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I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan «112/17, 18, 22, 23 og
24. – Gamle Nebbenes kro», på Eidsvoll verk i Eidsvoll kommune, er det
utarbeidet en støyrapport for vegtrafikkstøy.

Støyutredningen omfatter en detaljert beregning av støysoner og
utendørsstøy påplanlagte bygningsfasader i samsvar med
støyretningslinjen T-1442/2016, «behandling av støy i arealplanlegging».
Utredningen vurderer den framtidige støybelastningen for området fra
framskrevet vegtrafikk. Utredningen omfatter ikke bygningsmessige tiltak.

Beregningene viser at deler av området ligger i gul- og rød-støysone.
Deler av området som skal reguleres til offentlig- og privat tjenesteyting,
kontor mm, får støybelastning over grenseverdien for gul- og rød støysone.
Deler av planlagte bygg får støybelastning over grenseverdien for gul
støysone mot sør og vest. Øvrige fasader får støybelastning under
grenseverdiene.

Ingen deler av bebyggelsen overskrider 75 dB(A) LpAeq i utendørsstøy, dette
regnes som grense for ikke å overskride grenseverdien på 45 dB(A) LpAeq for
innendørsstøy i kontorbygg. Ingen deler av planlagt bebyggelse får
overskridelse av grenseverdien for natt-støy boliger.

Det vil kunne etableres gode uteoppholdsområder uten overskridelser av
grenseverdiene for støy på uteopphold.

Det er ingen formelle krav til utendørsstøy for kontorbygg, T-1442 henviser
til kravene i «byggeteknisk forskrift» for krav til innendørs støynivå.
Normalt vil bebyggelse oppført i samsvar med byggeteknisk forskrift
oppfylle kravene til innendørs støynivå for kontorbygg når utendørs
støynivå er under 75 dB (LpAeq – ekvivalent støynivå i periode).

Det vurderes derfor at planlagt bebyggelse vil kunne oppfylle kravene i
«Teknisk forskrift» for innendørsstøy som følge av utendørsstøy.
Innendørsstøy er avhengig av flere forhold og bygninger som skal omfattes
av støygrensene i teknisk forskrift må godkjennes i byggesak.
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1. Forutsetninger 
 
Støyutredningen omfatter arealer som skal reguleres for oppføring av bygg for offentlig- og privat 
tjenesteyting, kontor mm.  Bebyggelsen ligger sør for gamle Nebbenes kro på Eidsvoll verk i Eidsvoll 
kommune. 

1.1. Retningslinjer 
Planlagt bebyggelse er kontorbygg. For kontorbygg er det ikke krav til utendørsstøy i «Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging (T1442)» Det er «Teknisk forskrift» som gir grenseverdiene 
for innendørsstøy i kontorbygg. Dette skal vurderes i forbindelse med byggesak. 
 
For å kunne gi en støyvurdering av området er støyretningslinjen T-1442/2016, «behandling av støy i 
arealplanlegging» benyttet for å vurdere resultatene fra beregningen av utendørsstøy og fasadestøy.  
I retningslinjene som gjelder for støyfølsom bebyggelse, er støynivåer inndelt i to støysoner 

 Rød sone:  
Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone:  
Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. Se detaljert utdrag av retningslinjene i avsnitt «4. Retningslinjer»  

1.2. Kartgrunnlag og metode 
Det er benyttet eksisterende 3D-kartgrunnlag for området. Programmet som er benyttet i 
støyberegningene, er CadnaA versjon 2021 MR 1. Programmet simulerer støy etter nordisk metode 
for støyberegning.  Beregningene er utført, med grunnlag i en digital terrengmodell for området, 
med eksisterende veger og bebyggelse.  
Planlagt bebyggelse er lagt inn for første byggetrinn og for utkast til fremtidige byggetrinn. 
Det er benyttet framskrevet årsdøgntrafikk (ÅDT). Beregningene tar hensyn til hastigheter, 
vegbredde og stigningsforhold på veg. 

 Eksisterende vegetasjon inngår ikke i beregningen. 
 Det er ikke lagt inn fasadekorreksjon eller effekten av multirefleksjon på bebyggelsen.  
 Marktype er generelt definert som myk. Veger og plasser i planområdet er  

definert som harde. 
 Beregningshøyden for støysoner er 4 meter. 
 Beregningshøyde for støysoner-uteopphold er 1.5 meter. 
 Støysoner er beregnet i et grid på 2x2 meter 

1.3. Støykilder og grunnlag for støyberegningen 

1.3.1. Vegtrafikk 
Inngangsverdiene for vegtrafikk i støyberegningen er trafikken på alle veger i området. Fartsgrenser 
og årsdøgntrafikk (ÅDT-2019) er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB).  Trafikkmengdene på de 
kommunale/private vegene er ikke kjent, og det er benyttet beregnede trafikktall.  
For Sagvegen er det tatt høyde for høy aktivitet i det nedlagte sagbruket i en alternativ beregning 
Prognose for framskriving er hentet fra Grunnprognoser for Nasjonal transportplan 2018-2050, tall 
for Akershus (TØI rapport 1718/2019). Detaljerte opplysninger om trafikktall og framskriving i avsnitt 
«3.1. Inngangsverdier for vegtrafikktall – støykilder» 
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1.3.2. Støyskjerming 
Det er ikke utredet støyskjerming. 
 
 

2. Støyberegninger 
 
Det er utført beregninger for området med vegtrafikk (ÅDT) framskrevet til 2031 og beregnet trafikk.  
Det er beregnet støysoner i 4 meters høyde, og støysoner-uteopphold i 1.5 meters høyde. 
Støysonene er beregnet i et rutenett med to meters oppløsning. Fasadestøy er beregnet i 
vindushøyde for aktuelle etasjer på planlagte bygg.  
Resultatene fra beregningene er vist på kart og i tabellform.  

2.1. Resultat av støyberegninger 
 
Beregningene viser at deler av området ligger i gul- og rød-støysone. Området er mest støyutsatt 
mot Trondheimsvegen og mot krysset Trondheimsvegen – Sagvegen. Trondheimsvegen er den 
dominerende støykilde og beregningene viser at Sagvegen bidrar forholdsvis lite til støybelastningen, 
dette gjelder også ved alternativ trafikkmengde. 
Planlagt bebyggelse, som skal benyttes som bygg for offentlig- og privat tjenesteyting, kontor mm, 
får støybelastning over grenseverdien for gul-støysone mot sør og vest. Øvrige fasader får 
støybelastning under grenseverdiene. Alle fasader får utendørs støybelastning under det som regnes 
som grenseverdi for å tilfredsstille kravene til innendørsstøy i kontorbygg. 
Ingen deler av planlagt bebyggelse får overskridelse av grenseverdien for rød-støysone eller 
grenseverdiene for natt-støy.  
Det vil kunne etableres gode uteoppholdsområder uten overskridelser av grenseverdiene for støy på 
uteopphold. 
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2.2. Støysoner

2.2.1.Støysoneberegning, høyde 4 meter.
Beregningene er utført i et grid på 2x2 meter.
Kartet viser i tillegg maksimal støybelastning på fasader og bygning.

Figur 1 - Støysoneberegning (4m)
STØYSONER 4m
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2.2.2.Støysoneberegning uteopphold, 1,5 meters høyde.
Beregningene er utført i et grid på 2x2meter. Kartet viser i tillegg maksimal støybelastning på fasader
og bygning.

Figur 2- Støysoner uteopphold (1,5m) STØYSONER – UTEOPPHOLD (1.5 m)
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2.2.3. Fasadestøy

For fasader er det beregnet støy i vindushøyde for to
etasjer.
Støy er beregnet som årsmiddelverdier (Lden), nattstøy
(L5AF) og for ekvivalent støynivå i perioden fra klokken
7 til 19 (LpAeq12t).
Resultatene er vist i tabellen nedenfor.
Plassering ognummer på beregningspunkt er vist i
kartutsnittet til høyre.

Beregning i beregningspunkt har større nøyaktighet enn
støysoneberegningene. Grenseverdier for boliger:
Grenseverdier års døgnmiddel, Lden: Gul-støysone = 55
dB(A), Rød-støysone 65 db(A)
Grenseverdier natt, L5af: Gul-støysone = 70 db(A). Rød-
støysone 85 dB(A)

Bygning ID
Punkt

nr
Etasje

Avstand Høyde over Grenseverdi Støybelastning Sagvegen, høy trafikk
Støykilde Terreng Lden Natt Lden Natt LpAeq12h Dag Natt

m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Byggetrinn I B I 1 1 21,29 3,87 0 0 61,70 58,30 57,2 61,90 58,50

B I 1 2 21,29 6,87 0 0 61,70 58,20 60,9 61,90 58,50
B I 2 1 23,12 3,78 0 0 60,20 56,80 60,9 60,50 57,10
B I 2 2 23,12 6,78 0 0 60,80 57,30 59,4 61,00 57,60
B I 3 1 28,32 3,75 0 0 38,50 35,60 60,0 42,80 40,20
B I 3 2 28,32 6,75 0 0 41,70 38,70 38,1 45,30 42,60
B I 4 1 36,74 3,76 0 0 37,10 34,10 41,3 40,70 38,00
B I 4 2 36,74 6,76 0 0 41,10 38,00 36,7 43,70 40,90
B I 5 1 45,19 3,79 0 0 36,70 33,50 40,5 39,10 36,30
B I 5 2 45,19 6,79 0 0 40,70 37,40 36,1 42,30 39,20
B I 6 2 48,53 6,85 0 0 49,30 45,80 40,0 49,30 45,80
B I 7 1 40,20 2,55 0 0 52,70 49,20 48,5 52,70 49,20
B I 7 2 40,20 5,55 0 0 55,70 52,20 51,8 55,70 52,20
B I 8 1 36,10 2,68 0 0 61,80 58,30 54,8 61,80 58,40
B I 8 2 36,10 5,68 0 0 63,50 60,00 61,0 63,50 60,00
B I 9 1 32,99 3,89 0 0 62,80 59,30 62,7 62,80 59,40
B I 9 2 32,99 6,89 0 0 63,80 60,30 62,0 63,80 60,40
B I 10 1 24,57 3,88 0 0 63,60 60,10 63,0 63,70 60,20
B I 10 2 24,57 6,88 0 0 63,90 60,40 62,8 64,00 60,50

Byggetrinn II B II 1 1 31,79 5,13 0 0 57,00 53,60 63,1 57,30 54,00
B II 1 2 31,79 8,13 0 0 57,50 54,10 56,2 57,80 54,50
B II 2 1 32,23 5,06 0 0 56,40 52,90 56,7 56,70 53,30
B II 2 2 32,23 8,06 0 0 57,30 53,80 55,6 57,60 54,20
B II 3 1 36,63 5,02 0 0 38,60 35,60 56,5 42,50 39,80
B II 3 2 36,63 8,02 0 0 46,60 43,30 38,1 48,00 45,00
B II 4 1 44,93 5,03 0 0 37,50 34,40 45,9 40,40 37,60
B II 4 2 44,93 8,03 0 0 47,10 43,70 36,9 48,10 44,90
B II 5 1 53,23 5,03 0 0 37,10 33,90 46,3 39,00 36,10
B II 5 2 53,23 8,03 0 0 48,10 44,70 36,5 48,80 45,50
B II 6 2 57,23 8,07 0 0 47,90 44,40 47,4 47,90 44,40
B II 7 2 56,82 8,14 0 0 46,20 42,70 47,1 46,20 42,80
B II 8 1 52,41 5,16 0 0 52,60 49,10 45,4 52,60 49,20
B II 8 2 52,41 8,16 0 0 53,40 49,90 51,7 53,50 50,10
B II 9 1 44,10 5,16 0 0 54,00 50,50 52,6 54,10 50,60
B II 9 2 44,10 8,16 0 0 54,10 50,70 53,2 54,30 50,80
B II 10 1 35,78 5,16 0 0 55,90 52,50 53,3 56,10 52,60
B II 10 2 35,78 8,16 0 0 56,00 52,50 55,1 56,10 52,70

Byggetrinn III B III 1 1 63,63 6,40 0 0 41,60 38,20 55,2 41,90 38,50
B III 1 2 63,63 9,40 0 0 50,40 47,00 40,8 50,50 47,10
B III 2 1 65,70 6,34 0 0 41,10 37,70 49,6 41,70 38,40
B III 2 2 65,70 9,34 0 0 49,60 46,10 40,3 49,80 46,50
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B III 3 1 70,52 6,32 0 0 41,90 38,50 48,8 42,40 39,20
B III 3 2 70,52 9,32 0 0 50,80 47,30 41,1 51,00 47,60
B III 4 1 77,99 6,33 0 0 42,40 39,00 50,0 42,70 39,30
B III 4 2 77,99 9,33 0 0 50,70 47,30 41,6 50,90 47,50
B III 5 1 85,45 6,34 0 0 43,00 39,50 49,9 43,10 39,70
B III 5 2 85,45 9,34 0 0 51,20 47,80 42,2 51,30 47,90
B III 6 1 83,13 4,50 0 0 49,80 46,40 50,4 49,80 46,40
B III 6 2 83,13 7,50 0 0 52,90 49,40 49,0 52,90 49,40
B III 7 1 74,05 4,50 0 0 48,00 44,60 52,0 48,00 44,60
B III 7 2 74,05 7,50 0 0 53,60 50,10 47,2 53,60 50,10
B III 8 1 69,51 4,58 0 0 47,20 43,70 52,7 47,20 43,70
B III 8 2 69,51 7,58 0 0 53,10 49,60 46,3 53,10 49,60
B III 9 1 69,67 4,74 0 0 47,40 43,90 52,2 47,40 43,90
B III 9 2 69,67 7,74 0 0 52,70 49,20 46,5 52,70 49,30
B III 10 1 66,36 6,43 0 0 48,10 44,60 51,9 48,10 44,60
B III 10 2 66,36 9,43 0 0 52,70 49,30 47,2 52,80 49,40

fasadestøy fra sørvest

fasadesstøy fra sørøst
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2.3. Oppsummering av beregningsresultater 
 
Støyutredningen omfatter en detaljert beregning av støysoner og utendørsstøy på bygningsfasader i 
samsvar med støyretningslinjen T-1442/2016, «behandling av støy i arealplanlegging». 
 
Utredningen vurderer den framtidige støybelastningen for området, fra vegtrafikk framskrevet til 
2031. Utredningen omfatter ikke bygningsmessige tiltak. 
 
Beregningene viser at deler av området ligger i gul- og rød-støysone. 
Deler av planlagt bebyggelse, som skal benyttes for offentlig- og privat tjenesteyting, kontor mm, 
får støybelastning over grenseverdien for gul-støysone mot sør og vest.  
Øvrige fasader får støybelastning under grenseverdiene.  
 
Ingen deler av bebyggelsen overskrider 75 dB(A) LpAeq , dette regnes som grense for ikke å 
overskride grenseverdien på 45 dB(A) LpAeq for innendørsstøy i kontorbygg.  
LpAeq er beregnet for 12 timers perioden fra klokken 0700 til 1900. 
Ingen deler av planlagt bebyggelse får overskridelse av grenseverdien for natt-støy. 
 
Det vil kunne etableres gode uteoppholdsområder uten overskridelser av grenseverdiene for støy på 
uteopphold. 
 
Det er ingen formelle krav til utendørsstøy for kontorbygg, T-1442 henviser til kravene i 
«byggeteknisk forskrift» for krav til innendørs støynivå. Normalt vil bebyggelse oppført i samsvar 
med byggeteknisk forskrift oppfylle kravene til innendørs støynivå i GUL-støysone for boliger. 
Utendørsstøy på under 75 dB (LpAeq) vil tilfredsstille kravene til innendørsstøy for kontorbygg. 
  
Det vurderes derfor at planlagt bebyggelse vil kunne oppfylle kravene i «Teknisk forskrift» for 
innendørsstøy som følge av utendørsstøy. Bygninger som skal omfattes av de anbefalte 
støygrensene i teknisk forskrift må godkjennes av bygningsmyndighetene for det aktuelle formål i 
byggesak. 

3. Inngangsverdier for støyberegningen 

3.1. Inngangsverdier for vegtrafikktall – støykilder 
Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for vegtrafikk i støyberegningen. 
Fartsgrenser og årsdøgntrafikk (ÅDT-2019) er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB).  
Prognose for framskriving er hentet fra grunnlaget til Nasjonal transportplan, tall for Oppland. 
 

Framskriving av årsdøgntrafikk fra Nasjonal vegdatabank med 12 år, 
fra 2019 til 2031 

TØI rapport 1718/2019, "Framtidens transportbehov. Framskrivinger for person- og godstransport 2018-2050" 

Grunnprognoser for Nasjonal transportplan, tall for: Akershus  

Veg parsell Fartsgrense ÅDT-2019 %-andel 
tunge 

Årlig 
vekst ÅDT-2030 Årlig 

vekst ÅDT-2031 

Fv1551-nord 60 Km/t 6154 10 % 1,38 % 7155 0,67 % 7203 

Fv1551-rundkjøring 40 km/t 8694 10 % 1,38 % 10109 0,67 % 10176 

Fv1551-midt 40 Km/t 8930 7 % 1,38 % 10383 0,67 % 10453 

Fv1551-sør 60 Km/t 8930 7 % 1,38 % 10383 0,67 % 10453 

Fv1551-til Fv1597 40 Km/t 497 10 % 1,38 % 578 0,67 % 582 

Fv1597-nord 50 Km/t 612 7 % 1,38 % 712 0,67 % 716 

Fv1597-nord 40 Km/t 612 7 % 1,38 % 712 0,67 % 716 

Fv1597-sør 40 Km/t 442 10 % 1,38 % 514 0,67 % 517 

Fv1592 60 Km/t 1807 10 % 1,38 % 2101 0,67 % 2115 
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For de aktuelle kommunale og private vegene, er det ikke kjent årsdøgntrafikk.
Trafikken er beregnet med grunnlag i antall boenheter, virksomheter som benytter vegene og
korteste kjøreveg ut og inn av området (J.fr. Statens vegvesens Håndbok V713, trafikkberegninger).
Det er lagt til grunn en høy turproduksjon på 4 pr. boenhet fra et variasjonsområde på 2 til 5.
Aktivitet i i «Galleriet» er beregnet på grunnlag av aktivitetskalender og opplysninger på
hjemmeside.
I det nedlagte sagbruket er det liten aktivitet, det er likevel tatt høyde for at trafikken og andelen
tyngre kjøretøy vil øke betydelig en betydelig ved ny aktivitet i området.
Beregnede trafikktall er ikke ytterligere framskrevet.

Veg parsell Fartsgrense
Benyt tet

ÅDT
%-andel
tunge

Bråt envegen, øst (Kv1350) 50 Km/ t 237 5 %

Bråt envegen, vest (Kv1350) 50 Km/ t 32 5 %

St avivegen (Privat veg) 50 Km/ t 32 5 %

Sagvegen-vest (Kv7200) 40 Km/ t 84 5 %

Sagvegen-øst (Kv7200) 40 Km/ t 202 5 %

Sagvegen-øst , al t ernat iv beregning 40 Km/ t 600 10 %
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4. Retningslinjer 
 
På overordnet nivå omfattes støy av bestemmelsene i Plan- og bygningsloven (jf. §§1-1, 3-1 og 12-7 
samt §28-1). Gjennom Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/16) med 
tilhørende veiledning (M-128) er det gitt nærmere føringer for planlegging av arealbruk utendørs i 
områder som kan være støyutsatte. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUs rammedirektiv om 
støy. 
Forurensningsforskriften kap. 5 har også bestemmelser som omhandler støy. Bestemmelsene 
knytter seg i første rekke til eksisterende boliger og skal sikre at støysituasjonen overvåkes slik at 
ikke flere boliger får et støynivå over fastsatt tiltaksgrense. 
 
De anbefalte støygrensene gitt i T-1442/16 gjelder på uteoppholdsareal og utenfor vindu i rom til 
støyfølsom bruk, og knytter seg til etablering av ny støyende virksomhet og ved bygging av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. «Rom til støyfølsom bruk» er 
definert å gjelde for stue, soverom og andre oppholdsrom i boliger, og undervisningsrom, 
pasientrom ol. for de andre bygningstypene.  
For andre typer bygninger til støyfølsom bruk, for eksempel kontorer, og andre typer rom med varig 
opphold (f.eks. kjøkken) gjelder byggteknisk forskrift (TEK17) og krav til innendørs støynivå fra 
utendørs kilde. 
 
I retningslinjene (T-1442/16) er støynivåer inndelt i to støysoner 
 

Rød sone:  Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

4.1. Utdrag fra støyretningslinjen T-1442/2016 
 
Retningslinjene T-1442/2016 gir følgende kriterier for soneinndeling. 

Støykilder 

(aktuelle) 

Gul sone Rød sone 
 

Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå i  

nattperioden kl. 23 – 07 
 

Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå i  

nattperioden, kl. 23 – 07 

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

 
Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. 

Støykilde 

(aktuelle) 
Støynivå på ute- oppholdsareal og utenfor vinduer 

til rom med støyfølsomme bruksformål 
Støynivå utenfor soverom,  

natt kl. 23 – 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 
Lden:  
Det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt med 10 dB og 5 dB tillegg på henholdsvis natt og kveld. 
LpAeqT: 

Det ekvivalente støynivået LpAeqT er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for 
varierende støy over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode 
T, f.eks. 1/2 time, 8 timer, 24 timer. 
L5AF:  
Det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av hendelsene. 
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.  
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart er 
bestemmende for støysonenes utbredelse. 
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Dersom prosjektet kan betraktes som miljø- og sikkerhetstiltak sier T-1442/2016 at utbygging, som 
ikke endrer støysituasjonen, skal som hovedregel kunne gjennomføres uten utbedring av 
støyforholdene. Det er gjeldende praksis at støyfølsomme bygninger i området kun har krav til 
tiltaksvurdering dersom: 

 De blir liggende i RØD-støysone etter utbygging. 
 De blir liggende i GUL-støysone etter utbygging og får en økning av  

støynivå på mer enn 3 dB. 
For støyfølsomme bygninger i RØD-støysone bør innendørs støynivå tilfredsstille kravene i 
byggteknisk forskrift /NS 8175 Klasse C. I tillegg skal støyfølsomme bygninger, som er tiltaksvurderte, 
ha tilgang til et egnet uteareal med et støynivå lavere enn Lden 55 dBA (lavere enn grenseverdien 
for gul sone). 

4.2. 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 Byggeteknisk forskrift (TEK17). I §13-6 i TEK17 heter det at «Lydforhold 
skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt 
for rekreasjon og lek.» Utgangspunktet er at man så langt det lar seg gjøre skal følge opp prinsipper 
og anbefalinger i T-1442/16 ved behandling av støy i byggesak.  Dersom lydforholdene tilfredsstille 
lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike 
bygningstyper» anses kravene i TEK17 å være oppfylt. For andre typer bygninger til støyfølsom bruk 
er det ikke gitt anbefalte verdier for utendørs nivå. 
 
I veilederen til TEK er det angitt at bygningsmyndighetenes krav til tilfredsstillende lydforhold kan 
dokumenteres ved at det legges til grunn grenseverdier for lydtekniske ytelser og lydforhold som er i 
samsvar med NS 8175.  
 
Tabellen nedenfor viser lydklasser for ulike type bygg i NS 8175:12 og viser høyeste grenseverdi for 
innendørs A-veid døgnekvivalent lydtrykknivå og maksimalt lydtrykknivå fra utendørs kilder. 
Minstekrav (funksjonskrav) satt i TEK17 er lydklasse C som skal gi tilfredsstillende lydforhold. 
Benevnelsen Lp,AT er A-veid tidsmidlet lydtrykknivå og viser til styrken av lyd(støy) i eller utenfor en 
bygning.  
 

 
NS 8175 er tilpasset T-1442 slik at utendørs grenseverdier for boliger i klasse C er i samsvar med 
grenseverdier i T-1442. I praksis overskrides innendørs støy LpAeq 45 dB når utendørs støy 
overskrider LpAeq 75 dB. For arbeidsplass med krav om lavt støynivå (kontor) kan støykravene ikke 
fravikes. Reglene må prognoseres og etterleves fra dag 1. 
 
*1) Forutsatt mer enn 10 hendelser over grenseverdi pr natt. 
*2) Innendørs lydnivå fra utendørs kilde 
*3) Lydnivå i lokale for industri, håndverk, forretning ol fra teknisk installasjoner i samme bygning eller i en annen 
bygning 
*4) Lydnivå i restaurant, serveringssted, kantine, spiserom, pauserom ol fra teknisk installasjoner i samme bygning 
eller i en annen bygning 

Type bygg og bruksområde Målstørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

Bolig 
I oppholds- og soverom fra utendørs kilder LpA, ekv, 24t [dBA] 20 dB 25 30 35 

I soverom fra utendørs kilder LpA, maks*1 [dBA] 35 dB 40 45 50 

Næring 

Kontorer og møterom*2 Lp,AT 30 dB 30 dBA 35 dBA 40 dBA 

Produksjons- og forretningsbygg*3 Lp,AT 35 dB 40 dBA 45 dBA 50 dBA 

Restaurantbygninger*4 Lp,AT 25 dB 30 dBA 35 dBA 40 dBA 
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5. Generelt om lyd og støy 

5.1. Støydempende tiltak 
 
Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer, jordvoller og bevisst plassering av ikke 
støyfølsom bebyggelse. Reduksjon av hastighet på veg og bane vil også bidra til å redusere 
støybelastningen.  
For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen mellom støykilde og mottaker brytes av 
støyskjermen, se figurene. 
Det støynivået som høres på mottakers side, består dels av støy 
som passerer over skjermen, og dels av støy som går gjennom den. 
En støyskjerm demper normalt 5-12 dB, avhengig av høyde, 
konstruksjon og avstand mellom støykilde, skjerm og mottaker. 
I beregningen skilles ikke mellom støyskjermer av ulike materialer, 
da effekten er tilnærmet lik ved riktig utforming.  

5.2. Støyskjerming. 
Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av skjermens effektive 
høyde (He). He er den delen av skjermen som rager over en rett linje 
mellom støykilde og mottaker. For å få best mulig effekt av en støyskjerm 
bør den som hovedregel plasseres så nært støykilden som mulig. I noen 
situasjoner kan dette gi liten effekt, og en annen plassering må vurderes. 
Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil den 
effektive høyden forandre seg.  
En gang- og sykkelveg på innsiden av støyskjermen – i samme plan, vil få god effekt ved en 
skjermhøyde på 2-3 m. Boliger eller uteområder som ligger i en skråning på et høyere punkt enn 
vegen, vil få langt mindre effekt av slik skjerming. Her er det bedre å plassere skjermen nær 
mottaker.  

5.3. Lydstyrke 
Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel).  
På grunn av det enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og laveste 
hørbare lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for lydstyrke.  
I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen. Eksempler på hvilke lydnivåer 
denne skalaen gir:  

 En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca. 60 dB. 
 Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 dB. 
 Vår smertegrense for støy er ved ca. 125 dB. 

Når det gjelder endringer av lydstyrke, er en endring på 1 dB knapt merkbar, en 
endring på 2-3 dB er merkbar, 4-5 dB oppfattes som tydelig endring og en endring 
på 6-7 dB er vesentlig.  
En forandring på 8-10 dB vil oppfattes som en halvering eller fordobling av 
lydstyrken.  

5.4. Begreper brukt i forbindelse med lyd og støy 
 dB – desibel 

Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel). På grunn av det enormt store 
variasjonsområdet mellom høyeste og laveste hørbare lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke 
en lineær skala for lydstyrke. I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen som starter på 
grensen for menneskets hørsel, 0 dB.  Skalaen er logaritmisk og lydstyrken blir 10-doblet, 
hver gang lydnivået stiger med 10. 10 dB er altså 10 ganger så høyt som 0 dB, mens 20 dB 
er 100 ganger så høyt som 0 dB osv. 
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 Hva betyr dB(A)?  
dB(A) er lydnivå målt på desibel skalaen, med et A-filter (A-veiet). A’en i dB(A) indikerer 
filteret som blir brukt til å forstå lyden på en måte som minner om menneskets øre.  Vårt 
øre er best til å oppfatte lyden på bestemte frekvenser. 
 

 Lden (dB Lden) er A-veiet gjennomsnittlig støy over en gitt periode (ekvivalent) støynivå for 
dag-kveld-natt  
(day-evening-night) Hvor støy på kveld (19-23) og natt (23-07) gis et tillegg på henholdsvis 5 
dB og 10 db. Lden-nivået skal i utgangspunktet beregnes som årsmiddelverdi 
(Gjennomsnittlig støybelastning over et år).  
 

 dBA Lkveld/Leven(ing) og dBA Lnatt/Lnight  
Leven er A-veiet ekvivalentnivå for den 4 timers kveldsperioden fra 19-23.  
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra 23-07. 
 

 dBA Lekv24t   
Ved sporadisk/varierende drift eller bestemmelser gitt i utslippstillatelse kan det være  
aktuelt å beregne støyen som døgnmiddelverdi for «verste» døgn (Lekv24t) eller  
middelverdi for en gitt periode f.eks. 7-19 (LpAekv (7-19)) 

 
Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund. For industri, havner og 
terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd 
opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time (tillegg på 5dB) 
 
Maksimalt støynivåer benyttes hovedsakelig ved støy i nattperioden. Dette beregnes på ulike måter 
hvor LAFmax og L5AF er de mest aktuelle. LAFmax er A-veiet maksimalnivå 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. 
 


	1. Forutsetninger
	1.1. Retningslinjer
	1.2. Kartgrunnlag og metode
	1.3. Støykilder og grunnlag for støyberegningen
	1.3.1. Vegtrafikk
	1.3.2. Støyskjerming


	2. Støyberegninger
	2.1. Resultat av støyberegninger
	2.2. Støysoner
	2.2.1. Støysoneberegning, høyde 4 meter.
	2.2.2. Støysoneberegning uteopphold, 1,5 meters høyde.
	2.2.3. Fasadestøy

	2.3. Oppsummering av beregningsresultater

	3. Inngangsverdier for støyberegningen
	3.1. Inngangsverdier for vegtrafikktall – støykilder

	4. Retningslinjer
	4.1. Utdrag fra støyretningslinjen T-1442/2016
	4.2. Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder

	5. Generelt om lyd og støy
	5.1. Støydempende tiltak
	5.2. Støyskjerming.
	5.3. Lydstyrke
	5.4. Begreper brukt i forbindelse med lyd og støy


