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Bygge- og anleggsaktivitet - utvidelse av Bekkestua ungdomsskole
Vi viser til søknad om tillatelse til å overskride gjeldende støygrenser i forbindelse med
utbyggingen av Bekkstua ungdomsskole.
Folkehelsekontoret har endret praksis, noe som innebærer at vi ikke lenger gir
tillatelse til å overskride støygrenser. Utbyggere/entreprenør skal sende inn meldinger
om støyende arbeider med beskrivelser av avbøtende tiltak dersom det skal utføres
arbeider som overskrider støygrenser jf. folkehelselovens § 12 om opplysningsplikt.
Søknaden vi har mottatt fra Veidekke den 28.5.2020, vil bli behandlet som en melding.
Veidekke entreprenør skal utvide Bekkestua ungdomsskole for Bærum kommune, og
melder om at det det vil bli støyende arbeid som vil overskride grenseverdiene i tabell
4 i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-442. Det mest støyende
arbeidet vil foregå i juni - juli 2020, i forbindelse med boring av peler i fjell. Veidekke
mener det vil forekomme overskridelser i perioden juni 2020 til desember 2021.
Veidekke oppgir at boliger og en barnehage blir berørt av arbeidene. Det planlegges å
jobbe mellom klokken 0700 og 1900 mandag til fredag.
Folkehelsekontorets vurdering
Det er fastsatt strenge grenseverdier for barnehager. Med innskjerpelsene nevnt i T1442 vil grenseverdiene på uteoppholdsarealet i barnehager være 50 dB for arbeid
med impulsiv støy og 55 dB for annet arbeid.
Barn er mer sårbare for støy og er mye utendørs i barnehager. Skolene er også mer ute
enn normalt pga. corona tiltak. Negative helsevirkninger av støy er knyttet til stress
som kan påvirke adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn.
Av hensyn til barnehagen og Bekkstua barneskole, forventer Folkehelsekontoret at
Veidekke har en dialog med barnehagen og Bekkestua barneskole om behov for faste
pauser fra støyende arbeid. Det er aktuelt med to times pause i barnehages
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sove/hviletid og evt. i forbindelse med levering og henting. Skolen kan ha behov for
pauser fra støyende arbeid i forbindelse med avslutninger og lignende utendørs.
Folkehelsekontoret forventer at Veidekke tar hensyn til barnehagens og Bekkestua
barneskoles behov.
Dersom det vil foregår sterkt støyende arbeid med impulssiv støy bør det iverksettes
avbøtende tiltak i form av arbeidstidsbegrensning. Vi viser til T-1442 som anbefaler
arbeidstid mellom kl 0800 og 1700.
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.
Veidekke 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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