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SAMMENDRAG
Det planlegges oppføring av et leilighetsbygg på Gnr./Bnr. 13/1515 og 13/2437 i
Eigersund kommune. Tomten grenser til rundkjøring på FV 44 og er utsatt for
veitrafikkstøy fra denne veien.

Målsetting for støynivå på uteplasser er basert på grenseverdi gitt i retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Målsettingen er at boliger skal ha minst én
uteplass med Lden 55 dB.

For noen av balkongene er det ikke praktisk mulig åoppnå Lden 55 dB med enkel
skjerm. Det er derfor nødvendig å innglasse noen avbalkongene for å oppnå
tilfredsstillende støynivå på uteplass. Innglassingen må være tett mot øvrige
konstruksjoner og ha felter som kan åpnes.

Planløsning må utformes slik at alle leiligheter får tilgang på stille side.

Dersom det gjøres vesentlige endringer i beregningsforutsetninger, må støyvurdering
gjøres på nytt.
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1 GENERELT 

Det planlegges oppføring av et leilighetsbygg med 5 leiligheter på Gnr./Bnr. 13/1515 og 
13/2437 i Eigersund kommune. Tomten grenser til rundkjøring på FV 44 og er utsatt for 
veitrafikkstøy fra denne veien.  
 
Bidraget fra andre småveier anses å være neglisjerbart. Det er derfor fokusert på trafikkstøy 
fra FV 44 i denne rapporten. 
 

 
Figur 1. Kartskisse (Kilde: www.seeiendom.no) som 

viser plassering i forhold til rundkjøring på FV 44. 

 
Figur 2. Situasjonsplan, mottatt fra oppdrags-

giver, som viser nytt leilighetsbygg på tomten. 

 

2 KRAV OG RETNINGSLINJER  

2.1 Eigersund kommunes arealdel, om uteoppholdsareal 

Det skal avsettes uteareal på minst 25 m2 per bolig. Inntil 10 m2 av dette arealet kan være 
privat. De lydtekniske kvalitetskravene til utearealet er at ekvivalent støynivå, Lden, er 55 dB 
eller lavere. 
 

2.2 Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442: 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442 skal legges til grunn av 
kommuner og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- 
og bygningsloven.  
 
Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en 
rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, 
mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan 
dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Nedenfor er disse grensene 
gjengitt. 
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Tabell 1: Støysoneinndeling fra T-1442, alle tall idB.

GUL SONE RØD SONE

Støykilde
Støynivå på uteplass og

utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.

23 – 07

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.

23 – 07

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 80 L5AF

Det angis en døgnmiddelverdi Lden (den = ”day-evening-night”). Støynivået vektes etter
definisjonen hhv. 5 og 10 dB strengere om kveld og natt enn om dagen. Eksempelvis vil da et
støynivå på 45 dBA på natten, 50 dBA på kvelden og 55 dBA om dagen gi Lden = 55 dB.

Ved bygging i gul og rød sone skal det vektlegges at alle boenheter bør få minst én stille side
samt tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold, dvs. Lden 55 dB.

Stille side og utendørs oppholdsareal

M-128 "Veileder til støyretningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” gir en
utfyllende beskrivelse av flere aktuelle problemstillinger i forhold til utendørs støykilder.

Med stille side menes side av bygning der alle anbefalte grenseverdier (i tabell 1 over) er
tilfredsstilt. Ifølge veilederen er viktige kvaliteter for godt lydmiljø ved avvik, sitat fra kap.
3.4.3 side 44:

• Gjennomgående leiligheter med tilgang til stille side. Alle boenheter bør ha tilgang til
stille side, slik at vindu for oppholdsrom vender mot stille side.

• Størst mulig andel av oppholdsrom bør vende mot (ogha vindu eller dør) mot stille
side. Dette bør inkludere minst ett soverom.

• Alle boenheter får tilgang til et stille utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller
grenseverdier i tabell 3 i T-1442 (tabell 1 i rapport).

I tillegg forutsettes mekanisk balansert ventilasjon (krav i TEK 10).

3 MÅLSETTING

3.1 Utendørs støynivå fra veitrafikk

Alle nye boliger bør ha minst én privat utendørs oppholdsplass med gode solforhold der
støynivået er ned mot og aller helst under nedre grense for gul støysone, dvs. at Lden< 55 dB
for veitrafikkstøy. Dette gjelder også for eventuelle områder på bakkeplan satt av til lek.

Boligene bør også ha tilgang til stille side, som spesifisert i T-1442.

3.2 Innendørs støynivå fra vegtrafikk
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Innendørs er målsettingen at støynivå i boligene samlet for alle utendørs støykilder skal 
minimum oppfylle krav i NS 8175 klasse C. Grenseverdien er LpAeq,24h = 30 dB. Det legges 
også til grunn at maksimalt innendørs støynivå i soverom for den tiende mest støyende 
hendelsen ikke skal overstige Lp,AF,max = 45 dB i nattperioden. 
 
 

4 TRAFIKKSTØY – BEREGNINGSGRUNNLAG 

4.1 Trafikktall 

Beregningene av trafikkstøy fra FV 44 er utført med utgangspunkt i trafikktall hentet fra 
Statens Vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB). Tallene i databasen er basert på 
trafikktellinger som er opplyst å være gjeldende for 2017. I beregningene er disse fremskrevet 
til 2038, dvs. 20 år frem i tid fra dagens dato, etter prognoser fra Transportøkonomisk 
institutt.  
 
Følgende trafikktall er benyttet i beregningene: 

Tabell 2: Trafikktall framskrevet til 2038. 

 FV 44  
(N for rundkjøring) 

FV 44  
(S for rundkjøring) 

 

Trafikk, ÅDT 14 200 13 200 [kjt./døgn] 

Skiltet hastighet 40 40 [km/t] 

Andel tungtrafikk 10 10 [%] 

 
Trafikkfordelingen på FV 44 antas å tilsvare en standard fordeling for typiske riksveier 
(gruppe 1, M-128, kap. 9.2.2): 

- 75 % på dagtid (07 – 19) 
- 15 % på kveldstid (19 – 23) 
- 10 % på nattestid (23 – 07) 

 

4.2 Metode og beregningsmodell 

Beregningene er utført etter Nordisk Metode for Vegtrafikkstøy med programmet Cadna/A 
versjon 2018.  
 
Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på tilsendt grunnkart. Det planlagte 
bygget er lagt manuelt inn i beregningsmodellen basert på tilsendt situasjonskart.  
 
Fasadenivå (Lden) er beregnet omtrent 2 m over gulv, og oppgitt som høyeste nivå per etasje.  
 
Bakkeabsorpsjonen er satt lik 0 i beregningene. Dette tilsvarer hard bakke.  
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4.3 Forutsetninger 

Det er forutsatt at gulvene i de nye boligene ligger på kotehøyder som angitt i mottatt 
snittegning (Snitt A-A, datert 1.11.2017), samt situasjonsplan som vist på Figur 1 og Figur 2. 
Det forutsettes at terrenget på vestsiden av husets tomt følger skråningen til fortauet. 
 
 

5 RESULTATER 

5.1 Støynivå på uteoppholdsareal på bakkeplan 

Beregning viser at det planlagte uteoppholdsarealet på vestsiden av bygget ligger i gul og rød 
støysone. Dersom det oppføres en 2,4 m høy (relativt fortauskant/bakkenivå) og 22 m lang 
skjerm langs tomtegrense, oppnås støynivå under gul sone på ca 60 m2 av dette arealet, som 
skissert på Figur 3.  

Det skrående terrenget på tomtens vestside gjør at dette terrenget er noe utfordrende å skjerme 
effektivt sammenlignet med flatt terreng. 

 

  
Figur 3. Skjerm (Tykk, mørkeblå linje) som gir tilfredsstillende støynivå på omtrent 60 m2 av 

uteoppholdsrom på bakkenivå (blått skravert område). Skjermen må være 2,4 m høy (relativt 

fortauskant/bakkenivå) og 22 m lang. 
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5.2 Støynivå på balkonger

Beregnet støynivå på balkonger er gjengitt i Tabell1. Det er ikke praktisk mulig å oppnå
tilfredsstillende støynivå på alle balkonger uten en løsning med skjermer i full etasjehøyde
(innglassing). Denne må være lydtett mot vegger/takog dekke, samt være åpningsbar. I
tabellen er det angitt hvilke balkonger som har tilfredsstillende lavt lydnivå uten
skjermingstiltak, hvilke som kan skjermes med tett rekkverk og hvilke som behøver
innglassing.

Forutsatt at hver av de private balkongene er 10 m2 eller større og at takterrasse er ca 60 m2,
vil disse arealene og uteoppholdsrom på bakkeplan til sammen kunne tilfredsstille Eigersund
kommunes krav til minimum 25 m2 uteoppholdsareal per boenhet.

Tabell 1. Beregnet ekvivalent støynivå på balkonger.

Terrasse/balkong
Støynivå, L den [dB]

Anbefalt skjermingsløsning
Uskjermet Skjermet

1. etasje,
nordvestlig hjørne

65 55 Innglassing

1. etasje,
nordøstlig hjørne

40 - Ikke nødvendig å skjerme.

2. etasje,
nordvestlig hjørne

64 55 Innglassing

2. etasje,
nordøstlig hjørne

41 - Ikke nødvendig å skjerme.

3. etasje,
nordvestlig hjørne

64 55 Innglassing

3. etasje,
sørvestlig hjørne 55

Tett rekkverk med topp på kote +13,5
(1,3 m høyt relativt dekke).
Alternativt kan innglassing benyttes

3. etasje,
takterrasse østlig halvdel

52 Tett rekkverk med topp på kote +14,9

5.3 Fasadenivå med hensyn på stille side

Beregnet utvendig støynivå er presentert som fasadenivå i figur 4 under, og som støysonekart
i vedlegg 1. Planløsning bør utformes slik at alle boenhetene får soverom med vindu mot stille
side, Lden= 55 dB eller lavere. Det vil være nødvendig å dimensjonere veggoppbygning og
vinduer på nord- og vestvendt fasade med hensyn på innvendig støy fra veitrafikk i senere
detaljfase. Soveromsvindu mot skjermet balkong kan aksepteres som en tilfredsstillende
løsning.
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Figur 4. Beregnet fasadenivå (Lden) for nytt bygg, uten skjerm langs tomtegrense. Skjerm langs 

tomtegrense vil kunne redusere fasadenivå i første etasje. 
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