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Sammendrag 
Gnr 42 bnr 133, Askhøgda i Gjerdrum kommune skal reguleres med formål om boliger. Fv 428 -

Gjerivegen ligger inntil planområdet, og foreliggende rapport gir en beskrivelse av støysituasjonen, i 

henhold til Klima- og miljødepartementets - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging - 

T-1442/2012. Som det fremgår av vedlegg 1, så vil et område langs Fv 428  komme i gul støysone, 

mens hoveddelen av planområdet vil komme i hvit støysone. Gul støysone er i henhold til T-

1442/2012 en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold.  

 

Utendørs oppholdsareal 

Som det fremgår av tabell 2, så anbefales det at støynivået på uteoppholdsarealet ikke   

overskrider Lden 55 dB. I henhold til T-1442/2012 så gjelder anbefalt grenseverdi for uteopp-

holdsareal for et nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og 

rekreasjonsformål. Vedlegg 2, viser støynivået Lden 1,5 meter o. terreng (uteoppholdsarealet), hvor 

foreslått plassering av blokkene BB1 - BB5 er tegnet inn. Vedlegg 2 viser at hoveddelen av 

uteoppholdsarealet vil få støynivåer under Lden 55 dB. Men vi anbefaler at det etableres en voll eller 

voll/skjerm med høyde 1,5 meter, mellom blokkene BB1 og BB2. Støynivået på uteoppholdsarealet 

med foreslåtte tiltak er vist i vedlegg 3. 

 

Vedlegg 4 viser støynivået Lden på fasade, og som beregningene viser så vil støyninået på fasadene 

mot veien være ca. Lden 61 dB. For å redusere støynivået ned mot og under Lden 55 dB inne på 

balkongene som planlegges mot FV 428, så må disse etableres med tett rekkverk, min. 1,2 meter over 

balkonggulv.  

Ved å gjennomføre foreslåtte støydempende tiltak vil intensjonen /kravet vist i T-1442/2012 til 

uteoppholdsareal tilfredsstilles 

 

Støynivå utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksmål, stue og soverom 

Som det fremgår av tabell 2, så anbefales det at støynivå utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk 

(stue og soverom), ikke overskrider Lden 55 dB. Beregningene viser at støynivået mot FV 428 vil være 

over Lden 55 dB. I den videre prosessen med romplassering bør det tilstrebes å ikke etablere soverom i 

fasadene direkte mot veien.  

I henhold til T-1442/2012. kap. 3.2.1, så påpekes det imidlertid at det skal legges vekt på at 

boenhetene får en stille side, og tilgang til et egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 

støyforhold. Som det fremgår av vedlegg 5, som viser leilighetsinndelingen så vil samtlige leiligheter 

få utendørs støynivå på fasade, ned mot og under Lden 55 dB på minst en side.  

 

Innendørs støynivå 

Når det gjelder innendørs støynivå gjelder byggeforskriften TEK 10, som viser til NS 8175:2012, 

hvor lydklasse C oppfyller minstekravet. For å tilfredsstille lydkravet innendørs må alle vinduer og 

dører mot FV 428 og ca 10 meter inn på sidene, ha en lab. Målt lyddemping Rw + Ctr > 37 dB. 

I de rommene hvor det er behov for lyddempende vinduer og dører må tilluften tas ved hjelp av 

balansert mekanisk ventilasjon, eller lyddempende ventiler med en lab. målt demping Dn,w + Ctr > 

47 dB. 

 

Spesielle forhold 

Flystøysonekart 2011-2030, for Oslo Lufthavn Gardermoen,beregnet i henhold til T-1442 av  

SINTEF,viser at Askhøgda, gnr. 42 bnr 133 kommer i hvit støysone. Det vil av den grunn ikke være 

behov for støydempende tiltak for flystøy. 
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Vedlegg 1: Støysonekart som viser grensene for rød støysone Lden 65 dB og gul støysone Lden 55 dB,     

                   Beregnet 4 meter over terreng i henhold til T-1442/2012  

Vedlegg 2: Støykart som viser støynivå Lden 1,5 meter o. terreng – Uteoppholdsareal 

Vedlegg 3: Støykart som viser støynivå Lden 1,5 meter o. terreng – Uteoppholdsareal -  

                   med forslag til voll/skjerm mellom blokk  BB1 og BB2 

Vedlegg 4: Høyeste støynivå Lden på fasade, uavhengig av etasje  

Vedlegg 5: Forventet omfang av lyddempende vinduer og dører i fasadene, samt forslag til  

                   leilighetinndeling som viser at samtlige leiligheter får en stille side hvor støynivået  

                   kommer ned mot og under Lden 55 dB 
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1 Orientering 

Gnr 42 bnr 133 i Gjerdrum kommune skal reguleres med formål om boliger. Eiendommen ligger 

langs Fv 428 Gjerivegen, og på denne bakgrunn er Planakustikk AS blitt engasjert av Urbanium AS 

for å utføre en støyutredning. Vi har mottatt kart som viser området som skal reguleres, samt 

planskisse og 3D fra arkitekt. 

2 Grenseverdier og definisjoner 

Klima- og miljødepartementets - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging                  

T-1442/2012 gir anbefalte støygrenser for planlegging. Retningslinjen anbefaler at det utarbeides 

støykart langs kildene hvor: 

 rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 

bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 gul sone, er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Beregningene skal vise støynivået 4 meter o. terreng. 

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

 

Tabell 2: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av    

boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt dB, 

innfallende lydtrykknivå. 

*Beregningshøyden for utendørs oppholdsareal skal i henhold til T-1442/2012 være minimum 1,5    

  meter over terreng eller balkonggulv. Og uteoppholdsarealet skal være et nærområde i tilknytning til  

  bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. 

 

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

Når det gjelder innendørs støynivå gjelder byggeforskriftene TEK 10, som viser til NS 8175:2012, 

hvor lydklasse C oppfyller minstekravet.  

 

 

 

 

Støykilde   

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå     Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

      Utendørs støynivå    Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

Stø   Støykilde 

 

Støynivå på 

       utendørs oppholdsareal og 

Ut       utenfor vinduer til rom med     

       støyfølsom bruk  

                 Støynivå  

       utenfor  

      soverom,natt  
           kl. 23 - 07 

    Maksimalt støynivå på uteplass og  

       utenfor rom med støyfølsom bruk,  

dag og kveld,  

kl 7 – 23 

Veg *55 Lden       **70 L5AF  - 
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    Tabell 3- Innendørs lydnivå fra utendørs kilder- NS 8175:2012 

Type bruksområde 

  

Målestørrelse  Lydklasse C 

I oppholds- og soverom fra 

utendørs lydkilder 

 

Lp A 24h (dB) 

 

 

30 

 

 

I soverom fra utendørs 

lydkilder 

Lp AF, max (dB) 

natt kl. 23 - 07 

 

45* 

*Grenseverdien for maksimalt lydtrykknivå gjelder steder med stor trafikk eller annen aktivitet 

utendørs om natten, ti hendelser eller flere som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser.  

 

3 Beregningsforutsetninger  

Trafikktallene er hentet fra Statens vegvesen sin veidatabank-  NVDB. Trafikktallene for 2026 er en 

forventet økning i trafikken på 20 %. 

 

  Tabell 4 - forventet trafikksituasjon i år 2026  

VEITRAFIKK  

år  2026 

ÅDT 

         Kjøretøy per døgn 

Skiltet   

hastighet 

km/t 

   Tunge  

     kjøretøy 

  % 

Fv 428 - Gjerivegen 3 156 40   10 

For beregning av Lden er det gitt et tillegg på + 5 dB og + 10 dB i henholdsvis kveld og nattperioden, 

og fordelingen av trafikken i intervallene Lday, Levening og Lnight, er gjort i henhold - Veileder til 

støyretningslinjen M-128-2014, hvor trafikken forventes å fordele seg 74 % på dagtid (07-19), 16 % 

på kveld (19-23) og 10 % på natt (23-07)  

4 Støyberegningene  

Beregningene av veitrafikkstøy er utført i henhold til - Nordisk beregningsmetode for veitrafikk, og 

beregningsprogrammet CadnaA versjon 4.6 er brukt i beregningene. I vedlegg 1 har vi illustrert 

støysonene, Lden 4 meter o. terreng i henhold til tabell 1 i T-1442/2012.  

 

Som det fremgår av vedlegg 1 så vil et område langs Fv 428 komme i gul støysone, mens hoveddelen 

av det foreslåtte regulerte området vil komme hvit støysone. Gul støysone er en vurderingssone hvor 

støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

 

5 Vurdering av støy på utendørs oppholdsareal 

Som det fremgår av tabell 2, så anbefales det at støynivået på uteoppholdsarealet ikke overskrider 

Lden 55 dB. I henhold til T-1442/2012 så gjelder anbefalt grenseverdi for  uteoppholdsareal for et 

nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. 

Vedlegg 2 viser støynivået på utendørs oppholdsareal 1,5 meter o. terreng, hvor foreslåtte plassering 

av de fem boligblokkene, BB1 - BB5 er tegnet inn. 

Som det fremgår av vedlegg 2, så er det kun et mindre område som får støynivåer over Lden 55 dB på 

bakkeplan, og da hovedsakelig i området mellom Fv 428 og blokkene BB1 og BB2. 
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Her anbefaler vi at det etableres en voll eller voll/skjerm med høyde 1,5 meter. Dette vil redusere 

støynivået til under Lden 55 dB for hele oppholdsarealet mellom blokk BB1 og BB2, se vedlegg 3. 

 

Vedlegg 4 viser støynivået Lden på fasade, og som beregningene viser så vil støyninået på fasadene 

mot veien være på ca. Lden 61 dB. Dette gjør at de balkongene som planlegges etablert mot Fv 428 må 

ha tett rekkverk, min 1,2 meter over balkonggulv.  

 

Ved å gjennomføre foreslåtte støydempende tiltak vil intensjonen /kravet vist i T-1442/2012 til 

uteoppholdsareal tilfredsstilles. 

 

6 Støy utenfor vinduer til støyømfintlige rom, stue og soverom 

Som det fremgår av tabell 2, så anbefales det at støynivå utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk 

(stue og soverom), ikke overskrider Lden 55 dB. Beregningene viser at støynivået mot FV 428 vil være 

over Lden 55 dB. I den videre prosessen med romplassering bør det tilstrebes å ikke etablere soverom i 

fasadene direkte mot veien. I henhold til T-1442/2012. kap. 3.2.1, så påpekes det imidlertid at det skal 

legges vekt på at boenhetene får en stille side, og tilgang til et egnet uteoppholdsareal med 

tilfredsstillende støyforhold. Som det fremgår av vedlegg 5, som viser leilighetsinndelingen så vil 

samtlige leiligheter få utendørs støynivå på fasade, ned mot og under Lden 55 dB på minst en side.  

 

7 Innendørs støynivå 

Når det gjelder innendørs støynivå gjelder byggeforskriften TEK 10, som viser til NS 8175:2012, 

hvor lydklasse C oppfyller minstekravet, se tabell 3. Med bakgrunn i beregnet utendørsstøy, vist i 

vedlegg 4, så vil det være behov for støydempende tiltak for å tilfredsstille støygrensene innendørs. 

Beregningene av innendørs støynivå er utført i henhold til - Norges byggforskningsinstitutt - Isolering 

mot utendørs støy - Håndbok 47. Som grunnlag for beregningene har vi antatt et lite rom 15 m2 med 

ett vindu på 1,2 x 1,2 meter. Ut fra beregningene så må det etableres vinduer og dører med en 

lab.målt lydisolasjon Rw + Ctr ≥ 37 dB, for alle vinduene mot Fv 428 og ca. 10 meter inn på sidene. 

 

I de rommene hvor det er behov for lyddempende vinduer og dører må tilluften tas ved hjelp av 

balansert mekanisk ventilasjon, eller lyddempende ventiler med en lab. målt demping Dn,w + Ctr > 

47 dB. 

 

8 Spesielle forhold 

Flystøysonekart 2011-2030, for Oslo Lufthavn Gardermoen,beregnet i henhold til T-1442 av  

SINTEF,viser at Askhøgda, gnr. 42 bnr 133 kommer i hvit støysone. Det vil av den grunn ikke være 

behov for støydempende tiltak for flystøy. 
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