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Kort sammendrag 
 

Det er utført støyberegninger for fremtidig situasjon i forbindelse med reguleringsplan for Solbakken 
3-5, Solbakken 1 og 7 a/b samt Idrettsveien 1 i Ås kommune. Reguleringsbestemmelser blir foreslått i 
denne rapporten iht. gjeldende praksis for avvikssoner. Rapporten har vurdert støy fra nærliggende 
fylkesveger både ved fasader og på uteoppholdsarealer. Støyberegningene viser at det er behov for 
skjermingstiltak for å etterkomme retningslinjen T-1442/2016, NS8175:2012 og foreslåtte 
reguleringsbestemmelser.  
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Forord 
 

Asplan Viak har vært engasjert for å utarbeide en støyvurdering på reguleringsplannivå for nye 
bygninger innenfor delfelt Solbakken 3-5, Solbakken 1 og 7 a/b samt Idrettsveien 1 i Ås kommune.  

Andris Broks har utført støyutredningen for Asplan Viak AS.  

Cornelia Solheim har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS.  

 

Sandvika, 08.03.2021 

 

 

 

Andris Broks Håvard Straum 
Støyfaglig utreder Kvalitetssikrer 
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1. INNLEDNING 
Solbakken 3-5 utvikling AS ønsker å oppføre nye bygninger i Solbakken 3-5, Solbakken 1 og 7 a/b 
samt Idrettsveien 1 i Ås kommune. Det skal i den sammenheng utarbeides en reguleringsplan for å 
legge til rette for bygging av planlagte bygninger etter at eksisterende hus er revet. Det planlegges å 
bygge leilighetsbygg i Solbakken 3-5 og Solbakken 1 og 7 a/b. Det planlegges også å bygge 
dagligvareforretning i underetasjen, med parkering og boliger i etasjene over.   

Asplan Viak AS har utført en utredning av støy for detaljreguleringsplanen. Oversiktsbilde med 
planavgrensning av aktuelt område samt aktuelle delfelter er vist i Figur 1-1. Foreløpig 
illustrasjonsplan er vist i Figur 1-2. Foreløpig 3D modell av planlagte bygninger er vist i Figur 1-3. Mer 
detaljerte tegninger av planlagte bygninger innenfor delfelt Solbakken 3-5 og Idrettsveien 1 er angitt i 
henholdsvis delkapittel 1.1 og 1.2. Det bemerkes at det ikke foreligger detaljerte modeller og 
tegninger for Solbakken 1 og 7 a/b. 

Hensikten med utredning av støy i planarbeidet for reguleringsplanen er å kartlegge støysituasjon 
etter oppføring av planlagte bygninger som blir utsatt for vegtrafikkstøy fra nærliggende 
Sentralveien, Holstadveien og Kroerveien. Utførte beregninger av støynivåer er basert på «Klima- og 
Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T-1442/2016.  

Det vises til vedlegg A for en forklarende oversikt over vanlige støyfaglige ord og uttrykk. 

 
Figur 1-1: Oversiktsbilde, avgrensning av delfelt Solbakken 3-5 er markert med oransje, Solbakken 1 og 7 a/b 
med grønt og Idrettsveien 1 med blått. Planavgrensning er markert med rødt. Kart er hentet fra Asplan Viak AS 
sin kartløsning Adaptive, datert 25.02.2021. 
 

Idrettsveien 1 

Solbakken 3-5 

Solbakken 1 og 7 a/b 
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Figur 1-2: Foreløpig illustrasjonsplan. Figuren er utarbeidet av Asplan Viak AS, datert 18.03.2021. 
 

 
Figur 1-3: Foreløpig 3D modell av samtlige planlagte bygninger. Figuren er utarbeidet as Alliance 
arkitekturstudio AS, datert 08.03.2021. 
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1.1. Solbakken 3-5 
Takplan for Solbakken 3-5 er vist i Figur 1-4 og 3D illustrasjonsmodell er vist i Figur 1-5. 

 
Figur 1-4: Takplan for Solbakken 3-5. Figuren er utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 05.12.2019. 
 

 
Figur 1-5: 3D IFC modell av Solbakken 3-5. Modellen er utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 05.12.2019. 
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1.2. Idrettsveien 1 
Takplan for Idrettsveien er vist i Figur 1-6 og 3D illustrasjonsmodell er vist i Figur 1-7. 

 
Figur 1-6: Diagram for utearealer for Idrettsveien 1. Illustrasjonen er utarbeidet av Alliance arkitekturstudio AS, 
datert 08.03.2021. 
 

 
Figur 1-7: 3D IFC modell av Idrettsveien 1. Modellen er utarbeidet av Alliance arkitekturstudio AS, datert 
08.03.2021. 
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2. REGELVERK 

2.1. Retningslinje T-1442/2016 
Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016, heretter kalt T-1442.  

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra 
tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: 

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07. 

Lden-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig 
støybelastning over et år.  

Det bemerkes at T-1442 kun omhandler grenseverdier som er relevante for det man kaller 
støyfølsom bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og barnehager omfattes av 
begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer og næringsbygg omfattes ikke av disse grenseverdiene. 

T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. 
Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer) 

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål 
og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Gul og rød støysone skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 meter 
over terreng. Grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. Man skal 
imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har når beregningshøyden fastsettes. For 
uteplasser bruker man som regel å beregne støynivået i 1,5 meter høyde over bakken for å gi et mer 
reelt inntrykk av støybelastningen på bakkeplan.  

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 2-1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen 
er innfridd, faller arealet innenfor sonen. 

For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til 
støy fra vegtrafikk, bane eller industri i byggesaker og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å 
tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. 

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt. 

Tabell 2-1: Kriterier for soneinndeling av gul og rød sone. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs støy-
nivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå, 

lørdager og 
søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Veg Lden 55 dB  L5AF 70 dB Lden 65 dB  L5AF 85 dB 

 

I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy 
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har 
angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av 
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ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål innenfor rød sone og/eller avvik fra grenseverdiene i gul 
sone i Tabell 2-1. 

Utdrag fra T-1442: «Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal 
kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle 
bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker 
eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker.  

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av 
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, 
og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold». 

Dette har konsekvenser for bl.a. planløsninger for boenheter og plassering av uteoppholdsareal. 
Planløsning må være kjent allerede på reguleringsplannivå for at ev. avbøtende tiltak mot 
overskridelser av innendørs støynivåer i støyfølsomme rom skal kunne beregnes. Likeledes skal man 
kunne dokumentere at hver boenhet har en stille side og en privat uteplass med tilfredsstillende 
støyforhold. Iht. tabell 3 i T-1442, skal minst ett åpningsbart vindu på hvert oppholds- og soverom 
ligge på stille side. 

Dersom retningslinjens anbefalinger kan tilfredsstilles gjennom avbøtende tiltak som ikke er 
uforholdsmessig kostbare, bør ikke avvik fra anbefalte grenseverdier aksepteres. I forhold til 
etablering av ny støyfølsom bebyggelse bør ikke høye kostnader ved å tilfredsstille retningslinjens 
anbefalinger alene aksepteres som begrunnelse for avvik. Avvik bør først aksepteres dersom både 
uforholdsmessig høye kostnader for avbøtende tiltak og hensynet til samordnet areal- og 
transportplanlegging, eller eventuelt andre tungtveiende interesser, etter en helhetsvurdering tilsier 
at avvik bør aksepteres. Slike interesser kan f.eks. være estetikk, kulturminner og kulturmiljø. I 
vurderingen av hvor vidt avvik fra anbefalingene skal tillates, bør et eller flere av kriteriene for avvik i 
T-1442 kapittel 3.2.1 være innfridd. 

2.2. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet 
I forbindelse med etableringen av nye bygninger angir T-1442 anbefalte grenser for støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet. Retningslinjene skal gi føringer for kommunens arbeid med 
reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan- og bygningsloven. 

Bygg- og anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i Tabell 2-2. Basisverdiene 
i tabellen gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker. For lengre driftstid skjerpes 
grenseverdiene for dag og kveld som vist i Tabell 2-3. 

Tabell 2-2: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder ekvivalent 
lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål. 

Bygningstype 
Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23) 
eller søn-/helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner 65 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 

Tabell 2-3: Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele uker/måneder). 
Skjerping av støygrensene fra Tabell 2-2 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 2-2 skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 
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Dersom flere bygg- og anleggsprosjekter berører samme nabolag samtidig eller like etter hverandre i 
tid, skal disse behandles som en sammenhengende anleggsperiode, forutsatt at det ikke er lenger 
opphold i arbeidet enn 1 måned. Byggherre/tiltakshaver skal være ansvarlig for at de enkelte 
entreprenører følger opp kravene.  

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle tilfeller 
tillates avvik fra dette, og støygrensene i Tabell 2-2 overskrides, gjelder regelen om varsling. Dette er 
beskrevet nærmere i kapittel 4.4 i T-1442.  Avvik bør bare tillates dersom nattarbeidene er 
kortvarige. Støygrensen kan da heves fra 45 til 50 dBA for mindre enn 2 ukers drift og til 55 dBA for 
mindre enn 1 ukes drift. Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensen for 
ekvivalentnivå med mer enn 15 dB. 

2.3. NS 8175:2012 
Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og 
Bygningsloven TEK17 og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper". 
Kravene for boliger er gjengitt i Tabell 2-4 nedenfor.  

Tabell 2-4: Utdrag av NS 8175, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er 
minstekrav.  

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder 
Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23 – 07 
45 

2.4. Kommuneplanbestemmelser 
Utdrag under er hentet fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel for tidsperioden 2015-2027 for 
Ås kommune, vedtatt i kommunestyret 03.02.2016 og oppdatert 27.06.2017 etter kommunestyrets 
vedtak 21.06.2017. 

 
Det står følgende om krav til uteoppholdsareal for boliger: 
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2.5. Prosjektets vurderingskriterier 
Siden eiendommen ikke ligger i en definert avvikssone i kommuneplanen med tilhørende 
støybestemmelser og kommuneplanen kun viser til T-1442/2016, angir tabell 3 i T-1442/2016 at alle 
oppholds- og soverom skal ha minst ett vindu som vender mot stille side samt at det ikke bør etableres 
ny støyfølsom bebyggelse i rød støysone. Ettersom planområdet ligger i sentrumsnær sone som er i 
stadig utvikling blir støybestemmelser iht. T-1442s anbefalinger for avviksområder foreslått i denne 
rapporten. Det er opptil kommunen å vurdere om prosjektet skal betraktes som et prosjekt som kan 
få lempeligere støykrav som følge av at det er sentrumsnært og at det innebærer nye konseptuelle 
løsninger. 
 
Det er foreslått følgende reguleringsbestemmelser:  

Ny boligbebyggelse tillates oppført i område med utendørs støynivåer ved fasader inntil Lden 70 dB fra 
veitrafikkstøy, forutsatt at følgende tilleggskrav oppfylles: 

• Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side.  
• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha minst ett 

åpningsbart vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.   
• Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig 

solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 
• Stille del av uteoppholdsareal bør være minst 15 m2 pr boenhet, fordelt på felles og ev. privat 

uteareal. For leiligheter med to rom og mindre kan det alternativt benyttes en prosentsats i 
forhold til leilighetenes BRA, men ikke lavere enn 6 m2 per boenhet. Stille del av 
uteoppholdsareal er definert som arealet der Lden ≤ 55 dB fra vegtrafikk. 

• Alle boenheter bør ha et privat uteareal som inngår som en del av «stille del av 
uteoppholdsareal».   

• Takterrasser kan inngå i utearealet. Både felles og privat uteareal kan legges på tak, men 
privat uteareal bør ha direkte utgang fra leilighet. Det anbefales at mer enn 50 % av «stille 
del av uteoppholdsareal» er på bakkeplan.  

Vurderingskriterier for vegtrafikkstøy for eksisterende støyfølsom bebyggelse:  

- Dersom eksisterende støyfølsom bebyggelse har fasadenivåer over grenseverdi i tabell 3 i T-
1442 og samtidig får over 3 dB økning i fasadenivå som følge av trafikkøkning knyttet til 
utbyggingen, må disse vurderes videre for støytiltak.  

- Dersom veglenker får geometriendringer i planen og forårsaker at eksisterende støyfølsom 
bebyggelse får fasadenivåer over grenseverdi i tabell 3 i T-1442, må eksisterende støyberørt 
bebyggelse vurderes videre for støytiltak.   
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3. FORUTSETNINGER OG METODE 
 

3.1. Generelt 
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A 2021 etter Nordisk metode for beregning av 
vegtrafikkstøy.  

Støysoner er generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Nøyaktigheten 
bestemmes av oppløsningen på rutenettet i beregningsmodellen.  

Tabell 3-1 viser de generelle beregningsforutsetningene oppsummert. 

Tabell 3-1: Beregningsforutsetninger oppsummert. 

Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442 4 meter 

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan 1,5 meter 

Oppløsning støysoner 1 x 1 meter 

Refleksjoner 1. ordens 

Marktype Myk (absorberende) 

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger 0,21 

Lydabsorpsjonskoeffisient støyskjermer 0,21 

 

I foreliggende rapport er det beregnet høyeste fasadenivåer for Lden. Fasadenivåer gir en større 
nøyaktighet enn støysonene.  

Maksimalt støynivå for vegtrafikkstøy er kontrollert, men ikke funnet å være dimensjonerende. 

På Figur 3-1 vises sammenhengen mellom trafikkvekst og støynivåøkning. Som det fremgår av figuren 
skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengde, og/eller i fordelingen av antall biler i 
døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar endring av støynivået. Eksempelvis vil et avvik 
mellom faktisk og simulert vegtrafikk på 20 % gi en forskjell i støynivå (LDEN) på < 0,8 dB. Dobbelt så 
stor trafikk gir 3 dB økning av støynivå. 
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Figur 3-1: Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB. 

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite at 
verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at et økt 
støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi. 

En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av 
lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme 
gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell 
av oppfattet støynivå. Se  

Tabell 3-2 nedenfor for oversikt. 

Tabell 3-2: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå. 

Økning av støynivå Reaksjon 

1 dB Knapt merkbart 

2 – 3 dB Merkbart 

4 – 5 dB Godt merkbart 

5 – 6 dB Vesentlig endring 

8 – 10 dB Dobbelt så høyt 

 

3.2. Vegtrafikk 
Underlagsdata for vegtrafikk er hentet fra NVDB1 og er vist i Tabell 3-3. For støyberegningene er disse 
tallene framskrevet til år 2041 basert på prognoser for trafikkfremskrivning2 fra Transportøkonomisk 
Institutt (TØI). Dette er i tråd med Klima- og Miljødepartementets krav i T-1442 om at 

 
1 Nasjonal vegdatabank 
2 TØI rapport 1554/2017 og TØI rapport 1555/2017 
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støyberegninger skal utføres for en trafikkmengde framskrevet 10-20 år fram i tid. For alle riks- og 
fylkesveger krever Statens vegvesen og Vegdirektoratet at trafikktallene skal framskrives 20 år.  

Tabell 3-3: Underlagsdata for vegtrafikk 

Støykilde 

Situasjon i år 2019 Fremskrevet situasjon 2041 

ÅDT* 

Kjt/døgn 

TA* 

% 

Fartsgrense 

Km/t 

ÅDT* 

Kjt/døgn 

TA* 

% 

Fartsgrense 

Km/t 

Sentralveien (FV152) 10410 8 40 13700 10 40 

Kroerveien (FV1358) 3896 6 40 5100 7 40 

Holstadveien (FV152) 8730 8 40 11500 10 40 

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT (årsdøgntrafikk). 

Tabell 3-4 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1, gruppe 2 og 
gruppe 3. Fordelingen er hentet fra M-128/2014 og gruppe 2 er vurdert representativ for vegene. 

Tabell 3-4: Døgnfordeling av vegtrafikk. 

 

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Dag (kl. 07 – 19) 75 % 84 % 58 % 

Kveld (kl. 19 – 23) 15 % 10 % 22 % 

Natt (kl. 23 – 07) 10 % 6 % 20 % 
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4. RESULTATER 
Tabell 4-1 viser oversikt over beregnede støysonekart og lydtrykknivåer. Beregningshøyde Lden 4 meter 
over terreng er påkrevd beregningshøyde i retningslinje T-1442. Beregningshøyde Lden 1,5 meter over 
terreng benyttes for å vurdere støy på uteoppholdsareal på bakkeplan.  
 
Tabell 4-1: Beregnede støysonekart og lydtrykknivåer. 

Vedlegg Beregnings-
høyde Kommentarer Skjermings-

tiltak Beregningsår Beregnings-
parameter Støykilde 

B 4 meter 

Støysonekart 

Nei 

2041 Lden Veg 

C 1,5 meter Nei 

D 1,5 meter 

Langsgående 
støyskjerm 
på bakken, 
alternativ 1 

E - 
Høyeste støynivåer 

utenfor fasader 
uavhengig av etasje 

Nei 

 

F - 
Høyeste støynivåer 

utenfor fasader 
uavhengig av etasje 

Langsgående 
støyskjerm 
på bakken, 
alternativ 1 

 

4.1. Solbakken 1 og 7 a/b 
Man ser ut fra vedlegg B, C og E at både planlagte boligbygninger og tiltenkte utearealer vil ligge i 
hvit sone og derfor vil det ikke være behov for støyreduserende tiltak for å innfri støykrav, både 
utendørs og innendørs. Likevel anbefales det å kontrollere fasadeberegninger når det foreligger 
endelige snitt- og plantegninger for planlagte boliger samt når det er kjent endelig plassering av disse 
boligbygningene.  

4.2. Solbakken 3-5 

4.2.1. Uskjermet situasjon 
Vedlegg B og C viser støysoner uten avbøtende tiltak for vegtrafikkstøy på henholdsvis 4 m og 1,5 m 
beregningshøyder. Planlagte boligbygninger som ligger nærmest fylkesvegen havner i rød støysone 
mens boliger som ligger lengre nord havner i gul støysone. Støysone på 1,5 m beregningshøyde viser 
at store deler av uteplasser på bakkeplan ligger i rød og gul støysone.  
 
Vedlegg E viser høyeste støynivåer utenfor fasader uavhengig av etasje uten støyreduserende tiltak. 
Høyeste beregnede lydtrykknivåer ved fasader som er vendt mot fylkesvegen er opptil Lden 68 dB, 
som er ganske stor overskridelse av grenseverdien på 55 dB. Boligbygninger har fasadenivåer over 
grenseverdi for alle etasjer på en eller flere fasader.  

4.2.2. Skjermet situasjon alternativ 1 
Vedlegg D og F viser støysoner på 1,5 m beregningshøyde med mulig skjermløsning. Det foreslås 
avbøtende tiltak i form av en støyskjerm plassert parallelt med fylkesvegen på 1,5 m avstand fra gang 
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og sykkelvegkant. Modellert støyskjerm er 3 m høy og 100 m lang. Skjermen er illustrert på vedlegg 
med sort linje.  

4.2.2.1. Fasadenivåer 
Vedlegg E viser høyeste støynivåer utenfor fasader uavhengig av etasje med foreslåtte 
skjermingstiltak. Ut fra Figur 4-1 ser man at støynivåer ved fasader i 1. etasje innfrir støykrav uten 
behov for ytterligere tiltak. Til tross for at Figur 4-2 viser at enkelte støynivåer foran fasader i 2. 
etasje ligger i gul sone, vil det ikke være behov for avbøtende tiltak for å innfri støykrav utenfor 
fasader. Det er fortsatt ganske høye støynivåer i 3. og 4. etasje, angitt i henholdsvis Figur 4-3 og Figur 
4-4, for bygninger som ligger nærmest fylkesvegen, men mye bedre støysituasjon ved fasader til 
bygninger som ligger bak. Alle boenheter, unntatt boenhet i 3. etasje som tilhører boligbygningen 
vist på Figur 4-3, får en stille side og har minst 50 % rom som har vinduer vendt ut mot stille side, 
inkludert minst ett soverom. Ved å plassere vinduet på soverom 2 (gjelder leilighet markert i Figur 
4-3) på den stille siden eller skjerme ett av vinduene utenfor oppholdsrom, vil støykravene bli 
tilfredsstilt. Dette skal undersøkes videre når det er kjent hvilket skjermingsalternativ blir valgt for 
prosjektet. 

 
Figur 4-1: Fasadeberegninger utenfor 1. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 09.12.2019.  
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Figur 4-2: Fasadeberegninger utenfor 2. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 09.12.2019. 

 
Figur 4-3: Fasadeberegninger utenfor 3. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Den røde 
pilen peker på boenhet som ikke etterkommer støykrav utenfor fasader. Det er tatt utgangspunkt i 
plantegninger utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 09.12.2019. 
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Figur 4-4: Fasadeberegninger utenfor 4. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 09.12.2019. 

4.2.2.2. Uteoppholdsarealer 
Vedlegg D viser støysituasjon på bakkeplan. Store deler av arealet på bakkeplan ligger i hvit sone som 
følge av foreslåtte skjermingstiltak. 

Private uteplasser  

2. etasje 

Figur 4-5 viser støynivåer på private uteoppholdsarealer i 2. etasje uten skjermingstiltak. Mulig 
skjermingsforslag i form av tett rekkverk for å sikre at støynivåer er innenfor anbefalte grenseverdier 
er vist i Figur 4-6. Det forutsettes tett balkonggulv. Behovet for absorbent i himling må vurderes for 
hver enkelt uteplass. Foreslåtte skjermingstiltak er vist for høyeste beregnede støynivåer og vil være 
tilstrekkelige tiltak for å innfri støykrav på private uteoppholdsarealer. Full innglassing av balkonger 
kan også være en mulig løsning. 
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Figur 4-5: Støynivåer på private uteplasser i 2. etasje. Tallverdier viser lydtrykknivåer Lden på private uteplasser 
på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
 

 
Figur 4-6: Støyskjerming av private uteplasser i 2.etasje. Skjermer med tilstrekkelige høyder er markert med blå 
linjer. Tallverdier viser lydtrykknivåer på private uteplasser på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
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3. etasje 

Figur 4-7 viser støynivåer på private uteoppholdsarealer i 3. etasje uten skjermingstiltak. Mulig 
skjermingsforslag i form av tett rekkverk for å sikre at støynivåer er innenfor anbefalte grenseverdier 
er vist i Figur 4-8.  Foreslåtte skjermingstiltak er vist for høyeste beregnede støynivåer og vil være 
tilstrekkelige tiltak for å innfri støykrav på private uteoppholdsarealer. Full innglassing av balkonger 
kan også være en mulig løsning. 

 
Figur 4-7: Støynivåer på private uteplasser i 3. etasje. Tallverdier viser lydtrykknivåer Lden på private uteplasser 
på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
 

 
Figur 4-8: Støyskjerming av private uteplasser i 3.etasje. Skjermer med tilstrekkelige høyder er markert med blå 
linjer. Tallverdier viser lydtrykknivåer på private uteplasser på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
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4. etasje  

Figur 4-9 viser støynivåer på private uteoppholdsarealer i 4. etasje uten skjermingstiltak. Mulig 
skjermingsforslag i form av tett rekkverk for å sikre at støynivåer er innenfor anbefalte grenseverdier 
er vist i Figur 4-10.  Foreslåtte skjermingstiltak er vist for høyeste beregnede støynivåer og vil være 
tilstrekkelige tiltak for å innfri støykrav på private uteoppholdsarealer. Full innglassing av balkonger 
kan også være en mulig løsning. 

 
Figur 4-9: Støynivåer på private uteplasser i 4. etasje. Tallverdier viser lydtrykknivåer Lden på private uteplasser 
på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
  

 
Figur 4-10: Støyskjerming av private uteplasser i 4.etasje. Skjermer med tilstrekkelige høyder er markert med 
blå linjer. Tallverdier viser lydtrykknivåer på private uteplasser på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
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Takterrasser 

Figur 4-11 viser støynivåer på takterrasser uten skjermingstiltak. Mulig skjermingsforslag i form av 
tett rekkverk for å sikre at støynivåer er innenfor anbefalte grenseverdier er vist i Figur 4-12.  
Foreslåtte skjermingstiltak er vist for høyeste beregnede støynivåer og vil være tilstrekkelige tiltak for 
å få tilfredsstillende støynivåer på takterrasser. Det må undersøkes nærmere om man har behov for 
å skjerme takterrasser når det er kjent hvilket skjermingsalternativ er valgt for prosjektet. 

 
Figur 4-11: Støynivåer på takterrasser. Tallverdier viser lydtrykknivåer Lden på takterrasser for 1,5 m 
beregningshøyde over terrassegulv. 
 

 
Figur 4-12: Støyskjerming av takterrasser. Skjermer/tette rekkverk er markert med blå linjer. Tallverdier viser 
lydtrykknivåer Lden på takterrasser for 1,5 m beregningshøyde over terrassegulv. 
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4.2.3. Skjermet situasjon alternativ 2 
Alternativ 2 er å benytte full innglassing istedenfor langsgående støyskjerm. Full innglassing av 
private uteoppholdsarealer på bakkeplannivå som er vist på Figur 4-13 vil sikre at støynivåer på 
uteplasser vil bli redusert med ca. 20 dB dersom de bygges med tykt nok glass, og dermed vil kravene 
til stille del av uteoppholdsareal bli tilfredsstilt. Det er vist skjermer med tilstrekkelig høyde for å 
innfri støykrav på resterende uteoppholdsarealer på bakkeplan. 

 
Figur 4-13: Skjerming av uteoppholdsarealer på bakkeplan er betegnet med blå linjer. Skjermhøyder er vist på 
figuren. Resterende skjermer betegner full innglassing. Uteplasser er omsluttet med grønne linjer. 

4.2.3.1. Fasadenivåer 
Figur 4-14 - Figur 4-17 viser høyeste støynivåer utenfor fasader i alle etasjer med foreslåtte 
skjermingstiltak. Ut fra Figur 4-14 ser man at støynivåer ved fasader i 1. etasje innfrir støykrav uten 
behov for ytterligere tiltak. Figur 4-15 viser at det er en boenhet i 2. etasje som ikke innfrir støykrav 
som sier at minst 50 % av rom skal ha vinduer vendt ut mot stille side inkludert minst ett soverom. 
Figur 4-16 viser at det er tre boenheter i 3. etasje som ikke innfrir støykrav. Støykravet om antall 
åpningsbare vinduer mot stille side kan innfris for eksempel ved å plassere flere vinduer på stille side 
eller benytte utvendig skjerming i form av tett rekkverk langs balkongkanten/svalgangen. Dette skal 
undersøkes videre når det er kjent hvilket skjermingsalternativ blir valgt for prosjektet. Ut fra Figur 
4-17 ser man at alle boenheter i 4. etasje innfrir støykrav uten behov for ytterligere tiltak.  

Støynivåer ved fasadene er høyere for alternativ 2 enn alternativ 1.  
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Figur 4-14: Fasadeberegninger utenfor 1. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 09.12.2019. 
 

 
Figur 4-15: Fasadeberegninger utenfor 2. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Den 
røde pilen peker på boenhet som ikke etterkommer støykrav utenfor fasader. Det er tatt utgangspunkt i 
plantegninger utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 09.12.2019. 
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Figur 4-16: Fasadeberegninger utenfor 3. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. De røde 
pilene peker på boenheter som ikke etterkommer støykrav utenfor fasader. Det er tatt utgangspunkt i 
plantegninger utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 09.12.2019. 
 

 
Figur 4-17: Fasadeberegninger utenfor 4. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Element Arkitekter AS, datert 09.12.2019. 

4.2.3.2. Uteoppholdsarealer 
Figur 4-18 viser støysoner på 1,5 m beregningshøyde på bakkeplan for skjermingsalternativ 2. Til 
tross for at man klarer å skjerme private hager og felles uteoppholdsarealer på bakkeplan, vil store 
deler av arealet innenfor planavgrensningen ligge i rød og gul støysone. Alternativ 1 gir bedre 
skjerming av utearealer på bakkeplannivå enn alternativ 2, men begge alternativene vil være 
tilstrekkelige for å innfri støykrav. 
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Figur 4-18: Støysonekart på 1,5 m beregningshøyde for alternativ 2. Støyskjermer er vist som blå linjer. 
Uteoppholdsarealer på bakkeplan vises som stiplete grønne felt. 
 

Private uteplasser 

2. etasje 

Figur 4-19 viser støynivåer på private uteoppholdsarealer i 2. etasje uten skjermingstiltak. Mulig 
skjermingsforslag i form av tett rekkverk for å sikre at støynivåer er innenfor anbefalte grenseverdier 
er vist i Figur 4-20.  Foreslåtte skjermingstiltak er vist for høyeste beregnede støynivåer og vil være 
tilstrekkelige tiltak for å innfri støykrav på private uteoppholdsarealer. Full innglassing av balkonger 
kan også være en mulig løsning. 
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Figur 4-19: Støynivåer på private uteplasser i 2. etasje. Tallverdier viser lydtrykknivåer Lden på private uteplasser 
på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 

 
Figur 4-20: Støyskjerming av private uteplasser i 2.etasje. Skjermer med tilstrekkelige høyder er markert med 
blå linjer. Tallverdier viser lydtrykknivåer på private uteplasser på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
 

3. etasje 

Figur 4-21 viser støynivåer på private uteoppholdsarealer i 3. etasje uten skjermingstiltak. Mulig 
skjermingsforslag i form av tett rekkverk for å sikre at støynivåer er innenfor anbefalte grenseverdier 
er vist i Figur 4-22.  Foreslåtte skjermingstiltak er vist for høyeste beregnede støynivåer og vil være 
tilstrekkelige tiltak for å innfri støykrav på private uteoppholdsarealer. Full innglassing av balkonger 
kan også være en mulig løsning. 
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Figur 4-21: Støynivåer på private uteplasser i 3. etasje. Tallverdier viser lydtrykknivåer Lden på private uteplasser 
på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
 

 
Figur 4-22: Støyskjerming av private uteplasser i 3.etasje. Skjermer med tilstrekkelige høyder er markert med 
blå linjer. Tallverdier viser lydtrykknivåer på private uteplasser på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
 

4. etasje 

Figur 4-23 viser støynivåer på private uteoppholdsarealer i 4. etasje uten skjermingstiltak. Mulig 
skjermingsforslag i form av tett rekkverk for å sikre at støynivåer er innenfor anbefalte grenseverdier 
er vist i Figur 4-24.  Foreslåtte skjermingstiltak er vist for høyeste beregnede støynivåer og vil være 
tilstrekkelige tiltak for å innfri støykrav på private uteoppholdsarealer. Full innglassing av balkonger 
kan også være en mulig løsning. 
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Figur 4-23: Støynivåer på private uteplasser i 4. etasje. Tallverdier viser lydtrykknivåer Lden på private uteplasser 
på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
 

 
Figur 4-24: Støyskjerming av private uteplasser i 4.etasje. Skjermer med tilstrekkelige høyder er markert med 
blå linjer. Tallverdier viser lydtrykknivåer på private uteplasser på 1,5 m beregningshøyde over gulvnivået. 
 

Takterrasser 

Figur 4-25 viser støynivåer på takterrasser uten skjermingstiltak. Mulig skjermingsforslag i form av 
tett rekkverk for å sikre at støynivåer er innenfor anbefalte grenseverdier er vist i Figur 4-26.  
Foreslåtte skjermingstiltak er vist for høyeste beregnede støynivåer og vil være tilstrekkelige tiltak for 
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å få tilfredsstillende støynivåer på takterrasser. Det må undersøkes nærmere om man har behov for 
å skjerme takterrasser når det er kjent hvilket skjermingsalternativ er valgt for prosjektet. 

 
Figur 4-25: Støynivåer på takterrasser. Tallverdier viser lydtrykknivåer Lden på takterrasser for 1,5 m 
beregningshøyde over terrassegulv. 
 

 
Figur 4-26: Støyskjerming av takterrasser. Skjermer/tette rekkverk er markert med blå linjer. Tallverdier viser 
lydtrykknivåer Lden på takterrasser for 1,5 m beregningshøyde over terrassegulv. 

4.2.4. Konstruksjonskrav til tett rekkverk/støyskjerm 
Tett rekkverk på balkong (takterrasser)/støyskjerm på bakken må ha en flatevekt på minimum 15 
kg/m2. Utforming kan f.eks. være to lag impregnert 22 mm kledning som legges omforlagt, minimum 
8 mm tykt herdet, laminert glass eller 10 mm polykarbonat. Oppgitt glasstykkelse gjelder også for 
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fullt innglassede uteplasser. Rekkverket bør være tettet helt ned mot dekke, med f.eks. neoprenlist 
eller tilsvarende, men det tillates spalter på 3-5 mm for å sikre vannavrenning. God nok tetting som 
er holdbar og ikke tar skade av utendørs miljø over tid må benyttes. 

Det vises generelt til Statens vegvesens veileder for lokale støyskjermer, datert 11.11.2008 (ikke en 
offisiell håndbok) og byggdetaljblader 517.521 og 517.522 fra SINTEF Byggforsk. 

4.2.5. Innendørs støy 
Beregninger av innendørs støynivåer med tilgjengelig informasjon viser at det skal settes ganske høye 
krav både for vinduer og yttervegger på mest støyutsatte fasader for å innfri støykrav angitt i NS 
8175. Ved å sette veid lydreduksjonstall for yttervegger korrigert for vegtrafikkstøyspekter Rw + Ctr = 
42 dB, må man bruke vinduer med Rw + Ctr opptil 41 dB for å tilfredsstille krav for innendørs 
støynivåer. Når forslag til fasadekonstruksjon foreligger og når det er kjent hvilket 
skjermingsalternativ skal velges, må akustiker beregne innendørs støynivåer og ev. angi krav til 
vinduer og fasader på bakgrunn av hvilken konstruksjon som legges til grunn, helst før rammesøknad. 
Detaljering av krav skal foreligge senest mot søknad om IG.  

4.3. Idrettsveien 1 

4.3.1. Fasadenivåer og stille side 
Ut fra vedlegg B ser man at planlagte bygninger ligger i rød/gul sone. Mer nøyaktige beregninger av 
støynivåer utenfor fasader er angitt i delkapitler under. Det bemerkes at det er ingen støyfølsomme 
rom i 1. etasje. Det anbefales å kontrollere om man innfrir krav om antall åpningsbare vinduer mot 
stille side når det foreligger endelige plantegninger som viser romfordeling og vinduer på alle 
oppholdsrom.  

4.3.1.1. 2. etasje 
Figur 4-27 viser støynivåer utenfor 2. etasje. Man ser at ingen av boenheter har vinduer mot 
støyutsatt side. Dermed er det ingen behov for tiltak utenfor 2. etasje.  
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Figur 4-27: Fasadeberegninger utenfor 2. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Alliance arkitekturstudio AS, datert 01.03.2021.  
 

4.3.1.2. 3. etasje 
Figur 4-28 viser støynivåer utenfor 3. etasje. Støynivåer utenfor enkelte boenheter overskrider 
grenseverdi for gul/rød sone. Fasadenivåene må kontrolleres når det foreligger mer detaljerte 
plantegninger. Man må passe på at minst halvparten av oppholdsrom, herunder minst ett soverom, 
har minst ett åpningsbart vindu mot stille side med Lden ≤ 55 dB.  
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Figur 4-28: Fasadeberegninger utenfor 3. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Alliance arkitekturstudio AS, datert 01.03.2021. 

4.3.1.3. 4. etasje 
Figur 4-29 viser støynivåer utenfor 4. etasje. Støynivåer utenfor enkelte boenheter overskrider 
grenseverdi for gul/rød sone. Fasadenivåene må kontrolleres når det foreligger mer detaljerte 
plantegninger. Man må passe på at minst halvparten av oppholdsrom, herunder minst ett soverom, 
har minst ett åpningsbart vindu mot stille side med Lden ≤ 55 dB. 
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Figur 4-29: Fasadeberegninger utenfor 4. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Alliance arkitekturstudio AS, datert 01.03.2021. 

4.3.1.4. 5. etasje 
Figur 4-30 viser støynivåer utenfor 5. etasje. Støynivåer utenfor enkelte boenheter overskrider 
grenseverdi for gul sone. Fasadenivåene må kontrolleres når det foreligger mer detaljerte 
plantegninger. Man må passe på at minst halvparten av oppholdsrom, herunder minst ett soverom, 
har minst ett åpningsbart vindu mot stille side med Lden ≤ 55 dB. 
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Figur 4-30: Fasadeberegninger utenfor 5. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Alliance arkitekturstudio AS, datert 01.03.2021. 

4.3.1.5. 6. etasje 
Figur 4-31 viser støynivåer utenfor 6. etasje. Støynivåer utenfor en boenhet overskrider grenseverdi 
for gul sone. Fasadenivåene må kontrolleres når det foreligger mer detaljerte plantegninger. Man må 
passe på at minst halvparten av oppholdsrom, herunder minst ett soverom, har minst ett 
åpningsbart vindu mot stille side med Lden ≤ 55 dB. 
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Figur 4-31: Fasadeberegninger utenfor 6. etasje. Punktverdier viser støynivåer for Lden utenfor fasader. Det er 
tatt utgangspunkt i plantegninger utarbeidet av Alliance arkitekturstudio AS, datert 01.03.2021. 

4.3.2. Uteoppholdsarealer 
Det planlegges å bygge 53 boenheter. Krav til MUA for Idrettsveien = 20% av BRA bolig = 523 m2 
MUA. Man har behov for avbøtende tiltak for å innfri kravet om at stille del av uteoppholdsareal skal 
være lik 523 m2. Dette kravet må kontrolleres når det foreligger detaljerte plantegninger som viser 
romfordeling ettersom det tillates lempeligere krav for små leiligheter (2 rom og mindre).  

Figur 4-32 viser at man får ca. 457,5 m2 stille felles uteoppholdsareal i 3. etasje uten skjermingstiltak. 
Bygningsmassen gir nødvendig skjermingseffekt.  
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Figur 4-32: Støynivåer på felles uteoppholdsareal. Tallverdier viser lydtrykknivåer på 1,5 m beregningshøyde 
over dekke. 
 

Ut fra Figur 4-33 ser man at man får ca. 172 m2 stille uteoppholdsareal på taket. Til sammen får man 
ca. 630 m2 stille uteoppholdsareal, og man vil dermed innfri kravet om stille felles uteoppholdsareal 
uten behov for ytterligere avbøtende tiltak. Det anbefales å gjøre en nærmere undersøkelse av 
støysituasjon på private uteoppholdsarealer når det foreligger detaljerte plantegninger. 
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Figur 4-33: Støynivåer på felles uteoppholdsareal. Tallverdier viser lydtrykknivåer på 1,5 m beregningshøyde 
over taket. 

4.3.3. Innendørs lydnivå fra vegtrafikk 
Det vises til gjeldende krav til innendørs lydnivå for boligbygninger, angitt i kapittel 2.2. Utførte 
beregninger viser utendørs støynivå ved fasade opp mot Lden = 68 dB for fasaden mot fv. 152 
Sentralveien. For boliger som bygges etter TEK17, vil krav til innendørs lydnivå i henhold til NS 
8175:2012 som regel være oppfylt med fasadenivå Lden < 62/60 dB med henholdsvis GU/duk som 
vindsperre.  

Innendørs lydnivå for støyfølsomme rom mot fasade med Lden ≥ 60/62 dB må vurderes nærmere når 
materialbruk skal bestemmes og senest mot søknad om IG (igangsettingstillatelse).  
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4.4. Eksisterende støyfølsom bebyggelse 
Trafikkøkning som følge av utbyggingen 
Ifølge trafikkutredningen3 er det beregnet en trafikkvekst på hverdager på ca. 550 bilturer/dag 
sammenliknet med dagens bruk av planområdet. Trafikkøkningen, som følge av prosjektet, vil 
dermed ikke gi en økning i støynivå på over 3 dB for eksisterende støyfølsom bebyggelse og vil ikke 
utløse krav om vurdering av støytiltak. Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB økning av støynivå, og tiltaket 
vil ikke føre til dobling av trafikk på nærliggende veger.  

 
Nye veger eller endring av veigeometri som følge av utbyggingen 
Det bemerkes at utbyggingen ikke vil medføre etablering av nye veger og/eller endring av 
eksisterende veigeometri. Intern adkomstveg vil ikke regnes med som en ny veg i dette tilfellet. Det 
vil dermed ikke være nødvendig med støytiltak for å skjerme eksisterende støyfølsom bebyggelse. 

4.5. Bygg- og anleggsstøy 
I forbindelse med etableringen av nye bygninger vil krav og grenseverdier i T-1442 være gjeldende 
for støy relatert til bygg- og anleggsarbeid, nærmere beskrevet i kapittel 2.2. Utførende entreprenør 
har ansvar for å dokumentere støyforholdene mot nærliggende bebyggelse med støyfølsomt 
bruksformål. Dette må gjøres i en senere og mer detaljert fase, når driftstider, varighet, maskinpark 
o.l. er kjent. Behov for ev. skjermingstiltak, rutiner ved kortvarige overskridelser ved regel om 
varsling o.l. må også utredes i utførelsesfasen.  

 
3 Notat trafikkutredning. Utarbeidet av Apslan Viak AS, datert 03.03.2021 
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5. OPPSUMMERING 
 
I forbindelse med reguleringsplan for Solbakken 3-5, Solbakken 1 og 7 a/b samt Idrettsveien 1 i Ås 
kommune er det utført støyberegninger og vurderinger iht. retningslinje T-1442/2016, NS 8175:2012 
og kommunale bestemmelser med følgende konklusjoner:  

Vegtrafikkstøy - fremtidig situasjon 

• Solbakken 3-5 

To mulige skjermingsalternativer ble beskrevet i rapporten, men det er skjermingsalternativ 
1 som gir beste støyforhold både på uteoppholdsarealer og utenfor fasader. Det anbefales at 
det utføres en nærmere dokumentasjon av fasadenivåer og støy på uteoppholdsarealer når 
det er kjent hvilket skjermingsalternativ skal velges. 
 
Det er angitt lydkrav til veggkonstruksjoner og vinduer for å etterkomme lydkrav iht. 
lydklasse C i NS 8175:2012 for støyutsatte fasader. Likevel anbefales det å foreta en mer 
grundig kontroll av innendørs lydnivåer når forslag til fasadekonstruksjon foreligger og når 
det er kjent hvilket skjermingsalternativ skal velges. 

• Solbakken 1 og 7 a/b 

Planlagte boligbygninger med tilhørende utearealer vil ligge i hvit sone. Dermed vil man 
innfri støykrav uten behov for avbøtende tiltak. Likevel anbefales det å kontrollere 
fasadeberegninger når det foreligger endelige snitt- og plantegninger for planlagte boliger 
samt når det er kjent endelig plassering av disse boligbygningene. 
 

• Idrettsveien 1 

Beregninger av fasadenivåene viser at fasadene som er vendt mot sørvest og sørøst på det 
søndre boligbygget vil kunne få overskridelse av grenseverdi for gul/rød sone. Det anbefales 
å kontrollere om man innfrir krav om antall åpningsbare vinduer mot stille side når det 
foreligger endelige plantegninger som viser romfordeling og vinduer på alle oppholdsrom. 
 
Man innfrir støykrav på felles uteoppholdsarealer uten behov for støyreduserende tiltak. Det 
anbefales å kontrollere støynivåer på private uteoppholdsarealer når det foreligger mer 
detaljerte plantegninger. 
 
Kravene til innendørs støynivå for støyfølsomme rom vil være oppfylt uten behov for 
avbøtende tiltak ved fasader med støynivåer Lden < 62 dB. Når detaljerte planløsninger 
foreligger, må innendørs lydnivåer for støyfølsomme rom med vinduer vendt mot fasader 
som har Lden ≥ 62 dB vurderes for behov for avbøtende tiltak i form av vinduer med bedre 
lydegenskaper, russervinduer, balkonger med tett rekkverk, forsterket fasadekonstruksjon 
osv. 

Eksisterende støyfølsom bebyggelse 

• Det vil ikke være behov for å vurdere eksisterende støyfølsom bebyggelse for lokale 
avbøtende tiltak som følge av utbyggingen ettersom endringene i planområdet forventes 
ikke å ha noen vesentlige konsekvenser for trafikkavvikling. 
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KILDER 
 

• Klima- og miljødepartementet, T-1442/2016 «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging» 
• Miljødirektoratet, M-128/2014 «Veileder til retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging», T-1442/2016 
• Norsk Standard, NS 8175:2012, Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper 
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