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Folkehelsekontoret viser til melding om overskridelse av grenseverdier i T-1442 den
04.05.2022 fra Strøm Gundersen AS. Arbeidet det meldes om, og som vil overskride
grenseverdiene, er en forlengelse av tidligere arbeid med rehabilitering av kommunegården.
Folkehelsekontoret har tidligere gitt aksept til arbeidet i brev den 18.6.2020, 21.9.2020,
12.10.2020 og 22.03.21.
Informasjon fra meldingen fra Strøm Gundersen AS
Strøm Gundersen AS informerer om at de vil følge de samme arbeidstider som tidligere, for
det mest støyende arbeidet. Det vil si 0700- 1700 fra mandag til torsdag og 0700- 1400 på
fredager. Følgende avbøtende tiltak er beskrevet i søknaden:
Det benyttes små maskiner hvor det i størst mulig grad transporteres bygge avfall inn i de
respektive etasjer og nedfall tas ned inne i bygget. Riggområdet er i stor grad flyttet ut mot E18 slik at støy fra gravemaskin og kontainertransport minimeres i den grad som er mulig. Det
er i tillegg montert opp støymålere på naboeiendommer for kontinuerlig logging og
rapportering av støy. Disse målingene viser så langt at området mot naboer ligger godt opp
mot 65db og høyere. Byggearbeidene vil i hovedsak holde seg under 65db, men kan i spesielle
situasjoner overgå støyforskriftens begrensninger ved flytt av kontainere etc.
Det er månedlige møter mellom entreprenør for å hele tiden ha god kontakt med naboer.
Informasjon som distribueres på kommunens nettsider, samt informert om hvilke arbeider som
er planlagt i perioden. Det blir sendt ut informasjon per e-post til sameiene og forretningene i
nærhet av kommunegården ved arbeid som kan være sjenerende. Det er opprettet en
informasjonstavle langs bygge- gjerdene inn mot Sandvika sentrum som inneholder
informasjon om byggearbeidene.
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Folkehelsekontorets vurdering
Arbeidstidene for det mest støyende arbeidet og de beskrevne tiltakene vurderes å være
hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje
T-1442. Det er opprettet gode informasjonskanaler med berørte naboer gjennom prosjektet,
og disse videreføres.
Generell informasjon
Bygge- og anleggsaktivitet 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.
De som skal bygge 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.
Med hilsen
Tonje Vågårøy
avdelingsleder

Annicken Hanssen Fløisand
spesialrådgiver
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