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Svar på melding fra Øst-Riv AS om overskridelse av støygrenser ved
bygge- og anleggsvirksomhet - Rådmann Halmrastsvei 7-9
Folkehelsekontoret viser til melding den 31.01.2022 fra Øst-Riv AS om støyende arbeid i
Helgerudkvartalet. Kontaktperson er Sindre Johansen. Byggherre er Andenæsgårdene Bærum
AS. Prosjektet Helgerudkvartalet er del av reguleringsplanen for Sandvika Sentrum Øst.
Informasjon fra meldingen
Øst-Riv As er entreprenør for rivearbeidene i Helgerudkvartalet i Sandvika. I forbindelse med
riving av kjeller konstruksjoner må Øst-Riv AS pigge. Bruk av pigg på gravemaskin vil overskride
støygrensene for bygge- og anleggsarbeider i T-1442/2021. Arbeider som forventes å
overskride støygrensene skal gjennomføres i perioden 31.01.-30.04.2022. Hele prosjektet har
Planlagt arbeidstid for pigging er mandag til torsdag 07:00-19:00 og fredag 07:00-14:00.
Arbeidene vil pågå i bakke og kjellernivå. Der det kan bruke hydraulisk knuser, som tidligere er
brukt i prosjektet, vil dette fortsatt benyttes, men av erfaring fra tilsvarende konstruksjoner
må det i større grad benytte pigg. Det er boliger, skoler og kontor, forretninger i nærområdet
som vil bli berørt av arbeidene. Planlagte avbøtende tiltak er fysiske skjermingstiltak og bruk av
hydraulisk knuser når det er mulig. Det er utarbeidet plan for varsling og kommunikasjon med
naboer.
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, 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.
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Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder til støyretningslinjen
T-1442/2021 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.
Folkehelsekontorets vurdering av meldingen
Arbeidet vil pågå i et område med både boliger, undervisningslokaler og butikker og
kontorarbeidsplasser. Støyretningslinje T-1442/2021 angir at bygge- og anleggsstøy utendørs
ved boliger ikke bør overskride 60 dB på dagtid. Ved impulsiv støy reduseres grensen med 5
dB. For undervisningsbygg bør utendørs støy ikke overskride 55 dB i brukstiden. Siden det er
mange arbeidsplasser og undervisningslokaler som berøres kan det er det relevant å se til
grensene for innendørs støy. Grenseverdiene for innendørs støy fra bygge- og anleggsarbeider
er for arbeidsplasser med krav til lavt støynivå 45 dB i brukstiden.
Folkehelsekontoret anser at de avbøtende tiltakene beskrevet i meldingen fra Øst-Riv AS ikke
er i tråd støyretningslinjen T-1442. Øst-Riv AS planlegger ikke å redusere arbeidstidene som et
avbøtende tiltak.
Folkehelsekontoret har mottatt melding fra Skanska Norge AS om gjennomføring av sterkt
støyende arbeider e som boring, spunting og peling i Helgerudkvartalet i samme periode. Som
avbøtende tiltak innfører Skanska Norge AS redusert arbeidstid for sterkt støyende arbeider.
De sterkt støyende arbeidene vil gjennomføres mandag til fredag i tidsrommet 07:00-17:00 og
med en times fast pause midt på dagen.
Av hensyn til berørte naboer, er det avgjørende at det praktiseres lik arbeidstid for alle sterkt
støyende arbeider som skal gjennomføres på anleggsområdet. Skanska har opplyst til
Folkehelsekontoret at de vil ta kontakt med Øst-Riv AS om støy og arbeidstider.
Folkehelsekontoret forventer at Øst-Riv AS vil praktisere de samme arbeidstidene inkludert
pause for sterkt støyende arbeider som Skanska.
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
Stener Richard Vogt
avdelingsleder

Grete Marie Husø
senioringeniør
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