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1. Innledning
Det er utført en vurdering av støy iht. retningslinje T-1442/2021 for nytt hyttefelt i Einan 6, i
Nesbyen kommune. Planområdet er vist med farget areal i Figur 1-1. Det vises til vedlegg
A for en forklarende oversikt over vanlige støyfaglige ord og uttrykk.

Trondrudvegen

Bøgasetvegen

Figur 1-1: Utkast til reguleringsplan for Einan 6.
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2. Regelverk
2.1. Retningslinje T-1442/2021
2.1.1. Formål
Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging, T-1442/2021, heretter kalt T-1442, med tilhørende veileder M2061.
2.1.2. Grenseverdier
Boliger, fritidsboliger, helsebygg, skoler (barneskole, ungdomsskole, videregående skole)
og barnehager omfattes av begrepet støyfølsom bebyggelse. Grenseverdiene er oppgitt
for ulike parametere, der Lden i de fleste tilfellene benyttes for å kartlegge støy på et
overordnet nivå. Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night)
med 5 dB/10 dB tillegg i kveldsperioden/nattperioden. Tidspunktene for de ulike
periodene er:
•

dag: kl. 07-19

•

kveld: kl. 19-23

•

natt: kl. 23-07.

Lden-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig
støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i utslippstillatelser eller forskrift kan ulike
midlingstider gjelde. T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige
retningslinjer for arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik:
•

Gul sone er en vurderingssone, hvor det må planlegges godt for å oppnå
tilfredsstillende støyforhold.

•

Rød sone er i utgangspunktet ikke egnet for støyfølsom bebyggelse. Utbygging av
støyfølsom bebyggelse i rød støysone bør ikke tillates utenfor prioriterte sentrumsog utviklingsområder angitt i kommuneplan.

Gul og rød støysone skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på
4 meter over terreng. For uteoppholdsareal beregnes støynivået i 1,5 meter høyde over
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bakken, eller over gulv på verandaer/balkonger o.l. Kriterier for soneinndeling er gitt i
Tabell 2-1.
Tabell 2-1: Kriterier for soneinndeling av gul og rød sone.
Støysone
Gul sone
Støykilde

Rød sone

Utendørs
Utendørs
støynivå

støynivå,
lørdag og
søndag/

støynivå i

Utendørs

nattperioden

støynivå

Lden > 55 dB

støynivå,
lørdag og
søndag/

kl. 23 – 07

helligdag
Veg

Utendørs

Utendørs

helligdag

L5AF > 70 dB

Lden > 65 dB

Utendørs
støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

L5AF > 85 dB

Tabell 2-2: Anbefalte grenseverdier ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger,
helsebygg, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå.
Forutsetninger for beregning av grenseverdiene er gitt i veiledning til retningslinjen.
Støynivå utenfor

Støykilde

Støynivå utenfor

vinduer i rom

vinduer i rom

med støyfølsomt

med støyfølsomt
bruksformål og
på stille del av

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23-07.

uteoppholdsareal

bruksformål og
på stille del av
uteoppholdsareal
dag og kveld, kl.
07-23

Veg

Lden ≤ 55 dB

L5AF ≤ 70 dB

Støynivå utenfor

Støynivå utenfor

vinduer i rom

vinduer i rom

med støyfølsomt med støyfølsomt
bruksformål og

bruksformål og

på stille del av

på stille del av

uteoppholdsareal uteoppholdsareal
lørdager

søn-/helligdag

-

2.1.3. Etablering av nye samferdselsanlegg
Med nye samferdselsanlegg menes helt nye anlegg, samt alle tiltak på eksisterende
anlegg som øker støynivået med 3 dB eller mer.
Målet er å sikre at eksisterende støyfølsom bebyggelse får støynivå som ikke overskrider
grenseverdiene i Tabell 2-2 og ivaretar kvalitetskriteriene i kapittel 2.1.1. Ambisjonen bør
være å sikre tilfredsstillende støyforhold på hele eiendommen og fasaden. Skjerming ved
støykilden bør derfor være et prioritert avbøtende tiltak.
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Dersom det ikke oppnås tilfredsstillende støyforhold gjennom skjerming ved kilden, bør
det etableres lokale tiltak for å overholde grenseverdiene og sikre kvalitetskriteriene. Ved
store avvik fra kvalitetskriteriene bør det vurderes å tilby innløsning.
Dersom det er uforholdsmessig kostbart eller teknisk vanskelig å tilfredsstille
kvalitetskriteriene, kan det aksepteres mindre avvik fra kvalitetskriteriene. Avvik bør
begrunnes i planbeskrivelsen og forankres i reguleringsbestemmelsene.
2.1.4. Endring og utbedring av eksisterende samferdselsanlegg
Med endring og utbedring av eksisterende anlegg menes alle tiltak, der endringen gir en
økning i støynivå på 1-2 dB som følge av:
•

Endret geometri

•

Økt fartsgrense

•

Økt kapasitet

•

Økt andel tungtrafikk

•

Endring av støyskjermer- og støyvoller

Målet er, på lik linje med nye anlegg, å sikre støyforhold i henhold til grenseverdiene i
Tabell 2-2 og kvalitetskriteriene i kapittel 2.1.1. Ambisjonen bør være å sikre
tilfredsstillende støyforhold på hele eiendommen og fasaden. Skjerming ved støykilden
bør derfor være et prioritert avbøtende tiltak.
Ved endring og utbedring av eksisterende anlegg kan omfang og kostnad ved
støydempende tiltak vurderes opp mot effekten av tiltaket og prosjektets totale
kostnadsramme. Jo høyere støynivå, desto viktigere er det å gjøre skjermingstiltak.
Eventuelle avvik fra grenseverdiene i Tabell 2-2 og kvalitetskriteriene, bør begrunnes i
planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak bør sikres i plankart og/eller i planbestemmelsene.
For mindre tiltak som ikke omfattes av punktlisten over og som ikke øker støynivået,
eksempelvis gang- og sykkelveger, er det ikke nødvendig å gjøre avbøtende tiltak. Det er
heller ikke nødvendig å gjøre tiltak dersom grenseverdiene ikke er overskredet.
I større prosjekter som påvirker støyforholdene i et stort influensområde, for eksempel
vegomlegginger som påvirker trafikkstrømmer i større deler av vegnettet, bør det legges
vekt på å minimere samlet støyplage i influensområdet. Dersom omkringliggende veger
får økt trafikk som medfører at støynivået på eiendommer med støyfølsom bebyggelse
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øker merkbart (3 dB eller mer), bør det gjøres tiltak for å redusere støynivået i samsvar
med anbefalingene over.

2.2. Kommuneplanens arealdel Nesbyen kommune
Utdrag fra kommuneplanens arealdel 2015-2025 vedrørende støy:

3. Forutsetninger og metode
3.1. Generelt
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A 2021 MR2 etter Nordisk metode for
beregning av vegtrafikkstøy.

Tabell 3-1: Beregningsforutsetninger oppsummert.
Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442
Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan
Oppløsning støysoner
Refleksjoner

4 meter
1,5 meter
5 x 5 meter
1. ordens

Marktype terreng

Myk (absorberende)

Marktype vann

Hard (reflekterende)
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Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger

0,21

Lydabsorpsjonskoeffisient støyskjermer, loddrette fjellskjæringer

0,21

3.2. Vegtrafikk
Underlagsdata for vegtrafikk er utarbeidet av prosjektet, og er basert på eksisterende og
planlagt bebyggelse1. Det tas utgangspunkt i at Bøgasetvegen har ca. 90 kjt/døgn i dag,
uten utbygging av Einan 6. Det planlegges inntil 500 nye fritidsboliger i Einan 6, noe som
er estimert til en ÅDT økning på 152 kjt/døgn på Bøgasetvegen. Det forutsettes all ny
trafikk fra Einan 6 kjører vestover på Trondrudvegen.
Tabell 3-2: Underlagsdata for vegtrafikk
Fremtidig trafikk uten Einan 6
Støykilde

Fremtidig trafikk med Einan 6

ÅDT*

TA*

Fartsgrense

ÅDT*

TA*

Fartsgrense

Kjt/døgn

%

Km/h

Kjt/døgn

%

Km/h

Trondrudvegen vest

900

8

60

1052

8

60

Bøgasetvegen

90

2

50

242

2

50

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT (årsdøgntrafikk).

Tabell 3-3 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1,
gruppe 2 og gruppe 3. Fordelingen er hentet fra M-128/2018 (utgått veileder til T-1442)
og gruppe 3 er vurdert representativ for vegene.
Tabell 3-3: Døgnfordeling av vegtrafikk.
Periode

1

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Dag (kl. 07 – 19)

75 %

84 %

58 %

Kveld (kl. 19 – 23)

15 %

10 %

22 %

Natt (kl. 23 – 07)

10 %

6%

20 %

Asplan Viak AS, 600778-01 «Grasdokk-krysset trafikkanalyse», dato 21.04.2015.
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4. Resultater og konklusjon
For at endringen i trafikk skal medføre støytiltak for eksisterende bebyggelse, skal
støynivået øke med 3 dB eller mer som følge av ny plan. Beregninger viser at
fasadestøynivået for eksisterende fritidsboliger på felt Einan 5 langs Trondrudvegen vil øke
med 0,5 – 1 dB som følge av trafikkøkningen til/fra Einan 6. For fritidsboligen på Einan 5
ved krysset/rundkjøringen, vil hoveddelen av uteoppholdsarealene mot sør og vest
fortsatt ligge utenfor gul støysone etter utbygging av Einan 6, se Figur 4-1.
Det vurderes derfor at planen ikke utløser krav ikke til å utføre støytiltak for eksisterende
bebyggelse.

Figur 4-1: Venstre: Lden støynivå beregnet på utearealer før utbygging Einan 6. Høyre: Lden støynivå beregnet
på utearealer etter utbygging Einan 6. Støysoner angitt i 1,5m beregningshøyde.

Når det gjelder vegtrafikkstøy fra Bøgasetvegen og for nytt felt Einan 6, trenger man ikke
ta spesielle hensyn til vegtrafikkstøy dersom man bygger utenfor gul støysone som vist i
vedlegg B og C. Støysonene strekker seg på det meste kun 10-12 meter ut fra vegens
senterlinje.
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Kilder
•

Klima- og miljødepartementet, T-1442/2021, «Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging»

•

Miljødirektoratet, M-2061, «Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging»
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Vedlegg A - Definisjoner, begrep mht. støy
Begrep

Parameter Forklaring
Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve
A. Veiekurve A er en standardisert kurve (IEC 60651) som
etterlikner ørets følsomhet for ulike frekvenser ved lavere og
A-veid lydtrykknivå
dBA
midlere lydtrykknivå. A-kurven framhever frekvensområdet 2000 4000 Hz. Lydtrykknivå er den korrekte betegnelsen for alle dBAverdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå.
A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night)
med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for
de ulike periodene er dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og
A-veid, ekvivalent
natt: kl. 23-07. Lden er nærmere definert i EUs rammedirektiv for
støynivå for dag-kveldLden
støy, og periodeinndelingene er i tråd med anbefalingene
natt
her. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over
et år. For grenseverdier gitt i retningslinje eller forskrift kan ulike
midlingstider gjelde.
A-veid, ekvivalent
Lday
A-veiet ekvivalentnivå for dagperioden fra kl. 07-19
støynivå for dag
A-veid, ekvivalent
Levening
A-veiet ekvivalentnivå for kveldsperioden fra kl. 19-23
støynivå for kveld
A-veid, ekvivalent
Lnight
A-veiet ekvivalentnivå for nattperioden fra kl. 23-07
støynivå for natt
Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå for varierende støy over en
bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss
Ekvivalent støynivå
Lp,Aeq,T
tidsperiode T, f.eks. ½ time, 8 timer, 24 timer.
Anlegg for organisert idrett.
Idrettsanlegg
Ved utredning av støy fra idrettsanlegg kan grenseverdier for
nærmiljøanlegg eller støyende virksomhet (industri) benyttes.
Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1
sekund. Definisjonen av impulslyd i retningslinjen er i tråd med
definisjonene i ISO 1996-1:2003. Det er her tre underkategorier av
impulslyd:

•

«high-energy impulsive sound»: skyting med
tunge våpen, sprengninger og lignende

•

«highly impulsive sound»: for eksempel skudd
fra lette våpen, hammerslag, bruk av fallhammer
til spunting og pæling,
pigging,
bruk
av
presslufthammer/-bor, metallstøt fra skifting av
jernbanemateriell og lignende, eller andre lyder
med tilsvarende karakteristikker og påtrengende
karakter.

Impulslyd

•

Innfallende
lydtrykknivå
Lydeffektnivå
Lydnivå
Maksimalt lydnivå

LW
Lp
LAI,max
LAF,max
LAS,max

asplanviak.no

«regular impulsive sound», eksemplifisert ved
slaglyd fra ballspill (fotball, basketball osv.), smell fra
bildører, lyd fra kirkeklokker og lignende.
For vurdering av antall impulslydhendelser fra industri, havner og
terminaler iht. tabell 1 og tabell 2 i T-1442/2021 er det hendelser
som faller inn under kategorien «highly impulsive sound» som skal
telles med. Ved mer detaljert vurdering etter ISO 1996-1:2003
og Nordtest-metode NT ACOU 112 bør all impulslyd tas i
betraktning.
Innfallende lydtrykknivå er lydnivå når det kun tas hensyn til
direktelydnivået, og ser bort fra refleksjon fra fasaden på den
aktuelle bygning. Refleksjon fra andre flater skal imidlertid
regnes med.
Samlet lydenergiutstråling pr. tidsenhet fra en lydkilde.
Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.
LAImax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Impulse» på
35 ms.
LAFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125
ms.
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Begrep

Merkbar endring i
støynivå

Nærmiljøanlegg

Rentone

Parameter Forklaring
LASmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant «Slow» på 1 s
L5AF
(1000 ms).
L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms
L5AS
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere
angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå mht. antall
hendelser.
L5AS er det A-veide nivå målt med tidskonstant «Slow» på 1 s
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode, dvs. et statistisk maksimalnivå mht. antall hendelser.
Endring i tidsmidlet støynivå på 3 dB eller mer.
Anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet. De
etableres gjerne, men ikke utelukkende, i forbindelse med
skoleanlegg, i tilknytning til idrettsarenaer eller i bomiljøer. Denne
typen anlegg er uteområder som skal være fritt allment
tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet.
Lyd som kun inneholder en frekvens kalles rentone.

Stille side

En stille side er en side av bebyggelsen som har støynivå som ikke
overskrider grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021 uten at det er
gjort tiltak på eller ved fasade. Stille side kan oppnås ved
plangrep, bygningsplassering eller ved skjerming nært kilden.

Dempet fasade

En dempet fasade er en støyeksponert fasade som etter skjerming
på eller ved fasaden får et støynivå utenfor åpningsbart vindu
og/eller balkongdør som ikke overskrider grenseverdiene i tabell
2 i T-1442/2021.

Støyeksponert fasade
Støy
Sumstøy

En støyeksponert fasade er en fasade med støynivå
som overskrider grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021.
Støy er uønsket lyd og er regnet som forurensning iht.
Forurensningsloven § 6 andre ledd.
Samlet støybelastning der et mottakerpunkt er utsatt for støy fra
flere kilder. Kalles også flerkildestøy.

Uteoppholdsareal

Defineres i byggteknisk forskrift (TEK17) § 8-3 som et areal som
etter sin funksjon skal være egnet for
rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper og ha
tilstrekkelig størrelse. Uteoppholdsareal skal plasseres og
utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder i henhold til
sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning.

Stille
uteoppholdsareal

Et stille uteoppholdsareal har støynivå som ikke overskrider
grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021. Uteoppholdsarealet skal
være vurdert som egnet for bruk og opphold for beboerne.
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Vedlegg B
500200

500300

500400

500500

500600

500700

500800

500900

501000

500000

500100

500200

500300

500400

500500

500600

500700

500800

500900

501000

6711300
6711200
6711100
6711000
6710900
6710800
6710700
6710600
6710500
6710400
6710300
6710200
6710100

6710100

6710200

6710300

6710400

6710500

6710600

6710700

6710800

6710900

6711000

6711100

6711200

6711300

6711400

500100

6711400

500000

Nesfjellet Einan 6
Oppdragsnr: 632873-01
- Etter utbygging av Einan 6
- Beregnet Lden 4.0 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 5 x 5 meter

Støynivå (Lden): Produsert for:
>
>
>
>

55 dB
60 dB
65 dB
70 dB

Produsert av:

Liaset Eiendom AS
SRV

Målestokk(A4): 1:4000
Dato:

16.12.2021

Vedlegg C
500200

500300

500400

500500

500600

500700

500800

500900

501000

500000

500100

500200

500300

500400

500500

500600

500700

500800

500900

501000

6711300
6711200
6711100
6711000
6710900
6710800
6710700
6710600
6710500
6710400
6710300
6710200
6710100

6710100

6710200

6710300

6710400

6710500

6710600

6710700

6710800

6710900

6711000

6711100

6711200

6711300

6711400

500100

6711400

500000

Nesfjellet Einan 6
Oppdragsnr: 632873-01
- Etter utbygging av Einan 6
- Beregnet Lden 1.5 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 5 x 5 meter

Støynivå (Lden): Produsert for:
>
>
>
>

55 dB
60 dB
65 dB
70 dB

Produsert av:

Liaset Eiendom AS
SRV

Målestokk(A4): 1:4000
Dato:

16.12.2021

