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F O R E L Ø P I G R A P P O R T

NYE BOLIGER HUMLESTADGATEN, EGERSUND
KOMMUNE

Vurdering av utendørs støynivå fra veitrafikk ifm.
reguleringsplan

Oppdragsgiver: SV Betong AS v/Arne Espedal

SAMMENDRAG
En boligblokk i Humlestadgaten er under detaljregulering. I den anledning er det foretatt
vurdering av støy fra veitrafikk.

Trafikkstøynivået på utearealene er vurdert mot grenseverdi for gul sone, definert i T-1442.

Med tette rekkverk høyde ca. 1,4 m fra grunn vil sikre at utearealene mot vest har støy
under gul sone.

Alle leiligheter i blokken vurderes å ha minst ett soverom mot stille side. Dette er etter
intensjonen i T-1442.

I denne omgang er detaljert prosjektering av skjerming av balkonger, vurdering av
innendørs støy og krav til fasadeisolasjon ikke foretatt, men kommentert på et overordnet
nivå.
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VEDLEGG

Vedlegg 1: Utskrift av støysonekart fra CadnaA:
- Støynivå: Lden [dB].
- Beregningshøyde: 1,8 m over kotehøyde bakkeplan.
- Målestokk: 1:500 (AA).
- Grid: 1 m x 1 m.



Side 3 av 11
Rapport : 10844400-0-R01

1 INNLEDNING

En boligblokk i Humlestadgaten er under detaljregulering. I den anledning er det foretatt
vurdering av støy fra veitrafikk.

Figur 1.1: Kopi av illustrasjonsplan av 25.10.2016, Juul Frost Arkitekter, København.

Veitrafikk i FV44 vil være den dominerende støykilden for planområdet, og er vurdert i denne
rapporten.

Følgende støyvurderinger er i den anledning foretatt:

1. Støy på bakkeplan og felles utearealer og behov forskjerming;
2. Støy på balkonger og behov for skjerming;
3. Støy foran fasade som utgangspunkt for vurdering avfasadetiltak.

Støynivåene er vurdert mot gjeldende retningslinje T-1442:2012.

I denne rapporten er det ikke detaljprosjektert krav til fasadetiltak.
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2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER

2.1 Utendørs støy - T-1442

T-1442/2012 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 skalunngås, mens den gule sonen er en
vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Tabell 2.1: Grenseverdier for gul og rød sone etter T-1442. Alle tall i dB.

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 85 L5AF

Støyverdiene
Alle støygrenser gjelder i såkalt innfallende lydtrykknivå, dvs. uten refleksjon fra eget bygg.

• L den er A-veiet ekvivalentnivå for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg
på kveld / natt. For ”normal” trafikkfordeling vil Lden LA,eq,24, der LA,eq,24er
døgnekvivalent støynivå.

• L5AF angir et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser målt med
tidskonstant ”Fast”. Verdien man får, angir det nivået som overskrides av 5 % av
hendelsene i løpet av en periode.

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn
10 hendelser per natt.

• Tidsperioder: Dag: 0700 – 1900, Kveld: 1900 – 2300, Natt: 2300 – 0700.

I følge T-1442 skal støynivået på uteplasser beregnes i en høyde på minimum 1,5 meter og
støysonekartet i 4 meters høyde.

Retningslinjen vektlegger at alle boenheter bør få minst en stille side og tilgang til egnet
uteareal med tilfredsstillende sol- og støyforhold. Mer om dette under.
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2.2 M-128 (2014): Veilederen til T-1442

M-128 (2014) ”Veileder til støyretningslinje for behandling av støy i arealplanleging” gir en
utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger i forhold til utendørs
støykilder.

Stille side
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-1442/2012 (tabell 1 i rapport).

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

Ovennevnte kvaliteter skal vektlegges i alle typer avvik, både i avviksområder og utenfor
avviksområder. Kvalitetene gjøres juridisk bindendegjennom planbestemmelser.

Det er kommunen som må stille krav om at ovennevntekvaliteter oppfylles i så stor grad som
mulig for nye boliger i avviksområder.

2.3 Innendørs støy - NS 8175

I teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven er det gitt en del generelle krav til lydforhold i
bygninger. Lydkravene er spesifisert i norsk standard NS 8175 “ Lydforhold i bygninger –
Lydklasser for ulike bygningstyper” (juni 2012). Bygningsklassene A-C gjelder for nybygg, og
som et minimum skal alle nye bygg tilfredsstille standardens klasse C.

Døgnekvivalent lydnivå fra utendørs kilder skal i henhold til klasse C i NS 8175 ikke
overstige 30 dBA innendørs i boligens oppholdsrom (soverom, stue og kjøkken). Videre
stilles det krav til at maksnivå fra utendørs lydkilder på natt (kl. 23 – 07) ikke skal overstige
45 dBA i soverom.
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3 MÅLSETTING

1. Uteareal
Alle nye boliger bør ha minst én utendørs oppholdsplass med gode solforhold der
støynivået er ned mot og aller helst under nedre grense for gul sone. Dette gjelder også for
eventuelle områder på bakkeplan satt av til lek.

For private balkonger er det også vanlig praksis å ha som målsetting at støynivået er under
gul sone, dvs. Lden< 55 dB fra veitrafikk.

2. Stille side
Alle boliger bør i tillegg ha tilgang til en stilleside. I forbindelse med utarbeidelse av
planløsninger bør det vektlegges at minst ett soverom vendes mot denne siden.

3. Innendørs
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.
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4 TRAFIKKFORHOLD

Beregningene av trafikkstøy fra FV 44 er utført medutgangspunkt i trafikktall fra Statens
vegvesens nasjonale vegdatabank NVDB 123. Denne basen finnes også på web
(www.vegvesen.no). Trafikktallet som er hentet derfra gjelder for år 2015 (ÅDT = 13000
biler/døgn). Trafikktallet er standardmessig framskrevet med 2,5 % økning per år 11 år fram
til år 2026. I tabellen under gjengis trafikktall benyttet i beregningene.

Tabell 4.1: Trafikktall FV 44 – prognose for år 2026.

Vei FV44

Trafikk, ÅDT [kjt./døgn] 17000

Hastighet [km/t] 40

Andel tungtrafikk [%] 7

Trafikkfordelingen for alle veiene antas å tilsvareen vei for «By og bynære strøk», gruppe 2,
M-128:

- 84 % på dagtid (07 – 19)
- 10 % på kveldstid (19 – 23)
- 6 % på nattestid (23 – 07).
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5 OM BEREGNINGENE

5.1 Metode - trafikkstøy

Trafikkstøyberegningene er utført etter Nordisk metode for beregning av veitrafikkstøy.

5.2 Programvare

Til støyberegningene er programmet CadnaA, versjon 4.6 benyttet.

5.3 Om beregningsmodellen

Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basertpå digitalt kart av området, samt skisser
for nye bygg i reguleringsområdet.

I beregningene er det benyttet hard mark for areal i og utenfor planområdet.

Ved hjelp av beregningsmodellen beregnes trafikkstøy (Lden) på uteområder på bakkeplan. I
tillegg er det beregnet døgnekvivalent støynivå(LPA,eq24h) foran fasade.

5.3.1 Beregningshøyder

Støysonekart er beregnet i en høyde på 1,8 m over terreng.

Støy på terrassene er beregnet i 1,5 m høyde over golv. Denne høyden representerer normalt
lyttehøyde for en sittende, voksen person.

5.3.2 Kotehøyder

Det er benyttet kotehøyder fra snittegninger:
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Figur 5.1: Kopi av tegning «Tværsnit A-A» av 25.10.2016, Juul Frost Arkitekter, København.

For uteareal vest på tomten er det benyttet kotehøyde +14 m.
Tak over boliger mot vest er antatt kote +16,5.
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6 RESULTATER OG VURDERINGER

6.1 Støy på uteplass på bakkeplan

Vedlegg 1 viser Ldenpå bakkeplan (1,8 m relativt til terreng). I beregningen er det benyttet et
tett rekkverk med høyde 1,4 m vest for uteareal samt på kanten over boligene. Med disse
skjermhøydene vil utearealene mot vest komme under Lden= 55 dB.

6.2 Støy foran fasade

Figur 6.1 viser døgnekvivalent støy (LPAeq,24h) foran fasader i de ulike etasjene (plan 1 – 5).

Figur 6.1: Døgnekvivalent støy (L PAeq,24h) foran fasader tredje etasje.
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Døgnekvivalente fasadenivåer er utgangspunkt til å vurdere innendørs støy og krav til fasade-
isolasjon (hovedsakelig lydisolasjon til vinduer) ien detaljerende fase av prosjektet.
Støynivåene kan også brukes til å vurdere støyen påbalkonger og terrasser.

6.3 Kommentar til støy på balkonger og takterrasser

Detaljering av skjermingstiltak av balkonger må foretas i en detaljerende fase av prosjektet.
For balkonger med støy over Lden= 62 dB er det vanskelig å komme ned til Lden= 55 dB med
tette rekkverk. For slike situasjoner har vi antydet skjerming i full etasjehøyde (også kaldt hel
innglassing). Hel innglassing er etter T-1442/M-128 en tilfredsstillende løsning som uteareal
samt soverom mot stille side.

Hel innglassing kan anbefales for balkonger mot vest i blokken (tilsvarer omtrent halve
boligmassen). For fasade som rettes mot sørvest (sørlig del av blokk) vil en klare å skjerme
støyen ned til 55 dB med tette rekkverk.

For de tre leilighetene lengst vest kan også hel innglassing vurderes.

6.4 Kommentar til soverom mot stille side

Ifølge T-1442 og veileder M-128 bør minst ett soverom være orientert mot stille side, dvs.
mot en side med eksternstøy lavere enn Lden= 55 dB.

Ut fra mottatte plantegninger har alle leiligheter i blokken minst ett soverom mot stille side,
som er på østvendt side for nordlig del av blokken.

6.5 Kommentar til fasadetiltak

Målsettingen er at ingen oppholdsrom skal ha støy over LpAeq,24h= 30 dB fra eksterne kilder.
For soverom er grensen i tillegg Lp,AF,max< 45 dB om natten.

Behov for fasadetiltak er i tillegg til utendørs støy avhengig av parametere som romvolum,
størrelsen på vinduer og type vegg. Normalt må det vurderes behov for fasadetiltak når
døgnekvivalent støy er over ca. 58 – 60 dB på fasadene. Da forutsettes det en fasadeisolasjon
på minst R'w = 30 dB. Det er da forutsatt balansert ventilasjoni alle oppholdsrom, dvs. ikke
ytterveggsventiler eller spalteventiler i vinduer.

De nordligste leilighetene i blokken må påregne gode lydvinduer mot vest, samt tiltak i
yttervegg dersom denne er lett. For leiligheter lengre sør i blokken vil lydkravene til fasade
reduseres betydelig.

For rom mot trapperom, svalgang og andre fellesarealer er det i TEK10 og NS 8175 egne krav
til fasadeisolasjon som det også må tas hensyn til.

Samlet behov for fasadetiltak må vurderes i forbindelse med detaljprosjektering/søknad om
rammetillatelse.
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Vedlegg 1

Egersund kommune

Detaljreguleringsplan for
nye boliger Humlestadgaten

Med planlagt bebyggelse

Støyutbredelse Lden [dB]
Beregningshøyde: 1,8 m.

Veitrafikk FV44: Prognose år 2026:
ÅDT = 17000 biler/døgn,

7 % tung, 40 km/t.

Skjerming:
1,4 m høyt rekkverk på kote +14m

og over bloligene.

Målestokk: 1:500 (A4).

50 <= ... < 55 dB
55 <= ... < 60 dB
60 <= ... < 65 dB
65 <= ... < 75 dB
75 <= ... dB

Dato: 18.11.2016

Road
Building
Barrier
Contour Line
Calculation Area
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