BÆRUM KOMMUNE
FOLKEHELSEKONTORET

PA ENTREPRENØR AS
ola johnsrud
Postboks 257 Alnabru
0614 OSLO

Deres ref.:
Ref.:2599496Skjemanr.:800061

Vår ref.:
21/61657/GHUS

Dato:
26.03.2021

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og
anleggsvirksomhe i Lychesvingen 36-40. Mangelfulle avbøtende tiltak
Folkehelsekontoret viser til melding den 11.02.2021 om støyende arbeider.
Informasjon fra meldingen
PA Entreprenør AS skal rehabilitere balkongene i Lychesvingen 36-40, Agneslund 1.
Oppdragsgiver/byggherre er Sameiet Agneslund. Kontaktperson hos PA Entreprenør AS er Ola
Johnsrud. Det er nødvendig å pigge bort dårlig beting. Det skal pigges i 1 uke og en uke pause,
og så neste balkong 1uke og en ukes pause. Prosjektets varighet er 01.03. - 01.11.2021. Støy er
estimert til ca. 100 dB på balkongene. Prosjektet vil benytte begrenset arbeidstid for pigging på
hverdager 7-16 og med en halv times pause 11-11.30. Entreprenøren har sendt ut
naboinformasjon. Naboinformasjonen som er vedlagt oppgir blant annet at det ikke skal
utføres sterkt støyende arbeider. Naboinformasjonen opplyser også om at arbeidene vil
planlegges slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst
sårbar for de som blir berørt.
Generell informasjon 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 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.
Ombyggings- og rehabiliteringsarbeider medfører ofte kraftig og vedvarende støybelastning
for de som oppholder seg i samme bygning. Vibrasjoner spres fra berøringspunkter der
arbeidet pågår, overføres til bygningskonstruksjonen og avgir lyd til rom i andre deler av
samme bygning. Støyen er vanligvis uunngåelig og forplanter seg både som luftlyd og som
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konstruksjonsoverført lyd (strukturlyd). Pigging, boring og tilsvarende er eksempel på sterkt
støyende arbeidsoperasjoner.
Folkehelsekontorets vurdering av meldingen
Folkehelsekontoret vurderer at arbeidet som er beskrevet i meldingen ikke oppfyller kriteriene
overfor. Vi anser ikke de avbøtende tiltakene med begrenset arbeidstid for sterkt støyende
arbeider som pigging o.l er i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets
støyretningslinje T-1442. Støyende arbeider som innebærer berøring med husets mur- og
betongkonstruksjoner bør begrenses til tidsrommet 08.00 – 16.00. I denne tiden bør det også
legges inn 2 timer sammenhengende pause.
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

Grete Marie Husø
senioringeniør
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