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1. INNLEDNING

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for på Gnr.73 Bnr.14,80, Epleveien 23 i Øvre
Eiker kommune har Rambøll på oppdrag av fra Helge Wetterstad utført en støyvurdering for
utbyggingsområdet.

Beliggenheten gjør at støy fra vegtrafikk har blitt utredet. I henhold til Miljøverndepartementets
retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442, må det foretas en støyfaglig vurdering når
boliger ligger i «gul» støysone. I praksis utarbeides det forslag til tiltak og det genereres
støysonekart og fasadeberegninger for å sikre at boligene tilfredsstiller kravene i T-1442.
Beregningene skal utarbeides for en prognosesituasjon 10 år fram i tid.

Oppdraget er løst på grunnlag av digitalt kartmateriale, reguleringsplan samt trafikktall fra
Statens vegvesen.

Helge Wetterstad har vært kontaktperson for oppdraget, Øivind Asle Nilsen har vært
oppdragsleder for Rambøll og har laget beregningsmodell og utført beregningene og skrevet
denne rapporten.

Figur 1 - Utkast til ny reguleringsplan
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2. DEFINISJONER
Tabell 1 - Definisjoner brukt i rapporten

dBA Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve
A (L A , angitt i dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for
alle dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå.

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med
5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed
hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir
produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag
til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet
beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning
over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier.

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over
en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer.
Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et
gjennomsnittlig lydnivå over døgnet.

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms og
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode.

Lmaks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd.
L maks  er svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres.
(tidskonstant som skal brukes, hvilke topper som skal
inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste
definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden
Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy (1996) har definert
L maks til det nivået som overskrides en viss prosent av tiden.
Her er 5 % som anbefalt verdi.

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik
at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l.

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de
frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges
forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor
hørselen har lav følsomhet.

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år
delt på 365 døgn.

ÅDT-T Andel tungtrafikk (>3,5 tonn) av ÅDT. Oppgitt i prosent.
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3. MYNDIGHETSKRAV
I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2010) er det gitt funksjonskrav med
hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til
akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger -
Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for
å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.

Eksterne støyforhold er regulert av Klima- og miljødepartementets ”Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging” (T-1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging” (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere
aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå
henvises det videre til grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175.

Figur 2 - Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder

Plan- og
bygningsloven

T-1442
Retningslinje for
behandling av støy i
arealplanlegging

TEK
Teknisk forskrift
[TEK97, TEK07, TEK10]

M-128
Veileder til Klima- og
miljødepartementets
retningslinje

Veiledning til
teknisk forskrift
Kap 13 Miljø og helse

LOVVERK FORSKRIFT VEILEDERE STANDARDER

NS 8175
Lydforhold i bygninger -
Lydklasser for ulike
bygningstyperRETNINGSLINJE
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T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone:

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell .

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå
i nattperioden kl.

23 - 07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå
i nattperioden kl.

23 - 07

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF

Bane 58 Lden 75 L5AF 68 Lden 90 L5AF

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.

Tabell  er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra
utendørs lydkilder.

Tabell 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre
utendørs lydkilder

Lden, Lp,AFmax,95,
Lp,Asmax,95, Lp,Aimax,
Ln (dB)
for støysone

Nedre grenseverdi
for gul sone

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk
menes f. eks soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest
utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen.
Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon.
Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er
avsatt til opphold og rekreasjonsformål.
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Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske
grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom
støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig
tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt
kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet
areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone
bør likevel følgende forhold innfris

Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning,
for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides
Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal
med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune.

NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike
bygninger med ulike bruksforemål. Tabell 4 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs
lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger.

Tabell 4 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent og maksimalt
lydtrykksnivå Lp,AeqT og Lp,AFmax

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,Aeq,24h (dB) 30

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB)
natt, kl. 23-07

45

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer.
Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over
grenseverdien.
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4. BEREGNINGER

4.1 Forutsetninger og metode

Støy er beregnet ved hjelp av programmet Novapoint Støy. Programmet beregner vegtrafikkstøy
i henhold til Nordisk beregningsmetode og gjeldende EU-krav.

Den nordiske beregningsmetoden tar hensyn til meteorologiske forhold på den måten at det i
beregningene forutsettes 3 m/s medvind fra kilde til mottaker (dvs. medvind i alle retninger) og
at det er positiv temperaturgradient (dvs. varmere oppe i lufta enn ved bakken), et forhold som
bl.a. er gjeldende på fine sommerkvelder, eller ved tåke. Begge disse meteorologiske forholdene
medvirker til høyere støynivå hos mottakeren enn når de motsatte forholdene er gjeldende.
Beregningsmetoden tar videre hensyn til marktype (dvs. hardheten i bakken) med tanke på
absorpsjon og refleksjon i bakken samt refleksjoner fra bygninger.

Terrengdata og bygningsomriss er hentet fra digitalt kart. For beregning av utendørs støynivå er
beregningspunktene frittfelt. Retningslinjene setter støygrenser som såkalt frittfelt lydnivå. Med
frittfelt menes at refleksjoner fra fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige
refleksjonsbidrag er tatt med i beregningene.

4.2 Faktorer som bestemmer støyen

Mange faktorer er med på å bestemme støyen ved eller inne i boligen. Dette er vist på figur.

Faktorene er delt i tre grupper.

1) de som bestemmer utstrålt støy fra trafikken

2) de som bestemmer demping fra vegen til mottakerpunktet

3) de som bestemmer demping utenfra og inn i et mottakerrom

Figur 3
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4.3 Usikkerhet

Alle beregninger er beheftet med en viss usikkerhet. Kote- og sonegrensene skal derfor ikke
oppfattes som skarpe grenser, men som noe omtrentlige. For Nordisk metode oppgis en generell
beregningsusikkerhet på inntil 1-3 dB. Sannsynligheten for at det beregnede nivå er for høyt, er
derfor større enn at det er for lavt. Beregningsmodellen er altså noe konservativ og beregner på
den sikre side.

4.4 Beregningsmetode og inngangsparametere

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy 1. Denne
metoden tar hensyn til følgende forhold

Trafikkdata lette kjøretøyer (personbiler, minibusser o.l.)
Trafikkdata tunge kjøretøyer (busser, lastebiler o.l)
Hastighet
Veibanens stigningsgrad
Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng
Refleksjonsforhold og skjerming fra bygninger o.l
Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra
fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes
(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens
refleksjoner tatt med, mens lydnivå på bygningsfasader er såkalt frittfelt.

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk.
Beregningene er utført med Novapoint Støy verson 18.30 FP3. De viktigste inngangsparametere
for beregningene er vist i Tabell under.

Tabell 5 - Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget

Egenskap Verdi

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)

Refleksjoner, punktberegninger 1. ordens

Markabsorpsjon Generelt: 1 (”myk” mark, dvs. helt lydabsorberende).
Vann, veier og andre harde overflater: 0
(reflekterende)

Refleksjonstap bygninger,
støyskjermer

1 dB

Beregningshøyde, støysonekart 1,5 m og 4 meter.

Oppløsning, støysonekart 3 x 3 m

Beregningshøyder, bygninger 2 m og 3 meter for hver etasje

1
 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok 064 Statens vegvesen, 2000.
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5. TRAFIKKDATA

5.1 Trafikk som er brukt i beregningene

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veger.
Disse er ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tungtrafikk og hastighet på vegene. En oversikt over
er gitt i tabellen nedenfor. Trafikktall og fartsbegrensninger for vegene er hentet fra Statens
Vegvesen Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og fremskrevet i samsvar med prognosefaktorene for
Buskerud i Nasjonal Transportplan. Se også trafikkanalyse som er utarbeidet I forbindelse med
reguleringsplanen.

Fordeling av trafikk på dag (kl.07-19), kveld (kl.19-23) og natt (kl.23-07) er antatt til 84-10-6
prosent (”by og bynærme område”, hentet fra veileder til retningslinjer T-1442).

Tabell 6 - Dagens og framtidig trafikk i veinettet, ÅDT (kjt/døgn).

Vei
Trafikk Trafikk Hastighet Tungtrafikk

ÅDT 2017 ÅDT 2027 Km/t %

Fv,61 Semsmoveien 3.500 4.200 30 5
Plommeveien 125 250 30 2
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6. BEREGNINGER
Ved støyberegninger er programmet Novapoint støy benyttet. Beregningsgrunnlaget er basert på
en digital kartmodell med tilhørende vegtraséer i terrenget. Vegene er modellert med vegbredder
og høyder. For støysonekart er beregningshøyden satt til 4 meter, noe som er standard,
lydnivåene er gitt i enheten Lden (day-evening-night). Nivåene er da direkte sammenlignbare med
grenseverdiene i T-1442, se tabell 2.

6.1 Støy(sone)kart

Tegning X1. Beregning med trafikk fremskrevet til 2027.
Beregningspunkter 4m over mark.

Tegning X2. Punktberegninger ved fasade med trafikk fremskrevet til 2027.
Beregningspunkter 2m og 5m over mark.
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6.2 X1 Støysonekart X1, beregningspunkter 4m over mark.

Figur 4 - Beregning med dagens trafikk 2027.
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6.3 Beregninger på bygg langs Plommeveien ifm. trafikkøkning.

Det er gjennomført detaljerte støyberegninger på fasader på bygg langs Plommeveien. Se figur 5
for beliggenhet av beregningspunktene. Som det fremgår av beregningene i tabell 10 blir det
liten eller ingen forskjell på støynivået ved flytting av varemottak.

Tabell 7 - Resultater punktberegninger på fasader, beregnet med trafikk fremskrevet til 2027.

Adresse Plan/
Etasje

Støynivå, ved
fasade med dagens

trafikk
Lden (dB)

Støynivå, ved fasade
med ny

trafikksituasjon
Lden (dB)

Merknader

Plommeveien 8,10 1 57 57 Støy fra Fv.61 Semsmoveien er
dominerende for dette huset.2 59 59

Plommeveien 18 1 49 52
Fasade mot Plommeveien

2 51 53

Plommeveien 22 1 52 55
Fasade mot Plommeveien

2 52 55

Plommeveien 26 1 48 51
Fasade mot Plommeveien

2 48 51

Plommeveien 28 1 45 48
Fasade mot Plommeveien

2 46 49

Kisebærstien 2 1 47 50 Fasade mot Plommeveien
2 47 50

Plommeveien 38 1 50 53
Fasade mot Plommeveien

2 50 53

Plommeveien 1 1 56 56 Støy fra Fv.61 Semsmoveien er
dominerende for dette huset.2 59 59

Plommeveien 9 1 51 54
Fasade mot Plommeveien

2 51 54

Plommeveien 22 1 49 52
Fasade mot Plommeveien

2 49 52
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6.4 X2 Fasadeberegninger Plommeveien ifm. trafikkøkning.
Figur 5 – Oversikt beregningspunkter på bygg langs Plommeveien
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7. FASADEISOLASJON, NS8175 BYGGEFORSKRIFTENE
Norsk Standard NS 8175 er utarbeidet for å kunne brukes som referanse til TEK10.
I NS 8175 angis lydkravene som normerte krav i henhold til klasse A til D. Kravene i
byggeforskriften anses å være oppfylt når grensene i NS 8175 klasse C er oppfylt.

For boliger er følgende grenseverdier angitt i klasse C i NS 8175, 2, for innendørs lydforhold
fra utendørs lydkilder:

I oppholds og soverom fra utendørs lydkilder: LpA,eq,24h  30 dB.
I oppholds soverom fra utendørs lydkilder LpA,maks, [natt, kl. 23-07]  45 dB.

Grenseverdien for LpA,maks på soverom gjelder ved mye nattrafikk og/eller mer enn 10 nattlige
støyhendelser over grenseverdien, og ikke enkelthendelser.

Med så lave utendørs støynivåer behøves det ikke spesielle lydisolasjonskrav ut over det som er
beskrevet i byggeteknisk forskrift. Kontrollberegnin.
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8. OPPSUMMERING/KONKLUSJON

Det er gjort beregninger for å kartlegge støynivåer på utbyggingsområde.
Det er utført beregninger med støy fra vegtrafikk. Utbyggingsområdet ligger i nærheten av Fv.61
Semsmoveien, beregningsresultatene viser at støynivået er tilfredsstillende for hele
utbyggingsområdet.

På grunn av trafikkøkning i Plommeveien er det også gjennomført detaljerte støyberegninger på
fasadene langs denne vegen. Se figur 5 for beliggenhet av beregningspunktene.
Trafikkøkningen er beregnet til 50%, fra Ådt 125 til Ådt 250, dette vil gi en økning i støynivået på
3 dB. Som det fremgår av beregningsresultatene i tabell 7 vil alle boligene få støynivåer på
fasadene på Lden 55 dB eller lavere

Vi ser at beregningsresultatene og våre forutsetninger gjør at område egner seg som for
boligbygging uten noe form avbøtende tiltak.
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APPENDIKS A

Miljø

Ifølge Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) er helseplager grunnet støy det miljøproblemet
som rammer flest personer i Norge2. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om
lag 80 % av støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til
fysiske lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og
opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie
omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder
vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne.

Støy – en kort innføring

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i
hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået
måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et
ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000
Hz). Ved ca 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk
smerte i ørene.

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En
endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en
fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre
faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået
øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i
Tabell. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og
det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det
også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy.

Endring Forbedring
1 dB Lite merkbar
2-3 dB Merkbar
4-5 dB Godt merkbar
5-6 dB Vesentlig
8-10 dB Oppfattes som en fordobling av opplevd lydnivå

Tabell 8 - Endring i lydnivå og opplevd effekt.

2
 http://www.klif.no/no/Tema/Stoy/

http://www.klif.no/no/Tema/Stoy/
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Ramboll

Økning i støynivå ved økt trafikkmengde eller kjørehastighet

Økning i kjørehastighet med samme trafikkmengde på samme veistrekning vil gi utslag som vist i
Figur 4. Dette innebærer blant annet at å øke hastigheten fra 80 km/t til 100 km/t på en gitt
strekning med samme trafikkmengde vil føre til en relativ økning i støynivå på 2,5 dB.

Figur 6 - Relativ forskjell i lydnivå ved ulike hastigheter.

For økning i trafikkmengde gjelder logaritmisk addisjon som vist i Feil! Fant ikke
referansekilden.7. Dette innebærer blant annet at en dobling i trafikkmengde, som tilsvarer en
økning i trafikkmengde på 100 %, vil føre til en relativ økning i støynivå på 3 dB.
en gitt strekning med samme trafikkmengde vil føre til en relativ økning i støynivå på 2,5 dB.

Figur 7 - Relativ forskjell i lydnivå ved økning i trafikkmengde
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