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Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og
anleggsvirksomhet - Måneveien 32
Folkehelsekontoret viser til melding fra Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS, om støyende
arbeid datert 15.9.2020 og e-post med supplerende opplysninger fra Silje Knutsen den
22.9.2020, i forbindelse med
etablering av fjernvarme.
Informasjon fra meldingen fra Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS
Deler av trasé er fjell, så det må bores/pigges for etablering av fjernvarme. Det vil mest
sannsynlig være perioder med pigging, da det vil variere med fjell i grøft. Boring er avklart
og må gjennomføres for å unngå inngrep i terreng og skade på eksisterende turvei. Duk henges
opp på gjerder rundt borhull, dette for å dempe noe av støyen. Det er planlagt å levere ut
nabovarsel til de berørte i området. Perioden for det støyende arbeidet er 28.9.2020 til
31.01.2021. Hverdager 0700 til 1800, fredag 0700 -1500.
Supplerende informasjon i e-post datert 22.9.2020
Ønsker å vedlegge følgende informasjon for eventuelt arbeider med impulsiv støy (pigging) nær
barnehage/skole og inne i boligområde.
•

•
•
•
•

Dersom vi møter på fjell på strekningen ved barnehage/skole, skal det opprettes
egen særskilt dialog/avtale med barnehage for å få oversikt på daglig rutiner ift
utetid og sovetid for barnehagen. I disse periodene skal det ikke foregås arbeider
med impulsiv støy (pigging).
Som hovedregel skal impulsiv støy foregå i tidsrommet 08-17:00 eller etter avtale
med bhg.
Når det gjelder støyreduserende tiltak ved pigging nær bhg/skole, foreslår vi å
feste «akematter» på byggegjerdet - dette vil dempe noe av lyden.
Vi har eget utstyr for å måle støy, dette kan ved behov benyttes for å foreta
støymålinger, slik at vi har oversikt underveis.
I tillegg skal det være en løpende dialog med husstander som evt blir berørt over
lengre tid, slik at de med hjemmekontor i disse dager har mulighet til å f.eks jobbe
andre steder eller kan planlegge dette selv.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts
vei 2

Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67503200
Faks: 67503201

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Folkehelsekontorets vurdering av meldingen
Abeidet vil forflytte seg langs en trasé som er beskrevet i vedlagt kart, og vil pågå i et område
med mange boliger, barnehage og skole.
I Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442, er det fastatt strenge grenseverdier for
barnehager og skole i brukstiden. Med innskjerpelse for impulsiv støy er grenseverdiene 55 dB.
Barn er mer sårbare for støy og er mye utendørs i barnehager og skoler. Negative
helsevirkninger av støy er knyttet til stress som kan påvirke adferd, trivsel , kommunikasjon,
hvile og søvn.
Pigging er å anse som sterkt støyende arbeid om må begrenses til mellom klokken 0800 og
1700, med en times pause midt på dagen. Pausen må gjøres kjent for naboene.
Dersom det skal forgå pigging i nærheten av barnehage og skolen må det foregå til tidspunkter
som er tilpasset sovetider og utendørs oppholdstid. Av hensyn til barnehagen bør alt støyende
arbeid opphøre i i barnas sovetid. Dette må avtales med barnehagen. Det fremkommer i
melding at duk skal henges på gjerder rundt borhull for å dempe støyen. En duk vil ikke ha
støydempende effekt. Kaare Mortensen AS bør vurdere andre fysiske skjermingstiltak som har
effekt. Tykke matter «akematter», som foreslått i e-post har bedre effekt.
Vi anser de avbøtende tiltakene beskrevet av Kaare Mortensen å være hensiktsmessige og i
tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442.
Generell informasjon
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.
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.
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