
wÅskommune

Bygningsavdelingen
v/saksbehandler Silje Raad
Postboks 195

Deres ref. Vår ref.
13/04895-127

Kommuneoverlege

Saksbehandler Dato
12.03.2014

Kommunelegens helsemessige vurdering av situasjonen i Gamle Mossevei

Beboerne i gamle Massevei har de siste fire årene vært utsatt for flere stressfaktorer
som påvirker helsen:  støy, søvnforstyrrelser, trafikkfarlig vei, luftforurensning,
nedsatt sosialt velvære og vibrasjoner i boligene sine.

Tonerud Transport etablerte en virksomhet, med et kjølelager for fisk i Gamle

Massevei 29, i desember 2009.
Fra den dagen har naboene protestert på denne driften (vedlegg 1,3 og 4).

Da Gamle Massevei i utgangspunktet er et boligstrøk, har dette medført mange

helserelaterte stressfaktorer for naboene;
Det er 50 boenheter som berøres av Tonerud Transport sin drift.

• De er plaget av støy, fra store semitrailere som kjører til og fra dette
kjølelageret hele døgnet, også nattestid, i helger og helligdager. Kommunen
foretok egne trafikktellinger i månedsskifte februar/mars 2014. Målingene viser
om lag 73 biler i døgnet nord for terminalen. Dette er alvorlig tatt i betraktning
at det er et boligområde langs Gamle Massevei.

• En annen støykilde er at semitrailerne som ankommer om natten har
kjøleaggregatene sine på, før Tonerud Transport åpner sitt kjølelager om
morgenen.
Kjøleaggregatene lager støy som vekker naboene fra nattesøvnen, viser til
klager fra naboene som startet 13. desember 2009 (vedlegg 1).
De første klagene fra naboene kom inn til kommunen få dager etter at
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Tonerud Transport hadde startet sin virksomhet.
Dette var 2 ½ måned, før Tonerud Transport fikk ferdigattest for sin
virksomhet. (vedlegg 2)

• Tonerud Transport har en vaskehall. Der er reglene for støy strengere enn for
trafikk, da vaskehallen regnes som en «teknisk installasjon»:

I henhold til NS 8175 av 2012, "Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike
bygningstyper." Klasse Ci NS 8175, er det normale minstekravet, og tilsvarer
"tilfredsstillende lydforhold for en stor andel av berørte personer''.

Tabell 5 i NS 8175 setter kravet som følger:

LpAFmax, natt, kl 23-07

LpAFmax, kveld, kl 19-23

LpAFmax, dag, kl 07-19

35 dB

40dB

45dB

Støyen fra denne vaskehallen overskrider kravet over. Se Brekke og Strand
Akustikk sine målinger, gjort for kommunen i månedsskifte januar/februar 2014

• Gamle Mossevei er en smal vei. Når semitrailerne kjører på denne veien er
det ikke plass for annen motgående trafikk.
Det ferdes 32 skolebarn langs Gamle Mossevei.
Semitrailerne som kjører på Gamle Mossevei, til og fra Tonerud Transport, på
samme tid som disse barna ferdes til og fra skolen, gjør veien svært
trafikkfarlig for barna.

• Når semitrailerne kjører forbi opplever de nærmeste naboene rystelser eller
vibrasjoner i boligene sine.
Viser igjen til Brekke og Strand sine målinger. Vibrasjonene er dog under
grenseverdiene, men det må likevel presiseres at de bidrar til å forverre en
allerede slitsom og vanskelig situasjon.

• Naboene rapporterer at semitrailerne som skal til Tonerud Transport ofte går
på tomgang lange perioder av gangen ( vedlegg 3). Dette gir stor
luftforurensing og fører til at beboerne som bor rundt Tonerud Transport ikke
kan ha vinduene oppe om natten.

• Naboene har skrevet til kommunen at de ikke orker sitte ute i hagene sine
vår/sommer, ettersom trafikken fra Tonerud Transport er for plagsom. (jf.
vedlegg 4)

Kommuneoverlegens vurdering, er at den totale belastningen disse naboene utsettes
for, gjør at de allerede har fått stressrelaterte helseplager.
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Den 27.02.2014 henviste kommuneoverlegen en av naboene til enhet for psykisk

helse i kommunen. Dette grunnet symptomer på utbrenthet, som har sin bakgrunn i
langvarige søvnvansker, konsentrasjonsvansker, generell tretthet og muskelsmerter.

Dette er typiske fysiologiske symptomer på stress.(Naboen dette gjelder har godkjent
at dette tas med i saken.)

Kommuneoverlegen ser svært alvorlig på dette og mener at den direkte årsaken er

belastningene som naboene utsettes for av driften til Tonerud Transport.

Forskning på helserelatert stress viser at de også kan utvikle enda mer alvorlige
helseplager om Tonerud Transport får fortsette sitt kjølelager for fisk i dette
boligområdet.

Som vist i dokumentet «Helse og stress», (vedlegg 5) kan kroppens økte beredskap
pga. ytre belastning, gi årsak til en rekke helseplager, som:  Muskelspenninger,
muskelsmerter, forhøyet blodtrykk, utvikling av hjertesykdom, endringer i
kroppens immunsystem, depresjon og angst.

Konklusjon
På bakgrunn av denne vurdering fraråder kommuneoverlegen at Tonerud Transport

får fortsette sin drift på eiendommen.

Med hilsen

Sidsel Storhaug
Kommuneoverlege
As kommune
Tlf: 64 96 22 02

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:
Vedlegg 1: e-poster fra naboer 13-15 desember 2009
Vedlegg 2: Ferdigattest 04.03.2010
Vedlegg 3: e-post fra nabo 31.05.2010
Vedlegg 4: e-post fra nabo 12.07.2010
Vedlegg 5: Spesifikasjon Helse og Stress
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