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1. Bakgrunn 
 
På forespørsel fra Tjonåsen Utvikling AS er det gjort beregning av utbredelsen av trafikkstøy på en 
delstrekning av fv. 120 Nedre Rælingsveg i Rælingen kommune.  
 
Det er under utarbeidelse en detaljregulering for et område vest for fylkesvegen ved Nordby, 7,5 km 
sør for kommunesenteret Fjerdingby. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 82, bnr. 2 m.fl. og er 
på ca. 209 daa. Det er siden oppstart av planarbeidet gjort endringer i bebyggelsesmønster og 
utnyttelse av området i flere omganger. 
 
Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel vedtatt i 2015 er området avsatt til 
boligbebyggelse. Gjennom forslag til reguleringsplan planlegges det etter dialog med kommunen for 
95 boenheter i form av frittliggende småhusbebyggelse. Planområdet består i dag av skogsmark. Det 
er østvendt og småkupert, med utsikt mot Øyeren. 
  
Formålet med denne rapporten er å vurdere støyforhold langs fv. 120 og hvordan støy fra 
fylkesvegen påvirker planlagt boligbebyggelse innenfor planområdet. Etter anmodning fra 
kommunen er det også foretatt en eregning av støy langs ny interveg. 
      

 
Figur 1. Planområdet ligger langs fv. 120 Nedre Rælingsveg. Kartutsnitt fra kommunekart (NORKART) for Rælingen. 
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2. Forskrifter og 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-1442/21) med 
tilhørende veiledning (M-2061) 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.  
 
Tabell 1. Utdrag av støygrensene i retningslinje T-1442 (tab.2) med grenser for utendørs støynivå fra vei ved planlegging 
av ny støyende virksomhet og støyfølsom bebyggelse. 

 
 
De anbefalte grenseverdiene gitt i T-1442/21 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 rom med varig opphold (f.eks. kjøkken) og 
bygninger gjelder byggteknisk forskrift (TEK17) og krav til innendørs støynivå fra utendørs kilde.  
 
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 ved behandling av støy i byggesak. 
Dersom lydforholdene tilfredsstiller lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 «Lydforhold i 
bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper» anses kravene i TEK17 å være oppfylt. Det har i 2019 
kommet ny versjon av NS8175, men det er fortsatt 2012-versjonen som er knyttet til TEK17. For 
boliger er kravene gjengitt i tabell 2. 
 
Tabell 2. Innendørs og utendørs lydnivå fra utendørs støykilde hvor minstekrav i henhold til TEK17 er lydklasse C i 
NS8175:2012. 
Type bygg          Type bruksområde  Målstørrelse    Lydklasse 

        A B C D 

Boliger i oppholds- og soverom               Lp,A,24h  20dB 25dBA 30dBA 35dBA 
 i soverom, natt   Lp,AF,max   35dB 40dBA 45dBA 50dBA 
        På uteareal og utenfor   1Lden,  45dB 50dBA 55dBA <65dBA                                            

vindu fra utendørs lydkilde   1Lp,AF,max95=L5AF 
Når det gjelder støy nattestid legger TEK17 og standard NS 8175 til grunn minimum 10 støyhendelser over 
grenseverdien innendørs før maksimalstøykravet for nye boliger slår inn. 

 
1 Lden: A-veid ekvivalent støynivå for et helt døgn (day-evening-night) korrigert med 5 dB tillegg på kveld og 10 dB tillegg på natt som 
årsgjennomsnitt.  
2L5AF = Lp,AFmax,95: Statistisk maksimalverdi av A-veid lydtrykknivå for støyhendelser. I bruk i T-1442 
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3. Beregningsgrunnlag 
 
Beregningene er foretatt ut fra Nordisk beregningsmetode for støy med beregningsprogrammet 
Novapoint Støy på bakgrunn av følgende: 

• Digitalt kartgrunnlag 
• Sosi-filer av eksisterende grunnlag 
• Trafikktall (ÅDT) for veg, skiltet hastighet og andel lange kjøretøy fra Nasjonal vegdatabank 

og trafikkprognoser fra Nasjonal transportplan (2016-2050)  
• Bearbeidet terreng for fremtidig bebyggelse 

 

3.1 Plangrunnlaget 
Utbyggingen er i tråd med eksisterende kommuneplan hvor området er avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse. Kommuneplanens arealdel (2014-2025) ble vedtatt i 2015. Det er ikke gitt egne 
bestemmelser om støy i kommuneplanen med unntak av for de områdene som er definert som 
«avviksområder» eller «stille områder».   
 
Det foreligger noe informasjon om støysituasjonen langs fv. 120. Statens vegvesen sin kartlegging av 
støysoner langs riks- og fylkesvegene viser at områdene nærmest fylkesvegen ligger innenfor gul 
støysone. I forbindelse med kommuneplanen er det utarbeidet et eget temakart for støy. Det 
aktuelle området ligger utenfor støysone for skytebane og omfattes heller ikke av kommunens 
avvikssoner for støy. Fremtidig bebyggelse må tilfredsstille føringene i T-1442/16. 
 

Figur 2. Statens vegvesen sin kartlegging av støysoner for 
riks- og fylkesveger 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figur 3. Temakart støy utarbeidet av Rælingen kommune 
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Rapporten tar utgangspunkt i varslet planområdet og de intensjonene om utbygging som 
fremkommer der. Det er i etterkant av varsling om oppstart av planarbeidet jobbet mye med 
prosjektering og tilpasning av boligområde og infrastruktur i samarbeid med kommunen.  
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse. Det er avsatt 
områder til felles naturområder, lekeplasser og deler av planområdet reguleres til landbruk. 
 

  
Figur 4. Forslag til detaljregulering til 1. gangs behandling for Tjonåsen. Utarbeidet av Plan1. 
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Området planlegges for ene- og tomannsboliger som illustrert i figur 5. Området skal tilrettelegges 
med selvbyggertomter. 
 

 
Figur 5. Illustrasjonskart for planlagt utbygging av området med eneboliger og tomannsboliger. Illustrasjon Arealtek AS 
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3.2 Vurdering av trafikktall 
For trafikkstøy fra veg som vurderes som en jevn og vedvarende aktivitet, er det vanlig å legge til 
grunn Lden som viser gjennomsnittlig støybelastning over et år (A-veiet ekvivalent støynivå for dag-
kveld-natt) ved beregning av støysoner. Lden er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy.  
 
Tall fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) viser en ÅDT på 7872 i 2019 på fv. 120 Nedre Rælingveg på den 
aktuelle strekningen med en tungtransportandel på 7 %. Ifølge Nasjonal transportplan 2016-2050 
(TØI-rapport 1554/2017) for tidligere Akershus fylke vil man frem mot 2050 oppleve en 
gjennomsnittlig årlig trafikkvekst på 1,07 % hvor veksten er avtakende utover i perioden. Mellom 
2016-2022 er forventet, årlig trafikkvekst på 1,75% mens den for 2022-2030 er 1,3 %. En framskriving 
av tall fra NVDB gir en ÅDT på om lag 9200 i 2030.  
 
Det planlegges for 95 boenheter i form av ene- og tomannsboliger. ÅDT for internveg tar 
utgangspunkt i antall nye boliger etter første avkjøring og en turproduksjon (antall turer ut og inn av 
området) på 6 turer per bolig. Dette er i overkant av variasjonsområdet Statens vegvesen beregner 
for boligområder (Håndbok V713). Det vil ikke være tungtrafikk på internvegene og lav hastighet 

 
Tabell 3 Trafikkgrunnlag veg.  

Vegstrekning ÅDT  2020 ÅDT 2030 Hastighet  Andel lange 
kjøretøy 

Fv. 120  8010 9200 60 km/t 7 % 

Internveg - 510 30 km/t 0% 

 
TØI-rapporten som benyttes som grunnlag for vurdering av fremtidig ÅDT oppgir kun fylkestall. I 
tidligere Akershus vil det være store kommunale forskjeller som ikke fanges opp ved bruk av 
gjennomsnittstall for fylket. For fv. 120 er det naturlig å tenke seg at den årlige trafikkveksten vil ligge 
noe under gjennomsnittsveksten for hele fylket som inkluderer store, nasjonale transportårer. 
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4. Beregninger 
 
Støygrensene i T-1442 gjelder for uteoppholdsareal og utenfor vindu til rom med støyfølsomt bruk. 
Støysonekart som utarbeides på overordnet nivå skal vise støynivå i 4 meters høyde. Støyfaglig 
utredning som følger med reguleringsplan bør i henhold til retningslinjen vise støynivå i 1,5 meters 
høyde for uteoppholdsareal og støynivå for fasadepunkt i relevante høyder der dette er nødvendig 
for detaljplanleggingen.  
 
Det planlegges med eneboliger og to-mannsboliger. Det er gjort beregning og utarbeidet 
støysonekart for 1,5 meter og 4 meters høyde. Beregningene vil synliggjøre støynivå ved utearealene 
samt en 1. og 2. etasje. For områder som ligger i berøring med gul støysone gjøres i tillegg 
beregninger av støy i fasadepunkt. 
 
Det er tatt utgangspunkt i dagens ÅDT langs fylkesvegen og foretatt beregninger med utgangspunkt i 
en økning i ÅDT frem mot 2030 i henhold til prognosene til TØI.  
 
Støysonekartene følger som egne vedlegg til rapporten. 
  

 
Figur 6 viser utbredelsen av støysonen ved 1,5 meters høyde ved fremtidig situasjon (ÅDT på 9200) 
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Figur 7 viser utbredelsen av støysonen ved 4 meters høyde ved fremtidig situasjon (ÅDT på 9200) 
 
Beregningene viser at det meste av planområdet og alle nye boligtomter ligger utenfor rød støysone 
(Lden <65 dB). Det er kun områdene inntil fylkesvegen som berøres av rød støysone (>65dB).  
Område planlagt til boligformål ligger også utenfor gul støysone (Lden <55 dB) ved støykote 1,5 m.  
 
Ved 4 meters beregningshøyde berøres 8 av boligtomtene så vidt av gul støysone. Dette gjelder for 5 
tomter innenfor BFS1 (1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-8) og 3 tomter innenfor BFS 2 (2-4, 2-5 og 2-9), jf. utsnitt 
av støysonekartet i figur 8. Det meste av arealet er utenfor angitt byggegrense. 
 

 
Figur 8. Utsnitt av støysonekart 4 meters høyde, tegning X12. 
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Etter anmodning fra kommunen er det også foretatt en beregning av støy langs internvegen for de 
boligene som vil oppleve mest interntrafikk; deler av områdene BFS 1, 2 og 3. Figur 9 viser støy i 
utvalgte støypunkt både for 1,5 og 4 meter. Støynivået er høyest helt inntil vegen og har avtatt med 
mer enn 3 dB før man kommer til de første boligene. Figuren nedenfor viser at med ÅDT 510 ligger 
alle boligene under gjeldende støykrav på Lden ≤55dB i T-1442/21.  
 
Støyen som boligene i dette området opplever er fra samme type kilde; biltrafikk. Støy fra internveg 
kommer fra annen retning enn støy fra fylkesvegen. 

 
Figur 9 viser støy ved ÅDT 510 langs ny adkomstveg i utvalgte støypunkt. Figur X20 
 

Støyberegning med innlagt skjerm 
Det skal etableres en mindre støyskjerm langs adkomstvegen til BFS1. Med etablering av støyskjerm 
1,5 meters høyde vil også tomt BFS1-8 komme utenfor gul støysone både ved 1,5 meter (vist i figur 6) 
og ved 4 meters høyde, jf. figur 10.  
 
 

 
Figur 10. Etablering av støyskjerm på 1,5 meter høyde langs adkomstveg. Utsnitt av tegning X14. 
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5. Støydempende tiltak 
 
Formålet med dagens regelverk er å forebygge støyplager. I henhold til retningslinje T-1442/21 skal 
det etterstrebes at alle boenheter får minst en stille side og tilgang til egnet uteoppholdsareal med 
tilfredsstillende støyforhold. I tillegg skal det være tilfredsstillende støynivå innendørs. For innendørs 
støy fra utendørs kilde skal T-1442 være retningsgivende, her danner TEK17 og NS1785 føringer for 
akseptabelt støynivå.  
 
Støygrensene i T-1442/21 gjelder for uteoppholdsareal og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk 
i boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Utendørs støynivå skal ikke 
overstige Lden 55 dB når støy fra veitrafikk er hovedkilde.  
 
Resultatene fra gjennomførte beregninger viser at alle de planlagte boligtomtene vil få 
uteoppholdsareal og 1. etasje som ligger under fastsatt grensenivå på Lden ≤55 dB (jf. figur 6). Alle 
områder avsatt for lek (BKL) ligger utenfor støysone fra veg. 
 
Ved 4 meters beregningshøyde berøres 8 av boligtomtene så vidt av gul støysone. Det skal etableres 
støyskjerm på 1,5 m langs adkomstveg til BFS1 da vil tomt BFS1-8 også bli liggende helt utenfor gul 
støysone. For de 7 resterende tomtene (BFS 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5 og 2-9) berøres deler av tomta 
av gul støysone ved 4 meters høyde. Dette gjelder kun en mindre del av tomta og i hovedsak utenfor 
fastsatt byggegrense. Alle boligene har en stille side hvor grenseverdiene i tabell 1 ikke overskrides. 
Boligene er gjennomgående, det etableres en mindre støyskjerm som skjermer bolig 1-8 og det er 
satt byggegrenser som sikre hensiktsmessig plassering av boligen på tomta. 
 
Innendørs lydnivå skal ikke overstige LpA,eq,24h = 30 dB som utgjør lydklasse C for boliger for innendørs 
lydnivå fra utendørs kilde. I tradisjonelt isolerte boliger vil støybelastningen innendørs ligge 15-30 dB 
lavere enn utendørs, avhengig av ventilasjon (Amundsen og Solberg, 2011). Støyberegningene viser 
at støyen ligger mellom Lden 55-60 dB for disse 7 tomtene. Ved et støynivå mellom 55 og 60 dB kan 
man legge til grunn at krav til innendørs støynivå vil være oppfylt ved å bygge etter gjeldende 
bygningstekniske krav i TEK17 og det vil ikke være behov for avbøtende tiltak.  

6. Konklusjon 
 
Det er gjort beregning av trafikkstøy langs fv. 120 i Rælingen kommune og påvirkning på fremtidig 
boligområde Tjonåsen i forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering. Det er også gjort beregning 
av støy langs internveg. Trafikk på internveg vil ikke generere støy over Lden 55 dB. Kommunen legger 
vekt på at alle boliger skal tilfredsstille kravene i T-1442/21. 
 
T-1442/21 legger vekt på tre kvalitetskriterier; 
• Tilfredsstillende støynivå innendørs 
• Tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå 
• Stille side 
 
Gjennomførte beregninger viser at alle lekeplasser ligger utenfor støysoner fra veg.  
 
Planområdet er detaljregulert med inndelte tomtegrenser og avsatt byggegrense for hver tomt. 
Gjennomførte støyberegninger viser at innenfor avsatt byggegrenser ligger støyforholdene innenfor 
kravene i T-1442/21. Uteoppholdsareal og 1.etasje ligger i sin helhet utenfor gul støysone for alle 
planlagte boliger. Alle boligene har en stille side og er gjennomgående. 
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For 7 boligtomter innenfor BFS1 og BFS2 ligger en mindre del av tomta innenfor gul støysone ved 4 
meters høyde. Støyen ligger i nedre sjikt for gul støysone (mellom 55-60 dB). Ved et støynivå mellom 
55 og 60 dB kan man legge til grunn at krav til innendørs støynivå vil være oppfylt ved å bygge etter 
gjeldende bygningstekniske krav i TEK17.  
 
Med utgangspunkt i forslag til detaljregulering viser gjennomførte støyberegninger at det lar seg 
gjøre å oppfylle kravene til støy i T-1442/21. 
 
Det legges til grunn at det i forslag til reguleringsplan tas inn egen bestemmelse om at retningslinje T-
1442/21 skal gjelde for planområdet og presiseres at alle boliger skal ha en stille side. For å sikre at 
tomt BFS 1-8 blir liggende utenfor gul støysone kan planlagt støyskjerm langs BFS1 hjemles i plankart 
eller bestemmelse. For boliger innenfor BFS1 og BFS2 som berøres av gul støysone kan det eventuelt 
tas inn rekkefølgekrav om at det i forbindelse med byggesøknad skal dokumenteres at støyforhold 
innendørs er i tråd med kravene i NS8175. 
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https://www.tiltak.no/e-beskytte-eller-reparere-miljoeet/e1-stoey-og-vibrasjoner/e-1-2/ 

 

8. Vedlegg  
• Støysonekart X11 datert 23.9.21 
• Støysonekart X12 datert 23.9.21 
• Støysonekart X13 datert 23.9.21 
• Støysonekart X14 datert 23.9.21 
• Støysonekart X20 datert 23.9.21 
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