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Ekkodalen 22 - Bygge- og anleggsstøy - overskridelse av grenseverdier svar fra miljørettet helsevern
Folkehelsekontoret viser til melding datert 8.6.2020 fra Oslo Entreprenørbedrift AS om
overskridelse av grenseverdier for bygg- og anleggsstøy ved arbeider i Ekkoveien 22. Byggherre
er Ekkodalen AS. Kontaktperson hos Oslo Entreprenørbedrift AS er Patrick Sander. Vi viser til
korrespondanse på e-post med Thomas Haare i Fiber capital AS, med utfyllende opplysninger
om arbeidsprosess og naboinformasjon. Folkehelsekontoret har gitt tillatelse til å overskride
støygrenser i brev datert 10.2.2020. Tillatelsen gikk ut den 30.juni 2020.
Søknaden fra Oslo Entreprenørbedrift AS
Prosjektet omfatter bygging av eneboliger og en tomannsbolig i Ekkodalen. Prosjektperioden
er fra 01.12.2019 til 01.12.2021. Oslo Entreprenørbedrift AS har meldt om overskridelser av
grenseverdiene i forbindelse med utgraving av tomter og graving av VA grøft. Det vil
forekomme sprenging, opplasting og bortkjøring av steinmasser, noe pigging, boring for
sprenging og pelearbeid. Det er søkt for perioden 30.6.2020 til 22.12.2020, og arbeidstider er i
søknaden oppgitt å være mellom klokken 0700 – 1800. Det er vedlagt fire støymålinger
foretatt med mobiltelefon, og det står at naboer vil holdes fortløpende orientert om prosjektet
gjennom dialog og oppslag.
Utdypende informasjon i e-post utveksling med Thomas Haare i Fiber capital AS:
- I tillegg til naboinformasjon gjennom dialog og oppslag er det sendt ut
informasjonsskriv til naboer om fremdrift sommer/høst 2020. Her fremkommer det
informasjon om det støyende arbeidet som skal pågå.
- Sterkt støyende arbeid som pigging, opplasting av stein og peling skal foregå mellom
klokken 0800 og 1700 (ikke til kl 1800, som beskrevet i søknaden)
Folkehelsekontorets vurdering
Utbyggingen foregår i et etablert boligområde og med liten avstand til de nærmeste naboene.
Det foreligger ikke støyprognose eller estimat for hvilket støynivå naboer vil bli eksponert for.
Det er vedlagt fire skjermdump av støymålinger med mobiltelefon. Folkehelsekontoret kan
ikke legge vekt på disse målingene da det ikke er gjennomført etter anerkjente metoder og
mangler dokumentasjon på målingene.
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Arbeidsoperasjoner som boring, sprenging, pigging og opplasting av steinmasser er ansett som
sterkt støyende og forventes å overskride anbefalte støygrenser. Som avbøtende tiltak har
Oslo Entreprenørbedrift AS begrenset arbeidstiden for sterkt støyende arbeid til mellom
klokken 08.00 og 17.00.
Folkehelsekontoret legger vekt på at berørte naboer får god informasjon om arbeidets gang i
tråd med anbefalingene i støyretningslinjen T-1442. Varslingspraksisen påvirker graden av
opplevde ulemper i nabolaget.
Med tilføyelsene og utdyping av nabovarsling og tidspunkt for støyende arbeid, anser vi de
avbøtende tiltakene som er beskrevet, å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav
og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442.

Generell informasjon

Bygge- og anleggssaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a) ved
etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og
vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride
helsemessig forsvarlig nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442, angir
helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.
Oslo Entreprenørbedrift AS må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av
aktiviteten, og iverksette støyreduserende og forebyggende tiltak. Det må etableres en
informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå
av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde
støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om
avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-128/2014 til støyretningslinjen T-1442 og i
Bærum kommunes informasjonsskriv.
Dersom arbeidene medfører større støyulemper for berørte naboer enn forutsatt, kan
Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens §§ 4 og 14, og
forskrift om miljørettet helsevern § 9.
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