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Folkehelsekontoret sin vurdering - Støyende arbeid  Emma Hjort skole 

Folkehelsekontoret viser til melding fra ansvarlig søker Backe Stor-Oslo AS, 
vedrørende bygging av Emma Hjort skole og flerbrukshall.

 Informasjon fra meldingen 
Prosjektet har startet med riving av eksisterende flerbrukshall og oppføring av ny hall.. 
Prosjektet har en varighet fra 01.07.2022 – 22.03.2024
Sterkt støyende arbeid vil foregå fra 01.08.2022 – 04.11.2022. 

Arbeidets art: 
- Rørvegg og peling - Uke 41 t.o.m. 51
- Betongarbeider fra uke 48
- Gravearbeid vil pågå hele perioden – da med elektrisk maskiner.

Det vil være generell byggeaktivitet i tidsrommet 07.00-19.00. Grunnarbeidene skal 
utføres med 75% elektriske maskiner.
Det sterkt støyende arbeidet er planlagt mellom 08.00- 17.00, med en times pause midt 
på dagen. 
Arbeidsdager er mandag til fredag. 

Ved behov avvikende arbeidstider vil naboer få beskjed gjennom nabovarsel fra aktuell 
entreprenør. Det er boliger som i størst grad blir berørt av arbeidene. Behov for 
alternativt oppholdssted vil vurderes individuelt for beboerne. Det vil i hovedsak være 
de som arbeider i turnusordinger som vil måtte få tilbud om alternativt oppholdssted. 
Naboene varsles i forkant av arbeider gjennom etablerte nettsider. 

Generell informasjon til virksomheten 
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-1442/2021, 
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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 avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon 
om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder til støyretningslinjen T1442/2021 og i 
Bærum kommunes informasjonsskriv.

Folkehelsekontorets vurdering av meldingen 
Arbeidet vil pågå i et område med boliger. Informasjonskanaler for berørte naboer er 
etablert. Vi anser de avbøtende tiltakene beskrevet av Backe Stor-Oslo 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
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