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SAMMENDRAG 

Foreliggende notat beskriver beregninger av støysonekart som er utført i forbindelse med oppføring av to nye 
boligbygg på Sanna Østre.  

Fasade mot øst, sør og vest vil ligge i gul sone for begge bygningene. For bygg mot vest vil sørvestre hjørne i fjerde 
etasje ligge i rød sone. Denne delen av bygget er planlagt som trapperom.  Fasade mot nord vil for begge bygg i 
hovedsak ligge i hvit sone, utenom noen deler av de øverste etasjene som vil ligge i gul sone. Dette kan løses med 
lokal skjerming på balkongene, dermed vil begge byggene kunne tilfredsstille kravet om stille side. Uteområde mot 
nord vil ha tilfredsstillende lydforhold for uteoppholdsareal (≤ Lden 55 dB) totalt omtrent 1260 m2. Deler av fasade 
mot sør vil havne i rød sone for økt etasje høyde i 1.etasje.  

1 Bakgrunn 
Multiconsult er engasjert av Boligbyggelaget TOBB for å vurdere støy i forbindelse med oppføring 

av to nye boligbygg på Sanna Østre i Skaun kommune. På tomta er det planlagt oppført to bygg 

med flere boenheter fordelt på fire etasjer.  

Notatet presenterer resultater fra støyberegninger, inkludert støysonekart og fasadepunkter. 

 

Figur 1: Situasjonsplan.  Illustrasjon: TAG Arkitekter 
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2 Definisjoner 
Ekvivalent lyd(trykk)nivå, LpAekvT: 

Et mål på det gjennomsnittlige nivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode. 

Lden: 

A-veid ekvivalent lydtrykknivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB ekstra tillegg 

på natt, 5 dB ekstra tillegg på kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 

19-23 og natt: 23-07.  

Lden-nivået skal beregnes som årsmiddelverdi. Det vil si gjennomsnittlig støybelastning over 

ett år. Lden blir beregnet som frittfeltverdi, det vil si uten refleksjoner fra eventuell 

bakenforliggende fasade. 

Frittfelt lydtrykknivå: 

Når lydbølgene utbres fra kilden uten å reflekteres slik at det bare blir tatt hensyn til 

direktelydnivået, og man ser vekk fra refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygningen. 

Refleksjoner fra andre flater i terrenget skal derimot tas med. 

Maksimalt lydtrykknivå, LpAF,max : 

A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant på 125 ms. 

Støynivå:  

Et populært uttrykk for lydtrykknivå 

Uteplass 

Med uteplass forstår en balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde 

til bygning som er avsatt til opphold- og rekreasjonsformål. Veranda som er innglasset (må 

kunne åpnes), også kalt vinterhage, kan godkjennes som del av uteareal. Dette bør likevel 

ikke være eneste tilgjengelige uteareal. Det må i tillegg være tilgang til park, lekeareal, 

bakgård eller lignende som også tilfredsstiller krav til utendørs oppholdsareal med hensyn på 

til støynivå, og som er lokalisert i nærheten av boligen. 

3 Krav og retningslinjer 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

Miljøverndepartementet sin ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442)” er lagt til grunn for beregningene. Retningslinjen definerer tre støysoner: 

 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 der støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støynivå. 

 Hvit sone – angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak er 

nødvendige. 

Kriterium 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 1: Kriterier for soneinndeling i henhold til T-1442. Alle tall i dB.  

 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden 

kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden 

kl. 23 – 07 

Vegtrafikk 55 ≤ Lden < 65 70 ≤ L5AF < 85 Lden ≥ 65 L5AF ≥ 85 

 

T-1442 anbefaler at ekvivalentnivå (Lden) tilsvarende nedre grense for gul sone tilfredsstilles utenfor 

vinduer og på uteoppholdsareal ved planlegging av boliger. Utenfor soverom på natt anbefales det 

at nedre grense for maksimalt støynivå tilfredsstilles. 

 Kommuneplanens arealdel – Skaun Kommune 

I følge kommuneplanens arealdel skal T-1442 legges til grunn.  
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4 Trafikktall 

 Vegtrafikk 

Trafikktall er hentet fra Nasjonal vegdatabank - Statens vegvesen. Det er antatt en trafikkøkning på 

1,5% per år. Verdiene som er benyttet for de aktuelle vegstrekningene er gjengitt i tabell i tabell 2.   

Tabell 2: Trafikktall veg 

Vegstrekning ÅDT 2018 ÅDT 2039 Hastighet % andel 

tungtrafikk 

Fv801 Snøfuglvegen 3100 4000 50 10 

Fv802 Vigdalsvegen 950 1200 40 10 

E39 11060 14300 80 15 

 

Ved beregning av Lden er det benyttet følgende prosentvis fordeling av ÅDT over døgnet: 

E39 (Gruppe 1, Typisk riksveg): 

Dag (07-19): 74 %, kveld (19-23): 15 %, natt (23-07): 10 % 

Fv801 og Fv802 (Gruppe 2, By og bynære områder): 

Dag (07-19): 86 %, kveld (19-23): 10 %, natt (23-07): 6 % 

5 Beregninger 

 Generelt 

Beregningene er utført med dataprogrammet CadnaA, versjon 2019 MR2, i henhold til 

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy (Nord96). 

Programmet benytter digitale kart i 3D for å beregne lydutbredelse.  

 Beregningsforutsetninger 

 

 Beregningshøyde støysonekart:  1,5 m og 4,0 m over bakken 

 Gridoppløsning støysonekart:  3 x 3 m 

 Lydabsorpsjon mark:   1 (myk mark) 

6 Beregningsresultater 

Støysonekart for vegtrafikk for ny situasjon er beregnet med 1,5 m og 4,0 m høyde over bakken og 

er presentert i vedlegg 1 og 2.  

A-veid maksimalt lydtrykknivå er under grensen ( LpAF,max < 70 dB),  og derfor er det ekvivalent 

lydtrykknivå som er dimensjonerende.  
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 Støysonekart i 1,5m uten støyskjerm 

Støysonekart 1,5 m over bakken er relevant for utendørs oppholdsareal på bakkenivå. Utsnittet i 

figuren under viser uteoppholdsareal for tomten. Uteareal med tilfredsstillende støynivå er 

omtrent 1300 m2. 

 

Figur 2: Planlagte bygg med uteoppholdsareal mot nord/nordvest. Gult område angir Lden ≥ 55 dB. 

Rødt område angir Lden ≥ 65 dB 

Fasader mot øst, sør og vest vil ligge i gul sone for begge bygg. For bygg mot vest vil sørvestre 

hjørne i fjerde etasje ligge i rød sone. Denne delen av bygget er planlagt som trapperom.   

 

Figur 3: Ekvivalent lydtrykknivå, Lden, på fasader mot sør  

Ved å øke etasjehøyden til 4.5 m i 1.etasje (se figur 4), vil deler av fasaden mot sør i 4, etasje for 

bygget mot vest ligge i rød sone. I tillegg vil sørvestrehjørne  komme i rød sone også for 3. etasje. 
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Figur 4: Ekvivalent lydtrykknivå, Lden, på fasader mot sør ved etasje høyde 4.5 m i 1.etasje 

 

Fasader mot nord vil ligge stort sett i hvit sone for begge bygningene med noen deler av de øverste 

etasjene i gul sone.  Støynivå på fasade, Lden, er vist i figuren under.  

 

Figur 5: Ekvivalent lydtrykknivå, Lden, på fasader mot nord 

 

Kravet om å ha en stille side kan oppfylles med lokal skjerming på balkonger mot nord med tett 

rekkverk med utstrekning som vist på Figur 6. Da det er behov for noe skjerming for å tilfredsstille 

krav til stille side, er det i tillegg gjort en støyberegning med lokale skjermer på en del balkonger. 

Resultater er vist støyskjermer langs sidene av noen balkonger i tredje og fjerde etasje for begge 

bygg. Skjermen må være i etasjehøyde (fra gulv til tak på balkong). I tillegg er det på bygg mot øst 

behov for en ekstra skjerm med høyde 1,0 m i forlengelsen av ovennevnte skjerm på én balkong. 
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Figur 6: Forslag til skjermer på balkong for å oppnå stille side på fasade 

 

 Rosa linjer: Støyskjermer langs sidene på balkonger i 4. etasje. Skjermen må være i 

etasjehøyde.  

 Grønn linje:Støyskjermer langs den side på balkong både 3.og 4. etasje. Skjermen må være i 

etasjehøyde. 

 Blå linje: Støyskjerm med høyde 1 m langs fronten av balkongen. 

Dersom etasjehøyde i 1.etasje økes til 4,5 m må lokal skjerming mot nord vurderes nærmere. Det 

forventes at det vil bli behov for ytterligere skjermingstiltak sammenliknet med tiltak listet for 

orginal situasjon (med etasjehøyde 3 m i 1.etasje).  

For at planlagte skjermer/rekkverk skal fungere som støyskjerm vil det være nødvendig å bruke et 

materiale som har en flatevekt på 15 – 20 kg/m2, og det må være tett mellom rekkverk og gulv, og 

mot vegg. Skjerm kan for eksempel være av glass med en minimum tykkelse på 8 mm. Dersom 

rekkverket fungerer som støyskjerm vil støynivå på fasade tilfredsstille krav til stille side (≤ 55 dB). 

Skjerm/rekkverk må detaljeres i byggeplan. 

7 Konklusjon 

For boliger som bygges i byer og tettsteder med høyt støynivå anbefaler T-1442 at boenheter skal 

være gjennomgående og minimum 50% av rom for støyfølsom bruksformål skal ha vindu mot stille 

side (Lden < 55 dBA ). Basert på beregningsresultatene, vurderes det at dette vil kunne tilfredsstilles 

for foreslått bygg. Det er med forutsetning om at det gjøres støyskjermende tiltak på en del 

balkonger i 3. og 4. etasje, som beskrevet i rapport. Dersom etasjehøyde på 1.etasje økes til 4,5 m 

vil deler av bygg mot vest havne i rød støysone for leiligheter i øverste etasje.  
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Vedlegg 1 Støysonekart – støy fra vei - 1,5m over terreng, døgnekvivalent lydnivå Lden. 

Gul støysone: 55dB < Lden < 65dB. Rød støysone: Lden > 65dB. 

 



Sanna Østre  multiconsult.no 

Støyberegning 

 

10215840-RIA-NOT-001 13. mai 2020 Side 9 av 9 

Vedlegg 2 Støysonekart – støy fra vei – 4,0m over terreng, døgnekvivalent lydnivå Lden. 

Gul støysone: 55dB < Lden < 65dB. Rød støysone: Lden > 65dB. 

 


