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1 Innledning 

I forbindelse med utbygging av boligfelt B4 på Ormåsen i Øvre Eiker kommune, har Sweco utført 

støyberegninger på oppdrag fra Ormåsen Utbygging AS. Formålet med beregningene er å 

undersøke om eksisterende boliger i Jungerveien eller Ormåsen blir utsatt for støy over gjeldende 

anbefalte grenseverdier. 

1.1 Situasjon 

Boligfeltet som skal bygges ligger vest for E134 som vist i figurene under. 

 

Figur 1: Beliggenheten til Ormåsen i forhold til omkringliggende områder. 

Ormåsen har biladkomst via Jungerveien. Avstanden fra Ormåsen til kryss på E134 er ca. 3 km. 

 

Figur 2: Oversikt over Jungerveien mellom Ormåsen i vest og E134 i øst (kartkilde: www.finn.no). 

Boligfeltene B6 og B7 er under utbygging og delfelt B7 Beversvingen er ferdig utbygd. 
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Figur 3: Oversikt over de ulike utbyggingsområdene på Ormåsen (kilde: kommunekart.com). 
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2 Regelverk og grenseverdier 

2.1 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. 

2.2 Klima- og miljødepartementets støyretningslinje 

Klima- og miljødepartementets planretningslinje T-1442/2016 gjeldende fra 20. desember 2016 

legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 

Retningslinjen gjelder i følgende tilfeller: 

• Etablering av nye boliger eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt 

støykilde. 

• Etablering av ny støyende virksomhet. 

• Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet, forutsatt at ny plan medfører krav 

om ny plan 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 

vegtrafikkstøy er vist i Tabell 1. 

Tabell 1: Utdrag fra T-1442: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse 

for vegtrafikkstøy. Alle tall er "frittfelt" A-veid lydnivå i dB re 20 μPa. 

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 

For etablering av ny støyende virksomhet gjelder følgende anbefaling i T-1442: 

«Det bør søkes å redusere støybelastningen i alle prosjekter der det kreves ny plan etter plan- og 

bygningsloven, eller der eksisterende plan må endres vesentlig. 

Kommunene bør derfor så langt det er mulig ikke tillate ny støyende virksomhet som medfører at 

eksisterende bygninger blir utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte grenseverdiene i tabell 3. 
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Det samme gjelder for vesentlig endringer eller utvidelser av støyende virksomhet som øker støynivåene 

merkbart (> 3,0 dB) for eksisterende bygning med støyfølsomt bruksformål. 

Der ny støyende virksomhet etableres i rød eller gul sone for en eksisterende støykilde, kan det vurderes 

å tillate høyere grenseverdier enn de som er anbefalt i tabell 3, forutsatt at bebyggelse med støyfølsomt 

bruksformål med støybelastning over de anbefalte grenseverdiene ikke blir utsatt for høyere 

sumstøynivå og/eller vesentlig høyere maksimalnivåer enn tidligere.» 

2.3 Kommuneplanbestemmelser Øvre Eiker kommune 

I Øvre Eiker kommunes arealplan er følgende bestemmelser relevante for støy: 

Uteoppholdsareal § 11-9 nr. 5 og 8 

For nye tiltak innenfor byggeområdene skal det dokumenteres hvordan uteoppholdsareal og 

grønnstruktur er ivaretatt. (…) Brukbart uteoppholdsareal skal være egnet til lekeareal og 

rekreasjon. I vurderinger av om uteoppholdsarealer er brukbart vil temaer som terreng, sol, 

støy, m.m. vektlegges. (…) Leikeplasser skal ha et utendørs støynivå som ikke overskrider 

Lden = 55 dB. 

Støy § 11-9 nr. 6 

Støysonekart er utarbeidet langs noen riks- og fylkesveier i kommunen. Inntil gule og røde 

støysoner fullt ut er kartfestet i kommunen, stilles det krav om støydokumentasjon ved 

planlegging og søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy fra 

veitrafikk, jernbane eller andre støykilder og som ikke er omfattet av foreliggende 

støysonekart. Det stilles også krav om støydokumentasjon ved planlegging av ny støyende 

virksomhet. Det vises for øvrig til veiledende Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen (T-1442). 

2.4 Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder 

Overordnede krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor 

bygninger er gitt i § 13-6 i ”Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk” (TEK): 

«Lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk 

og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Krav til lydforhold gjelder ut 

fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard 

NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper.» 

NS 8175 er tilpasset T-1442 slik at utendørs grenseverdier for boliger i klasse C 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”. Høyeste grenseverdi for 

innendørs A-veid døgnekvivalent lydtrykknivå og maksimalt lydtrykknivå fra utendørs kilder. Alle tall er A-veid 

lydnivå i dB re 20 μPa. 

Type område Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

I oppholds- og 
soverom fra 
utendørs kilder 

LpA,ekv,24t [dBA] 20 25 30 35 

I soverom fra 
utendørs kilder 

LpA,maks* [dBA] 35 40 45 50 

*Forutsatt mer enn 10 hendelser over grenseverdi pr natt. 
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3 Metode og grunnlag 

3.1 Metode 

Det er utarbeidet en beregningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag. Nye boliger er modellert basert 

på 3D-modell fra oppdragsgiver. 

Markdempning er satt til 1 (”myk mark") på terreng utenfor vei. For bygninger er det antatt 

absorpsjonsfaktor α=0,21 (tilsvarer et refleksjonstap på 1 dB). Beregningene er utført ved bruk av 

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, med beregningsprogrammet CadnaA (versjon 2020). 

Som grunnlag for støysonene er det beregnet immisjonspunkter med avstand 10 x 10 meter, i 

høyde 1,5 meter over terreng. Beregningene inkluderer 1. ordens refleksjoner1. 

3.2 Trafikkdata 

Det er benyttet trafikktall (ÅDT og tungtrafikkandel) fra trafikkvurderingen som er utarbeidet av 

Sweco. Fordeling over døgnet er basert på gruppe 2-fordeling i T-1442s veileder M-128 som tilsvarer 

typisk fordeling for veger i by og bynære områder. 

Tabell 3 viser trafikktallene som er benyttet i beregningene. 

Tabell 3: Trafikkdata benyttet i beregning. 

Veglenke ÅDT Hastighet  

[km/t] Tungandel [%]  Før utbygging* Etter utbygging 

E134 nord for* 17 300 17 300 90 10 

E134 sør for* 12 000 12 000 90 10 

Jungerveien** 2 300 / 3 600 4 300 70 / 60 / 40 11 

* Det er gjennomført en innledende beregning av støy fra E134 for å undersøke hvilke bygninger i 

Jungerveien som bare er påvirket av støyen fra europavegen. Resultater i denne rapporten er fra beregninger 

utført uten E134. 

** For Jungerveien vises to ÅDT før utbygging. Det er beregnet at det i dagens situasjon uten felt B6 og B7 er 

en ÅDT på 2 300 i Jungerveien. Med ferdig utbygging av B6 og B7 vil veien ha en ÅDT på ca. 3 600 og etter 

utbygging av felt B4 vil veien ha en ÅDT på ca. 4 300. Etter butikken i starten av Ormåsen minker ÅDT på 

Jungerveien etter hver avkjørsel. 

  

 
1n. ordens refleksjoner: Lydrefleksjoner via n bygning(er) eller skjerm(er). 
 2. ordens 

lydrefleksjon 
1. ordens 

lydrefleksjon 

Direktelyd 

Veg 
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4 Beregningsresultater 

4.1 Gjennomsnittlig lydnivå (Lden) 

4.1.1 Dagens situasjon 

Beregningsresultater som viser støysituasjonen i dag er vist i Figur 4. 

 

Figur 4: Figuren viser støyutbredelsen før utbyggingen av B4, B6 og B7. 

4.1.2 Etter utbygging av B4 

Beregningsresultater som viser støysituasjonen etter ferdig utbygging av B4, B6 og B7 er vist i 

Figur 5. 

 

Figur 5: Figuren viser støyutbredelsen etter bygging av B4, B6 og B7. Rød ring markerer området for felt B4. 
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4.2 Maksimalnivå (L5AF) 

På tre eksisterende boliger er det beregnet støynivåer som er høye nok til at grenseverdien for 

maksimalnivå kan være overskredet både for dagens situasjon og for fremtidig situasjon. Det er 

avhengig av plasseringer av soverom i disse boligene om grenseverdien faktisk er overskredet 

siden grenseverdien gjelder utenfor og i soverom. 

5 Vurderinger for Ormåsen B4 

Ingen boliger i boligfeltet Ormåsen B4 vil få støy over grenseverdi på utendørs oppholdsareal og 

det kreves dermed ingen avbøtende tiltak. Ingen spesielle hensyn må tas for å ivareta krav til støy 

innendørs fra vegtrafikk. 

6 Vurderinger for eksisterende boliger 

For eksisterende boliger øker støynivået generelt med nesten 3 dB (2,8 dB økning) som følge av 

utbyggingen av B4, B6 og B7. For utbyggingen av boligfeltet B4 alene øker støynivået med 1,8 dB. 

Det vil si at utbyggingen av B4 alene ikke fører til en merkbar økning i støynivå men eksisterende 

boliger i Jungerveien har definitivt opplevd en merkbar økning i støynivå dersom hele boligområdet 

Ormåsen blir sett under ett. Øvre Eiker kommune bør vurdere om 17 eksisterende boliger som har 

støy over anbefalt grenseverdi skal vurderes for tiltak på fasade og uteoppholdsareal. 

6.1 Lydforhold på utendørs oppholdsareal 

Dersom vi antar at boligene har uteplasser på sørsiden av boligen vil det i hovedsak være boligene 

nord for Jungerveien som har eller får støy over anbefalt grenseverdi på utendørs oppholdsareal 

og i så fall kan ha behov for avbøtende tiltak på uteplass. 

6.2 Lydnivå på fasader 

Det er beregnet 10 boliger i Jungerveien med støy over anbefalt grenseverdi, tre av disse har 

støynivåer tilsvarende rød støysone. I Tabell 4 er disse boligene listet opp. 

Tabell 4: Boliger utenfor Ormåsen som har og/eller får støy over anbefalt grenseverdi 

Bolig Støynivå, Lden [dB] Kommentar 

Jungerveien 211 68  

Jungerveien 131 68  

Jungerveien 212 66 Skal rives 

Jungerveien 223 64  

Jungerveien 193 64  

Jungerveien 133 62  

Jungerveien 126 61  

Jungerveien 213 60  

Jungerveien 222 59  

Jungerveien 130 56  
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I Ormåsen byggefelt er det 7 boliger i felt B1 og B7 som etter utbyggingen av B4 vil få støy over 

anbefalt grenseverdi, disse er listet opp i Tabell 5. Det er trolig ingen av de som har støy over 

grenseverdi på uteoppholdsarealer og overskridelsene på fasader er små. 

Tabell 5: Boliger i Ormåsen byggefelt som får støy over anbefalt grenseverdi 

Bolig Støynivå, Lden [dB] 

Beversvingen 7 57 

Beversvingen 5 57 

Beversvingen 61 57 

Beversvingen 59 57 

Haresvingen 13 56 

Haresvingen 15 56 

Beversvingen 1 56 

 

6.3 Innendørs lydforhold 

For å avdekke om innendørs lydnivå i eksisterende boliger i Jungerveien overskrider krav gitt i NS 

8175 klasse C, må boliger befares og innendørs lydnivå må beregnes. Det er sannsynlig at boliger 

med støynivå over Lden 57 dB på fasaden kan ha innendørs støynivå over krav. 


