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Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og
anleggsvirksomhet - Glassverkveien 68
Folkehelsekontoret viser til melding fra BundeBygg AS om støyende arbeid datert 28.09.2020.
Informasjon fra meldingen
Prosjektet startet opp i mars, og de meste støyende arbeidene, som borings-, sprengnings-,
pigging- og utgravingsarbeider, er i all hovedsak ferdigstilt. Det vil fortsatt være behov for at
noen av de overnevnte arbeidene blir utført i løpet av byggeperioden, men vil være begrenset
til noen få dager, eller noen få timer i løpet av en dag. Prosjektets varighet er fra 01.03.2020 17.12.2021. Arbeidene vil foregå i tiden 0700 – 1900 mandag til fredag. Noe ekstra arbeid kan
forekomme på enkelte lørdager fra 0800 – 1600. Det er ikke planlagt arbeid på søndager og
høytidsdager.
Planlagte avbøtende tiltak
Maskiner og utstyr vil bli kontrollert for å hindre unødig støy og tomgangskjøring på biler og
maskiner som ikke er i bruk vil begrenses. Det etableres støyskjerm med støydempende
materiale mot barnehagen og de nærmeste naboene på nordsiden av byggeplassen. Støyende
arbeid vil bli gjennomført på dagtid. Arbeider som medfører impulsiv støy vil bare utføres
mandag til og med fredag, i tidsrommet kl. 08-17 med 1,5 times fast pause midt på dagen.
Impulsiv støy vil begrenses til boring, sprenging og pigging ifm. grunnarbeidene. Borplan og
tider for pauser vil utarbeides i samråd med barnehage for å hensynta sovetider og andre
aktuelle rutiner. Det vil bli foretatt stikkprøvekontroller av støyen på byggeplassen. Samtlige
barn og ansatte i barnehagen utstyres med hørselsvern.
Rutiner for varsling
Berørte naboer vil bli holdt løpende orientert om byggearbeidene og hvilken støy det
forventes å medføre. Det ble sendt ut informasjon i forkant av byggeprosjektet med invitasjon
til informasjonsmøte og invitasjon til å motta varlsing på e-post for alle berørte naboer.
I hvert enkelt nabovarsel som sendes ut vil det bli informert hvilke arbeider som skal utføres i
perioden og hvor lenge perioden vil vare, arbeidstider, hvorfor de støyende arbeidene er
nødvendige, eventuelle tiltak som er gjort for å redusere støyen og kontaktpersoner ved
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eventuelle henvendelser. BundeBygg AS varsler naboer skriftlig om oppstart av spesielt
støyende perioder ca. 1 uke i forveien. Mindre arbeider vil varsles 1-2 dager før.
Ved sprengningsarbeider informeres barnehagen 30 min før planlagt salve gjennomføres via
sms. Det er også avholdt hyppige møter med barnehagen for å koordinere byggeplassens
støyende aktiviteter opp imot deres hverdag.
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 avbøtende tiltak.
Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-128/2014 til
støyretningslinjen T-1442 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.
Folkehelsekontorets vurdering av meldingen
Arbeidet har allerede pågått i lang tid og pågår i et område med mange boliger og en
barnehage. I Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442, er det fastatt strenge
grenseverdier for barnehager i brukstiden. Med innskjerpelse på 5 dB for impulsiv støyog 5dB
for varighet på over 6 måneder er grenseverdiene 50 dB. Barn er mer sårbare for støy og er
mye utendørs i barnehagetiden. Negative helsevirkninger av støy er knyttet til stress som kan
påvirke adferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. Sterkt støyende arbeid skal begrenses til
mellom klokken 0800 og 1700, med minst 1,5 time pause midt på dagen. Pause skal utarbeides
i samråd med barnehagen og må også gjøres kjent for naboene.
Vi anser de avbøtende tiltakene beskrevet av Bundesbygg, med informasjon til og dialog med
naboer og barnehage, støyskjerming samt begrensede arbeidstider, 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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