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Sammendrag: 

Beregningene viser at tomten ligger delvis i gul støysone.  

Planlagte private uteplasser og det aller meste av felles uteoppholdsareal vil ha tilfredsstillende 

støynivå iht. anbefalte grenseverdier i retningslinje T-1442/2016. 

Beregnet støynivå utenfor oppholdsrom med støyfølsomt bruksformål oppfyller anbefalt grenseverdi i 
T-1442/2016, Lden ≤ 55 dB. 
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1 Bakgrunn  

Det skal etableres nye omsorgsboliger på Dal i Eidsvoll kommune ved veikrysset Hellestadvegen og 
Haslervegen. I den forbindelse krever kommunen en støyfaglig utredning iht. T-1442. Utredningen 
gjøres i forbindelse med regulering.  

Brekke & Strand Akustikk AS har på nåværende tidspunkt ikke søkt ansvarsrett PRO lydforhold i 
prosjektet.  

2 Situasjonsbeskrivelse 

Situasjonsplan for Dal omsorgsboliger er vist i Figur 1. Bygget er delt inn i fire enheter som er 
forbundet sammen med en korridor. Bygget i midten er personal-/vaktrom, mens byggene rundt er 
delt inn i to boenheter per bygg. Dette gir totalt seks boenheter med like mange private utendørs 
oppholdsarealer som strekker seg litt ut fra hver bolig og er delvis dekket av takoverbygg.  

Aktuelle støykilder er veitrafikkstøy fra Haslervegen i øst og Hellestadvegen i sør.  

 
Figur 1 - Situasjonsplan for planlagte omsorgsboliger. 
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3 Retningslinje T-1442/2016 

Ettersom dette er en reguleringssak krever kommunen at det så tidlig som mulig i planprosessen skal 
utføres en støyfaglig utredning iht. retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016.  

3.1 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 bolig 
må grenseverdier i tabell 1 oppfylles.  

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 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. 
 

4 Resultat av støyberegninger 

Beskrivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg 1.  

4.1 Støynivå på utendørs oppholdsareal 

Støysonekartet viser at deler av tomten i øst ligger i gul støysone, se vedlegg A.  

Beregningen viser at alle private utendørs oppholdsareal vil ha støynivå under anbefalt grenseverdi 
Lden 55 dB i T-1442/2016, vist i vedlegg B.1. Øst for tomten nærmest Haslervegen er støynivået over 
Lden 55 dB, samt deler av felles uteområde nordøst på tomten (markert med sirkel i Figur 1).  

Resten av tomten, som utgjør mesteparten av det totale tomtearealet, har tilfredsstillende støynivåer 
under Lden 55 dB. 

4.2 Støynivå ved fasade 

Vedlegg C.1 viser beregnet støynivå ved fasade for boenhetene. Det høyeste beregnede støynivået ved 

fasade er Lden = 56 dB på bolig lengst nord. Dette støynivået er beregnet på østfasaden der det ikke er 

planlagt vindu til rom med støyfølsomt bruksformål, dermed er anbefalte grenseverdier iht.  

T-1442/2016 oppfylt.  

Det er færre enn 10 hendelser per natt slik at maksimalt støynivå L5AF i nattperioden er utelatt fra 

beregningsresultatene.  
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5 Oppsummering 

Beregningene viser at tomten ligger delvis i gul støysone.  

Planlagte private uteplasser og det aller meste av felles uteoppholdsareal vil ha tilfredsstillende 

støynivå iht. anbefalte grenseverdier i retningslinje T-1442/2016. 

Beregnet støynivå utenfor oppholdsrom med støyfølsomt bruksformål oppfyller anbefalt grenseverdi i 

T-1442/2016, Lden ≤ 55 dB.   
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Vedlegg 1:  Beregningsmetode 

Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i tabell 2. 

Tabell 2 – Anvendt underlagsdokumentasjon. 

Underlagsdokumentasjon Kilde Rev. Rev. Dato 

Utomhusplan, plan- og fasadetegninger Pir II - Des. 2019 

Digitalt basiskart over området Pir II - Mottatt 17.02.20 

Trafikktall Pir II - 01.06.2017 

 

Tabell 3 - Beregningsmetode og verktøy 

Støykilde Metode Beregningsverktøy 

Vei Nordisk beregningsmetode for veitrafikk, 
Nord96 

CadnaA 2020 

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier og parkeringsplass der det er 
benyttet hard mark. Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid blir 
gjort endringer av bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige og 
beregninger må oppdateres. 

I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og 
hastighet. Iht. retningslinje T-1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen som gir mest 
støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon 10 – 20 år fram i tid, dersom dette har 
vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at støynivået 
kan øke ved generell trafikkvekst. 

Tabell 4 viser anvendte trafikkdata. Trafikktallene ÅDT er basert på trafikktall fra trafikktelling av 
Eidsvoll kommune og fremskrevet til år 2035. Anvendt trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 2: By og 
bynære områder» i veileder M-128. Det er benyttet skiltet hastighet i beregningene. 

Tabell 4 – Anvendte trafikktall. 

Vei 
Grunnlagsdata 

ÅDT i 2035 
Andel 
tunge 

kjøretøy 
Hastighet 

ÅDT Telleår 

Haslervegen 694 2017 878 3 % 50 km/t 

Hellestadvegen* 300 2035 300 3 % 50 km/t 

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en 
endring av Lden lik ±3 dB. 

*Her er det anslått at hver bolig tilknyttet Hellestadgangen (forbinder Hellestadvegen og Haslervegen) har 4 kjørerturer/dag.  



Vedlegg A
Dal omsorgsboliger

Støykilde:
Vegtrafikk

Støysone Veg

Støyutbredelse Lden
4.0 m beregningshøyde

Grid: 1 x 1 meter 
Lden (frittfelt)

 >  30 dB
 >  55 dB
 >  60 dB
 >  65 dB
 >  70 dB

Dato: 19.02.20

Oppdragsgiver: Pir II Oslo AS

Dok. ref.: 9102300 AKU-01

Utarbeidet av: DSH



Vedlegg B.1
Dal omsorgsboliger

Støykilde:
Vegtrafikk

Uteoppholdsareal Veg

Støyutbredelse Lden
1.5 m beregningshøyde

Grid: 1 x 1 meter 
Lden (frittfelt)

 >  30 dB
 >  55 dB
 >  60 dB
 >  65 dB
 >  70 dB

Dato: 19.02.20

Oppdragsgiver: Pir II Oslo AS

Dok. ref.: 9102300 AKU-01

Utarbeidet av: DSH
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Vedlegg C.1
Dal omsorgsboliger

Støykilde:
Vegtrafikk

Støynivå på fasade Veg

2D: Høyeste nivå uavhengig av etasje

Lden (frittfelt)
 >  30 dB
 >  55 dB
 >  60 dB
 >  65 dB
 >  70 dB

Dato: 19.02.20

Oppdragsgiver: Pir II Oslo AS

Dok. ref.: 9102300 AKU-01

Utarbeidet av: DSH
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