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Sweco Norge AS har utført beregning av støy fra vegtrafikk for et planlagt boligbygg i Sundgata 15 i 
Eidsvoll kommune i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan.  

Planlagt bygg ligger i gul støysone med høyeste beregnede lydnivå ved fasade Lden = 62 dB. Fasade mot 
nord, sør og øst har beregnet støynivå under anbefalt grenseverdi i T-1442 (Lden = 55 dB) og regnes som 
en «stille side». 

Det vil ikke være mulig å tilfredsstille bestemmelser i områdeplanen uten en veldig høy støyskjerm mot 
Sundgata evt. at hele fasaden bygges som innglassede balkonger, noe som ikke anses som 
hensiktsmessig eller ønskelig. 

T-1442 åpner for avvik fra anbefalte grenseverdier dersom det nedfelles krav til avbøtende tiltak i 
planbestemmelsene. Det er gitt forslag til reguleringsbestemmelser for å ivareta intensjonen i T-1442 ift. 
hva som er mulig i prosjektet og hva som anses som hensiktsmessig ut ifra andre forhold enn støy.  

I dette prosjektet er utsikt og sol mot støyutsatt side, noe som er uheldig i form av høye skjermingstiltak 
på uteplasser der en ønsker åpenhet mot utsikt/sol. Det er ikke spesielt høy trafikkmengde på Sundgata 
(estimert rundt 2600 biler i døgnet). Støyen har karakter av enkelthendelser: det er stille i lengre perioder 
– men tydelig støy hver gang et kjøretøy passerer. Ekvivalentnivået (Lden) alene gir derfor ikke et godt 
bilde av støyen ved lav trafikkbelastning. Dette kan være et argument for å akseptere noe høyere 
støynivå enn det som er anbefalt som gjennomsnitt over ett døgn dersom nødvendige tiltak for å 
tilfredsstille gjennomsnittsnivå vil være omfattende og uhensiktsmessig av andre stedlige forhold. 
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1 Innledning 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Sundberg Invest AS utført beregning av støy fra vegtrafikk for 

planlagt boligbygg i Sundgata 15 (Camilla-kvartalet) i Eidsvoll kommune i forbindelse med 

detaljreguleringsarbeid. Planlagt nytt bygg ligger i gul støysone for vegtrafikkstøy. Bygget ligger 

utenfor støysone fra jernbane og fly. 

Støynivåene har blitt vurdert etter Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2016), og Teknisk Forskrift 2017 (TEK17) v/ grenseverdier i NS 

8175:2012, lydklasse C. 

Det er benyttet plantegninger fra Romfarer arkitekt, datert 04.11.2019, som grunnlag for 

vurderinger. 

Planområdet ligger sentralt, ca. 300m fra Eidsvoll sentrum/Rådhuset ved krysset mellom Sundgata 

og Torget.   

 

   

Figur 1: Oversiktskart hentet fra www.norgeskart.no, planområdet er markert med rødt. 

  

http://www.norgeskart.no/
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2 Lyduttrykk 

I rapporten er følgende faglige uttrykk for støy tatt i bruk: 

Dag-kveld-natt lydnivå Lden er et A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et helt døgn der støybidragene 

i kveldsperioden (kl. 19-23) er gitt et tillegg på 5 dB og støybidragene i nattperioden (kl. 23-07) er 

gitt et tillegg på 10 dB. 

Statistisk maksimalt lydnivå Lp,AF,max,95/L5AF: statistisk maksimalverdi av A-veid lydtrykknivå som 

overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode. 

Maksimalt lydnivå Lp,AF,max: A-veid maksimalt lydtrykknivå (med tidskonstant Fast 125 ms). 

Døgnmidlet lydnivå Lp,A,24t: A-vektet tidsmidlet lydtrykknivå for et helt døgn. 

3 Krav og retningslinjer vedr. støy 

3.1 Kommunale bestemmelser 

Reguleringsbestemmelser i områderegulering for Eidsvoll sentrum, datert 12.02.2019, sier 

følgende om støy: 

 

Grenseverdier i tabell 3 i retningslinjen er gjengitt i Tabell 1 i neste delkapittel. 

Eidsvolls Kommuneplan 2015-2026 har følgende bestemmelser og retningslinjer knyttet til støy:   

§ 6 Leke-, ute- og oppholdsplasser 

Areal skal være sikret mot støy. Det foreligger også retningslinjer for minste uteoppholdsareal. 

3.2 Støyretningslinjen T-1442 

Anbefalte grenseverdier for støy på uteoppholdsareal og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk 

er listet i støyretningslinjen T-1442 [1] og er her gjengitt for relevante støykilder, se Tabell 1. 

Tabell 1: Anbefalt grenseverdi for utendørs støy ved boliger. 

Type brukerområde Grenseverdi*  

Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom 

bruk fra vegtrafikk 

Lden ≤ 55 dB 

L5AF ≤ 70 dB** 

* Kravene er relatert til T-1442s nedre grenseverdi for gul støysone.  

** Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser som overskrider grenseverdien per 

natt. Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart er bestemmende for støysonens 

utbredelse. 
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Ny bebyggelse som får støynivå ved én eller flere fasader (med vindu til oppholdsrom) som 

overskridelser grenseverdi gitt i Tabell 1 og hvor plangrep og planløsning er eneste mulige tiltak, 

innebærer et avvik fra retningslinjens anbefalte grenseverdier over, og det må gjøres 

kompromisser med tanke på støy. Målsettingen i støyretningslinjen er at slike støykompromisser 

blir minst mulige. 

Avvikssoner 

Der kommunen har avsatt områder til fortetting med ønsket høy arealutnyttelse kan det vurderes å 

tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i gul/rød sone dersom det stilles 

konkrete krav til ny bebyggelse. Kravene bør nedfelles i planbestemmelsene slik at de blir juridisk 

bindende.  

Eksempler på krav som kan stilles i avvikssone i reguleringsplan iht. T-1442:  

• Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side. 

• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom 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 støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 

støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon.  

• Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig 

solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 

3.3 TEK17 

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK17 [2], har fastsatt grenser til tillatt støy fra utendørs 

støykilder innendørs i støyfølsomme bygg. Grenseverdiene er tallfestet i tilhørende norsk standard 

NS 8175:2012 [3] der minstekravene er gitt ved lydklasse C. 

For boliger er kravene følgende: 

• Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu skal ikke overstige nedre grenseverdi for 

gul sone, jf. T-1442 (Lden = 55 dB) 

• Støynivå innendørs i støyfølsomme rom skal ikke overstige LpA,24t = 30 dB 

• Støynivået innendørs i soverom skal ikke overstige Lp,AF,max = 45 dB på natt. Gjelder 

dersom det er 10 eller flere hendelser over dette nivået i løpet av nattperioden (kl. 23-07).
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4 Støyberegninger 

Veitrafikkstøy er kartlagt for Nesvegen/Fv.181, men ikke for Sundgata. Støy fra Nesvegen berører 

ikke planområdet, jf. Figur 4.  

 

Figur 2: Overordnet støykartlegging av bl.a. Fv.181 gjennom Eidsvoll sentrum (kilde: Geonorge.no) 

Veitrafikkstøy fra Sundgata er beregnet iht. Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy med 

beregningsprogrammet CadnaA.  

Trafikkmengder er basert på trafikktellinger gjennomført av Eidsvoll kommune samt prognoser av 

framtidige trafikkmengder jf. kapittel 4.1.  

Det er beregnet støynivå på fasadene og for uteområder. Beregningshøyde på uteareal er 1,5 m 

over gulvflate og det er forutsatt akustisk reflekterende (hard) mark på hele området. 

4.1 Trafikkdata 

Nasjonal vegdatabank (NVDB) har ingen trafikktall for Sundgata langs planområdet. I forbindelse 

med utarbeidelse av Parkeringsstrategi i Eidsvoll sentrum (28.02.2018) er det gjennomført 

trafikkregistreringer. ÅDT i Sundgata nord for krysset med Sundbrua er her estimert til 1678 ÅDT.  

Trafikktelling for Sundgata er fremskrevet med en prognose 15 år frem i tid i tråd med T-1442, og 

iht. fylkesvise trafikkprognoser (se vedlegg 1). Det er i tillegg forventet en større utbygging av 

boliger i området som det er tatt hensyn til i fremtidig trafikkprognose. Forventet antall boliger 

(opplyst fra arkitekt pr. epost 12.11.2019) er 300 boliger ved Rubis/Torget og 100 boliger i 

Sundgata 13 – 19. Dette genererer en økt ÅDT på hhv. 750 og 250 for Rubis/Torget og Sundgata 

13 – 19 iht. Statens vegvesens Håndbok V7131. Det er antatt at ca. 2/3 av disse tar turen sørover 

fra krysset mellom Sundgata og Torget, mens ca. 1/3 tar turen nordover fra krysset. ÅDT benyttet i 

beregninger er vist i Figur 3. 

                                                      
1 Turproduksjonstaller pr. bolig er estimert til 2,5, da boligene ligger nært sentrum og vil være leiligheter. 

Sundgata 15 
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I Sundgata er det målt en snitthastighet på 40km/t. Dages fartsgrense er 50 km/t men kommunen 

har uttalt at fartsgrensen reduseres til 30 km/t. Dette vil også være gunstig for støynivå og det er 

tatt med i beregning for fremtidig situasjon.   

Døgnfordelingen for lokalveger er forutsatt som standard byveg, med 84 % av trafikk på dag, 10 % 

på kveld, 6 % på natt, og andel tungtrafikk som 5 %. Hastighet og andel tungtrafikk er brukt for 

prognoseåret.  

 

  

Figur 3: Estimerte fremtidige trafikkmengder på delstrekningene langs planområdet benyttet i beregninger 

  

Hastighet: 30 km/t 
Tungtrafikkandel: 5% 
Trafikkfordeling dag/kveld/natt: 84/10/6% 
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4.2 Situasjon og planløsninger 

Bygget har 7 etasjer. Uteareal er på balkonger mot vest, terrasser mot øst/vest og en bakgård på 

østsiden. Totalt er det 37 leiligheter i bygget, hvorav 28 er gjennomgående. Oversikten er vist 

under:  

1. etasje 2. etasje 

Gjennomgående 

leiligheter 

Ikke gjennomgående 

leiligheter 

Gjennomgående leiligheter Ikke gjennomgående 

leiligheter 

4 3 6 3 

 

 

  

3. etasje 4. etasje 

Gjennomgående 

leiligheter 

Ikke gjennomgående 

leiligheter 

Gjennomgående leiligheter Ikke gjennomgående 

leiligheter 

6 2 4 1 
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5. etasje 6. etasje 

Gjennomgående 

leiligheter 

Ikke gjennomgående 

leiligheter 

Gjennomgående leiligheter Ikke gjennomgående 

leiligheter 

4 0 3 0 

 

   

7. etasje  

Gjennomgående 

leiligheter 

Ikke gjennomgående 

leiligheter 

1 0 
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4.3 Beregnet støynivå 

4.3.1 Utendørs støynivå 

Figur 4 viser beregnet støynivå på uteoppholdsareal på bakkeplan i 1,5m høyde over lokalt terreng, 

samt høyeste lydnivå ved fasade.  

Som vist i figuren ligger bygget i rød støysone og høyeste lydnivå ved fasade er Lden = 62 dB. 

Fasade mot nord, sør og øst har beregnet støynivå under anbefalt grenseverdi i T-1442 (Lden = 55 

dB) og regnes som en «stille side». 

Bygget fungerer som en effektiv støyskjerm for uteareal på østsiden av bygget, som tilfredsstiller 

anbefalt grenseverdi med god margin. Støynivå på privat uteareal på vestsiden av bygget 

overskrider anbefalt grenseverdi. 

   

Figur 4: Høyeste støynivå, Lden [dB], ved fasade. Støykart med beregningshøyde 1.5 m over terreng. 
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Figur 5 og Figur 6 viser støynivå på for hver etasje2. 

 

Figur 5: Fasadenivå (Lden frittfelt) mot vest 

 

Figur 6: Fasadenivå (Lden frittfelt) mot øst 

  

                                                      
2 At bygget er nedtrappet mot sør vil ikke medføre noen vesentlige endringer i støynivå. Etasjehøyder er omtrentlig, da 

dette variere noe i bygget. 
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4.3.2 Innendørs støynivå 

Det er utført beregning av innendørs støynivå inkl. maksimalnivå. Maksimalnivå vil ikke være 

dimensjonerende for dimensjonering av fasaden. 

Krav til innendørs lydnivå vil være tilfredsstilt ved bruk av følgende løsninger: 

• Fasade med minimum trafikkstøyreduksjonstall Rw + Ctr = 40 dB. Dette tilsvarer standard 

lett fasade 240 mm isolert med I-profil og krysslagte stendere, luftet utvendig panel m/papp 

og innvendig tett plate. 

• Vinduer med minimum trafikkstøyreduksjonstall Rw + Ctr = 32 dB i 1. - 4. etasje for 

vinduer mot Sundgata. Øvrige vindu tilfredsstiller krav ved Rw + Ctr = 27 dB.  

• Balansert ventilasjonsanlegg og lukkede ventiler forutsettes 

5 Vurderinger ift. kommunale bestemmelser 

Bestemmelser i områdeplanen sier at utendørs støynivå skal tilfredsstille anbefalt grenseverdi i T-

1442 (Lden 55 dB). Dette vil ikke være mulig å tilfredsstille uten en veldig høy støyskjerm mot 

Sundgata evt. at hele fasaden bygges som innglassede balkonger, noe som ikke anses som 

hensiktsmessig eller ønskelig. 

T-1442 åpner for avvik fra anbefalte grenseverdier jf. kapittel 3.2 dersom det nedfelles krav til 

avbøtende tiltak i planbestemmelsene. I kapitlene videre diskuteres mulige avbøtende tiltak opp 

imot T-1442 ut ifra byggets utforming og plassering. 

5.1 Liten trafikkmengde på Sundgata 

Det er ikke spesielt høy trafikkmengde (estimert rundt 2600 biler i døgnet) i Sundgata. Dette 

sammen med byfordeling på vegen betyr at det vil være mer trafikk på morgen og ettermiddag 

(rush-tid), mens det vil være betydelig lavere trafikkmengde f.eks. på kveldstid og i helger. I 

gjennomsnitt tilsvarer ÅDT 2600 i snitt 1 kjøretøypassering pr. minutt på kveldstid og én passering 

hvert 3. minutt på natt. I perioder vil det være lengre eller kortere mellom hver kjøretøypassering. 

Veilederen M-128 [4] til retningslinjen T-1442 sier følgende om veger med lav trafikkmengde: 

«Ved veger med trafikkvolum mindre enn noen få tusen biler i døgnet har støyen karakter av 

enkelthendelser: det er stille i lengre perioder – men tydelig støy hver gang et kjøretøy passerer. 

Ekvivalentnivået alene gir derfor ikke et godt bilde av støyen ved svært lav trafikkbelastning, dette 

bør tas hensyn til når ÅDT er under 1000.» 

Hvilke konsekvenser dette får er ikke videre vurdert i veilederen, men det kan være et argument for 

å akseptere noe høyere støynivå enn det som er anbefalt som gjennomsnitt over ett døgn (Lden 55 

dB) dersom nødvendige tiltak for å tilfredsstille gjennomsnittsnivå vil være omfattende og 

uhensiktsmessig av andre stedlige forhold. I dette prosjektet er utsikt og sol mot støyutsatt side, 

noe som er uheldig i form av høye skjermingstiltak på uteplasser der en ønsker åpenhet mot 

utstikt/sol. 

5.2 Stille side 

Gjennomgående boenheter med en «stille side» (Lden under 55 dB) er et viktig moment for boliger 
som har overskridelse av anbefalt grenseverdi iht. T-1442. 
 
De fleste (28 stk) boenheter er gjennomgående og vil ha tilgang til stille side mot nord/sør/øst, 
mens 9 boliger er ikke gjennomgående (1. – 4.etg) og vil kun være vendt mot støyutsatt side. 
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Dersom alle leiligheter skal være gjennomgående må plangrepet med innvendige trapperom 
omgjøres, evt. antall boenheter reduseres. Byggets buede form reduserer også muligheten for at 
alle boenheter kan være gjennomgående. 
 

Intensjonen i retningslinjen T-1442 er å oppnå en «stille side» for alle boenheter. Rom med 

støyfølsomt bruksformål bør i størst mulig grad vende mot «stille side». I situasjoner med boliger 

som kun har fasade mot støyutsatt side viser veilederen til T-1442 (M-128) et eksempel der det 

benyttes innglassede uterom («vinterhager») som støyskjerming. Dersom rom med støyfølsomt 

bruksformål planlegges med luftemulighet mot innglasset balkong kan dette anses som en «stille 

side». En slik løsning er erfaringsmessig ofte uønsket, og en mister åpenhet mot utsikt, luft og sol 

mot vest. På sommerstid kan det også bli veldig varmt i innglassede uterom og mulighet for 

kjøling/lufting samtidig med støyskjerming kan være begrenset. Dette tiltaket kan også virke noe 

overdimensjonert ift. trafikkmengden på vegen jf. kapittel 5.1. 

Med tett rekkverk på balkonger og lydabsorberende himling jf. Figur 7 i 3.etg og 4.etg vil dør/vindu 

bak balkong ha støynivå under Lden 55 dB. Det er med dette mulighet til å lufte med åpent vindu i 

stue mot balkong som mot en «stille side», mens soverom ikke vender mot balkong. I 1. og 2.etg 

kreves høyere skjermingstiltak på balkong/terrasse jf. kapittel 5.4 for å gi samme kvalitet. 

5.3 Planløsning 

T-1442 anbefaler at størst mulig andel av oppholdsrom vender mot stille side. Grunnet bygges 

utforming med smalere østside (stille side) enn vestside (støyutsatt side) er det begrenset hvor 

mange rom mot stille side som er mulig å oppnå. Alle gjennomgående leiligheter har minimum ett 

rom mot stille side. Dette bør være et soverom, noe som er ivaretatt på plantegninger.  

Avbøtende tiltak i form av balansert ventilasjon, mulighet for solavskjerming og evt. kjøling jf. 

kapittel 5.5 bør vektlegges i leiligheter med mindre andel rom mot stille side. 

5.4 Støynivå på uteareal 

Privat uteareal: 

Avbøtende tiltak som kan gjøres på fasade mot Sundgata er tett rekkverk og lydabsorberende 

himling på balkonger. Støyskjermende effekt er vanskelig å beregne da det finnes få presise 

metoder for dette, men estimeres å kunne gi 2 – 5 dB reduksjon. Dvs. støynivå på balkonger fra 

3.etg vil med dette kunne oppfylle anbefalt grenseverdi i T-1442 (Lden 55 dB). 
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Figur 7: Avbøtende tiltak på balkonger om reduserer støynivået. 

I 1. og 2.etg kan en med dette tiltaket få en mindre overskridelse (1 - 3 dB) av anbefalt grenseverdi 

i T-1442. Ytterligere reduksjon krevere høyere rekkverk (sannsynlig rundt 1,8 m). 

Felles uteareal: 

Boligene har tilgang til et større felles uteområde i bakgården på østsiden av bygget, samt enkelte 

leiligheter i 1.etg har privat uteareal i bakgården. Dette har støynivå godt under anbefalt 

grenseverdi til støynivå i T-1442 (Lden 55 dB).  

Veileder til T-1442 (M-128) legger vekt på at hver boenhet bør ha tilgang til et privat uteareal med 

tilfredsstillende støynivå, men tilgang til felles uteoppholdsareal på tomt kan kompensere for et 

privat uteoppholdsareal med noe høyere støynivå enn anbefalt. 

5.5 Vinduer i vegg mot støyutsatt side 

T-1442 anbefaler balansert mekanisk ventilasjonsanlegg i boenheter som har ett eller flere vinduer 

mot støyutsatt side (over Lden 55 dB). Dette vil alle boenheter ha som standard i TEK17. 

Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert bør ha utvendig 

solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. Dette for å sørge mulighet for f.eks. søvn uten 

åpent vindu (med fare for oppvåkning). Dette vil være et spesielt viktig avbøtende tiltak for 

leiligheter som ikke er gjennomgående med en stille side (9 stk i plan 1 - 4). 

  

Tett rekkverk, 1,2 m høyde 

Lydabsorberende himling/vegg 
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6 Forslag til reguleringsbestemmelser 

Det er her gitt et forslag til reguleringsbestemmelser med avbøtende tiltak for å ivareta intensjonen 

i T-1442. Dette er vurdert ut ifra hva som er mulig i prosjektet og med kompromisser ift. hva som 

anses som hensiktsmessig ut ifra andre forhold enn støy. 

Forslag til reguleringsbestemmelser: 

• Minimum 75 % av boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side 

• Minimum ett soverom i hver gjennomgående boenhet skal vende mot stille side 

• Alle leiligheter skal ha tilgang til uteoppholdsareal med fredsstillende støynivå. Balkonger 

og terrasser mot støyutsatt side skal ha tett rekkverk med minimum høyde 1,2 m og 

lydabsorberende himling på overliggende balkong. 

• Alle boenheter skal ha balansert mekanisk ventilasjon 

• Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, skal ha utvendig 

solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.  
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7 Konklusjon 

Planlagt bygg ligger i gul støysone med høyeste beregnede lydnivå ved fasade Lden = 62 dB. 

Fasade mot nord, sør og øst har beregnet støynivå under anbefalt grenseverdi i T-1442 (Lden = 55 

dB) og regnes som en «stille side». 

Kommunale bestemmelser 

Det vil ikke være mulig å tilfredsstille bestemmelser i områdeplanen uten en veldig høy støyskjerm 

mot Sundgata evt. at hele fasaden bygges som innglassede balkonger, noe som ikke anses som 

hensiktsmessig eller ønskelig. 

T-1442 åpner for avvik fra anbefalte grenseverdier dersom det nedfelles krav til avbøtende tiltak i 

planbestemmelsene. Det er i rapporten gitt et forslag til reguleringsbestemmelser med avbøtende 

tiltak for å ivareta intensjonen i T-1442, jf kapittel 0. Dette er vurdert ut ifra hva som er mulig i 

prosjektet og med kompromisser ift. hva som anses som hensiktsmessig ut ifra andre forhold enn 

støy. 

Privat uteareal 

Privat uteareal på baksiden (østsiden) i 1.etg har tilfredsstillende støynivå. 

Det er foreslått avbøtende tiltak på balkonger og terrasser på støyutsatt side i form av 1,2 m høyt 

tett rekkverk og lydabsorberende himling på ovenforliggende balkong. I 1. og 2.etg kan en med 

dette tiltaket få en mindre overskridelse (1 - 3 dB) av anbefalt grenseverdi i T-1442. Ytterligere 

reduksjon krevere høyere rekkverk (rundt 1,8 m).  

I dette prosjektet er utsikt og sol mot støyutsatt side, noe som er uheldig i form av høye 

skjermingstiltak på uteplasser der en ønsker åpenhet mot utsikt/sol. Det er ikke spesielt høy 

trafikkmengde på Sundgata (estimert rundt 2600 biler i døgnet). Støyen har karakter av 

enkelthendelser: det er stille i lengre perioder – men tydelig støy hver gang et kjøretøy passerer. 

Ekvivalentnivået (Lden) alene gir derfor ikke et godt bilde av støyen ved lav trafikkbelastning. Dette 

kan være et argument for å akseptere noe høyere støynivå enn det som er anbefalt som 

gjennomsnitt over ett døgn dersom nødvendige tiltak for å tilfredsstille gjennomsnittsnivå vil være 

omfattende og uhensiktsmessig av andre stedlige forhold. 

Felles uteareal 

Støynivå på felles uteareal på baksiden (østsiden) av bygget tilfredsstiller anbefalt grenseverdi med 

god margin. Tilgang til felles uteoppholdsareal på tomt kan kompensere for et privat 

uteoppholdsareal med noe høyere støynivå enn anbefalt. 

Stille side 

De fleste (28 stk) boenheter er gjennomgående og vil ha tilgang til stille side mot nord/sør/øst, 

mens 9 boliger er ikke gjennomgående (1. – 4.etg) og vil kun være vendt mot støyutsatt side.  

Dersom alle leiligheter skal være gjennomgående må plangrepet med innvendige trapperom 

omgjøres, evt. antall boenheter reduseres. Byggets buede form reduserer også muligheten for at 

alle boenheter kan være gjennomgående, men samtidig gir den buede formen god støyskjerming til 

bakenforliggende oppholdsareal. 

Planløsning 

T-1442 anbefaler at størst mulig andel av oppholdsrom vender mot stille side. Med byggets 

utforming med smalere østside (stille side) enn vestside (støyutsatt side) er det begrenset hvor 
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mange rom mot stille side som er mulig å oppnå. Alle gjennomgående leiligheter har minimum ett 

rom mot stille side. Dette bør være et soverom, noe som er ivaretatt jf. plantegninger.  

 

Solavskjerming og mulighet for kjøling 

T-1442 anbefaler balansert mekanisk ventilasjonsanlegg i boenheter som har ett eller flere vinduer 

mot støyutsatt side (over Lden 55 dB). Dette vil alle boenheter ha som standard i TEK17. 

Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert bør ha utvendig 

solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. Dette for å ivareta uforstyrret søvn (med 

lukket vindu) og samtidig ha tilstrekkelig luftmengde/kjøling. Dette vil være spesielt viktig for 

leiligheter som ikke er gjennomgående med en stille side (9 stk i plan 1 - 4). 

Innendørs støynivå 

Innendørs støynivå kan tilfredsstilles med noe bedre lydisolasjon på vinduer enn helt standard. 

Detaljberegning bør utføres i neste fase mhp innendørs støynivå fasadeisolasjon. 
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