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Kunde: Bolig & Eiendomsutvikling AS v/ Paal Gundersen

Sammendrag:

Deler av tomten ligger i gul og rød støysone. Det vil være behov for støyskjermede tiltak for
oppfylle støykravene gitt i bestemmelsene til kommunedelplanen.

Med de tiltak som er foreslått vil:

e Det aller meste av planlagt uteoppholdsareal på bakkenivå vil ha støynivå under
grenseverdien. Terreng hør senkes noe ved nr. 29 og 31 som vist på støysonekartet.

•  For nummer 29, 31, 33 og 35: Planlagte hal konger på fasade som vender mot sør på
leilighetsbygg vil ha støynivå under grenseverdien.

•  For nummer 45: Eventuelle balkonger på fasade mot vest eller sør vil ha støynivå over
grenseverdien.

•  Fasader i 2. etasje som vender mot jernbanen i vil ha stynivd Laa som ligger over
grenseverdien for alle leilighetshygg. I tillegg vil store defer av fasade som vender mot sør  i
nr. 45 vil ha støynivaer Lden som ligger over grenseverdien. Lydisolasjon i disse fasadene må
beregnes spesielt i byggesaken. Leiligheter er planlagt gjennomgående slik at alle leiligheter
vil ha fasader med støynivå som ligger innenfor grenseverdien.

e Flere fasader har maksimalt støynivå i 2. etasje fra jernbane som ligger over grenseverdien
som gjelder i soverom på natt. Det kan vurderes skjermingstiltak ifasader med mindre
overskridelser.
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1 Bakgrunn

Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag Bolig & Eiendomsutvikling AS v/ Paal Gundersen utført
beregninger av trafikkstøy for Hogstvetveien 29, 31, 33, 35 og 45. Tomtegrenser for eiendommene
ligger inntil Østfoldbanen. Støyrapporten skal benyttes som underlag til reguleringsplan.

Brekke & Strand har ikke søkt om PRO i prosjektet.

I denne revisjonen er beregninger og rapport oppdatert i forhold til planlagt bebyggelse i nr. 45.

2 Underlagsdokumentasjon

Som grunnlag for beregningene er det brukt digitalt kart og situasjonsplan mottatt fra arkitekt
17.01.13 og 15.02.13. 1tillegg er det benyttet utskrift av arealdelplan og snitt mottatt i møter med
arkitekt 16.01.13 0g 14.02.13.

Kommune

Dokument

Digitalt kart

Digital situasjonsplaner

Arkitekttegninger utskrift

Dato IKommentar

Mottatt januar  2013

Mottatt januar og februar  2013  Skisse

Datert 12.12.2012 og Foreløpige tegninger
22.01.2013

Arealdelplan
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3 Situasjonsbeskrivelse

Rapportnr: Aku-01 Revisjon; 1 25. feb. 2013 Side: 4 av 14



Hogstvetveien 31 og 45

Trafikkstøyvurdering

BREKKE ::: STRAND
El

-\ nr 29

/
}.

I'·

I
I

\
I

u n \
fl

rn

Figur 2: Foreløpig situasjonsplan fra arkitekt

Rapportnr; Aku-01 Revisjon: 1 25. feb. 2013 Side: 5 av 14



Hogstvetveien 31 og 45

Trafikkstøyvurdering

BREKKE E:STRAND

4 Grenseverdier

Planbestemmelsene i arealdelplanen for området gir føringer vedrørende støy. Denne beskrlver at T-
1442 skal legges til grunn ved planlegging av boliger

Teksten nedenfor er hentet fra planbestemmelser i arealdelplanen:

98 Stiy

•  Mi!jøverndepartementes retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442} skal
legges til grunn ved planlegging og bygging til støyfølsom bruk {herunder boliger,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) og støyende virksomheter.

§11 Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid

e Stoy

I områder der stysonekart foreligger, skal disse innarbeides i reguleringsplaner som
inneholder støyfølsom bebyggelse.

Reguleringsforslag som inneholder etablering eller utvidelse av støyfølsom
bebyggelse i støyutsatte områder (jr. tabell 7.11), skal suppleres med en enkel
støyfaglig utredning. Støyutredningen skal avklare hvilke avbøtende tiltak på berørte
bygninger og utearealer og hvilke alternative planløsninger som vil være nødvendig
slik at støykravene kan oppfylles. Søknad om tillatelse etter phi §§20-1 og 20-2 som
gjelder etablering eller utvidelse av støyfølsom bebyggelse i støyutsatte områder med
grunnfag i reguleringsplan, skol suppleres med en oppdatert og detaljert støyfaglig
utredning. ( ... ) Støyutredning skal foreligge samtidig med forslag til reguleringsplan,
somt i oppdatert form ved søknad om tiltak etter pbl §§ 20-1 og 20-2.

4.1 Retningslinje for støy i arealplanlegging, T  -  1442

Miljoverndepartementets planretningslinje T- 1442 skal legges til grunn ved behandling av planer og
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Et utdrag med aktuelle grenseverdier er gitt nedenfor.

Benevnelser for lydnivå:

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer.

lsr  A-veide nivå målt med tidskonstant "Fast" som overskrides av 5 % av hende/sene i løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt
arealbruk. Grenseverdiene er gitt i tabellen nedenfor.

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling, - angitt som frittfeltverdier

Støykilde Gul sone

Utendørs støynivå Utendørs
Laen styniva i

nattperioden.
kl.23-07  Ls«e

Rød sone

Bane

Vei

58 Lac

55 La%

75 Ls

70 Ls

Rapportnr: Aku-01 Revisjon: 1 25, feb. 2013 Side: 6 av 14



Hogstvetveien 31 og 45

Trafikkstyvurdering

BREKKE ? STRAND
Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold.

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak girtilfredsstillende støyforhold.

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

Retningslinjen åpner for avvik fra grenseverdiene i gul og rød sone, i sentrumsnære områder og
i kollektivknutepunkt, med følgende presisering:

Ved avvik fra bestemmelsene i gul og rød sone bør kommunen se til at følgende forhold innfris:

Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert gjennom en støyfaglig
utredning, for  å  sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides.
Det skol legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal med
tilfredsstillende støyforhold.
Berørt anleggseier skal ha anledning til å uttale seg vedrørende planene.

AIie avvik bør grunngis.

Støytiltak bør som hovedregel være utført seinest samtidig med at ny virksomhet eller
utvidelse av eksisterende virksomhet er ferdigstilt".

For tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsa rea I og ved fasa de for
bolig, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsbolig, skoler og barnehager, må følgende grenseverdier
oppfylles. Verdiene er angitt som frittfeltverdier.

Tabell 2: Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og ved fasade, fra jernbane og vei, - angitt som
frittfeltverdier

Støykilde

Bane

Vei

Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med
stayfolsom' bruksform%lLR,

58 1«er

55 La

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

75 Le

70 Ls«e

Grenseverdi for uteplass må være tilfredsstilt for ct nærområde i tilknytning til bygningen som er
avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål.
Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt  i T-1442:

Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjon.
Krav  til  maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

1 Definisjon av rom med støyfølsom bruk. Fra T-1442: Rom som brukes til varig opphold som for eksempel stue, soverom
eller rom til annen støyfølsom bruks som undervisningsrom o.l. Kjøkken vil normalt ikke renes som rom til støyfølsomt bruk.
Dette ut fra en vurdering av det på kjøkken kan aksepteres noe høyere støynivåer utenfor fasaden enn for stue, soverom og
andre oppholdsrom.
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4.2 Norsk Standard NS 8175

Lydklasse Ci Norsk Standard NS 8175 "Lydforholdi bygninger"gir anvisninger på grenseverdier for
lydtekniske egenskaper som anses tilstrekkelige for å oppfylle minimumskravene i Teknisk Forskrift
(TEK) til Plan- og bygningsloven av 2010.

Grenseverdiene gitt i klasse C samsvarer med T-1442 for lydnivå på utendørs oppholdsareal og ved
fasader fra utendørs lydkilder. Innendørs krav er vist i Tabell 3.

Tabell 3: Utdrag fra NS 8175 tabell 5 og 6: Lydklasser for boliger innendørs. AIie tall er A-veid lydnivå i dB

Type omrade Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C

I oppholds og soverom fra utendørs Lac (dB) 20 25 30
støykilder

I soverom fra utendørs støykilder L.Arna,(dB) 35 40 45

Natt kl 23-07

Krav til maksimalnivå forutsetter gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt.
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5 Metode og beregningsgrunnlag
Beregninger av støy fra veitrafikk er utført etter "Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy" og
"Nordisk beregningsmetode for jernbanestoy" med verktøyet Cadna/ A versjon 4.3.143

Beregningsusikkerheten til Nordisk beregningsmetode er oppgitt til ±2 dB for døgnekvivalent lydnivå.
Noe større usikkerhet må forventes ved beregning av maksimalnivå.

2.ordens refleksjoner fra bygninger og skjermer er tatt med. Det er tatt hensyn til helningsgradient
på vegbaner i beregningene. Stysonekart er beregnet med rutenett avstand 2x2 meter og i høyde
1,5 meter over terreng. Kotehøyder på utearealer er ikke endret i denne fasen. Det er benyttet
eksisterende høyder på terrenget. Eksisterende støyskjermer og støyvoller er medtatt i modellen.

Inngangsdata i beregningsprogrammet er:

•  Trafikktall
•  30 terrengmodell
o Planer og snitt av ny bebyggelse

6 Trafikktall

Trafikktall for jernbanen er hentet fra Jernbaneverkets hjemmeside. Det er benyttet data for år 2011.
Benyttede trafikktall er vist i Figur 3. Skiltet hastighet for jernbanen på aktuell strekning er oppgitt av
jernbaneverket i e-post 31.01.2013. Hastighet er oppgitt til 130 km/t nordgående inn mot Ås stasjon
og 160 km/t sørgående. For godstog er det benyttet en hastighet på 90 km/t som oppgitt på
jernbaneverkets nettsider. For BM69 sørgående er det benyttet hastighet på 130 km/t da dette er
oppgitt som maksimal hastighet for dette settet på jernbaneverkets sider.

Østfoldbanen_ vestre
BM69 BM72 BM73 EL18 odsEL odsDl

Da
551,

l{v Na  Da  l{v Na  Da  l{v Na
93, 72 2094, 586] 617 2276] 769] 653

Da
550]

Kv Na
4] 1

Da Kv Ma Da  Kv
1462] 159, 1090 411] 44!

Na
306

Figur 3: Trafikktall for østfoldbanen

Trafikktall og hastighet for Hogstvetveien er oppgitt av Statens Vegvesen (NVDB). Det er benyttet
prosentvis timefordeling typisk forbyveier, hentet fra TA-2115 (veileder for T-1442) med 84 % på dag
(07-19), 10 % på kveld (19-23) og 6 % på natt (23-07). Trafikktall for Hogstvetveien er vist i Tabell 4.

Tabell 4: Trafikktall for Hogstvetveien

Vei \rsdogntrafikk
{ÅDT)

Årsdøgntrafikk (ÅDT) Skiltet hastighet
fremskrevet til 2023 (km/t)
med 1.5 % pr. år.

Tungtrafikkandel
(%)

Hogstvetveien
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7 Støynivå på utendørs oppholdsareal og ved fasade
Støynivå er beregnet på utendørs oppholdsareal og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk.

7.1 Lae pa utendrs oppholdsareal fra jernbanen

Det er beregnet støynivå fra jernbanen før og etter skjermingstiltak i en hoyde 1,5 meter over
terreng. Resultater er vist i støykart i vedlegg. I de runde sirklene ved fasader er det vist høyeste
støynivå av alle etasjer. På kartet vises forslag til plassering av støyskjerm. Skjermen foreslås bygd på
topp av eksisterende støyvoll og har hoyde 2,0- 2,8 m.

Området vest på tomten motjernbanen planlegges benyttet som felles uteareal og lekeplass for nr
29, 31, 33 g 35. Uten skjermingstiltak vil dette området ligge i rød og gul støysone. Med foreslått
styskjerm vil det meste av uteareal ha styniv? under grenseverdien pa Lae <58 dB, ogs i nr 45.
For å oppfylle grenseverdien anbefales å senke terrenget noe innenfor støyskjermen ved nr 29 og 31.
Området er markert i støysone kartet.

Med foreslått støyskjerm vil alle balkonger som vender mot sør i planlagte leilighetsbygg i nr 29, 31,
33 0g 35 ha støynivå som ligger under grenseverdien, se Figur 4. Eventuelle balkonger på fasade mot
sør eller vest i nr 45 vil ha støynivå som ligger over grenseverdien, se Figur 5. Dersom balkonger skal
medregnes i utendørs MUA kreves skjermingstiltak evt. innglassing av balkongene i nr. 45. Støynivåer
som ligger over grenseverdien er markert med gule punkter i figurene.

Figur 4: Beregnet stoyniva L, fra jernbanen ved fasade med skjermingstiltak for nr. 29, 31, 33, 0g 35.
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Figur 5: Beregnet støynivå Lden fra jernbanen ved fasade med skjermingstiltak for nr. 45.

7.2 La%ved fasale fra jernbanen

T-1442:2012 setter krav om støynivå utenfor vindu for rom med støyfølsom bruk. Fasader i 2. etasje
som vender mot vest på alle planlagte leilighetsbygg vil ha støynivåer som ligger over grenseverdien
på  Lcien:;; 55 dB etter skjermingstiltak, se Figur 4 og Figur 5. I tillegg vil store deler av fasade som
vender mot sir i nr, 45 vil ha styniv#er som ligger over grenseverdien pa  L«en<55 dB. Ndvendig
lydisolasjon for å ivareta krav til innendørs støynivå må beregnes spesielt i forbindelse med
byggesaken. Leiligheter er planlagt gjennomgående slik at alle leiligheter vil ha fasader med støynivå
som ligger innenfor grenseverdien.

7.3 La ved fasade fra jernbanen

Kravet til maksimalt støynivå gjelder utenfor soveromsvindu på matt. Det forventes totalt ca. 10
passeringer av tog i løpet av nattperioden. Det er beregnet maksimale nivåer fra motorvognsett da
det basert på trafikktall fra Jernbaneverket forventes færre enn 10 passeringer av godstog og
regiontog El18 i løpet av nattperioden. Beregninger av maksimalt støynivå etter skjermingstiltak ved
fasader er vist i Figur 6 og Figur 7: La ved fasade fra jernbanen med skjermingstiltak i nr 45.Figur 7.
Flere leiligheter i2. etasje vil ha maksimalt støynivå ved fasader som ligger over grenseverdien på
Lmax:0:75 dB. Soverom anbefales lagt til stille sider. Der hvor man har mindre overskridelser kan det
eventuelt også vurderes skjermingstiltak i fasaden for å reduseres støynivået til under grenseverdien.
Dette må vurderes i byggesaken. Kravene gitt i reguleringsbestemmelsene vil vere førende for
plassering av soverom.
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Figur 7: La, ved fasade fra jernbanen med skjermingstiltak i nr 45.

7.4 Laa p%utendirs oppholdsareal og ved fasader fra veitrafikk

Støynivå fra Hogstvetveien på uteareal og ved fasader i hoyde 1,5 m over terreng er vist i Figur 8. Ved
fasader er det vist det høyeste nivået av alle etasjer. Deler av tomten i øst vil ligge i gul sone, men
dette ansees som akseptabelt da området skal utnyttes  til  parkering. Støynivå på fasader fra
veitrafikk ligger innenfor grenseverdien på LcienS:55 dB.

Basert på rutetabeller og beliggenhet antas at man har færre enn 10 passeringer av tunge kjøretøy i
løpet av nattperioden. Det stilles derfor ikke krav  til  maksimalt støynivå i soverom fra veitrafikk.
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Figur 8: 1a% fra veitrafikd.

8 Vurdering opp mot grenseverdier

Deler av tomten ligger i gul og rød støysone. Det vil være behov for støyskjermede tiltak for å
oppfylle støykravene gitt i planbestemmelsene.

Med de tiltak som er foreslått vil:

•  Det aller meste av planlagt uteoppholdsareal på bakkenivå vil ha støynivå under
grenseverdien. Terreng hør senkes noe ved nr. 29 og 31 som vist på støysonekartet.

•  For nummer 29, 31, 33 og 35: Planlagte balkonger på fasade som vender mot sør på
leilighetsbygg vil ha støynivå under grenseverdien.
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e For nummer 45: Eventuelle balkonger på fasade mot vest eller sør vil ha støynivå over

grenseverdien.
•  Fasader i 2. etasje som vender mot jernbanen i vil ha st/yniv@ La% som ligger over

grenseverdien for alle leilighetsbygg. Store deler av fasade som vender mot sør i nr. 45 vil ha
st@yniv@er La%som ligger over grenseverdien. Lydisolasjoni disse fasadene m beregnes
spesielt i byggesaken. Leiligheter er planlagt gjennomgående slik at alle leiligheter vil ha
fasader med støynivå som ligger innenfor grenseverdien.

e Flere fasader har maksimalt støynivå i 2. etasje fra jernbane som ligger over grenseverdien
som gjelder i soverom på natt. Soverom bør i størst mulig grad legges mot stille side. Lokale
skjermer på fasade/balkong kan ha tilstrekkelig effekt til å redusere støynivå til under
grenseverdiene ved mindre overskridelser av maksima/nivå. Dette må vurderesi byggesaken.

9 Vedlegg

•  Støyberegninger fra jernbane med og uten skjermingstiltak

10 Anbefalinger til reguleringsbestemmelser

I områder hvor støyretningslinjene ikke tilfredsstilles kan kommunen vurdere å tillate oppføring av ny
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike avviksområder bør kommunen minimum stille
konkrete krav  til  ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Følgende er anbefalte krav til
reguleringsbestemmelser:

Grenseverdier for sty gitt i retningslinje T-1442:2012, tabell 3 gjelder for planen. Det tillates avvik fra
grenseverdiene dersom følgende avbøtende tiltak er oppfylt:

•  Atle boenheter skal være gjennomgående og ha minimum en stille side.
•  Minst halvparten av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot

stille side. Minimum ett soverom i hver leilighet bør ha støynivå utenfor vindu som ligger
innenfor grenseverdien oppgitt i tabell 3 i F1442.

•  Støykrav for uteoppholdsarealer skal være innenfor grenseverdiene oppgitt i tabell 3 i T-1442.
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