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  Til: Garvergården AS v/ Vivi Lunke Røhne 

Fra: Norconsult AS v/ Robert Hansen 

Dato 2020-06-26 

Garvergården, Elverum - Vurdering av samferdselsstøy 

 

1. Orientering 

I forbindelse med regulering av felt A og B på Garvergården AS i Elverum sentrum har Norconsult AS, 

på oppdrag fra Garvergården AS, foretatt beregninger av støy fra veitrafikk. 

Prosjektet omfatter 5 boligblokker med inntil 10 etasjer, næring i 1. etg samt parkeringskjeller. 

Utendørs oppholdsareal er plassert mellom blokkene. figur 1 viser en foreløpig illustrasjonsplan 

 

Figur 1 Illustrasjonsplan, foreløpig 
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2. Grenseverdier 

Støykrav iht. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 og Lydforhold i 

bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper NS8175:2012: 

T-1442 (2016): 

Nedre grense for støysonen angitt i tabell 1: 

 

I gul støysone kan boliger bygges med tilpassede støytiltak. I rød støysone skal boligbygging helst 

unngås. 

I tabell 3 i T-1442 er det gitt krav til lydnivå utenfor fasade og utendørs oppholdsareal: 

 
  

T-1442 gir følgende presisering mht. utredning av støyforhold:  

«Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for 

plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle 

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

støyforhold.» 

 

NS 8175:2012: 

• Lydnivå dag-kveld-natt, Lden, skal ikke overstige 55 dB fra veitrafikk (nedre grense for gul 

støysone) på utendørs oppholdsareal og utenfor vindu 

• Innendørs døgnekvivalent (gjennomsnittlig) støynivå fra veitrafikk skal ikke overstige Lp,A,24h ≤ 

30 dB i boligrom. Maksimalt støynivå skal ikke overstige Lp,AF,max ≤ 45 dB i soverom om natta 

(flere enn 10 hendelser). 
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Forslag til reguleringstekst: 

Det tillates å bygge boliger i rød støysone på planområdet, ref. åpning for å tillate dette i 

sentrumsområder, i retningslinje T-1442 med veiledning M-128. 

I alle boenheter skal minimum 50 % av oppholdsrom, inkludert minimum ett soverom, ha vindusfasade 

mot stille side, dvs. med lydnivå Lden ≤ 55 dB (jf. støygrensene i tabell 3 i T-1442). 

Stille side defineres som: 

o Stille side av bygg, med lydnivå Lden ≤ 55 dB  

o Innglasset balkong (Lden ≤ 55 dB) 

o Skjermet balkong med lavtplassert vindu for lufting, med lydnivå Lden ≤ 55 dB utenfor 

luftevindu og på uteplass (sittende) 
 

*Lavtplassert vindu: Topp luftedel av vindu høyde ≤ 1,2 meter over balkonggulv. Andre vinduer/ 

vindusdeler kan også være åpningsbare, men den lavtplasserte vindusdelen avsettes til lufting mot 

støyskjermet volum (balkong/svalgang/terrasse). 

 

3. Trafikkforhold 

Følgende trafikktall ligger til grunn for vurderingene. Med unntak av Storgata er tallene er hentet fra 

Nasjonal Vegdatabank, NVDB. For Storgata er trafikktallene hentet fra estimat i tidligere støyanalyse. 

Tallene er fremskrevet til 2031. Økning i ÅDT som følge av utbyggingen er estimert i trafikkanalyse fra 

oppdragsgiver og er lagt til fremskrevne tallene. 

Tabell 1. Trafikktallene som er benyttet i støyberegningene. 

Vei ÅDT år 2031 Tungtrafikkandel Hastighet 

Hamarvegen 21.282 10 %  60 km/t 

Trysilvegen 15.894 10 %  60 km/t 

Solørvegen 16.464 10 %  50 km/t 

Lundgaardvegen 
7.331 

Vest: 6009 
8 %  30 km/t 

Storgata 2.263 3 %  30 km/t 
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4. Utendørs støy 

Det er beregnet støy etter Nordisk beregningsmetode for veitrafikk med støykartleggingsprogrammet 

CadnaA. 

Lydnivå dag-kveld-natt, Lden er dimensjonerende for støysonene. Maksimalnivå vurderes ikke pga. stor 

trafikkmengde. 

Det er beregnet støysonekart for veitrafikkstøy for dagens situasjon, med beregningshøyde 4 meter 

(etter T-1442), jf. Figur 2 nedenfor: 

  

Figur 2 Støysonekart. Dagens bebyggelse. Høyde 4 meter. Gul- (55-65 dB) og rød (>65 dB) støysone er 

tegnet inn. Plassering av nye blokker er vist med grønn strek. 

• Området ligger dels i rød og dels i gul støysone. 

• Det forutsettes at bygging i rød støysone er OK, jf. forslag til reguleringstekst i kap. 2.  
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Det er beregnet følgende støysonekart for vei for utendørs oppholdsareal for veitrafikkstøy, etter 

utbygging (se Figur 3 nedenfor): 

 

Figur 3 Støykotekart for veitrafikk med ny bebyggelse og regulert skjerm tegnet inn. Utendørs oppholdsareal / 
1. etg. Beregningsparameter Lden. Gul (55-65 dB) og rød (>65 dB) støysone er tegnet inn. 

• Nye bygninger ligger dels i rød, dels i gul og dels utenfor gul støysone 

• Med tett rekkverk med høyde 1,2 meter og plassert vist med lys blå strek i Figur 3, ligger ca. 

90 % av utearealene mellom bygningene utenfor gul støysone 
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Punktberegninger foran fasadene er vist i Figur 4-6: 

   
Figur 4 Punktberegninger på fasader, Lden. Sett fra nordvest. 

   
Figur 5 Punktberegninger på fasader, Lden. Sett fra øst. 
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Figur 6 Punktberegninger på fasader, Lden. Sett fra syd. 

 

5. Uteoppholdsareal på privat balkong i gul støysone 

For bygg med fasader i gul støysone foreslås følgende tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivå på 

balkongene: 

• Balkonger med fasadenivåer fra 56 til 59 dB skjermes med tett rekkverk: 

o 56-58 dB: Høyde 1,2m over balkonggulv. 

o 59-61 dB: Høyde 1,4 m over balkonggulv. Lydabsorberende balkonghimling 

o ≥ 62 dB: Full innglassing  

For å oppnå nødvendig skjermingseffekt skal balkongene ha en lydabsorberende himling som 

tilfredsstiller lydabsorpsjonsklasse B eller bedre. Dette kan for eksempel være 50 mm mineralull med 

akustikkduk og spilepanel med minst 50 % åpningsgrad. 
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6. Oppholdsrom og soverom i gul støysone 

I henhold til foreslått reguleringsbestemmelse skal alle boenhetene ha minimum 50 % av 

oppholdsrom, inkludert minimum ett soverom, med vindusfasade mot stille side, jf. definisjon av stille 

side i kap. 2. Dette gir følgende føringer for planløsninger 

• 2-roms boenhet: Soverom må ha tilgang til stille side 

• 3-roms boenhet: 1 soverom og stue/oppholdsrom eller 2 soverom må ha tilgang til stille side 

• 4-roms boenhet: 1 soverom og stue/oppholdsrom eller 2 soverom må ha tilgang til stille side 

Merk: Ved lufting mot skjermet balkong må det monteres lavtplassert vindu mot balkong der topp 

luftedel av vindu har høyde ≤ 1,2 meter over balkonggulv. Andre vinduer/ vindusdeler kan også være 

åpningsbare, men den lavtplasserte vindusdelen avsettes til lufting mot støyskjermet volum 

(balkong/svalgang/terrasse). 

Vurdering av luftevinduer må utføres i detalj før rammesøknad. 

7. Innendørs støy fra veitrafikk 

Støy innendørs er grovt vurdert etter Håndbok 47 fra Byggforsk. Det forutsettes balansert 

ventilasjonsanlegg. Følgende krav til fasaden anbefales for å klare krav til innendørs støynivå (Lp,A,24h 

≤ 30 dB/ Lp,AF,max ≤ 45 dB): 

Fasader med nivåer i gul støysone: 

• Vinduer med luftlydisolasjon Rw + Ctr = 32-35 dB i fasader med lydnivå 61-65 dB 

 

Fasader med nivåer i rød støysone: 

• GU på utsiden 

• 150 + 50 mm krysslagt isolasjon 

• 1 x 13 mm gips på innsiden 

• Vinduer med luftlydisolasjon Rw + Ctr = 35-38 dB 

 

Vurdering av fasadeisolasjon må utføres i detalj før IG. 

 

8. Andre støykilder og vurdering av vibrasjonsforhold 

Det er ikke avdekket andre støykilder som kommer i konflikt med krav. 

Det er ingen kjente vibrasjonskilder i området som kan gi overskridelser i forhold til krav. 

 

01 2020-06-26 Vurdering av samferdselsstøy ROBHAN AANSKO ROBHAN 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 


