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Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og
anleggsvirksomhet - Åsterudveien
Folkehelsekontoret viser til melding fra HAB Construction AS om støyende arbeid datert
28.09.2020 og e-post med supplerende opplysninger fra Miriam Semeraro den 07.10.2020.
Informasjon fra meldingen
Prosjektet omfatter utførelse av støyende arbeider som peling og rivearbeider.
Betongkonstruksjon på eksisterende bro skal rives. Det vil bli behov for pigging og tygging av
betongkonstruksjon samt sprengingog pigging av fjell. Hele prosjektets varighet er fra
21.09.2020-22.01.2021, mens det mest støyende arbeidet gjennomføres mellom 15.10.202016.11.2020. Det er både boliger og to barnehager som vil bli berørt av arbeidene.
Arbeidstidene vil være fra 0700 til 1900 mandag til fredag. Prosjektet vil planlegge arbeidene
slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de
som blir berørt. De mest støyende arbeidene vil derfor gjennomføres i tidsrommet 0800- 1800
med pause fra 1200-1300. Det er planlagt å utføre støymålinger ved behov. Prosjektet vil ha
dialog med naboer som blir berørt og informere gjennom Bærum Kommunes offisielle
nettside.

Generell informasjon til virksomheten
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.
Entreprenør 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 avbøte nde tiltak.
Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-128/2014 til
støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.
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klartsprak@baerum.kommune.no

Folkehelsekontorets vurdering av meldingen
Abeidet vil pågå i et område med mange boliger og to barnehager. I Miljøverndepartementets
støyretningslinje T-1442, er det fastatt strenge grenseverdier for barnehager og skole i
brukstiden. Med innskjerpelse for impulsiv støy er grenseverdiene 55 dB. Barn er mer sårbare
for støy og er mye utendørs i barnehager og skoler. Negative helsevirkninger av støy er knyttet
til stress som kan påvirke adferd, trivsel , kommunikasjon, hvile og søvn.
Pigging er å anse som sterkt støyende arbeid om må begrenses til mellom klokken 0800 og
1700, med minst en times pause midt på dagen. Pausen må gjøres kjent for naboene. Dersom
det skal forgå pigging i nærheten av barnehagen må det foregå til tidspunkter som er tilpasset
sovetider og utendørs oppholdstid. Av hensyn til barnehagen bør alt støyende arbeid opphøre
i i barnas sovetid. Dette må avtales med barnehagen. I henhold til T-1442 skal støygrensene
innskjerpes med 5 dB ved impulsiv støy som pigging. Grenseverdein for barnehagens
uteområde er derfor 55 dB. Det kan bli aktuelt å vurdere skjermingstiltak dersom
kontrollmålinger av støynivå viser overskridelser. Det bør vurderes flere kanaler for varsling
enn kun Bærum kommunes nettside, da ikke alle besøker denne til enhver tid.
Vi anser de avbøtende tiltakene beskrevet av HAB Construction AS å være hensiktsmessige og i
tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442.
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.

Med hilsen

Tonje Vågårøy
avdelingsleder
Dorte Lysheim
overingeniør
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