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Sammendrag 

Det er utført beregning av veitrafikkstøy i forbindelse med et planforslag for frem-
tidig bolig- og sentrumsutvikling i Stasjonsgate 13-21 og 26 i Spydeberg kommu-
ne. 

Planlagte leiligheter i Stasjonsgata 13-21 har tilfredsstillende støyforhold med hen-
syn til reguleringsbestemmelser for området. 

Eksisterende bygninger i Stasjonsgata 13-21 er imidlertid svært støyutsatt, men alle 
har en stille side. Det er kun Bygg 6 som ikke får uteareal med tilfredsstillende 
støynivå og her er det nødvendig med skjermingstiltak.  

Planlagt bolig i Stasjonsgata 26 er svært støyutsatt, men bygningen har en stille 
side. 

To planlagte lekeplasser vest og sør for det regulerte området er svært støyutsatt og 
det vil være nødvendig å gjøre støyreduserende tiltak. Planlagt lekeplass nord for 
det regulerte området har tilfredsstillende støyforhold. 

Et mulig skjermingstiltak for området er også vurdert for å redusere støynivå i det 
regulerte området. 
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1 Innledning 

COWI AS har på oppdrag fra Natur, Utvikling & Design AS utført beregninger og 
vurderinger av veitrafikkstøy i forbindelse med et planforslag til detaljregulering 
for Stasjonsgata 13-21 og 26 i Spydeberg kommune.  

Situasjonsplan, for det regulerte området er vist i Figur 1. Ifølge reguleringsplanen 
er det tillatt en gesimshøyde på 16 meter for Bygg1-Bygg3, 13 meter for Bygg4, og 
6 meter for Bygg5. I tillegg kan Bygg6-Bygg10 ha en maksimal gesimshøyde på 
10 m.  

Denne rapporten og vedlagte støysonekart anses som leveranse for oppdraget. 

 

Figur 1 Situasjonsplan for Stasjonsgata13-21 og 26. 

 

Bygg4 
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2 Forskrifter og grenseverdier 

2.1 Utendørs lydnivå 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2012) angir støysonene som skal kartlegges. Utdrag av kriterier for sone-
inndeling er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23–07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23–07 

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

 
› Lden er det gjennomsnittlige støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) 

med 5 dB og 10 dB ekstra tillegg på henholdsvis kvelds- og nattestid. 
› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. 

Dette gjelder der det er mer enn 10 hendelser i løpet av nattperioden kl 23–07. 
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støy-
nivå åpenbart er bestemmende for støysonenes utbredelse. 
 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle bo-
enheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 
støyforhold. 

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

Anbefalte grenseverdier for støy ved etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt 
bruksformål er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2 Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av 

boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Tall 

oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

 Støynivå på uteplass og uten-
for rom med støyfølsomt 
bruksformål 

Støynivå utenfor 
soverom i nattperioden 
kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 
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› Ekvivalentnivå i Tabell 2 skal beregnes som årsmiddelverdi i tråd med defini-
sjonen av Lden. 

› Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom 
bruksformål gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-
/oppholdsenhet. 

› Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i 
tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjons-
formål, jfr. definisjon i T-1442/2012 kap. 6. Beregningshøyden for uteopp-
holdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- 
eller terrassegulv. 

› Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hen-
delser per natt. 
 

2.2 Reguleringsbestemmelser 
I detaljregulering etter PBL§12-3 for Stasjonsgata 13-21, 26 og 21 er disse paragra-
fene gjengitt ordrett nedenfor. 

Framtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdie-

ne som fremgår av retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442/2012, elle 

de til enhver tid gjeldende grenseverdier. 

Støynivå på felles uteopphold arealer og felles lekeplassareal skal ikke overstige 

gjeldende grenseverdier. 

For bebyggelsen skal følgende tiltak gjennomføres for alle nye boenheter: 

› Balkong og uteoppholdsareal mot støysoner skal skjermes slik at minimum 

50 % av arealet får støynivå under gjeldende grenseverdier for støy. 

›  Minimum 50 % antall rom til støyfølsomt bruk i hver boenhet skal ha vindu 

mot stille side. Herunder skal ett soverom ligge mot stille side. 

› Rom som kun har vinduer mot støy utsatt side skal ha balansert mekanisk ven-

tilasjon. 

› Vinduer i Soverom på støyutsatt vestvendt side skal ha utvendig solskjerming. 

2.3 Innendørs lydnivå 
I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (TEK 10) er det gitt funksjons-
krav med hensyn på tilfredsstillende lydforhold i bygninger. Veiledningen til for-
skriften viser til Norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - Lydklas-
sifisering av ulike bygningstyper" for tallfestede grenseverdier. 
  
I NS 8175 er det gitt grenseverdier for lydklasse A til D for ulike bygningstyper, 
hvor klasse A er den strengeste og klasse D den svakeste. I veiledningen til TEK 10 
anses grenseverdier for klasse C som tilstrekkelige for å oppfylle forskriften. Det 
tas dermed utgangspunkt i klasse C for vurdering av løsninger.  
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Krav beskrevet som klasse C i NS 8175 for boliger er gjengitt i Tabell 3. 

Tabell 3 Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent lydtrykknivå, LpA,eq,24 h/ 

LpA,eq,12h og A-veid maksimalt lydtrykknivå, Lp,AF,max, fra utendørs lydkilder  

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra 
utendørs lydkilder 

L p,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder L p,AF,max  
(dB) 

natt, kl. 23 - 07 

45 

Kontor/møterom fra utendørs lydkil-
der 

LpA,eq,12h (dB) 35 

 
Kravet til Lp,AF,max gjelder der det er 10 hendelser eller flere per natt som overskri-
der grenseverdien, og ikke enkelthendelser. 
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3 Underlag og metode 

Beregningene er gjort med nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy (Nord96) i 
støyberegningsverkstøyet CadnaA versjon 4.4. Beregningshøyde for støysonekartet 
er satt til 2 meter over bakkenivå for å synliggjøre støyforhold på uteplass. Det be-
regnes i rutenett med størrelse 5 × 5 meter. 

Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag fra oppdragsgiveren. 

Beregningspunkt på fasade er satt til antatt aktuell vindushøyde i hver etasje. 

3.1 Refleksjoner opp til andre orden er tatt med i 
beregningene.Trafikktall 

Trafikktall og hastigheter er hentet fra Statens vegvesens Nasjonal vegdatabank 
(NVDB). Tallene er videre framskrevet til år 2023 med 1.5 % årlig trafikkvekst.  

Trafikktall brukt i beregningene er gitt i Tabell 4. 

Tabell 4 Trafikktall benyttet i beregningene 

Vei ÅDT 2012 ÅDT 2023 
Andel tunge 

kjøretøy 
Hastighet 

Stasjonsgata 4497 5300 7% 40 km/t 

Griniveien* - 750 5%  50 km/t* 

Vollebekk*  100 5% 30 km/t 

* Grove verdier/estimater er brukt 

 
For beregning av dag-, kveld- og nattnivå, Lden, er det nødvendig med tidsfordeling 
av trafikken. Derfor er det brukt typisk tidsfordeling for byveier med 84 % dagtid, 
10 % kveldstid og 6 % om natta. 

Det knyttes alltid noe usikkerhet til trafikktall og framskrivinger. Det skal imidler-
tid være store endringer i trafikktallene før det får vesentlig betydning for støynivå-
ene. F.eks. vil en dobling av ÅDT gi 3 dB økt støynivå. 

Det er tatt hensyn til veiens helningsgradient i støyberegningene. 
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4 Resultater 

Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder og ved fasader med utgangs-
punkt i trafikktall gitt i tabell 4. Resultatene er vist for to aktuelle gesimshøyder på 
8 meter og 10 meter for Bygg6-Bygg10 i tegninger X001 og X002. I tillegg er det 
vist resultater med skjermingstiltak for støyutsatte boliger, utearealer og lekeplas-
ser, der gesimshøyder er 10 meter for Bygg6-Bygg10 i tegning X003.  

4.1 Støy på uteareal og fasader 

4.1.1 Gesimshøyde på 8 meter for Bygg 6-10 
 Tegning X001 viser støynivåer der høyde på Bygg 6-10 er fastsatt på 8 meter. Det 
antas at mønelinjehøyde for tilsvarende bygninger er 2 meter over gesimshøyde. 

Bygg-1 har en høyde på 16 meter og det er kun nordvestre fasade som er støyutsatt 
med overskridelse av anbefalte grenseverdier i T-1442.  

Bygg2-Bygg4 har tilfredsstillende støyforhold på alle fasader og uteareal med hen-
syn til T-1442.  

Bygg5 står i Stasjonsgata 26 og har en høyde på 6 meter. Denne bygningen er 
svært støyutsatt og støynivåer på nord- og øst- og sørfasade vil ikke kunne tilfreds-
stille støykrav med hensyn til T-1442. Støynivåene på vestfasade er imidlertid til-
fredsstillende. Det er også et stille område vest for bygningen som kan tas i bruk 
for uteareal. 

Bygg6 står kun 6 meter fra senterlinje veg i Stasjonsgata. Derfor er bygningen 
svært støyutsatt og støynivåer på vest-, sør-, og nordfasad overskrider anbefalte 
grenseverdier utenfor vindu. Bygningen har imidlertid en stille side mot øst. Støy-
nivå på uteareal for bygningen overskrider grenseverdiene i T-1442 og det er derfor 
nødvendig å gjøre tiltak. 

Bygg7–Bygg9 er støyutsatt men de har stille sider på østfasadene og stille område 
for etablering av uteplass øst for bygningene. 

Bygg 10 er støybelastet fra både Stasjonsgata og Griniveien, og det er kun østfasa-
de som har tilfredsstillende støynivå i følge T-1442. I tillegg er det et stille område 
øst for bygningen som kan brukes for etablering av uteplass. 

4.1.2 Gesimshøyde på 10 meter for Bygg 6-10 
Tegning X002 viser støynivåer der høyde på bygning 6-10 er fastsatt på 10 meter. 
Det antas at mønelinjehøyde for tilsvarende bygninger er 2 meter over gesimshøy-
de. 

Som vist i tegning X002, er det ikke betydelig forskjell i støyforholdene sammen-
lignet med situasjonen i tegning X001 hvor Bygg 6-10 har 2 meter mindre høyde. 

 



 
STASJONSGATE 13-21 OG 26,SPYDEBERG 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A050306/Documents/3 Prosjektdokumenter/NOT001.docx 

9/17

4.1.3 Maksimale utendørs lydnivå 
Det er gjort en vurdering av maksimalniåer, L5AF, på fasadene. Krav til maksimal-
nivå gjelder kun for eventuelle soverom i nattperioden og der det er mer enn 10 
hendelser i nattperioden. 

Figur 2 viser maksimalnivåer L5AF fra Stasjonsgata utenfor fasadene. Grønne sirkler 
indikerer fasader som maksimalniåer er gjelder for. 

 

 

 

Figur 2 Fasadenivåene L5AF fra trafikk på Stasjonsgata. a)Fasadenivåene for Bygg1-

Bygg3 og Bygg5-Bygg8, b) Fasadenivåene for Bygg4, Bygg9 og Bygg10. 

(a) 

(b) 
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4.2 Støy på Lekeplasser 
 Mesteparten av lekeplass 1 har tilfredsstillende støynivå, og det er kun en liten del 
som står i gulesone.  

Lekeplass 2 er svært støyutsatt og tilfredsstiller ikke støykrav med hensyn til T-
1442. Skjermingstiltak er derfor nødvendig her. 

Store deler av lekeplass 3 er støybelastet fra Griniveien og tilfredsstiller ikke støy-
krav for friområder i følge T-1442. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak. 

4.3 Forslag for Tiltak 
Tegning X003 viser foreslåtte skjermingstiltak for situasjonen der Bygg 6-10 har 
en gesimshøyde på 10 meter. Som vist i X003 har skjerm 1 en høyde på 2 meter 
over terreng (m.o.t), og skjerm 2-7 med høyde på 3 m.o.t. Dette er et eksempeltil-
tak for det regulerte området og kan varieres med plassering og geometri av byg-
ninger. 

Skjerm6 er satt opp som tiltak i Stasjonsgata 26. Denne skjermen gir et stille ute-
areal øst for bygningen, og fredstillende støynivå ved østfasde og halvdel av nord-
fasade for 1.etg (se Figur 3). Vestfasade vil ha tilfredsstillende støynivåer uavheng-
ig av skjermingstiltak. 

 

Figur 3 Skjermingstiltak for Bygg 5. 

 

Bygg 6 ligger kun 6 meter fra senterlinje veg i Stasjonsgata og 2,5 meter fra senter-
linje sykkelvei. Derfor er det ikke mulig å sette opp en skjerm langs veien. Likevel, 
med skjermingsløsningen som er vist i tegning X003 og Figur 4, kan man oppnå et 
stort stille område øst for bygningen som kan brukes til å etablere utearealet. Støy-
nivåer ved fasade mot vest ligger fortsatt i rød sone for alle etasjer. Med denne 
skjermingsløsningen er det kun første etasje som får fasadenivåene under grense-
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verdier på nord- og sørfasade. I begge tilfeller har bygningen en stille side på østsi-
den. 

 
 

Figur 4 Skjermingstiltak for Bygg 6. 

 

Skjerm 5 er satt opp som tiltak for Bygg7 og det vil føre til større stille uteareal 
rundt bygningen og tilfredsstillende fasadenivåer på alle fasader for 1. etg og 2. etg. 
Halve nordfasade for 3. etg og mesteparten av sørfasde for 3. og 4. etg vil også få 
tilfredsstillende fasadnivå. Likevel er støynivåene ved vestfasade for 3. og 4. etg 
fortsatt i gul sone. Bygningen har en stille siden på østsiden uavhengig av skjerm-
ingstiltak. 

 
 

Figur 5 Skjermingstiltak for Bygg 7. 

 

Skjerm 4 vil føre til et stort stille uteareal rundt Bygg 8 og tilfredsstillende støyni-
våer på alle fasader for 1. etg og 2. etg. Som vist i Figur 6 vil støynivå ved hele 
nord- og sørfasade for 3. etg og en del av nord- og sørfasade for 4. etg. være under 
anbefalte grenseverdier i T-1442. Vestfasade for 3. etg og 4. etg vil fortsatt være i 
gul sone. Støynivåene ved østfasade er tilfredsstillende uavhengig av skjermingstil-
tak. 
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Figur 6  Skjermingstiltak for Bygg 8. 

 

Skjerm 3 vil redusere støynivå på utearealet vest for Bygg 9 og vil føre tilfredsstil-
lende støynivå ved alle fasader for 1. og 2. etg. Deler av fasader i 3. og 4. etg. er 
fortsatt i gul sone (se Figur 7). Østfasade har uansett tilfredsstillende støynivå uav-
hengig av skjermingstiltak. 

  

Figur 7 Skjermingstiltak for Bygg 9. 

 

Skjerm 1 vil gi et stor stille uteareal rundt Bygg 10. Som vist i Figur 8 resulterer 
denne skjermen i tilfredsstillende støynivå ved alle fasader for 1. etg, nord- og sør-
fasade for 2.etg, men deler av fasader for 3. etg og 4. etg har fortsatt støynivåer 
over anbefalte grenseverdier i T-1442. Østfasade har tilfredsstillende støynivåer 
uavhengig av skjerming tiltak. 
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Figur 8 Skjermingstiltak for Bygg 10. 

 

Skjerm 4 vil bringe støynivå på lekeplass 2 under grenseverdiene med hensyn til 
T-1442. Et alternativt tiltak for lekeplass 2 kan være å etablere den lenger bort fra 
veien.  

Skjerm 1 vil gi tilfredsstillende støynivå på lekeplass 1. Et alternativt tiltak kan 
være at man trekker lekeplassen 10-15 meter nordover fra Griniveien.  

Figur 9 viser maksimalnivåer, L5AF, fra Stasjonsgata utenfor fasadene med skjerm-
ingstiltak. Som vist i Figur 9 har ikke skjermingstiltaket betydelig effekt på fasade-
nivene til øverste etasjer for støyutsatte bygninger. 

 

 

 

(a) 
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Figur 9  Fasadenivåene L5AF fra trafikk på Stasjonsgata med skjermingstiltak. 

a)Fasadenivåene for Bygg1-Bygg3 og Bygg5-Bygg8, b) Fasadenivåene for 

Bygg4,Bygg9 og Bygg10 

4.4 Støyfølsomme rom 
Ifølge reguleringsbestemmelsene skal minimum 50 % av antall rom til støyfølsom 
bruk i hver boenhet ha vindu mot stille side. Minst ett soverom skal ligge mot stille 
side. Rom som kun har vinduer mot støyutsatt side skal ha balansert mekanisk ven-
tilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt vestvendt side skal ha utvendig solskjerm-
ing. 

4.5 Balkonger  
Reguleringsbestemmelsene krever at hver boenhet får tilgang til egnet uteareal med 
tilfredsstillende støyforhold. Derfor bør det legges opp til at balkonger etableres på 
stille side av bygningene.  

Dersom balkonger likevel må bygges på støyutsatt fasade, må disse skjermes slik at 
minimum 50 % av arealet får støynivå under de fastsatte grenseverdiene i T-1442. 

4.6 Innendørs lydnivå 
Vurderinger viser at det på enkelte fasader (se Figur 2) er maksimalnivå (L5AF) fra 
vegtrafikk som er dimensjonerende for innendørs støynivå ved eventuell etablering 
av soverom her. 

På de andre fasadene er det  utendørs ekvivalentnivå (LpA, eq, 24h)  som vil være di-
mensjonerende. Ekvivalent støynivå, LpA, eq, 24h, utenfor fasadene for bygningene 
etter skjermingstiltak er oppgitt i Figur 10 og Figur 11 for henholdsvis situasjon 
uten og med skjermingstiltak der Bygg 6-10 har en gesimshøyde på 10 meter. LpA, 

(b) 
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eq, 24h-verdier er beregnet i 1,5 meter avstand fra fasadene for å inkludere refleksjon 
fra egen fasade. Disse ble lagt til grunn for vurdering av innendørs støy med gren-
severdier som beskrevet i avsnitt 2.2. 

For å oppnå krav til innendørs støynivå, vil det være nødvendig med moderate lyd-
krav til vinduer og yttervegger på mest støyutsatte fasader. Krav til lydisolasjon i 
fasader må vurderes i forbindelse med prosjektering slik at teknisk forskrift til-
fredsstilles. 

 

 

 

 

Figur 10 Fasadenivåene LpA,eq,24h fra veitrafikk uten skjermingstiltak. 
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Figur 11 Fasadenivåene LpA,eq,24h fra veitrafikk med skjermingstiltak. 
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4.7 Konklusjon 
Det er utført beregninger av støy fra veitrafikk på det regulerte området i Stasjons-
gata 13-21 og 26 i Spydeberg. De nye boligene i Stasjonsgata 13-21 har tilfredsstil-
lende støyforhold utefor fasade og på utearealet, med unntak av Bygg 1 som har en 
støyutsatt fasade mot nordvest.  

De eksisterende bygningene i Stasjonsgata 13-21 står kun få meter fra Stasjonsgata. 
Disse bygningene er svært støyutsatte, men alle har en stille side. Et mulig skjerm-
ingstiltak for disse bygningene er vist i tegning X003.  

Dersom Bygg 6-10 skal brukes til næringsformål, er det ingen krav til utendørs 
støynivå. Innendørs støy må likevel tilfredsstille støykrav beskrevet i NS 
8175:2012. 
 
Det gjøres oppmerksom at plassering og plan for de nærmeste boligene til Sta-
sjonsgata kan ha betydelig effekt på støyforhold for Bygg1-4. 

Bygg 5 i Stasjonsgata 26 er støyutsatt og et skjermingstiltak er forslått, men nær-
mere støyvurdering for denne bygningen må utføres når plan og plassering av byg-
ningen er fastsatt.  

 


