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SAMMENDRAG 

På Hektneråsen F5 i Rælingen kommune er det planlagt bygging av boliger. Multiconsult har fått i oppdrag av 
Hektneråsen Panorama AS å beregne støy fra veitrafikk til planområdet, og vurdere dette opp mot gjeldende krav og 
retningslinjer.  

Følgende kan oppsummeres: 

 Det oppnås tilfredsstillende lydnivåer på alle takterrasser ved normalt høyt, tett rekkverk på 1,2 m, med 
forhøyning til 1,7 m mot Nedre Rælingsveg på takterrasser for hus A og B. 

 Eventuelle krav til stille side vil kunne tilfredsstilles for samtlige hus ved skjerming på bakkeplan for plan U og 
innglassing av balkonger på plan 1. 

 Krav til innendørs lydforhold kan tilfredsstilles for alle boliger. Det må utføres detaljerte beregninger av 
innendørs lydnivå ved detaljprosjektering, for å sikre riktig dimensjonering av fasadeelementer. 

 Deler av planområdet vil ha støy fra veitrafikk som overskrider anbefalt grenseverdi. De utsatte områdene vil 
være utfordrende å skjerme effektivt, grunnet skrånende terreng. Eventuell lokal skjerming kan vurderes 
nærmere for avgrensede uteplasser i en senere detaljfase 

 Vurdert støyskjerm nærmest veien vil kun ha effekt for bakenforliggende arealer nedenfor skråning, og vil 
ikke bidra effektivt til skjerming av utearealer på det foreslått bebygde platået. 

 

  



Hektneråsen F5  multiconsult.no 

Vurderinger av utendørs lydforhold 

 

129051-RIA-NOT-001 19. april 2018 / Revisjon 05 Side 2 av 11 

1 Situasjonsbeskrivelse 
Det er planlagt utbygging av fire boligbygg på Hektneråsen F5 i Rælingen kommune. Multiconsult 
har fått i oppdrag av Hektneråsen Panorama AS å beregne støy fra veitrafikk i forbindelse med 
planforslaget, og vurdere dette opp mot gjeldende krav og retningslinjer.  

Figur 1 viser situasjonsplan av 24. nov. 2017 med planlagt boligbebyggelse. I figur 2 vises 
prosjektets foreløpige utforming sett tredimensjonalt fra sørøst. 

 

Figur 1: Situasjonsplan som angir plassering av planlagte boliger. Takterrasser er markert med blått skravur. 
         Ill.: Petter Bogen arkitektkontor 

 
Figur 2: Foreløpig planlagt bebyggelse sett fra sørøst.     Ill.: Petter Bogen arkitektkontor 
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2 Krav og retningslinjer 

 Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven 

Generelle krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor bygninger 
er gitt i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK [1], § 13-6). 

Norsk Standard (NS) 8175 [2] er utarbeidet for å kunne brukes som referanse til TEK, der lydkravene 
angis som normerte krav i henhold til klasse A til D. Kravene i byggeforskriften anses å være oppfylt 
når grensene i NS 8175 klasse C er oppfylt. 

Tabell 1 angir krav til innendørs lydnivå og lydnivå på utendørs oppholdsareal og utenfor vindu fra 
utendørs lydkilder for boliger i henhold til NS 8175, klasse C. 

Tabell 1: Grenseverdier for støy fra utendørs støykilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Krav [dB] 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra 
andre utendørs lydkilder. 

Lden og L5AF Nedre grenseverdi for 
gul sone * 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder LpA,24h ≤ 30 

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max, natt, kl.23-07 ≤ 45 ** 

* Grenseverdier gitt i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 [3]. 

** Grenseverdien for A-veid maksimalt lydtrykknivå i tabell 1 gjelder steder med stor trafikk og/eller annen aktivitet 
utendørs om natten, ti hendelser eller flere som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser. 

 Klima- og miljødepartementets retningslinjer 

T-1442 [3] er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert 
med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og TEK 17. T-1442 skal legges til grunn ved 
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i 
berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for 
arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig 
bindende. Vesentlig avvik kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige 
myndigheter, bl.a. fylkesmannen. M-128 [4] er veileder til T-1442. 

T-1442 har til formål å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og 
friluftsområder. Støybelastning skal beregnes og kartlegges ved en inndeling av tre soner: 

 Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses som 
nødvendige. 

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell 1. Når minst ett av kriteriene 
for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.  
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Tabell 2: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB gjelder innfallende lydtrykknivå (frittfelt). 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød Sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
på natt (kl. 23-07) 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
på natt (kl. 23-07) 

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

 

Planområdet er ikke avsatt som avviksområde i kommunedelplanen for Rælingen kommune. Ved 
etablering av ny bebyggelse i gul støysone, sier T-1442 følgende: 

«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.» 

Videre gir T-1442 anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. 
Grensene er gitt i tabell 3. 

Tabell 3: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av bl.a. boliger. Alle tall oppgitt 
i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå på ute-
oppholdsareal og utenfor 
vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål  

 

Støynivå utenfor soverom, natt 
kl. 23 – 07 

Vei  Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 Bestemmelser til reguleringsplan for området 

I bestemmelser til gjeldende reguleringsplan (planidentifikasjon 172 av 20. juni 2007) står følgende i 
kap. 2.5 om støy: 

«Miljøverndepartementets [anm.: nå Klima- og miljødepartementet] retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanlegging, T-1442 skal følges. Eventuelle skjermingstiltak skal være gjennomført før 
brukstillatelse gis».  

I forbindelse med utarbeidelse av forslag til detaljreguleringsplan kan forslagsstiller utarbeide egne 
bestemmelser for støy. Disse bør ikke avvike vesentlig fra overordnede planer og statlig 
retningslinje. 

3 Beregninger 
Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for veitrafikk [5] ved hjelp av programmet 
Cadna/A versjon 2018.  

Beregningene er utført med utgangspunkt i trafikkmengde, andel tungtrafikk og skiltet hastighet 
hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) [6]. Digital terrengmodell er benyttet. 

Iht. T-1442 er det beregnet lydnivå inklusive fasaderefleksjonsbidrag fra alle eksisterende 
bygninger, men refleksjoner skal ikke medtas for de planlagte bygningene. Lydnivå på utendørs 
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oppholdsarealer er beregnet i høyde 1,5 m over terreng eller takterrasse. Opp til 2. ordens 
refleksjoner er inkludert. Det er antatt myk mark for hele planområdet. 

Lydnivå på fasader er beregnet tilsvarende uten refleksjoner fra planlagte bygninger, og i 
representative etasjehøyder. 

 Trafikkdata 

Tabell 4 viser benyttede trafikktall. Trafikktallene er iht. T-1442 fremskrevet til år 2030 ut fra 
estimert trafikkutvikling gitt i rapport fra Transportøkonomisk institutt «Grunnprognoser for 
persontransport 2014-2050 [7]. 

Tabell 4: Trafikkdata for vegtrafikk. 

Vei ÅDT 2030 

 

Hastighet 
[km/t] 

Andel 
tungtrafikk 

[%] 

Kilde 

Nedre Rælingsveg 9 430 60 9 NVDB 

 Beregningsresultater og vurderinger 

Det er utført beregninger av lydnivå Lden fra veitrafikk på fasader og på takterrasser, samt lydnivå 
for utendørs oppholdsarealer på bakkeplan. Plantegninger datert 5. mars 2018 (hus C) og 13. april 
2018 (hus A & B), der planløsning for hus B er antatt tilsvarende som for hus A, er lagt til grunn for 
vurderingene. 

3.2.1 Støynivå på fasader 

Støynivå på fasader er beregnet som beskrevet i kap. 3, og det vises til Statens vegvesens Veileder 
for lokale støyskjermer [8] for forventet lydreduksjon ved innglassing av balkong/fasade. 

Lydnivåer Lden på mest støyutsatte fasader i situasjon med skjerming av underetasje er vist i figur 3. 

 

Figur 3: Lydnivåer Lden på støyutsatte fasader i med skjerming av underetasje. Sett fra nordøst. Balkonger og 
balkongskjerming er ikke vist i illustrasjonen. 

Alle husene har enkelte fasader der lydnivået er over grenseverdi. For mest støyutsatte hus, hus A, 
er overskridelsene opp imot 10 dB for mest utsatte fasade. Ved støyskjerming med 1,8 m høy 
skjerm, som illustrert i figur 4, på bakkeplan (plan U) og innglassing av planlagte balkonger på plan 1 
vil alle rom med støyfølsomt bruksformål enten oppnå tilfredsstillende lydnivå utenfor vinduer eller 
tilgang til en stille side. Tilsvarende gjelder for hus B. 
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Hus C1 og C2 er planlagt med stue/kjøkken over hele øvre plan, der enkelte fasader vil ha lydnivå 
Lden > 55 dB. Rommene vil ha tilgang til fasade med åpningsbare vinduer/dører mot stille side og 
takterrasse med tilfredsstillende lydnivåer. 

Innglassede balkonger må ha tilfredsstillende ventilasjon, og det anbefales lydabsorbenter i himling 
for økt brukerkomfort. 

Krav til innendørs lydnivå kan tilfredsstilles ved tilstrekkelig lydisolerende fasadeelementer. Lydkrav 
til fasadeelementer avklares ved detaljprosjektering av bygningene. 

3.2.2 Støynivå på uteoppholdsarealer på tak og balkonger 

Beregninger er utført i 1,5 m høyde over planlagte takterrassers gulvnivå og med normalt høyt 
rekkverk (1,2 m over gulvnivå). Rekkverk må være tett helt ned til gulv og ha tilstrekkelig tyngde – 
eksempelvis herdet glass. 

Beregningene viser at normalt høyt rekkverk vil være tilstrekkelig støyskjerming for å oppnå 
lydnivåer på takterrasser som tilfredsstiller grenseverdien, med unntak for begge takterrasser på 
bygg A og sørlig takterrasse på bygg B. På disse takterrassene kreves det 1,7 m skjerm mot 
Nedre Rælingsveg, som indikert med rosa i figur 4, for å oppnå lydnivåer under grenseverdien. 
Balkong på plan 1 er forutsatt innglasset, mens øverste balkong (plan 2) vil få tilfredsstillende 
lydnivåer på bakenforliggende fasade med tett rekkverk med høyde 1,5 m, som indikert med 
burgunder i figur 4. 

Lydnivåer Lden fra veitrafikk med foreslåtte skjermingsløsninger er vist i figur 5-figur 8. 

 

Figur 4: Foreslåtte skjermhøyder. Blått indikerer høyde 1,2 m, burgunder 1,5 m, rosa 1,7 m og oransje 1,8 m. 

 

C2 
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A 
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Figur 5: Lydnivåer Lden på takterrasser på hus A med foreslått skjerming. 

 

Figur 6: Lydnivåer Lden på takterrasser på hus B med foreslått skjerming. 
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Figur 7: Lydnivåer Lden på takterrasser på hus C1 med foreslått skjerming. 

 

Figur 8: Lydnivåer Lden på takterrasser på hus C2 med foreslått skjerming. 
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3.2.3 Støynivå på uteoppholdsarealer på bakkeplan 

Beregninger er utført i 1,5 m høyde over planlagt terrengnivå. Støynivå Lden fra veitrafikk er vist i 
figur 9, med lokale skjermingstiltak som beskrevet i kap. 3.2.1. I figur 10 er det i tillegg inkludert en 
3,4 m høy skjerm langs eiendomsgrensen mot Nedre Rælingsveg. 

Beregningene viser at områdene på platået boligbebyggelsen er plassert stedvis har støynivåer som 
overskrider anbefalt grenseverdi for støynivå på uteoppholdsareal. Arealene er utfordrende å 
skjerme grunnet skrånende terreng, og eventuelle skjermer vil primært ha lokal virkning av samme 
årsak. Især vil området nord på eiendommen være vanskelig å skjerme effektivt, grunnet skrånende 
terreng og bredt område for støyinnfall fra veien. Det kan vurderes lokal skjerming av avgrensede 
uteplasser i en senere detaljfase. 

Det vil ikke være nødvendig med skjerming av det flate området nærmest veien om dette ikke skal 
medtas i uteoppholdsarealregnskapet, da skjermforslaget kun vil skjerme arealene som ligger 
nedenfor skråningen på tomten, og vil ikke ha nevneverdig skjermingseffekt for utearealer på 
platået som bebygges.  
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Figur 9: Lydnivå Lden på bakkeplan (1,5 m over terreng) med lokale skjermingstiltak som beskrevet i kap. 3.2.1. 

 

Figur 10: Lydnivå Lden på bakkeplan (1,5 m over terreng) med lokale skjermingstiltak som beskrevet i kap. 3.2.1, i tillegg 
til 3,4 m høy skjerm langs eiendomsgrense mot Nedre Rælingsveg (markert med svart strek). 
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