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Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og
anleggsvirksomhet - Bærumsveien 199 og 201, FAgertunveien 1
Folkehelsekontoret viser til melding om overskridelse av grenseverdier i T-1442 den
26.08.2020. I Prosjektet Rings Hus vil Skollerud Anlegg AS, på vegne av Peab AS, utføre
grunnarbeider i Bærumsveien 199 og 201, inkludert sprengning og opplasting av
sprengstein.
Skollerud Anlegg AS oppgir at boliger og kontorer, forretning og industri vil bli berørt
av arbeidet. Arbeidstiden er oppgitt å være 0700-1900 mandag til torsdag og 07001300 fredag. Spesielt støyende arbeider er planlagt utført mellom 0800-1700 med en
times pause midt på dagen.
Følgende avbøtende tiltak er beskrevet i meldingen
Det vil bli delt ut informasjonsskriv til alle berørte naboer med opplysninger om
arbeidene, kontaktperson, og naboene vil bli fulgt opp ved tett dialog. Støyende
arbeider vil utføres mellom 0800-1700, med en times opphold midt på dagen. Det vil
benyttes moderne og støysvake maskiner med fokus på å generere lavest mulig
støynivå, samt gjøre den støyende perioden kortest mulig.Det vil også bli uført
støymålinger for å kartlegge støybildet og vurdere eventuelle tiltak som fysisk
skjerming, basert på kartleggingen. Det er planlagt forsiktig sprengning med
rystelsesgrense 10mm/s på grunn av Bekkestuatunellen som går under hjørnet av
tomta. Dette vil følges opp daglig med rystelsesmålere i tunellen.

Generell informasjon om krav til virksomheten
Arbeidet som er beskrevet vil omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a som
innebærer at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest
mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene. Grenseverdiene for bygge- og
anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene. Utbygger må
vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette
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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
Folkehelsekontoret anser de avbøtende tiltakene beskrevet av Skollerud Anlegg 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

Tonje Vågårøy
avdelingsleder
Dorte Lysheim
overingeniør
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