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Sweco har utført støyberegninger og vurdering av støyforholdene for boligfeltet Grinda i Spydeberg 
kommune. Planområdet er utsatt for støy fra E18 som passerer på sørsiden. 

Prosjektets utforming gir mulighet for stille side for alle boenheter, samt skjermet uteoppholdsareal i 
området mellom byggene. Krav til innendørs støynivå vil være tilfredsstilt forutsatt at det benyttes 
balansert ventilasjon. 

Støykartet vedlagt rapporten viser i hvilke områder hvor uteplass kan etableres utenfor gul støysone. 

Støyberegningene er gjort for samferdselsstøy. Vi har ikke klart å finne ut hva slags aktivitet som evt. 
foregår på deponiet vest for planområdet. Det må vurderes om dette er en permanent installasjon og/eller 
hvorvidt deponiet gir støy som må håndteres.  
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1 Bakgrunn 
I forbindelse med oppføring av eneboliger og rekkehusleiligheter i Grinda i Spydeberg kommune, 
har Sweco gjennomført beregninger av støy fra vegtrafikk. 

Resultatet av beregningene er sammenlignet med gjeldende grenseverdier (se kapittel 3) for støy 
til nye boliger og kommunens planbestemmelser.  

2 Situasjon 
Boligfeltet vises i Figur 2-1. Boligfeltet ligger på nordsiden av E18 som er støymessig den eneste 
vesentlige veien for planområdet. Planområdet er adskilt fra E18 med en langsgående 
voll/forhøyning som vist i figur 2-2 

Det er fra kart over området registrert et deponi vest for boligfeltet. Det har ikke vært mulig å avgjøre 
hva deponiet er for noe, eller evt. hvor mye støy deponiet gir, og støyrapporten tar således ikke 
hensyn til dette. Dersom det skulle vise seg at deponiet har betydelig aktivitet, bør rapporten 
oppdateres slik at støy herfra kan kartlegges. 

På østsiden og nordsiden planlegges det for eneboliger. I skrenten mot E18 planlegges det for 
rekkehusbebyggelse. Rekkehusbebyggelsen planlegges slik at de plasseres tett sammen, og 
fungerer som en barriere mot støy fra E18. 

Utomhusplan for planområdet er vist i Figur 2-1. 

 

Figur 2-1: Utomhusplan for planområdet. E18 synlig nederst. 
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Figur 2-2: Utsnitt fra Google street view som viser vollen langs E18 (sett fra E18 sørfra mot planområdet) 

3 Regelverk og grenseverdier 

3.1 Støyindikatorer 

Lden A-veid ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 
5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs oppholdsplasser og utenfor rom 
med støyfølsomt bruksformål. Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten 
refleksjoner fra «egen fasade». Lydnivå på oppholdsplasser er også beregnet uten 
refleksjon fra «egen fasade». 

L5AF A-veid lydnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms som overskrides av 5 % av 
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold 
til antall hendelser. Gjelder utenfor soverom på natt kl. 23-07. Immisjonspunkter beregnet 
foran fasader er uten refleksjoner fra «egen» fasade. 

Lp,A,24t  Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. Benyttes for 
innendørs lydnivå.  

Lp,AF,max  Maksimale lydnivå ved passering, målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms. Benyttes for 
innendørs lydnivå. 

3.2 Kommuneplanbestemmelser 

Kommuneplanbestemmelsene for Spydeberg kommune sier følgende om støy: 

«1.3.1 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal T-1442/2012 Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging legges til grunn.» 

«1.3.6 Som del av reguleringsplanen for Grinda skal det utarbeides en støyfaglig utredning som 
synliggjør støynivåer for fasader og uteoppholdsarealer. Reguleringsplanen må tilfredsstille 
grenseverdier i pkt. 3.2 i retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging T1442/12, eller 
den til enhver tids gjeldende retningslinje om støy. Alle boliger skal planlegges med stille side. 
Reguleringsplanen må sikre gjennomføringen av avbøtende tiltak». 

Videre er det bestemt et minste uteoppholdsareal (MUA) på 50 m2: 

• «Minimum uteoppholdsareal: MUA = 50 m². Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser 
medregnes ikke. 
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3.3 Grenseverdier for utendørs lydforhold 

Tabell 3-1 viser anbefalte grenseverdier for veitrafikkstøy som er gitt i den nasjonale 
støyretningslinjen T-1442 (2016). 

Tabell 3-1: Utdrag fra T-1442 Tabell 3: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller 

bebyggelse for vei. Alle tall er "frittfelt" A-veid lydnivå i dB. 

Kilde 
Støynivå på uteareal og utenfor 
vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål 

Støynivå utenfor 
soverom, natt (kl. 23-07*) 

Vei 55 Lden 70 L5AF* 

*) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt  

Retningslinjen åpner for bygging som gir høyere lydnivå på fasader enn angitt over, forutsatt at det 
gjennomføres avbøtende tiltak (for eksempel stille side, gjennomgående boenheter og stille privat 
uteareal).  

3.4 Grenseverdier for innendørs lydforhold 

Overordnede krav som gjelder lydforhold og vibrasjonsforhold i og utenfor bygninger er gitt i § 13-6 
i «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK). TEK angir at krav til lydforhold gjelder ut fra 
forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175 

«Lydforhold i bygninger». 

Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder for boliger er vist i Tabell 3-2.  

Tabell 3-2: Utdrag fra forskrift Norsk Standard NS 8175: ”Lydforhold i bygninger”. Høyeste grenseverdi for 

innendørs A-veid døgnekvivalent lydtrykknivå og maksimalt lydtrykknivå fra utendørs kilder. Alle tall er A-veid 

lydnivå i dB. 

Type område Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs kilder Lp,A,24h [dBA] 30 

I soverom fra utendørs kilder 
Lp,AF,max* [dBA] 

natt, kl. 23-07 
45 

*Forutsatt mer enn 10 hendelser over grenseverdi pr natt. 

  



   

 
 

dfdfd ddd dddd ddd ddd dd  

RAPPORT SIDE 7 AV 9  
 

4 Beregningsgrunnlag 

4.1 Metode 

Det er utarbeidet en beregningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag. Beregningene er utført ved 
bruk av Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy med beregningsprogrammet CadnaA (versjon 
2019).  

Tabell 4-1: Viktigste beregningsparametere 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner 1. ordens1 

Markdempning 1 (myk mark) 

Refleksjonstap bygninger 1 dB 

Søkeavstand 1200 m 

Beregningspunktenes  
høyde over terreng 

1,5 m  

Oppløsning støysonekart 2 x 2 m 

4.2 Trafikkdata 

Trafikktall med årsdøgntrafikk (ÅDT) og andel tungtrafikk er hentet fra Nasjonal vegdatabank 
(NVDB) og gjengitt i Tabell 4-2. 

Døgnfordelingen av trafikken er basert på fordelingen for gruppe 2 i M-128 (Veileder til retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)). Gruppe 2-fordeling gjelder for typiske 
veier i by og bynære områder.  

For å ta høyde for økning i trafikkmengde er trafikktall fremskrevet til år 2028. Prognosen er 
utarbeidet med beregningsverktøy utviklet av Sweco, basert på dokumentasjon fra Vegdirektoratet 
(pr. juni 2015). For år 2028 blir ÅDT 13 623 og andel tungtrafikk er 15 %. Dette er brukt i 
støyberegningen. 

Tabell 4-2 Trafikktall hentet fra NVDB og fremskrevet til 2028.  

Vei 
ÅDT 

2017(NVDB) 
ÅDT 2028 
(Beregnet) 

Andel 
tungtrafikk % 

(før/etter) 

Fartsgrense 

E18 12 038 13 623 14/15 100 km/t 

 

  

                                                   
1 n. ordens refleksjoner: Lydrefleksjoner via n bygning(er) eller skjerm(er).  
 2. ordens 

lydrefleksjon 
1. ordens 
lydrefleksjon 

Direktelyd 

Veg 
 



   

 
 

dfdfd ddd dddd ddd ddd dd  

RAPPORT SIDE 8 AV 9  
 

5 Beregningsresultater  
Beregnet lydnivå på bakkeplan og fasader er vist i figur 5-1. Beregningshøyde for støysoner er 1,5 
meter over terreng. Områder i gul og rød sone er over anbefalte grenseverdier for vegtrafikkstøy i 
T-1442. Fasadenivåene viser høyeste støynivå uavhengig av etasje. 

5.1 Fasader 

Beregningene viser at på fasade mot E18 vil støynivå på bygningene lengst sør og vest være på 
Lden 60 - 62 dBA. Beregningene viser videre at konseptet gir stille side for alle enhetene. Det 
henvises til T-1442 og eksempler på avbøtende tiltak for hus som ligger i gul støysone: 
Boenhetenes planløsning må utformes slik at de er gjennomgående og at 50 % av oppholdsrom 
(inkludert minimum et soverom) plasseres mot den stille siden. Som figur 5-1Feil! Fant ikke 
referansekilden. viser gjelder dette for samtlige rekkehus samt 4 eneboliger. 

 

Figur 5-1: Utsnitt fra støykart, som viser fasadenivå for husene 

Maksimalnivå L5AF på natt er vurdert og funnet å være under grenseverdi og vil derfor ikke være 
dimensjonerende.  

5.2 Uteoppholdsareal 

Siden rekkehusene er plassert tett fungerer de som en støyskjerm for resten av boligfeltet bak 
disse. Dette gjør at bygningene lengst nord og øst har tilfredsstillende uteoppholdsareal på 
uteområdene. Rekkehusene har støymessig mulighet for plassering av hage/uteoppholdsareal på 
nordøstsiden.  
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For uteplasser på sørvestsiden for bygninger i gul sone er det ikke mulig å oppnå støynivå under 
grenseverdi med mindre de utformes som vinterhager e.l. Selv om disse husene har uteplasser 
som tilfredsstiller kravene på andre siden av huset, kan uteplasser som vender mot veien utføres 
med tett rekkverk eller glass i 1,8 meter høyde. Dette vil gi noe bedret utemiljø på disse 
uteplassene. 

5.3 Innendørs støyforhold 

Høyeste beregnede frittfelt fasadenivå er Lden = 62 dBA. Dette gir et ekvivalentnivå på fasade på 
Lp,A,24t  = 59 dB. For å møte krav innendørs er det nødvendig med en fasademping på 29 dB. 

Det vurderes at å møte krav til innendørs støynivå er teknisk uproblematisk med vanlig utførelse 
av yttervegger, isolerglass og balansert ventilasjonsanlegg. Ingen spesielle hensyn utover dette er 
derfor nødvendig å ta med tanke på valg av fasadeelementer. 

6 Konklusjon 
Prosjektets utforming gir mulighet for stille side for alle boenheter, samt skjermet uteoppholdsareal 
i området mellom byggene. Krav til innendørs støynivå vil være tilfredsstilt forutsatt at det benyttes 
balansert ventilasjon. 

Støykartet vedlagt rapporten viser i hvilke områder hvor uteplass kan etableres utenfor gul 
støysone. 

Støyberegningene er gjort for samferdselsstøy. Vi har ikke klart å finne ut hva slags aktivitet som 
evt. foregår på deponiet vest for planområdet. Det må vurderes om dette er en permanent 
installasjon og/eller hvorvidt deponiet gir støy som må håndteres. Dette kan undersøkes med 
kommunen. 

 


