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Svart på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og
anleggsvirksomhet - Presterud Allè 1
Mangelfulle avbøtende tiltak
Folkehelsekontoret viser til melding den 31.01.2022 fra Arne Olav Lund A/S
om støyende arbeid ved etablering av flomvei i Presterud Allè. Kontaktperson er Ali Umar
Zeshan. Byggherre er Bærum kommune, Miljøtekniske tjenester.
Informasjon fra meldingen
Arne Olav Lund A/S skal bygge en flomvei i Presterud Allè. Prosjektets varighet er 01.02.2022 31.12.2022. I forbindelse med bygging i Presterud Allè må det spuntes og borres langs
Presterud Allè 1-9. Sprenging og spunting overskrider støygrensene. Disse arbeidene utføres i
perioden 14.01. - 29.04.2022. Arbeidstiden er mandag-torsdag 07.00-17.00, men noe
kveldsarbeid til kl.19 må påregnes. Noen tilfeller med arbeid på fredager må regnes: 07.0016.00. Boliger vil bli berørt av de støyende arbeidene. Det er ikke utarbeidet støyprognose,
men det er planlagt støymålinger i anleggsperioden. Som avbøtende tiltak er bruk av støysvakt
utstyr. Det er også planlagt opphold/pauser på arbeider som lager mye støy for eksempel
spunting og sprengning. Entreprenøren vil sende infoskriv i posten til beboere som blir direkte
berørt av arbeider. Det er også mulighet til å sende informasjon til beboere gjennom en
naboliste.
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 Retningslinje for støy i arealplanlegging T1442/2021, 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.
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

Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder til støyretningslinjen T1442/2021 og i Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune.
Folkehelsekontorets vurdering av meldingen
Sterkt støyende arbeid i boligområder utløser en plikt til å iverksette avbøtende tiltak. Et
aktuelt avbøtende tiltak er å planlegge og gjennomføre sterkt støyende arbeider i en begrenset
periode på dagtid med innlagte pauser. I Bærum praktiseres dette vanligvis med arbeidstid for
sterkt støyende arbeider fra 8-17 og med en times fast pause midt på dagen.
Arne Olav Lund A/S planlegger oppstart av sterkt støyende arbeider fra kl. 7 og med mulighet
for å holde på helt fram til kl. 19. Det er ikke fastlagt en times fast pause midt på dagen.
Folkehelsekontoret mener det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for den belastningen sterkt
støyende arbeider er for naboene. De planlagte avbøtende tiltakene med begrenset arbeidstid
for sterkt støyende arbeider er ikke i tråd med støyretningslinje T-1442/2021 og praksis i
Bærum kommune.
Boring ansees som sterkt støyende arbeider og det bør innføres begrenset arbeidstid også for
denne arbeidsprosessen.
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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