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Sammendrag 

Norconsult har på oppdrag fra Eiendomsgruppen Oslo AS foretatt en vurdering av 

støy fra vegtrafikk til et planlagt boligprosjekt i Strømsdalen, Rælingen kommune.  

Oppdragets revisjon 02 kommer som av følge endret bebyggelsesplan og terreng.  

Følgende konklusjoner foreligger: 

• Planområdet ligger delvis innenfor rød støysone, og alle byggene har støynivå over 

grensen for gul sone utenfor fasade  med høyeste fasadenivå Lden 64 dB.  

• Det bør opprettes en dialog med Rælingen kommune og Fylkesmannen i Akershus for 

å finne ut hvorvidt man kan akseptere utbygging på Strømsdalen forutsatt at ingen 

fasadenivå overstiger øvre grenseverdier for rød støysone og det benyttes samme 

avbøtende premisser som i fortettingsområder definert av kommuneplanen for 

Rælingen kommune.  

• Med skjermingstiltak langs uteområder og takterrasser beskrevet i denne rapporten vil 

alle boliger ha tilgang til utendørs oppholdsareal på terreng og på takterrasser med 

Lden ≤ 55 dB. 

• Alle hus har gjennomgående planløsning med minst en stille side der Lden ≤ 55dB der 

boenhetene kan plassere privat uteplass og støyfølsomme rom.  

• Endeleiligheter i sør, bygg 1S har stille side mot vest forutsatt tiltak som beskrevet. Vi 

tilråder at det etableres en uteplass per boenhet mot denne stille siden. 

• Eventuelle private balkonger som ligger vendt mot Fv 301 Strømsdalen i øst vil ligge 

delvis innenfor rød støysone eller i øvre halvdel av gul støysone og må glasses inn. 

Dette gjelder alle hus i beregningen innenfor planområdet. Det er opplyst av arkitekt at 

utearealer i øst primært er tatt med for å aktivisere fasade, og at boligene også skal 

ha tilgang til skjermet, privat uteplass mot vest. 

• Etter at endelig planløsning er fastsatt må det kontrolleres at alle leiligheter, både 

hovedleiligheter og hybler, har en stille side med vindu for lufting, og at minst 50 % av 

oppholdsrom vender mot stille side.  

• Dimensjonering av lydisolasjonskrav til fasade basert på endelig planløsning, må 

gjennomføres i en senere planfase av prosjekteringen for å sikre at innendørs 

støynivå fra vegtrafikk iht. NS8175, klasse C også er overholdt.  
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 Innledning 

Det planlegges oppføring av nye boligblokker i Strømsdalen i Rælingen kommune. Tomten ligger i 

nærhet til krysset mellom Fv 301 Strømsdalen og Fv 301 Øvre Rælingsveg. Norconsult AS er i denne 

forbindelse engasjert for å utføre støyutredning for boligblokkene.  

Den aktuelle tomtens plassering er markert med rødt i figur 1 nedenfor. 

 

 

Figur 1: Tomtens plassering er markert med rødt. Kartutsnittet er hentet fra finn.no. 
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 Grenseverdier 

 Rælingen kommune: Kommuneplan mot 2025 

I arealdelen til kommuneplanen til Rælingen kommune [1] vises det til retningslinje T-1442 ved 

håndtering av fortetting i støyutsatte områder: 

I bestemmelsenes §2.1.2 står det at ved fortetting i støyutsatte områder (gul og rød støysone), må det 

utarbeides ny reguleringsplan. Videre omtaler bestemmelsene håndtering av avvikssoner for støy i 

områder som er definert til fortetting (Blå farge i Rælingens «Temakart for støy». I slike soner gjelder 

følgende: 

• Støynivå på privat uteoppholdsareal og (andel) fellesareal avsatt til 

lekeplass/nærmiljøanlegg skal ikke overstige Lden 55 dB fra vegtrafikk. 

• Kravene til innendørs støynivå, inneklima og luftkvalitet skal være tilfredsstilt, jfr. TEK 

og NS 8175 eller senere vedtatte forskrifter og standarder. 

• Minimum halvparten av antall rom til støyfølsomt bruksformål (soverom og stue) i hver 

boenhet skal ha vindu mot en stille fasade. Herunder skal minst ett soverom ligge mot 

en stille fasade (støynivå under Lden 55 dB utenfor fasade). 

• Behov for solavskjerming eller kjøling skal være ivaretatt. 

Det gjøres oppmerksom på at planområdet Strømsdalen ikke er definert som fortetningsområde i 

gjeldende kommunedelplan. 

 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, [2] legges til 

grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. Retningslinjen er gjort juridisk bindene gjennom 

kommuneplanbestemmelsen til Rælingen som gjengitt over. 

 

I retningslinjene 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 oppføres dersom avbøtende tiltak 

gir tilfredsstillende støyforhold. 

Retningslinjens kriterier for soneinndeling er gjengitt i tabell 1. 
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Tabell 1 Kriterier for støysone inndeling iht. T-1442 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå  

i nattperioden  

kl. 23 – 07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå 

i nattperioden  

kl. 23 – 07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

Et støysonekart skal vises i en beregningshøyde 4 meter over terreng. Lden er det ekvivalente 

(døgnmidlede) støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB tillegg på 

henholdsvis kveld og natt. 

L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av hendelser. For at maksimalt 

støynivå på natt skal vurderes kreves at det minst 10 stk. hendelser / passeringer per natt som 

overskrider et lydnivå på 70 dB.  

Retningslinjene [2] anbefaler at alle boenheter skal ha tilgang til stille side der de kan plasser rom med 

støyfølsomt bruk.  

Det anbefales at minst 50 % av boligens støyfølsomme rom, hvorav minst ett soverom plasseres med 

luftevindu mot stille side. Støynivå skal ligge under nedre grense for gul støysone dvs Lden ≤ 55 dB. 

Alle boliger, også de som ligger i gul eller rød støysone, skal i utgangspunktet ha tilgang til et skjermet 

uteoppholdsareal. Iht. T-1442 skal uteoppholdsareal «plasseres og utformes slik at god kvalitet 

oppnås, herunder i forhold til sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning». Krav til nivå på 

uteplass er nedre grenseverdi for gul støysone, Lden ≤ 55 dB, iht. NS 8175, klasse C [3]. 

 Krav til innendørs støynivå: NS 8175 / TEK 17 

Alle støyfølsomme bygninger, også de som ligger i gul eller rød støysone, skal ha tilfredsstillende 

innendørs lydforhold. For boliger legges lydkravene iht. NS 8175, klasse C til grunn, dvs. Leq ≤ 30 

dBA, da dette anses å tilfredsstille minimumskravene i henhold til TEK10. LpA,max i soverom på 

nattestid skal ikke overskride 45 dBA. 

Innendørs lydnivå beregnes iht. metode i Håndbok 47 fra Byggforsk. Krav til innendørs lydnivå gjelder 

godkjente rom for varig opphold, dvs stue, soverom, kjøkken og evt. arbeidsrom. Kravene gjelder ikke 

bod, bad, gang/entré etc.  

Dimensjonering av lydisolasjonskrav til fasade basert på endelig planløsning, må gjennomføres i en 

senere planfase av prosjekteringen for å sikre at innendørs støynivå fra vegtrafikk iht. NS8175, klasse 

C også er overholdt.  
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 Beregningsforutsetninger 

 Kartgrunnlag og metode 

Beregninger er utført med utgangspunkt i 3D-kartgrunnlag. Det er benyttet støysimulerings-

programmet CadnaA versjon 2018, som beregner i henhold til Nordisk beregningsmetode for 

vegtrafikkstøy. 

Støynivåene er beregnet i en høyde 4,0 m over terrenget iht. T-1442/2016 og i høyde 1,5 m over 

terreng som tilsvarer opplevd støy på uteplasser. I tillegg er det også beregnet støynivå 1,5 m over 

uteplass på tak samt punktnivåer utenfor fasader i alle etasjer. 

Bygninger er modellert i henhold til situasjonsplan utarbeidet av arkitekt, mottatt 29.06.2018. 

 Trafikktall 

Det benyttes en trafikkprognose for minst 10 år frem i tid etter forventet ferdigstillelse av 

byggeprosjektet. År 2030 er derfor valgt som prognoseår i dette prosjektet. Trafikktall for dagens 

situasjon er hentet fra NVDB (Nasjonal vegdatabank), juni 2018 og er fremskrevet til år 2030 iht. 

prognoser fra NTP (Nasjonal transportplan) for Akershus fylke. Skiltet hastighet er hentet fra NVDB. 

Døgnfordeling av trafikken er satt til «Riksveg» definert av støyretningslinjens veileder M – 12 8 [4], 

noe som medfører en trafikkfordeling på 75 %, 15 % og 10 % for henholdsvis dag, kveld og natt. ÅDT, 

hastighet og tungtrafikkandeler som inngår i beregningene er vist i Tabell 2. 

Tabell 2: Grunnlagsdata for vegtrafikk år 2030. 

Strekning ÅDT Hastighet Tungtrafikkandel 

Fv301 Strømsdalen 5 000 50 km/t 5 % 

Fv301 Øvre Rælingsveg 9 870 50 km/t 5 % 

 

Vurdering av maksimalnivå forutsetter at det er minimum 10 hendelser / passeringer av tung-trafikk på 

natt. Nattrafikken på Fv 301 kvalifiserer for vurdering av maksimalnivå. Utførte maksimalnivå-

beregninger viser seg å ikke være dimensjonerende. Maksimalnivå er derfor ikke videre omtalt i denne 

rapporten. 
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 Resultater 

Det er utført beregning av døgnmidlet lydnivå Lden for fremtidig, utbygget situasjon. 

Beregningene er utført i en høyde 4 meter over terreng iht. T-1442 for uskjermet situasjon og i 1,5 

meter over terreng noe som tilsvarer opplevd støy på uteplass, for skjermet situasjon. Resultatene er 

presentert sammen med høyeste beregnede støynivå utenfor fasade Lden, se vedlegg 1, rev. 2 og 

vedlegg 2, rev. 1. . I tillegg er det beregnet Lydnivå Lden i 1,5 m over gulv takterrasser vist i vedlegg 3, 

rev. 1. Støynivå utenfor alle etasjer utenfor alle fasader i skjermet situasjon er vist i figur 1 og 2 under. 

Det gjøres oppmerksom på at det  er nødvendig å tette svalgang helt fra underkant til overkant dekke 

mellom hus 1S og 1N, vist med turkis skjerm i tegningen under.  

 

Figur 2 - Fasadenivå Lden, sett fra vest mot øst 

 

Figur 3 - Fasadenivå Lden, sett fra øst mot vest 

 Støynivå på uteplasser på terreng 

Støysonekart beregnet 4 meter over terreng viser at rød støysone strekker seg inn over planområdet 

frem mot fasade på Hus 3n og 3S og Hus F. Støynivå utenfor fasade ligger i gul støysone, med 

høyeste fasadenivå Lden 64 dB. I henhold til T – 1442 er rød støysone et område som ikke er egnet til 

støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Rælingen har definert 

noen fortettingsområder i kommunen der de likevel tillater oppføring av boliger i rød støysone forutsatt 

premissene gjengitt i kapittel 2. 1 over. Strømsdalen er pr i dag regulert til bolig, men det er ikke 

definert under avviksområde for støy slik de er definert i kommuneplanen. Det bør opprettes en dialog 

med Rælingen kommune og Fylkesmannen i Akershus for å finne ut hvorvidt man kan akseptere 

utbygging på Strømsdalen forutsatt at ingen fasadenivå overstiger øvre grenseverdier for rød 
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støysone og det benyttes samme avbøtende premisser som i fortettingsområder definert av 

kommuneplanen.  

• Uteplasser på terreng på vestsiden av bebyggelse får en naturlig skjerming av 

bygningskroppene og har støynivå under nedre grense for gul støysone med Lden ≤ 

55 dB. 

• Dersom det monteres en støyskjerm med lengde 20 m og høyde 1,8 m, vil også 

planlagt uteområde mellom hus 3S og hus 2N skjermes ned under nedre grenseverdi 

for gul støysone med Lden ≤ 55 dB, se vedlegg 2.  

 Støynivå på takterrasser 

For å oppnå støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone på takterrassene med Lden ≤ 55 dB, 
må det settes opp skjerm / tett rekkverk, se vedlegg 3. Skjerm skal sluttes tett til terrassegulv og ha 

flatevekt 10 – 15 kg/m2.  Herdet glass kan også benyttes. Skjermhøyder varierer, se vedlegg 3, rev. 1 

for anvisning av nødvendige høyder. Det gjøres oppmerksom på at støyskjerm på hus 1S må være 
absorberende på innsiden for å unngå økt refleksjonsnivå på uteplass som følge skjerming. 
Beregninger viser at tiltak beskrevet i vedlegg 3, rev. 1 vil reduseres støynivå ned under nedre 
grenseverdi for gul støysone.  

 Private balkonger 

Lydnivå Lden er beregnet i punkter på fasade utenfor leilighetene, se Figur 2 og Figur 3.  

Forutsetninger som ligger til grunn for beregning av fasadenivå: 

• Skjermer med høyde 1,8 m over terreng på bakkeplan vist i støysonekartet i vedlegg 2, 

rev. 1. er inkludert i beregningene. 

• Det er gjort en forenkling i beregningsmodellen. Svalganger og utkragning av takterrasse 

Hus 2S er ikke medtatt på grunn av begrensede modelleringsmuligheter i programvaren. 

Ved vurdering av støynivå på uteplass på takterrasser er utkragingen inkludert skjermer / 

tett rekkverk tatt med i modellen. 

Følgende konklusjoner foreligger: 

 

• Uteplasser på vestfasade av Hus 2S, 2N, 3S og 3N vil ha støynivå under nedre grense for 

gul støysone med Lden ≤ 55 dB uten tiltak. 

• Uteplasser på sørsiden i 1-4. etasje på hus 1N og vestsiden i 1- 3. etasje på 1S vil ha 

støynivå under nedre grense for gul støysone med Lden ≤ 55 dB uten tiltak.  

• På balkonger i øverste etasje på bygg 1N og 1S, skal det monteres et tett rekkverk med 

flatevekt på 10 – 15 kg/m2 eller sikkerhetsglass med h = 1,1 m over terrassegulv. Dersom 

det er planlagt tak over balkongene må det monteres en absorbent i underkanten av disse 

som tilfredsstiller absorpsjonsklasse A iht. ISO 11654 for å unngå økte refleksjonsnivå til 

balkong som kan øke støynivået over Lden 55 dB. Tiltaket vil redusere støynivået på 

balkongen slik at støynivå på disse er under nedre grenseverdi for gul støysone med Lden 

≤ 55 dB.  

• Endeleiligheter i sør i hus 1S mangler uteplass på stille side i henhold til oversendt ifc-

modell. Vi tilråder at uteplasser på disse legges til vestfasade. 

• Vi vil generelt fraråde boenheter uten tilgang på privat uteplass mot stille side. Eventuelle 

private balkonger som ligger vendt mot Fv 301 Strømsdalen i øst vil ligge delvis innenfor 

rød støysone eller i øvre halvdel av gul støysone og må glasses inn. Dette gjelder alle hus 

i beregningen. Innglassing må ha en støyreduksjon på ca. 15 dB og være åpningsbar i 2/3 
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av uteplassens lengde. Innglassede balkonger skal også være tette mot svalgang. Vi 

anbefaler også at disse arealene ikke inngår i utregningen av MUA per boenhet, siden alle 

boenheter har stille side mot vest der det kan plasseres uteplass for tiltaket. Det er opplyst 

av arkitekt at utearealer i øst primært er tatt med for å aktivisere fasade, og at boligene 

skal ha tilgang til skjermet, privat uteplass mot vest. 

 Stille side 

Vurderinger knyttet til stille side er basert på beregnet fasadenivå omtalt i avsnitt 4.3 over. 

Følgende resultater foreligger:  

• Kravet om én stille side er oppfylt for alle leiligheter forutsatt tiltak som beskrevet over. . 

Leiligheten lengst sør på plan 4 i bygg 1S har kun stille side mot skjermet balkong i vest.  

• Etter at endelig planløsning er fastsatt må det kontrolleres at alle leiligheter, både 

hovedleiligheter og hybler, har en stille side med vindu for lufting, og at minst 50 % av 

oppholdsrom vender mot stille side. 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1, rev 2:  Støysonekart uskjermet situasjon Lden 4 m.o.t.  

Vedlegg 2, rev 1.: Støysonekart skjermet situasjon Lden 1,5 m.o.t. 

Vedlegg 3, rev 1.:  Støynivå takterasser 

 

Referanser 

1. «Kommuneplan mot 2025, Kommuneplanens arealdel 2014-2025», vedtatt av 
kommunestyret 26.08.2015. Rælingen kommune. 

2. T-1442 "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (2016).  
Klima- og forurensningsdirektoratet. 

3. NS 8175 "Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper" (2012). 

4. M-128 "Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2016)". Miljødirektoratet. 

 

 

 

 

 



63

64

64

62

56

54

53

60

64 60

57

60

61

61

61
55

54

55

51

61 58

48

48

57

62

63

53

6360

60

60

63

64

61

56

49

46

6460

54

61

61

54

51

51 6158

49

49

56

58

62

62

60

54

6259

Hus 1S

Hus 3N

Hus 3S

Hus 2N

Hus 2S

Hus1N

Tegnforklaring

  Road

  Parking Lot

  Building

  Barrier

  Contour Line

  Building Evaluation

  Calculation Area

Støynivå

   ... < 55 dB

 55 <= ... < 65 dB

 65 <= ...   dB

Strømsdalen

Støysonekart

Uskjermet situasjon

Vegtrafikkstøy

Trafikkmengde tilsvarende år 2030

Beregningsoppløsning: 2 x 2 m

Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.

Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for

Tegningsdato

Prosjektnummer

Produsert av

Kontrollert av

Målestokk

 Tegningsnummer

Eiendomsgruppen Oslo AS

06.07.18

5172127

Mali Rose Haarr

Adam Suleiman

1:700 (A4)

1, rev. 2



63

63

64

62

56

55

53

60

64 60

57

60

61

61

61
55

55

55

51

61 58

48

48

57

62

63

53

6360

60

61

63

64

61

56

49

46

6460

54

61

61

54

51

51 6158

49

49

56

58

62

62

60

54

6259

Hus 1S

Hus 3N

Hus 3S

Hus 2N

Hus 2S

Hus1N

Tegnforklaring

  Road

  Parking Lot

  Building

  Barrier

  Contour Line

  Building Evaluation

  Calculation Area

Støynivå

   ... < 55 dB

 55 <= ... < 65 dB

 65 <= ...   dB

Strømsdalen

Støysonekart

Skjermet situasjon

Vegtrafikkstøy

Trafikkmengde tilsvarende år 2030

Beregningsoppløsning: 2 x 2 m

Støynivå Lden [dB] 1.5 m.o.t.

Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for

Tegningsdato

Prosjektnummer

Produsert av

Kontrollert av

Målestokk

 Tegningsnummer

Eiendomsgruppen Oslo AS

06.07.18

5172127

Mali Rose Haarr

Adam Suleiman

1:700 (A4)

2, rev. 1



63 60

61 58

6360

64 60

61 58

62 59

Hus 1S

Hus 3N

Hus 3S

Hus 2N

Hus 2S

Hus1N

tett rekkverk

h=1,2 m

tett rekkverk

h=2,0 m

absorberende innside

tett rekkverk

h=1,7 m

absorberende innside

tett rekkverk, 

3 sider

h=1,5 m

tett rekkverk, 

3 sider

h=1,4 m

Tegnforklaring

  Road

  Parking Lot

  Building

  Barrier

  Contour Line

  Building Evaluation

  Calculation Area

Støynivå

   ... < 55 dB

 55 <= ... < 65 dB

 65 <= ...   dB

Strømsdalen

Støynivå takterasser

Vegtrafikkstøy

Trafikkmengde tilsvarende år 2030

Beregningsoppløsning: 1 x 1 m

Støynivå Lden [dB] 1,5 m 

over terassegulv

Produsert for

Tegningsdato

Prosjektnummer

Produsert av

Kontrollert av

Målestokk

 Tegningsnummer

Eiendomsgruppen Oslo AS

06.07.18

5172127

Mali Rose Haarr

Adam Suleiman

1:750 (A4)

3, rev. 1


