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Sammendrag:
I forbindelse med detaljregulering for Grenseveien 10 i Ås kommune er det utført en vurdering av støy fra veitrafikk.
Støy fra FV 35 Nordbyveien, Grenseveien, Elgfaret og Myrsletta er tatt med i vurderingen.
Analysen ble gjennomført for et tidligere planforslag som innebar utbygging av totalt 387 boenheter innenfor
planområdet. I endelig planforslag er dette redusert til 367 hvor enkelte bygninger har fått redusert en etasje. Det antas
at denne endringen vil utgjøre liten forskjell i støyanalysen da konseptene er veldig like og det er av den grunn ikke
gjennomført en egen støyanalyse for den siste revisjonen.
Mesteparten av boligområdet som planlegges er trukket et godt stykke vekk fra FV 35 Nordbyveien. I tillegg er det
næringsbygg mellom Nordbyveien og de planlagte boligene som også gir noe støyskjerming. Dette er en god løsning
som medfører at planområdet blir mindre utsatt for støy fra FV 35 Nordbyveien.
Støybidrag kun fra FV 35 Nordbyveien gir beregnet støynivå opp til L den på 56 – 57 dB på fasadene nærmest
Nordbyveien (bygg S4 og S5) for de øverste etasjene. Støybidraget fra kun Nordbyveien har beregnet støynivå under
grenseverdi for uteplass på bakkeplan.
Det er estimert ÅDT på 600 – 3.900 kjøretøy for fremtidig situasjon på Grenseveien. Dette medfører at det beregnes
totalt støynivå med bidrag fra Grenseveien, Nordbyveien og Myrsletta på L den 53 – 59 dBA langs fasadene mot
Grenseveien.
Beregnet støynivå på utendørs oppholdsplass er under anbefalt grenseverdi for mesteparten av planområdet. Det bør
dermed være tilstrekkelig med uteområder tilgjengelig som har tilfredsstillende støynivå på uteplass i prosjektet. For
planlagte bygg S1-S5 beregnes det støynivå over grenseverdien på 55 dBA for områdene mellom fasader på byggene
som vender mot Grenseveien og selve veien.
Utbyggingen vil generere noe trafikkøkning. Det er antatt inntil 25 % økning på adkomstveier (ikke FV 35 Nordbyveien).
En økning av trafikkmengde på 25 % vil gi en økning i støynivå på ca. 1 dB, noe som vil være lite merkbart.
På grunnlag av de beregnede støynivåene utendørs anses det som teknisk uproblematisk å møte krav til innendørs
støy.
Ved en eventuell stor
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1

Bakgrunn
I forbindelse med detaljregulering for Grenseveien 10 i Ås kommune er det utført en vurdering av
støy fra veitrafikk. Støy fra FV 35 Nordbyveien, Grenseveien, Elgfaret og Myrsletta er tatt med i
vurderingen.
Analysen ble gjennomført for et tidligere planforslag som innebar utbygging av totalt 387 boenheter
innenfor planområdet. I endelig planforslag er dette redusert til 367 hvor enkelte bygninger har fått
redusert en etasje. Det antas at denne endringen vil utgjøre liten forskjell i støyanalysen da
konseptene er veldig like og det er av den grunn ikke gjennomført en egen støyanalyse for den
siste revisjonen.

2

Situasjon
I Figur 1 er oversiktskart over området vist, mens Figur 2 viser det regulerte området mer detaljert.

15.378 m2 for
bolighusutvikling

Ca. 13.783 m2 for
bolighusutvikling

Reguleres til
boligformål

Næringsbygg

Figur 1: Oversiktskart. Støy fra FV 35 Nordbyveien, Grenseveien, Elgfaret og Myrsletta er tatt med i
vurderingen. Kilde for kart er Finn.no.
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Figur 2: Illustrasjonsplan per 20.08.2019. Nord er til høyre i figur. (kilde: aart architects)

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.

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

Lp,A,24t

Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. Benyttes for
innendørs lydnivå.

LpA maks Maksimale lydnivå ved passering, målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms. Benyttes for
innendørs lydnivå.

3.2

Nasjonale grenseverdier

3.2.1

Utendørs
Overordnede krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor
bygninger er gitt i § 8-4 i «Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk» (TEK). I veilederen til TEK er det angitt at bygningsmyndighetenes krav til tilfredsstillende lydforhold kan
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dokumenteres ved at det legges til grunn grenseverdier for lydtekniske ytelser og lydforhold som
er i samsvar med NS 8175, lydklasse C.
NS 8175 er tilpasset T-1442 slik at utendørs grenseverdier for boliger i klasse C er i samsvar med
grenseverdier i T-1442. Anbefalte grenseverdier for veitrafikkstøy i den nasjonale støyretningslinjen
T-1442 og NS 8175 er vist i Tabell 1.
Tabell 1: Utdrag fra T-1442 Tabell 3 og NS 8175: Utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet
eller bebyggelse for veitrafikkstøy. Alle tall er "frittfelt" A-veid lydnivå i dB re 20 μPa.

Kilde

Støynivå på uteareal og utenfor
vinduer til rom med støyfølsomt
bruksformål

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

55 Lden

70 L5AF*

Veitrafikk

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

Det anbefales i T-1442 at kommunen i sine kommuneplaner har utarbeidet støysonekart i form av
gule og røde støysoner for å synliggjøre hvor støy må hensynstas i arealplanleggingen.
•

Rød sone angir områder som ikke er egnet for støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal som hovedregel unngås. For veitrafikk
er dette støynivå Lden over 65 dB eller maksimalt støynivå L5AF over 85 dB.

•

Gul sone er en vurderingssone hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For veitrafikk er dette
støynivå Lden over 55 dB eller maksimalt støynivå L5AF over 70 dB.

Disse støyvarselskartene skal normalt vise støynivå 4 m over terreng.

3.2.2

Innendørs
I Tabell 2 er krav til innendørs støynivå vist.
Tabell 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 for boliger. Alle
tall er A-veid lydnivå i dB re 20 μPa.

Type område

Målestørrelse

Klasse C

I oppholds- og soverom fra utendørs kilder

Lp,A,T [dBA]

30

LpA,maks* [dBA]

45

I soverom fra utendørs kilder
*Forutsatt mer enn 10 hendelser over grenseverdi pr natt.

3.3

Kommunale krav i Ås (Kommuneplan)
Bestemmelser og retningslinjer angående støy er gitt i kommuneplanenes arealdel (2015 – 2027)
for Ås kommune i avsnitt 12.6. Planen viser til at T-1442 skal legges til grunn ved planlegging og
bygging av tiltak etter PBL § 20-1. T-1442 er kun en retningslinje og er ikke juridisk bindende før
kommunen nedfeller krav i planbestemmelser.

4

Metode
Det er utarbeidet en beregningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag. Markdempning er satt til 1
(«myk mark») på terreng. Beregningene er utført ved bruk av Nordisk beregningsmetode for
vegtrafikk med beregningsprogrammet CadnaA (versjon 2018).
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Tabell 3: 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 for uteplass (støysoner) og hver etasje for
bygninger

Oppløsning støysonekart

2x2m

4.1 Trafikkdata
Fremtidig trafikktall for 2038 (ÅDT, tungtrafikkandel) er utarbeidet av trafikkgruppen ved Sweco og
estimert ÅDT er gjengitt i Figur 3.

1

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

Direktelyd

Veg
dfdfdddddddddddddddd
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3.900

Figur 3: Estimert ÅDT på vegnettet år 2038.

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)). Det er benyttet hastighet 40 km/t og
tungtrafikkandel 7 % for FV 35 Nordbyveien. For andre veier er det benyttet hastighet 30 km/t med
dfdfdddddddddddddddd
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tungtrafikkandel 1 % for nedre del av Grenseveien (mot Nordbyveien) og 0 % for øvrige internveier
i boligområdet.

5

Utendørs støyforhold
Mesteparten av boligområdet som planlegges er trukket et godt stykke vekk fra FV 35 Nordbyveien.
I tillegg er det næringsbygg mellom Nordbyveien og de planlagte boligene som også gir noe
støyskjerming. Dette er en god løsning som medfører at planområdet blir mindre utsatt for støy fra
FV 35 Nordbyveien.
Støybidrag kun fra FV 35 Nordbyveien gir beregnet støynivå opp til L den på 56 – 57 dB på fasadene
nærmest Nordbyveien (bygg S4 og S5) for de øverste etasjene. Støybidraget kun fra Nordbyveien
har beregnet støynivå under grenseverdi for uteplass på bakkeplan.
Det er estimert ÅDT på 600 – 3.900 kjøretøy for fremtidig situasjon på Grenseveien. Dette medfører
at det beregnes totalt støynivå med bidrag fra Grenseveien, Nordbyveien og Myrsletta på L den 53 –
59 dBA langs fasadene mot Grenseveien.
Beregnet støynivå på utendørs oppholdsplass er under anbefalt grenseverdi for mesteparten av
planområdet. Det bør dermed være tilstrekkelig med uteområder tilgjengelig som har
tilfredsstillende støynivå på uteplass i prosjektet. For planlagte bygg S1-S5 beregnes det støynivå
over grenseverdien på 55 dBA på fasadene som vender ut mot Grenseveien, og for uteområdene
mellom byggene og Grenseveien.
Ved en eventuell stor fremtidig andel av biler med elektrisk drift vil det kunne medføre at den
faktiske støyen er lavere enn våre beregninger viser. Biler med elektrisk drift gir lavere støynivå
ved lave hastigheter enn biler som benytter drivstoff som bensin og diesel (forbrenningsmotorer).
I Figur 4 er beregnet støynivå Lden med bidrag fra FV 35 Nordbyveien, Grenseveien, Myrsletta og
Elgfaret vist, mens Figur 5 viser kun bidrag fra FV 35 Nordbyveien. Støysoner viser beregnet
støynivå på utendørs oppholdsplass mens beregningspunkt på fasade viser høyeste nivå uansett
etasje.
Støykartene er også vedlagt i større format.
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Figur 4: Totalt beregnet støynivå Lden med bidrag fra FV 35 Nordbyveien, Grenseveien, Myrsletta og Elgfaret.
Støysoner viser beregnet støynivå på utendørs oppholdsplass mens beregningspunkt på fasade viser høyeste
nivå uansett etasje.
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Figur 5: Beregnet støynivå Lden med bidrag kun fra FV 35 Nordbyveien. Støysoner viser beregnet støynivå på
utendørs oppholdsplass mens beregningspunkt på fasade viser høyeste nivå uansett etasje.
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5.1

Planens påvirkning på eksisterende bebyggelse
Utbyggingen vil generere noe trafikkøkning. Det er antatt inntil 25 % økning på adkomstveier (ikke
FV 35 Nordbyveien). En økning av trafikkmengde på 25 % vil gi en økning i støynivå på ca. 1 dB,
noe som vil være lite merkbart.

6

Innendørs støyforhold
På grunnlag av de beregnede støynivåene utendørs anses det som teknisk uproblematisk å møte
krav til innendørs støy. Maksimalt støynivå vil ikke være dimensjonerende dersom ikke
tungtrafikkandel på Grenseveien øker betraktelig i fremtiden.

7

Anleggsfase
For anleggsfasen vil kommunen vanligvis legge T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging» til grunn i reguleringsbestemmelsene. Der er det angitt grenseverdier avhengig
av omfanget av utbyggingen samt krav til varsling.
For rystelser i anleggsfase er det vanlig å benytte retningslinjer og grenseverdier i NS 8141.
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Vedlegg: Støysonekart
•

Støykart med bidrag fra FV 35 Nordbyveien, Grenseveien, Myrsletta og Elgfaret

•

Støykart som viser bidrag kun fra FV 35 Nordbyveien
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