
 
 
 
 
             
 

Att: Gro Fløysvik       Sandnes 04.05.2017 
 
 
Støy Barnehage Langgata 74 

 
Vi viser til brev av 09.01.2017 der Sameiet Gannparken, Langgata 86, fikk tilbakemelding 
etter gjennomført støymåling utført av Multiconcult den 02.12.2016 
 
Målingen fra Multiconsult stadfester og konkluderer blant annet: 
«Målingen av støy fra lekende barn ble målt til et maksimalt lydtrykknivå, LpAmax = 72 db + 

2 dB.  

Målt maksimalnivå overstiger grenseverdi til nærmiljøanlegg. Selv om det er usikkert 

hvorvidt denne grenseverdien er anvendelig i dette spesifikke tilfellet, vil LpAmax = 60 dBA 

kunne være en fornuftig grenseverdi for denne type støy.. « 
 
Målingen ble utført med 7-10 barn tilstede.  Det opplyses om at antall barn kan dobles ved 
aktivitet på dagtid.  Klatreparken er ikke et vanlig uteområde for barnehager.  Parken er i et 
svært skrånende terreng, og aktivitetene (rutsjebane/tunnel, klatretau, klatrevegg, tretrapper) 
innbyr til lek som medfører høye hyl fra mange barn. 
 
Sameiet er oppmerksomme på at det ikke finnes grenseverdier for støy i forskrift eller 
retningslinjer som regulerer støy fra barnehager.  Men, som Multiconsult skriver, det finnes 
veiledende grenseverdier som kan legges til grunn til sammenligning og det anbefales at det 
gjennomføres en støyfaglig utredning når avstanden mellom nærmiljøanlegget og nærmeste 
bolig er mindre enn 100 meter.  Minste avstand mellom lekeområdet og Sameiet 
Gannparkens boligblokk er 6 meter. 
 
I brev av 10.08.2015 opplyses det at tiltakshaver/bruker vil legge vekt på å finne mulige 
løsninger og gjennomføre tiltak som kan hjelpe til å redusere lydnivået.  Vi etterlyser tiltak 
som har effekt, tiltak som gjør at vi kan bruke terrassene våre i den årstid vi nå går inn i. 
 
Det går mot sol og sommer og det har i det siste vært mye pent vær.  Dessverre opplever 
beboerne i sameiet lydnivået fra den nærmeste lekeparken som meget belastende.  Det er 
spesielt de (glade) barneskrikene / hylene som er belastende og, som også støymålingen 
bekrefter, er langt over anbefalt grense.  Dette er så belastende at det til tider ikke er mulig for 
de som bor nærmest anlegget å oppholde seg ute på terrassene.  Vinduer og dører må også 
lukkes (og for noen trekkes for pga et meget ubehagelig innsyn). 
 
Støy fra barnehagebarna er begrenset til visse tider på dagen.  Men, lekeområdet er åpent for 
allmenheten og det betyr at vi i tillegg til støy på dagtid, har samme støynivå på kveldstid 
pluss på lørdager og søndager, morgen til kveld.  Dette er blitt meget belastende og har 
ødelagt mye av mange beboeres livskvalitet.  
 
Vi forstår behovet for barnehager med gode utearealer, men vi må be dere om å gjøre tiltak 
som begrenser bruk av lekeområdet i skråningen.  Vi må be om at det blir stengt i helger og 
på kveldstid.  Vi understreker at dette ikke gjelder det andre lekeområdet. 
 



Vi håper dere kan imøtekomme vårt ønske om et delvis stengt lekeområde. Hvis ikke ber vi i 
første omgang om at kommunelegen får tilsendt relevante dokumenter og at han får resultatet 
av støymålingen til uttalelse med tanke på folkehelseloven §§ 8 og 9. 
 
 
Med vennlig hilsen 
For styret Sameiet Gannparken.  
Marit Mørk 
   


