nettsiden for prosjektet vil være oppdatert med riktig kontaktinformasjon til enhver tid.  

 

Med vennlig hilsen, 
Vann- og avløpsetaten, prosjekt Ny vannforsyning Oslo 
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