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Sammendrag 

I forbindelse med planlagt etablering av boliger i Moerveien BS6 i Ås kommune, 

har Sweco gjennomført beregninger av støy fra vegtrafikk og jernbane. 

Det er gjennomført støyberegninger for fremtidig trafikksituasjon for 

eiendommen. Foreliggende planer og støyberegninger viser følgende, gitt at 

tiltak beskrevet i kapittel 5.2 implementeres:  

• Alle leiligheter får stille side (unntaksvis ved bruk av dempet fasade) 

med støynivå under grenseverdi i støyretningslinjen.  

• Alle oppholdsrom får åpningsbare vinduer mot stille side/dempet 

fasade.  

• Innendørs støynivå vil overholde krav i TEK.  

• Utearealer på terreng og tak får støy under grenseverdi.  

Krav i reguleringsbestemmelsene vil bli oppfylt.  

Miljødirektoratets 3 kvalitetskriterier for bygging i støysone (støynivå innendørs, 

egnet uteoppholdsareal og stille side) vil være oppfylt for alle boenheter dersom 

tiltak utføres.  
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I forbindelse med planlagt etablering av boliger i Moerveien BS6 i Ås kommune, 

har Sweco gjennomført beregninger av støy fra vegtrafikk og jernbane. 

Hensikten med beregningene er å vise hvordan gjeldende grenseverdier og 

krav for støy møtes for prosjektet.   

1. Bakgrunn 
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Situasjonsplan for prosjektet er vist i Figur 1. 

 

Figur 1: Situasjonsplan av prosjektet. Kilde: Lund & Slaatto Arkitekter AS 

2. Situasjon 
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3.1 Støyindikatorer 
Lden A-veid ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 

10 dB / 

5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs 

oppholdsplasser og utenfor rom med støyfølsomt bruksformål. 

Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten refleksjoner fra 

”egen fasade”. Lydnivå på oppholdsplasser er også beregnet uten 

refleksjon fra ”egen fasade”. 

L5AF A-veid lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som 

overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt 

periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

Gjelder utenfor soverom på natt kl. 23-07. Immisjonspunkter 

beregnet foran fasader er uten refleksjoner fra ”egen” fasade. 

LpA,ekv,24t  Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 

timer. Benyttes for innendørs lydnivå.  

LpA maks  Maksimale lydnivå ved passering, målt med tidskonstant ”Fast” på 

125 ms. Benyttes for innendørs lydnivå. 

3.2 Grenseverdier for utendørs støyforhold 

3.2.1 Kommuneplan Ås kommune 2015-2027 

Kommuneplanens arealdel for Ås kommune og tilhørende bestemmelser 

(vedtatt 03.02.2016, endringer vedtatt 21.06.2017), sier blant annet følgende 

om støy: 

 

3. Regelverk og grenseverdier 
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Reguleringsbestemmelsene utarbeidet 14.05.2019, revidert 12.11.2019 angir 

følgende om støy:  

 

3.2.2 Støyretningslinjen T-1442 

Miljøverndepartementets planretningslinje T-1442 legges til grunn ved 

planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.  

Som hovedregel skal retningslinjene legges til grunn for alle prosjekter der det 

kreves ny plan etter plan- og bygningsloven, eller der eksisterende plan må 

endres. Anbefalte grenseverdier for vegtrafikk er vist i Tabell 1. 

Tabell 1: Utdrag fra i T-1442/2021: Anbefalte utendørs støygrenser for vegtrafikk. 

Kilde 

Støynivå på uteareal og utenfor 

vinduer 

til rom med støyfølsomt bruksformål 

Støynivå utenfor soverom,  

natt (kl. 23-07*) 

Vegtrafikk 55 Lden 70 L5AF* 

*) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt  

Retningslinjen åpner for høyere lydnivå på fasader enn angitt over, forutsatt at 

det gjennomføres avbøtende tiltak (for eksempel stille side). Det er kommunene 

som stiller konkrete krav til avbøtende tiltak.  

Støyretningslinjen er revidert i 2021. Grenseverdiene er ikke endret, men 

Miljødirektoratet presiserer at følgende 3 kvalitetskriterier bør være tilfredsstilt 

ved bygging av boliger i støysonene:  

• Tilfredsstillende støynivå innendørs 

• Tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå 

• Stille side 

Dersom kvalitetskriteriene ikke kan oppnås bør det vurderes om arealet er 

egnet til boliger.  

I den reviderte retningslinjen anbefaler Miljødirektoratet at det legges opp til en 

noe mer nyansert håndtering av boliger i støysonene enn tidligere. Kravene til 

planløsning og stille side tilpasses støynivået:  

«Høyt støynivå bør gi skjerpede krav om plassering av soverom og andre 

rom til støyfølsomt bruksformål i boliger, helsebygg for langtidsopphold 

og fritidsboliger. Det anbefales graderte krav som skiller mellom krav til 

nedre del av gul støysone, øvre del av gul støysone og rød støysone:  

• For nedre del av gul støysone anbefales krav om at alle boenheter 

skal ha stille side, hvor soverom kan plasseres. 
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• For øvre del av gul støysone anbefales krav om at alle boenheter 

skal ha stille side og at minst et soverom skal plasseres mot denne 

siden. 

• Hvis kommunen tillater boliger i rød støysone anbefales det å stille 

krav i bestemmelsene om at minst ett soverom og minst halvparten 

av rom for støyfølsom bruk passeres mot stille side.» 

 

3.3 Krav til innendørs lydnivå fra utendørs 
kilder 

Overordnede krav som gjelder lydforhold og vibrasjonsforhold i og utenfor 

bygninger er gitt i § 13-6 i «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK). TEK 

angir at krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å 

tilfredsstille grenseverdier til lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 

«Lydforhold i bygninger». 

NS 8175 er tilpasset T-1442 slik at grenseverdier til klasse C for utendørs 

støynivå for boliger er i samsvar med grenseverdier i T-1442. Krav til innendørs 

lydnivå fra utendørs kilder for boliger er vist i Tabell 2. 

Tabell 2: Utdrag fra forskrift Norsk Standard NS 8175:” Lydforhold i bygninger”.  

Type område Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom  

fra utendørs kilder 

LpA,ekv,24t 

[dBA] 
30 

I soverom fra utendørs kilder 
LpA,maks* 

[dBA] 
45 

*Forutsatt mer enn 10 hendelser over grenseverdi pr natt. 

 

3.4 Oppsummering av krav 
Basert på foregående avsnitt er følgende krav til støy gjeldende for 

eiendommen:  

• Alle boenheter skal ha stille side, hvor soverom kan plasseres.  

• Utendørs støyforhold skal være tilfredsstillende. Det betyr at 

uteoppholdsareal som inngår i MUA skal ha støynivå fra vegtrafikk som 

ikke overstiger Lden 55 dB.  

• Innendørs støynivå fra utendørs kilder skal ikke overstige Lp,A,24t 30 dB.  
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4.1 Støyberegninger 
Det er utarbeidet en beregningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag. De 

viktigste beregningsparametre er gitt i Tabell 3. Beregningene er utført ved bruk 

av Nordiske beregningsmetoder for vegtrafikk og jernbane med 

beregningsprogrammet CadnaA (versjon 2021 MR2).  

Tabell 3: Viktigste beregningsparametre 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner 
2. ordens (ingen refleksjon fra eget 

bygg)  

Markdempning 1 (porøs mark) 

Refleksjonstap bygninger 1 dB 

Søkeavstand  800 m 

Beregningspunktenes høyde 

over terreng 
1,5 m 

Oppløsning støysonekart 1 x 1 m 

 

4.2 Trafikkdata 

4.2.1 Vegtrafikk 

I henhold til støyretningslinjen T-1442 bør støyberegning gjennomføres for en 

fremtidig situasjon 10-20 år etter ferdig utbygging.  

Trafikktall er hentet fra trafikkanalyse utført av Sweco1, og alle trafikktall er frem-

skrevet 10 år med Vegdirektoratets prognoser for Akershus. Trafikkanalysen 

regner med at prosjektet vil bidra med økt trafikk på nærliggende veier, 

tilsvarende 270 ÅDT.  

 
1 10217936, Moerveien 12 Ås – trafikkanalyse, Sweco, 06.12.2021 

4. Grunnlag for beregning og 
vurdering 
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Døgnfordelingen av trafikken er basert på fordelingen for gruppe 2 i M-128 

(Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/16)), 

som tilsvarer typisk fordeling for by og bynære områder. Trafikktall for vegtrafikk 

er vist i Tabell 1.  

Tabell 1: Trafikkdata benyttet i beregning.  

Veg 
ÅDT 2031 

[kjt/døgn] 

Tungandel  

2031 [%] 

Fartsgrense 

[km/t] 

Sentrumsveien V 13 153 7 40 

Sentrumsveien Ø 12 436 7 40 

Brekkeveien 5 248 5 30 

Hogstveien 2 150 5 50 

Moerveien  1 360 5 30 

Skoleveien 874 5 30 

Sagaveien 552 5 30 

Tverrveien 376 5 30 

 

Erfaringer fra andre prosjekter har vist at det kan være avvik mellom beregnet 

og målt lydnivå fra trafikk med lav hastighet (< 50 km/t). Avvikene har vært opp 

til ca. 5 dB høyere beregnet enn målt støynivå, dvs at beregningsmetoden gir 

for høye støynivå.  

En mulig årsak er at beregningsmetoden har noe eldre kildedata, og 

representerer derfor ikke godt nok utviklingen i motorteknologi de senere år, 

både mht. bruk av mer støysvake forbrenningsmotorer og elektriske motorer.  

4.2.2 Jernbane 

Trafikkdata for jernbanen er hentet fra Bane NORs prognoser (Bane NOR, 

Framskrevne trafikktall 2035) og er vist i Tabell 2. 

Tabell 2: Trafikkdata benyttet i beregning av støy fra jernbane. 

Togtype 
Togmeter 

dag [m] 
Togmeter 

kveld [m] 

Togmeter 

natt [m] 

Hastighet 

[km/t] 

B74/75 11 440 3 266 3 776 60 

Godstog EL19  1 272 362 658 60 
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5.1 Utendørs støyforhold  

5.1.1 Vegtrafikk 

Beregnet lydnivå på bakkeplan og på fasader er vist i Figur 2 og Figur 3.  

 

Figur 2: Beregnet lydnivå på bakkeplan og ved fasader. Støyindikator Lden. Støynivå på terreng er 

beregnet i 1,5 m høyde. Vist støynivå på fasade gjelder den etasjen med høyest støynivå. 

 

5. Beregningsresultater 
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Figur 3: Beregnet støy fra vegtrafikk på terreng (1,5 m over terreng) og på fasader. Støyindikator 

Lden. Øverst: Sett mot nordvest. Nederst: Sett mot sørøst.  
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5.1.2 Jernbane 

Det er beregnet støynivå fra jernbane opp til Lden 49 dB på den mest støyutsatte 

fasaden. Støy fra jernbane vil derfor ikke være dimensjonerende for tiltak.  

 

5.2 Vurdering av utendørs støyforhold 
Fasaden mot Moerveien, samt deler av fasadene mot Sagaveien og Tverrveien 

får beregnet støynivå over grenseverdi Lden 55 dB.  

Erfaringer fra andre prosjekter har vist at det kan være avvik mellom beregnet 

og målt lydnivå fra trafikk med lav hastighet (< 50 km/t). Det kan antas at faktisk 

lydnivå ved fasader er lavere enn beregnet, muligens under grenseverdi. Det 

må gjennomføres målinger for verifikasjon dersom dette skal legges til grunn.  

Planløsning for 2. etasje er vist i Figur 4. I plantegningen er det markert hvilke 

leiligheter som er ensidige mot Moerveien og har derfor ikke tilgang på stille 

side.  

 

 

Figur 4: Plantegning av prosjektets 2. etasje. Rød sirkel markerer leiligheter med beregnet støynivå 

over grenseverdi utenfor alle vinduer. Tegning: Lund & Slaatto Arkitekter AS. 
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For at alle boenheter skal få tilgang til stille side må ett av følgende tiltak gjøres:  

• Planløsningen endres slik at alle leiligheter får tilgang til stille side. 

• Ensidige leiligheter mot Moerveien får konstruert dempet fasade.  

• Det utføres støymåling som viser at støynivået er under grenseverdi.  

 

5.3 Vurdering av innendørs støyforhold 
Det er beregnet døgnekvivalent lydnivå (gjennomsnittlig lydnivå) fra vegtrafikk 

opp til Lp,A,24t 56 dB på fasader mot Moerveien. Det vil ikke være behov for 

fasadeelementer med lydisolerende egenskaper utover normal standard (Rw + 

Ctr 27 dB) for å tilfredsstille krav til innendørs støy fra veitrafikk. 

Maksimalnivå er ikke dimensjonerende for tiltak (antall hendelser over 

grenseverdi innendørs vil være færre enn 10 når krav til gjennomsnittsnivå er 

oppfylt).  
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Det er gjennomført støyberegninger for fremtidig trafikksituasjon for 

eiendommen. Foreliggende planer og støyberegninger viser følgende, gitt at 

tiltak beskrevet i kapittel 5.2 implementeres:  

• Alle leiligheter får stille side (unntaksvis ved bruk av dempet fasade) 

med støynivå under grenseverdi i støyretningslinjen.  

• Alle oppholdsrom får åpningsbare vinduer mot stille side/dempet 

fasade.  

• Innendørs støynivå vil overholde krav i TEK.  

• Utearealer på terreng og tak får støy under grenseverdi.  

Krav i reguleringsbestemmelsene vil bli oppfylt.  

Miljødirektoratets 3 kvalitetskriterier for bygging i støysone (støynivå innendørs, 

egnet uteoppholdsareal og stille side) vil være oppfylt for alle boenheter dersom 

tiltak utføres.  

 

6. Oppsummering 


