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Kort sammendrag 
 

Alle fire leilighetsblokkene vil ha støynivå over grenseverdi for gul støysone. Skjermingstiltak er 
foreslått for å ivareta støykrav. 
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Forord 
 

Asplan Viak har på oppdrag av Follohus Eiendom AS utført simuleringer av støy fra veitrafikk for det 
nye utbyggingsprosjektet i Solbergveien i Ås kommune. Nina Lu har utført beregninger og 
vurderinger i denne rapporten. 

 

 

 

Sandvika, 28.08.2019 

 

 

 

Nina Lu Marius Berg 
Støyutreder Kvalitetssikrer 
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1. INNLEDNING 

Det planlegges nye leiligheter på Østre Solberg i Ås kommune. 

Asplan Viak har tidligere utført simuleringer av støybelastning fra veitrafikk på ny bebyggelse i 
området. Leilighetsblokkene nærmest Nordbyveien er justert i henhold til tidligere beregnede 
støyforhold. Hensikten med denne rapporten er å avklare hvilke konsekvenser støyforholdene vil ha 
for videre utforming av planløsninger og uteplasser. Forslag til støyreduserende tiltak er foreslått. 

Støy er beregnet i henhold til grenseverdier i T-1442/2016. Utsnitt fra landskapsplanen er vist på 
Figur 1-1. Vedlegg A viser en oversikt over vanlige støyfaglige begreper og parametere. 

 

 

Figur 1-1 Utsnitt fra landskapsplan. Kilde: R21 Arkitekter, 20190820_SolbergHage.pdf (Mottatt: 20.08.2019) 
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2. REGELVERK 

2.1. T-1442/2016 

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

T-1442 angir to støysoner: 

• Rød sone angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål. 

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom støytiltak gir 
tilfredsstillende lydforhold. 

Soneinndelingene er vist i Tabell 2-1. I hvit sone vil det ikke være behov for å ta hensyn til støy i 
byggesaker da det som regel tilfredsstiller lydkrav i teknisk forskrift uten spesielle tiltak. Krav til 
maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 støyende hendelser per natt. 

Tabell 2-1 Kriterier for soneinndeling for støy fra vei og bane. 

Støykilde Sone Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå i  

nattperioden (kl. 23 - 07) 

Vei 

hvit sone < LDEN 55 dB < L5AF 70 dB 

gul sone > LDEN 55 dB > L5AF 70 dB 

rød sone > LDEN 65 dB > L5AF 85 dB 

2.2. 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 2-2 nedenfor. 

Tabell 2-2 Utdrag av NS 8175. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er minstekrav. 

Type støyfølsom 
bebyggelse 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Boliger 
I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h ≤ 30 dB 

I soverom fra utendørs lydkilder, natt (kl. 23-07) Lp,AF,max ≤ 45 dB 
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2.3. Støybestemmelser 

Utdrag fra bestemmelser i kommuneplanen for tidsperioden 2015-2027 for Ås kommune, revidert 
27.06.2017. 

 

 

 



SOLBERG HAGE 
FOLLOHUS EIENDOM AS 

7 / 14 

3. FORUTSETNINGER OG METODE 

3.1. Oppsett 

Støy er beregnet etter Nordisk beregningsmetode ved hjelp av programmet Cadna A 2019 MR 2. 
Beregningene tar utgangspunkt i 3D-digitalkart over området. Tabell 3-1 viser en oversikt over 
beregningsforutsetningene. I denne rapporten er det beregnet høyeste LDEN fasadenivåer. 
Fasadenivåer gir en større nøyaktighet enn støysonene.  

Tabell 3-1 Beregningsforutsetninger oppsummert. 

Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442 4 meter 

Beregningsparameter LDEN 

Beregningshøyde for uteoppholdsarealer på bakkeplan 1,5 meter 

Oppløsning støysoner, fremtidig situasjon 1 x 1 meter 

Refleksjoner 1. ordens 

Marktype Myk (absorberende) 

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger, støyskjermer, tett rekkverk 0,21 

Terrengendring internt i planområdet Ja 

Stigningsgrad på veier Ja 

Ny veigeometri Ja 

3.2. Veitrafikk 

Underlagsdata for veitrafikk er hentet fra NVDB1. ÅDT benyttet i støyberegningene er som vist i 
Tabell 3-2. Trafikktallene er fremskrevet til år 2039 basert på prognoser fra NTP2. 

Tabell 3-2 Underlagsdata for veitrafikk. TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT. 

Støykilde 

Dagens situasjon 
År 2019 

Fremtidig situasjon 
År 2039 

ÅDT TA Sone ÅDT TA Sone 

Nordbyveien 6500 8 40 8500 9 40 

Solbergveien 100 1 30 450 1 30 

 

                                                           
1 Nasjonal vegdatabank 
2 Nasjonal transportplan 
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4. RESULTATER 

Det er beregnet støy for to situasjoner: 

• Dagens situasjon før utbygging 

• Fremtidig situasjon etter utbygging 

Støysoner er beregnet i 4 meters høyde over terreng, som er påkrevd i retningslinje T-1442. 
Beregningshøyde 1,5 meter over terreng benyttes for å vurdere støy på uteplasser på bakkeplan.  

Vedlegg Støykilde Parameter Høyde År Situasjon  

B vei LDEN 4 m 2019 Dagens situasjon Støysonekart T-1442 

C vei LDEN 1,5 m " " Uteoppholdsarealer 

D vei LDEN 4 m 2039 Fremtidig situasjon Støysonekart T-1442 

E vei LDEN 1,5 m " " Uteoppholdsarealer 

F vei LDEN 4 m " " Høyeste fasadenivå 

4.1. Støysonekart 

Planområdet ligger ikke innenfor en avvikssone der det aksepteres høyere støynivå enn 
retningslinjene i T-1442 tilsier. Beregninger for en fremtidig prognosesituasjon viser at det vil være 
behov for støyskjermingstiltak. Ås kommune har stilt krav til at støytiltak skal utføres i fasaden for å 
få en bymessig bebyggelse.  

Støysonekartet i Vedlegg D viser at leilighetsblokkene vil ligge i gul sone, hvorpå 3 av blokkene 
grenser til rød sone. Første rekkehuset i husrekke A vil ligge delvis i gul støysone. Resterende ny 
bebyggelse vil ligge i hvit sone med god margin. 

T-1442 anbefaler ikke etablering av støyfølsom bebyggelse i rød sone, men er åpen for at kommunen 
tillater avvik og regulerer områder i rød sone til boligformål dersom det iverksettes støytiltak som 
sikrer tilfredsstillende lydforhold. Det bør avklares med kommunen hva slags konkrete krav til støy, 
for eks.:  

• Antall/andel støysensitive rom (soverom, stue, spisestue) som skal ha tilgang til stille side. 

• Størrelse på stille uteoppholdsarealer. 

4.2. Støyreduserende tiltak 

På Figur 4-1 er det markert med rødt hvor det vil være nødvendig med innglassing av balkonger. 
Dette gjelder alle etasjer der det er markert med rød markør. Gulv forutsettes utført lydtett. 

For å ivareta reguleringsbestemmelsenes krav er prosjektet i tillegg avhengig av lydtette rekkverk på 
en del private takterrasser for å skape stille side og tilfredsstillende lydforhold på 
uteoppholdsarealer. Nødvendig høyde på de lydtette balkongrekkverkene er markert i Figur 4-2. 
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Figur 4-1 Omfang innglassede balkonger. Gjelder alle etasjer. 

 

Figur 4-2 Omfang tett rekkverk på takterrasser. 

4.2.1. Stille side 

Leilighetsblokkene vil ha fasader med overskredne støyverdier tilsvarende gul sone. Støyutsatte 
fasader er vist i Vedlegg F og Figur 4-3. Fasader som ikke er vist med gul farge er vendt mot stille side 
med støynivå under LDEN 55 dB. Resterende ny bebyggelse har fasader i hvit sone. 

Private uteplasser vendt mot støyutsatt side er planlagt fullt innglasset. Planløsninger må 
tilrettelegges slik at krav til stille side ivaretas. Det anbefales at boligene utføres gjennomgående og 
at soverom, oppholdsrom og balkonger vendes vekk fra Nordbyveien.  

For å skjerme fasader ut av gul støysone, er det for eksempel mulig å opprette balkonger med tett 
rekkverk foran støyfølsomme rom vendt mot støykilden, slik at man skaper tilfredsstillende støynivå 
utenfor vindu innenfor balkonger. Det er også hensiktsmessig å legge rom som bad, bod, vaskerom, 
kjøkken og liknende mot støyutsatte fasader.  

Eventuelt kan det i leiligheter hvor soverom eller oppholdsrom ikke har vindu vendt mot 
støyskjermet/innglasset balkong, etableres lokal skjerming foran luftevindu i form av franske 
balkonger med lydtette rekkverk, der åpningsbar del av vindu er plassert nederst, såkalt «Rieber-
løsning». Denne løsningen er utprøvd på Sørenga der det er blitt dokumentert en reduksjon av 
støynivå med 15 dB. «Russervinduer» kan også vært aktuelt for å skape tilfredsstillende støynivå 
utenfor støyfølsomme rom. 
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Figur 4-3 Støyutsatte fasader vs. stille side. Fasader som ikke er vist med gul farge er vendt mot stille side med  
lydnivå LDEN < 55 dB. 

4.2.2. Fasadenivå vs. innenivå 

For nybygg som bygges etter TEK10/17 vil krav til innendørs lydnivå fra veitrafikk i henhold til NS 
8175:2012 som regel være oppfylt hvis lydnivået i fasaden er lavere enn LDEN 62 dB. I henhold til krav 
fra TEK10/17 er det forutsatt at byggene har: 

• Balansert ventilasjon 
• GU-gips som vindsperre i fasadeveggene 
• Ingen ventiler/spalteventiler i fasaden 

Hvis forutsetningene over er tilfredsstilt vil fasadene normalt ha følgende lydegenskaper: 

• Vegger med luftlydisolasjon Rw + Ctr ≥ 43 dB  
• Vinduer med luftlydisolasjon Rw + Ctr ≥ 29 dB 

 

Enkelte fasader vendt mot Nordbyveien vil få fasadenivå opp mot LDEN 65 dB, se Figur 4-4 til og med 
Figur 4-6. Det vil sannsynligvis være behov for fasadetiltak på støyutsatte fasader i prosjektet for å få 
et tilfredsstillende innendørs lydnivå, selv ved bygging etter TEK17 med balansert ventilasjon og gips 
som vindsperre. Innendørs lydnivå må beregnes for rom mot støyutsatt fasade slik at det settes 
riktige lydisolasjonskrav på yttervegger, vinduer m.m. Det blir sannsynligvis behov for fasadetiltak i 
form av lydglass. 

Det anbefales vinduer med bedre lydisoleringsegenskaper for boligene i nærheten av innkjørsler og 
p-kjeller. Dimensjonering av vinduer må utføres i byggeplanfasen når endelig planløsning og 
materialvalg foreligger. 
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Figur 4-4 De fleste fasadene vendt mot Nordbyveien havner i gul sone. Private uteplasser vendt ut mot støyutsatt side er 
planlagt innglasset. Tette rekkverk på takterrasser er markert med blå farge. 

 

Figur 4-5 Sett fra øst. Private uteplasser vendt ut mot støyutsatt side er planlagt innglasset. Tette rekkverk på takterrasser 
er markert med blå farge. 

 

Figur 4-6 Sett fra nordvest. Private uteplasser vendt ut mot støyutsatt side er planlagt innglasset. Tette rekkverk på 
takterrasser er markert med blå farge. 
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4.2.3. Stille uteoppholdsareal 

Det er i Ås' kommuneplan ikke tallfestet størrelse til minste stille uteoppholdsareal. Utenfor 
avvikssoner anbefaler støyretningslinjens veileder, M-128, et minste stille uteoppholdsareal på 
minimum 30 m2 per boenhet for leilighetsbebyggelse og minimum 50 m2 for annen bebyggelse, der 
minimum 6 m2 av disse skal være privat utendørs oppholdsareal. Dette arealet kan være på 
bakkeplan, på balkonger eller en kombinasjon. 

Beregninger utført i 1,5 meter over bakken viser at utearealer ca. 20 - 40 m ut fra veisenterlinjene vil 
ligge i gul støysone, se Vedlegg E. Tilfredsstillende støynivå på private utearealer vendt mot veien 
ivaretas av innglassede terrasser/balkonger. Leilighetsblokkene mot Norbyveien vil gi god 
støyskjermende virkning for uteoppholdsarealene vendt mot nord. Lekeplasser, felles og private 
utearealer anbefales plassert i hvit sone. 
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5. KONKLUSJON 
 

 

Støyberegninger for boligprosjektet på Østre Solberg viser følgende resultater: 

• Leilighetsblokkene, samt 1 rekkehus vil havne i gul støysone. 

 
• Alle 4 blokkene langs Nordbyveien vil få fasader i gul sone. Private uteplasser vendt ut mot 

støyende side er planlagt innglasset. Det er foreslått høyder på tett rekkverk på enkelte 

takterrasser for å skape stille side utenfor støyfølsomme rom og stille uteoppholdsareal. 

Planløsninger må generelt tilpasses for å ivareta krav til stille side. 

 
• Det vil være tilstrekkelig størrelse på stille uteoppholdsarealer. 

 
• Innendørs lydnivå må beregnes for rom med støyutsatte fasader. 
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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 
▪ Norsk Standard, NS 8175:2018, Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper 
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VEDLEGG C | uteoppholdsarealer 1,5 m
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VEDLEGG D | støysonekart 4 m
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VEDLEGG E | støysonekart 1,5 m
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VEDLEGG F | støyutsatte fasader vs. stille side
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