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1 Bakgrunn
Brekke & Strand Akustikk AS er engasjert av Eidsvoll kommune v/ Jan-Henrik Rongved for å bistå med
vurdering av utendørs støyforhold i prosjektet Sundal omsorgsboliger. Formålet med denne rapporten
er å dokumentere støyforholdene utendørs i forbindelse omregulering av området.

2 Situasjonsbeskrivelse
Det planlegges nye omsorgsboliger i Prost Krags vei, Sundet, Eidsvoll kommune, se figur 1. Tomten er
til en viss grad utsatt for støy fra veitrafikk på Rv 181 (Nesvegen) med trafikkmengde på ÅDT 6900. Den
ligger ca. 70 m vest for et industribygg som, ifølge oppdragsgiver, ikke er lenger i drift.

Figur 1 Sundet omsorgsboliger og nærområde (kilde:kart.finn.no).
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3 Myndighetskrav

3.1 Kommuneplan
Området er regulert til boligbyggelse1. Ifølge bestemmelser i Kommuneplanen gjelder følgende:
«Uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold (maks 55 dBA)».

3.2 Retningslinje T-1442/ 2016

3.2.1 Grenseverdier
Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442/2016
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for rom
med støyfølsomt bruksområde må grenseverdier i tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av
T-1442 er gitt i vedlegg.

Tabell 1 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor
vinduer til rom med støyfølsomt
bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

3.2.2 Støysoner
I retningslinje T-1442 opereres det med to typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet
nivå:
Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

Nærmere beskrivelser av støysoner og anbefalinger og unntak fra anbefalingene (avvik) er gitt i
vedlegg.

1 Eidsvoll kommune, Kommuneplan 2015-2026, Arealdelen - delområder
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4 Resultat av støyberegninger
Det er utført beregninger av støynivå med beregningsprogrammet CadnaA versjon 2021 MR 1.
Beregningene er basert på Nordisk beregningsmetode for veitrafikk, Nord96. Anvendt trafikkmengde i
beregningene er som vist i Tabell 2.

Tabell 2 - Trafikkmengde

Vei
Grunnlagsdata

ÅDT i 2031
Andel tunge

kjøretøy
Hastighet

ÅDT Telleår

Nesvegen 6 8792 2019 8 183 10 % 60 km/t

Eidsvollvegen 9 8672 2019 11 737 10 % 60 km/t

Sundgata 1 6773 2017 1 988 7 % 40 km/t

Tynsåkvegen 1 7323 2017 2 052 2 % 40 km/t

Kastellvegen 1 1233 2017 1 334 7 % 40 km/t

I beregningene er det brukt ÅDT 200 for Prost Krags vei.

4.1 Støysonekart
Figur 2 viser beregnet støysonekart. Prosjektet ligger i hvit støysone.

Figur 2 Beregnet støysonekart, Lden. Beregningshøyde 4,0 m.

2 Trafikktall hentet fra NVDB
3 Trafikktall basert på telling mottatt fra Eidsvoll kommune.
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4.2 Støynivå ved fasade
Figur 4 viser beregnet ekvivalent støynivå Lden ved fasader for etasjen med høyest støynivå.
Beregningene viser at grenseverdien er tilfredsstilt ved alle fasader.

Figur 3 Beregnet ekvivalent støynivå utenfor fasade, Lden (dB), frittfeltsverdi.

5 Oppsummering
Grenseverdier i retningslinje for støy i arealplanlegging; T-1442/2016, er tilfredsstilt i prosjektet.
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Vedlegg A: Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/ 2016

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 skal
legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

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.

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 2 oppfylles.

Tabell 3 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsomt bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB

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 rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv.

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk.
Grenseverdiene er gitt i tabell 3.

Tabell 4 – Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23-07 L5AF

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23-07 L5AF

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. I utgangspunktet bør slik
bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 1.
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Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om
rammetillatelse i byggesaker.

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate
annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål.

Avvik fra anbefalingene

I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har
angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av
ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike avviksområder bør kommunen stille konkrete krav
til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Kravene bør nedfelles i planbestemmelsene slik at de
blir juridisk bindende.

Eksempel på krav:

• Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side.
• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot

stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
• Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.
• Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot

støyutsatt side må ha balansert ventilasjon.

I videre anbefaling for saksbehandling i gul og rød sone sier T-1442 at retningslinjens prinsipper om at
alle boenheter skal ha en stille side og tilgang til et støymessig tilfredsstillende uteareal bør følges.
Byggteknisk forskrift må være oppfylt.
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