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1. Bakgrunn 
På forespørsel fra Plan 1 AS på vegne av Elverum Vekst AS ønskes en støyberegning for Ydalir Park. 
Nordbolig Tomteutvikling AS er utbygger av området. 
 
Planforslaget omfatter deler av eiendommen gnr. 31, bnr. 1313 og en mindre del av 31/1382, og er på ca. 
17 daa. Området er en del av den nye bydelen Ydalir. Det planlegges med ny bebyggelse i form av 
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Området er i dag ubebygd. 
 
Formålet med denne rapporten er å vurdere fremtidig støyforhold og eventuelle behov for 
støyskjermingstiltak for Ydalir Park opp mot gjeldende forskrifter og retningslinjer med utgangspunkt i 
fremtidige trafikktall.      
 

    
FIGUR 1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET OG UTSTREKNING 

Det er utarbeidet støyrapport for store deler av planområdet Sagåa/Prestmyra (Arealtek 20.06.16). Denne 
viser at gul støysone berører planområdet.  
 

 
FIGUR 2. STØYBEREGNING FOR SAGÅA/PRESTMYRA FRA 2016 VED 1,5 OG 4 METERS HØYDE 

Ydalir Park berøres av trafikkstøy fra vegene Olav Sæters veg og Halvor Svenkeruds veg. På bakgrunn av 
dette ble det anbefalt støyskjerm langs Olav Sæters veg og Halvor Svenkeruds veg i støyrapport fra 2016. 
Støyberegningene fra 2016 tar ikke høyde for fremtidig bebyggelse. 
 
I forbindelse med detaljregulering av Ydalir Park er Arealtek AS bedt om å gjennomføre en oppdatering av 
støyrapporten for delområde B5 Ydalir Park med bakgrunn i planlagt bebyggelse for området.  
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2. Forskrifter og retningslinjer 
På overordnet nivå omfattes støy av bestemmelsene i Plan- og bygningsloven (jf. §§1-1, 3-1 og 12-7 samt 
§28-1). Gjennom Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/16) med tilhørende 
veiledning (M-128) er det gitt nærmere føringer for planlegging av arealbruk utendørs i områder som kan 
være støyutsatte. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUs rammedirektiv om støy. 
 
Forurensningsforskriften kap. 5 har også bestemmelser som omhandler støy. Bestemmelsene knytter seg i 
første rekke til eksisterende boliger og skal sikre at støysituasjonen overvåkes slik at ikke flere boliger får 
et støynivå over fastsatt tiltaksgrense.  
 
TABELL 1 UTDRAG AV STØYGRENSENE 1 I RETNINGSLINJE T-1442 (TAB.1) MED GRENSER FOR UTENDØRS STØYNIVÅ FRA VEI. 

 
 
De anbefalte støygrensene gitt i T-1442/16 gjelder på uteoppholdsareal og utenfor vindu i rom til 
støyfølsom bruk, og knytter seg til etablering av ny støyende virksomhet og ved bygging av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. «Rom til støyfølsom bruk» er definert å 
gjelde for stue, soverom og andre oppholdsrom i boliger, og undervisningsrom, pasientrom ol. for de 
andre bygningstypene. For andre typer rom med varig opphold (f.eks. kjøkken) og bygninger gjelder 
byggteknisk forskrift (TEK17) og krav til innendørs støynivå fra utendørs kilde.  
 
I §13-6 i TEK17 heter det at «Lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i 
byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek». Utgangspunktet er at så langt det lar seg 
gjøre skal man også følge opp prinsipper og anbefalinger i T-1442/16 ved behandling av støy i byggesak. 
Dersom lydforholdene tilfredsstiller lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger. 
Lydklasser for ulike bygningstyper» anses kravene i TEK17 å være oppfylt. For boliger er kravene gjengitt i 
tabell 2. For støy nattestid legges det til grunn minst 10 støyhendelser over grenseverdien innendørs på 
45 dB før maksimalstøykravet for nye boliger slår inn.  
 
TABELL 2. MINSTEKRAV TIL INNENDØRS OG UTENDØRS LYDNIVÅ FRA UTENDØRS STØYKILDE. KILDE NS 8175:2012   

Type bygg          Type bruksområde           Målstørrelse   Lydklasse 

        A B C D 

Boliger i oppholds- og soverom               Lp,A,24h  20dB 25dBA 30dBA 35dBA 
 i soverom, natt   Lp,AF,max   35dB 40dBA 45dBA 50dBA 
        På uteareal og utenfor   Lden,  45dB 50dBA 55dBA <65dBA                                            

vindu fra utendørs lydkilde   2Lp,AF,max95=L5AF 

 

 

 

 

 

 
1 Lden: A-veid ekvivalent støynivå for et helt døgn (day-evening-night) korrigert med 5 dB tillegg på kveld og 10 dB tillegg på 
natt som årsgjennomsnitt.  
2L5AF = Lp,AFmax,95: Statistisk maksimalverdi av A-veid lydtrykknivå for støyhendelser. I bruk i T-1442 
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3. Beregningsgrunnlag 
Beregningene er foretatt ut fra Nordisk beregningsmetode for støy med beregningsprogrammet 
Novapoint Støy på bakgrunn av følgende: 

• Digitalt kartgrunnlag 
• SOSI-filer av eksisterende grunnlag 
• Trafikktall (ÅDT) for veg, skiltet hastighet og andel lange kjøretøy  

 
Støyberegningene er gjennomført med grunnlag i bearbeidet terreng.  
 
Plangrunnlaget 
Kommunedelplan for Elverum 
I kommunedelplan for Elverum – Byplan 2030 er det gitt en egen bestemmelse om støy (1.12.2). Denne er 
gjengitt nedenfor og det er naturlig at denne er retningsgivende for området. 
 
«Miljøverndepartementets til enhver tid gjeldende retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016) legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling i 
planområdet. Feltene skal utformes på en slik måte at støy minimeres i bygg og ved utendørs 
oppholdsareal. Boligene og annen støyømfintlig bebyggelse må ikke oppføres i områder der 
støybelastningen overskrider Lden 55 dB på fasade utenfor rom til støyfølsomt bruk eller ved utendørs 
oppholdsareal, som anbefalt i T-1442. I områder der støynivået overskrider Lden 55 dB må det 
dokumenteres at det med støytiltak kan oppnås støyverdier innenfor grenseverdiene. 
Det skal utarbeides støysonekart for bebyggelse med støyømfintlig bruksformål i forbindelse med 
regulering. For områder som omfattes av støysoner med skytestøy fra Terningmoen øvings- og 
skytefelt skal dette tas med i totalvurdering av støybelastningen for nye tiltak.» 
 
Gjeldende reguleringsplan 
Ydalir Park omfattes av eldre reguleringsplan Sagåa/Prestmyra planID 200801, og utgjør en del av delfelt 
B5 i denne. Området ligger innenfor masterplan for Ydalir. I bestemmelse til planen er det slått fast at 
«bebyggelsen skal skjermes på en slik måte at vegtrafikkstøy reduseres til et nivå som tilfredsstiller 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) med 
innendørs ekvivalent støynivå på maks 30 dBA, og utendørs støynivå på uteoppholdsareal på maks 55 
dBA. Nødvendige støyskjermingstiltak skal gjennomføres samtidig med utbyggingen av delområdene.» 
 
Det ble varslet oppstart av 
detaljregulering for Ydalir Park i 
juni 2018. Det planlegges med 
1. gangs behandling av 
planforslaget i løpet av høsten 
2020. Hensikten med 
planforslaget er å tilrettelegge 
for boligbebyggelse i form av 
konsentrert småhusbebyggelse 
og blokkbebyggelse. Figur 3 
viser foreløpig plankart datert 
9.9.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 3. FORELØPIG PLANKART, DATERT 9.9.2020. PLAN1 
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Planlagt bebyggelse 
Mottatte illustrasjoner viser planlagt utnyttelse for Ydalir Park og type bebyggelse. Det planlegges med 3 
blokker hvor antall etasjer varierer fra 3 til 5 etasjer i tillegg til en loftsetasje. I tillegg åpnes det for flere 
mindre rekkehusområder med 2 til 3 etasjer.  

 
FIGUR 4. FORELØPIG ILLUSTRASJON MED PLANLAGT BEBYGGELSE DATERT 13.8.20. ASAS ARKITEKTUR 

 
FIGUR 5. TERRENGSNITT. FORELØPIG ILLUSTRASJON DATERT 13.8.20. ASAS ARKITEKTUR 
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Vurdering av trafikktall 
For trafikkstøy fra veg som vurderes som en jevn og vedvarende aktivitet, er det vanlig å legge til grunn 
Lden som viser gjennomsnittlig støybelastning over et år (A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt) 
ved beregning av støysoner. Lden er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy.  
 
Ydalir Park er en del av nye Ydalir bydel hvor det er satt søkelys på miljøvennlige løsninger, blant annet 
innenfor transport, og i tråd med statlige ambisjoner skal det tilrettelegges for at en betydelig del av 
transporten skal kunne skje med sykkel, gange og kollektivtransport. Man vil derfor kunne forvente at 
trafikken i tilknytning til Ydalir bydel ikke vil følge samme trend som fylket ellers, og at støy fra biltrafikk 
på sikt vil reduseres.  
 
I forbindelse med utbygging av ny bydel Ydalir har Norsam as gjennomført to trafikkanalyser, den siste er 
fra 12.1.2018 (vedlagt). 
 
Framskrevne trafikktall for området er i trafikkanalysen lavere enn det som ble lagt til grunn i 
støyrapporten fra 2016 for Olav Sæters veg og Halvor Svenkerudsveg (Arealtek AS, 20.6.2016).  
 
Trafikktallene som ble benyttet i den overordnede støyrapporten fra 2016 tok utgangspunkt i fremskrevet 
ÅDT for år 2019 og 2026. I utgangspunktet skal det ved støyberegning gjøres en framskrivning av trafikken 
med minst 10 år. Forventet trafikkvekst for personbil generelt for gamle Hedmark fylke ligger på 
gjennomsnittlig 0,68 % frem mot 2050 (TØI-rapport 1554/2017). Størst vekst finner vi i perioden 2022-
2030 med 0,92 % vekst i personbiltrafikken. En årlig vekst på 0,92% for perioden frem til 2030 gir en 
lavere ÅDT enn det som ble lagt til grunn i den overordnede støyrapporten for Ydalir for år 2026 (se tabell 
3), og inneholder således en sikkerhetsmargin med hensyn til fremtidig ÅDT.  
 
Det er per i dag usikkerhet knyttet til hvilke trafikkmengder man får innenfor bydel Ydalir når området er 
ferdig utbygd og endelig trafikkløsning er på plass, blant annet er det i det senere gjort justeringer i 
parkeringsnormen for deler av bydelen. Det er også i ettertid tilrettelagt for nye boligområder i nordøst. 
Ambisjonen for Ydalir er dog å tilrettelegge for en bydel med stort fokus på miljøvennlig løsninger, blant 
annet innenfor transport, og i tråd med statlige ambisjoner tilrettelegge for at en betydelig del av 
transporten skal kunne skje med sykkel, gange og kollektivtransport.  
 
For å ta høyde for usikkerhet knyttet til framtidig trafikktall innenfor bydel Ydalir videreføres ÅDT fra 
støyrapport datert 20.6.2016 som er høyere enn hva som fremkom i trafikkanalysen og hva en generell 
framskriving av trafikkveksten tilsier, jf. tabell 3. Det gir størst sikkerhetsmargin og sikrer at de nye 
boligene får tilfredsstillende støyforhold. 
 
TABELL 3. TRAFIKKTALL INNENFOR PLANOMRÅDET 

VEGSTREKNING ÅDT 

2019* 
ÅDT 

2026* 
ÅDT 

F.SKREVET TIL 

2030** 

ÅDT FRA 

TRAF.ANALYSE 
2030*** 

HASTIGHET TUNG-
TRANSPORT 

OLAV 
SÆTERS V  

P 140 – 270; 
tom rundkj. 

6000 7200 6636 4130 50 KM/T 8 % 

OLAV 
SÆTERS V 

P 270 – 450; 
videre 
østover 

1200 1440 1327 1654 50 KM/T 5 % 

HALVOR SVENKERUDS VEG 2200 3000 2433 2476 30 KM/T 
 

5 % 

* Det er lagt til grunn samme årstall og ÅDT som i støyrapport fra 2016.  
**ÅDT framskrevet med 0,92 % iht. forventet trafikkvekst i Hedmark (TØI-rapport 1554/2017)  
***ÅDT fremkommet på bakgrunn av Trafikkanalysen Ydalir-Løvbergsmoen, datert 12.1.2018, Norsam AS 
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4. Beregninger 
Støygrensene i T-1442 gjelder for uteoppholdsareal og utenfor vindu til rom for støyfølsomt bruk. Til 
beregning av støysonekart skal det som hovedregel benyttes beregningshøyde/målehøyde 4 meter som 
angitt i EU-direktiv 2002/49/EF samt at det gjøres en konkret vurdering i forhold til hvor rom med 
støyfølsom bruk befinner seg. For uteplass skal det benyttes beregningshøyde 1,5 meter.  
 
Planlagt bebyggelse varierer fra 2 til 6 etasjer hvor øverste etasje i blokkbebyggelsen er definert som loft i 
illustrasjonene. Det utarbeidet støysonekart for 1,5 meter av hensyn til en vurdering av støyforholdene på 
fremtidig uteoppholdsareal og for 4 meters høyde i henhold til retningslinjen for fremtidig situasjon. Det 
er videre gjennomført beregninger av støy i fasadepunkt iht. høyde for de ulike etasjene i mottatt 
illustrasjonsplan. Dagens situasjon uten bebyggelse fremkommer i støyrapport utarbeidet i 2016 som 
følger med som vedlegg. 
 
Støysonekart 

 
FIGUR 6. STØYSONER VED FREMTIDIG SITUASJON VED 1,5 METERS HØYDE 
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FIGUR 7. STØYSONER VED FREMTIDIG SITUASJON VED 4 METERS HØYDE 

 
Støyberegningene viser at bebyggelsen mot Olav Sæters veg og Halvor Svenkeruds veg delvis berøres av gul 
støysone, Lden 55-65 dB. Det gjelder både ved 1,5 og 4 meters høyde. De foreslåtte rekkehusområdene sentralt i 
planområdet ligger utenfor de kartlagte støysonene. Det samme gjelder for områder avsatt til lek og 
uteopphold i illustrasjonen. 

 
Det er ikke gjort beregninger med støyskjerming langs Olav Sæters veg slik støyrapport fra 2016 la til grunn da 
støyberegningene viser at uteoppholdsarealene blir skjermet av ny bebyggelse og bebyggelsen ikke berøres av 
rød støysone. For å få nærmere klarhet i støynivå for ny bebyggelse som berøres av gul støysone er det 
gjennomført beregning av støy i utvalgte fasadepunkt for hver etasje som vender ut mot Halvor Svenkeruds veg 
og Olav Sæters veg.  

 

Beregning av støy i fasadepunkt 
Det er tatt utgangspunkt i oversendte illustrasjoner med hensyn til beregning av støy slik at antall etasjer og 
høyder er med utgangspunkt i illustrasjoner datert 13.8.2020.  
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FIGUR 8. BEREGNING AV STØY I UTVALGTE FASADEPUNKT 

Som beregningene viser berøres bebyggelsen som grenser til Olav Sæters veg og Halvor Svenkeruds veg av gul 
støysone. Støynivå ved fasader som berøres av Lden 55-65 dB (gul støysone) er gjengitt i tabellen nedenfor. 

 
TABELL 4. STØYNIVÅ I UTVALGTE FASADEPUNKT, DESIBEL VED UTVENDIG FASADE  

 
Beregning av støy i utvalgte fasadepunkt for blokkbebyggelsen som er mest støyutsatt/berøres av gul støysone 
viser at støy ved fase ligger i nedre del av gul støysone (<60 dB).  

«Blokk A» - rekkehus med 2 etasjer 
1. etasje 53,3 53,5 53,6 53,9 54,6 56,9 
2. etasje 58,9 59,1 59,3 59,4 59,7 58,2 

«Blokk B» - 3-4 etasjer pluss loft 
1. etasje 54,9 56,4 59,0 58,0 55 48,8 
2. etasje 56,3 57,3 59,2 59,2 59,2 54,9 
3. etasje 56,2 57,2 59,1 59,1 59,1 55,8 
4. etasje - - - 58,9 58,9 55,6 
5. etasje - - - - 58,7 - 

«Blokk C – 4-5 etasjer pluss loft 
1. etasje 51,5 56,9 56,6 56,4 53,0 
2. etasje 55,3 59,5 59,6 59,4 55,2 
3. etasje 55,3 59,3 59,5 59,3 55,7 
4. etasje 55,1 59,0 59,2 59,0 55,5 
5. etasje - - 58,8 58,7 55,3 
6. etasje - - 58,5 58,4 - 

A 

C B 
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5. Avbøtende tiltak 
Formålet med dagens regelverk er å forebygge støyplager. Iht. T-1442/16 er anbefalt støynivå på 
uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål under Lden 55 dB når støyen 
kommer fra vei. Rød sone angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål som boliger. 
Gul sone er en vurderingssone hvor boliger kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. I henhold til retningslinje T-1442 skal det som minimum etterstrebes at alle boenheter får en 
stille side og det forutsettes tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold 
 
Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå skal primært ikke overstige Lden 55 dB når støy fra veitrafikk er hovedkilde. Deler av ny 
bebyggelse som vender ut mot Olav Sæters veg og Halvor Svenkeruds veg berøres av gul støysone (Lden 
55-65 dB). Støynivået ligger i nedre del av gul støysone, mellom 55 og 60 dB.  
 
Ny bebyggelse skjermer planlagt uteoppholdsareal og lekeplasser som ikke utsettes for trafikkstøy over 
fastsatt grense på Lden 55 dB, jf. figur 6. 
 
Under forutsetning at alle boenheter er gjennomgående slik at alle boenheter oppnår minst en stille side 
og lekeareal og uteoppholdsareal plasseres skjermet på tomta som i vedlagt illustrasjon vurderes at det 
ikke er behov for oppføring av støyskjerm langs Olav Sæters veg eller Halvor Svenskeruds veg. En 
støyskjerm vil heller ikke skjerme tilstrekkelig oppover i etasjene.  
 
Innendørs støynivå 
Innendørs lydnivå skal ikke overstige LpA,eq,24h = 30 dB som utgjør lydklasse C for boliger for innendørs 
lydnivå fra utendørs kilde. I tradisjonelt isolerte boliger vil støybelastningen innendørs ligge 15-30 dB 
lavere enn utendørs, avhengig av ventilasjon. I fasadeisolerte boliger med balansert ventilasjon vil 
støybelastningen inne kunne ligge 32-40 dB lavere enn ute (Amundsen og Solberg, 2011). 
 
Beregning av støy i utvalgte fasadepunkt ved mest støyutsatt fasade viser at støyen ligger mellom Lden 
55,5 dB og 59,6 dB. Det vil si at krav til innendørs støynivå vil kunne tilfredsstilles ved å bygge etter 
gjeldende bygningstekniske krav i TEK17 med tilstrekkelig fasadeisolering og/eller balansert ventilasjon. 

6. Konklusjon 
Det er gjort beregning av trafikkstøy for fremtidig boligområde Ydalir Park, Elverum kommune. 
Eiendommen skal bebygges med blokker og rekkehusbebyggelse. Deler av planlagt bebyggelse berøres av 
gul støysone og det må vurderes avbøtende tiltak iht. føringen i T-1442/16.  
 
Uteoppholdsareal og lekeplasser ligger skjermet innenfor bebyggelsen og har et støynivå <55 dB som 
tilfredsstiller kravene til støy.  
 
Når det gjelder planlagt bebyggelse som berøres av gul støysone (Lden 55-65 dB) så viser støysonene at all 
bebyggelse får minimum en stille side. Det må ved detaljprosjektering sikres at alle leilighetene er 
gjennomgående slik at det oppnås en stille side, og videre planlegges med minimum ett soverom mot 
stille side.  
 
Gjennomførte beregninger viser videre at utendørs støy ved utvalgte fasadepunkt ligger mellom Lden 55 og 
59,6 dB. Krav til innendørs støynivå vil kunne oppnås med tilstrekkelig fasadeisolering og/eller balansert 
ventilasjon, og må dokumenters i forbindelse med detaljprosjektering.  
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7. Referanser 
T-1442/2016. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, Klima- og miljødepartementet,  

M-128. Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, Miljødirektoratet 

TEK17. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift), Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, FOR-2010-03-26-489, jan. 2010 

NS 8175:2012. Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper.», Standard Norge, 2012. 

TØI rapport 1554/2017. Framskrivninger for persontransport i Norge 2016-2050  

Støyisolering av bygninger (2011). Astrid Amundsen, TØI, og Sigurd Solberg, Sweco Norge as 
https://www.tiltak.no/e-beskytte-eller-reparere-miljoeet/e1-stoey-og-vibrasjoner/e-1-2/ 

 

8. Vedlegg  
• Trafikkanalyse Ydalir-Løvbergsmoen, Elverum kommune, Norsam AS, 12.01.18 
• Støyberegning Ydalir E1, Arealtek AS, 20.06.16 
• Støysonekart, tegning nr. X03 – fremtidig ÅDT, støykote 1,5 m 
• Støysonekart, tegning nr. X04 – fremtidig ÅDT, støykote 4 m 
• Støy i fasadepunkt, tegning nr. X05 
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