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1 Sammendrag  
Støy fra veg og bane påvirker områder innenfor planens avgrensning. Før innvilgelse av nye 
søknadspliktige tiltak bør kommunen undersøke om tiltaket ligger i gul eller rød støysone fra veg 
eller bane iht. støysonekart som følger med foreliggende planprogram, og vurdere hvorvidt det er 
nødvendig å be om en konkret utredning av støyforholdene ved planforslaget.  
 
Det har blitt drøftet hvorvidt det er formålstjenlig å ha et avviksområde for støy. Det anbefales at 
det blir etablerert et avviksområde for støy og at dette begrenser seg til områder satt av til 
sentrumsformål. I tilknytning til avviksområdet bør det være bestemmelser som danner klare 
premisser for bygningsutforming og utforming av planløsninger. 
 
Det bør stilles krav om støyutredning ved nye planforslag som ligger innenfor eller i nærheten av 
en støysone, det være seg fra veg, bane eller annet anlegg. For utbygginger som ligger nært flere 
støykilder bør sumstøysituasjonen vurderes. 
 
Samtlige bestemmelser bør basere seg på de føringene angitt i retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging, T-1442. 
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2 Innledning 
Det er gjennomført en støyvurdering iht. fastsatt planprogram for kommunedelplan for Årnes, se 
Figur 2-1. 
 

 
Figur 2-1: Utredningsprogram for støy i planprogrammet for kommunedelplan for Årnes, datert 26.09.2017. 

Støyvurderingen tar utgangspunkt i forslag til nytt reguleringsplankart, vist i Figur 2-2. Oppdraget 
er løst på bakgrunn av digitalt kart over området. 
 
Det vises til vedlegg A for en oversikt over vanlige støyfaglige ord og uttrykk. 
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Figur 2-2: Forslag til nytt plankart for Årnes per 20.11.2017, utarbeidet av Asplan Viak. Gul fargekode angir 
områder for eksisterende og framtidig boligformål. Brun fargekode angir område for sentrumsformål. 
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3 Regelverk 

3.1 Retningslinje T-1442/2016 

Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016, heretter kalt T-1442.  
 
LDEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB 
ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: 
 
Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07. 
 
LDEN-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig 
støybelastning over et år. LDEN skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde 
på 4 meter over terreng og grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal 
uteplass.  
 
Det bemerkes at T-1442 kun omhandler grenseverdier som er relevante for det man kaller 
støyfølsom bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og barnehager omfattes av 
begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer og næringsbygg omfattes ikke av disse 
grenseverdiene.  
 
T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. 
Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer) 

 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. 

 

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 3-1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle 
støysonen er innfridd, faller arealet innenfor sonen. 
 
For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn 
til støy fra vegtrafikk, bane eller industri i byggesaker og det kreves normalt ikke særlige tiltak for 
å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. 
 
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 
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 Tabell 3-1 Utsnitt fra T-1442. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støysone 

Gul sone Rød sone 
Støykilde 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Veg LDEN 55 dB  L5AF 70 dB LDEN 65 dB  L5AF 85 dB 

Bane LDEN 58 dB  L5AF 75 dB LDEN 68 dB  L5AF 90 dB 

 
I et område hvor gul eller rød sone for flere støykilder overlapper, vil den totale støybelastningen 
være større enn nivået fra den enkelte kilde. Planlegges det bebyggelse med støyfølsomt 
bruksformål i slike områder, anbefales det at kommunen vurderer å benytte inntil 3 dB strengere 
grenseverdier for ekvivalentnivå enn angitt i Tabell 3-1. Dette for å sikre tilfredsstille støyforhold 
på utendørs oppholdsarealer og innendørs støynivå. 
I tillegg eksisterer det grenseverdier for støy i ulike typer friområder, frilufts- og 
rekreasjonsområder og stille områder, dersom de er definert i kommunens arealplan. Stille 
friområder kan ved behov innarbeides i en framtidig revisjon av kommuneplanens arealdel. 

For etablering av nye boliger bør man allerede på reguleringsplannivå utarbeide planløsninger og 
plassere utearealer. Følgende må dokumenteres tilfredsstilt senest ved rammesøknad: 

 Innendørs støynivå 

 Tilstrekkelig andel oppholdsrom med minst et åpningsbart vindu mot stille side 

 Tilstrekkelig utendørs oppholdsareal utenfor støysonene. 

3.2 NS 8175:2012 

Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og 
Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper". 
Kravene for boliger er gjengitt i Tabell 3-2 nedenfor og skal dokumenteres oppfylt for 
eksisterende boliger med støy over grenseverdi for gul støysone. Merk at for fritidsboliger finnes 
det ikke krav til innendørs støynivå.  
 
Tabell 3-2: Utdrag av NS 8175, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er 
minstekrav. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse 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 

For gjeldende krav for øvrige bebyggelse med støyfølsomt bruksformål (undervisningsbygg, 
barnehager, o.l.) vises det til NS 8175. 
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4 Beregningsforutsetninger og -metode 

4.1 Beregningsmetode 

Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A 2017. Beregningsmetoden som benyttes for 
støyberegninger, Nordisk metode for beregning av vegtrafikkstøy, gir typisk en usikkerhet på +/- 2 
dB.  
 
Støysoner er generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Nøyaktigheten 
bestemmes av oppløsningen på rutenettet i beregningsmodellen.  
 
Tabell 4-1 viser de generelle beregningsforutsetningene oppsummert. 
 
Tabell 4-1: Beregningsforutsetninger oppsummert. 

Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442 4 meter 

Oppløsning støysoner 15 x 15 meter 

Refleksjoner 1. ordens 

Marktype Myk (absorberende) 

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger 0,21 

 

4.2 Trafikktall 

4.2.1 Vegtrafikk 

Vegtrafikktall foreligger ikke for de interne veiene i sentrum, men er estimert på bakgrunn av 
trafikktellinger og foreligger da for år 2017. Det er kun utført beregninger for dagens 
trafikksituasjon. Benyttede trafikktall fremgår av Figur 4-1. I tillegg til trafikkdata presentert i 
figuren er det funnet underlagsdata for fv. 479 Rakeievegen i NVDB1 med ÅDT 500 og 
tungtrafikkandel 10%. Hastigheter er innhentet fra NVDB med unntak av de mest sentrale vegene 
i sentrum hvor 30 km/t er lagt til grunn, dette gjelder vegene som er markert i gult i Figur 4-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nasjonal vegdatabank 
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Figur 4-1: Underlagsdata for vegtrafikk. Estimerte trafikktall for Årnes sentrum. 

 
Tabell 4-2 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1 og gruppe 
2. Fordelingen er hentet fra M-128/2014. Gruppe 1 er vurdert representativ for fylkesvegene og 
gruppe 2 for kommunale veger.  
 
Tabell 4-2: Døgnfordeling av vegtrafikk. 

 

4.2.2 Jernbane 

Skiltet hastighet på strekningen varierer i intervallet 90-130 km/t. På strekningen ligger Årnes 
stasjon hvor flere av togene har stopp. I støyberegningene er det lagt til grunn en gjennomsnittlig 
hastighet på 100 km/t for hele strekningen.  
 
Togtyper og årsmidlet verdi for antall togmeter per dag i de forskjellige døgnperiodene er vist i 
Tabell 4-3. 

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Dag (kl. 07 – 19) 75 % 84 % 58 % 

Kveld (kl. 19 – 23) 15 % 10 % 22 % 

Natt (kl. 23 – 07) 10 % 6 % 20 % 
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Togtypene som frekventerer strekningen forbi Årnes har forskjellige støyspektre og dette er tatt 
hensyn til ved at egenskapene for togtypene er lagt inn i beregningsmodellene, med riktig 
lokomotivtype og lengder for togsettene.  
 
 
Tabell 4-3: Underlagsdata for togtrafikk. Trafikkdata er oppgitt som antall togmeter i døgn-periodene 
(dag/kveld/natt) i årsgjennomsnitt. Sesongvariasjoner kan forekomme. 

 

  

 
 

Dagens situasjon 2016 

Strekning BM 70 BM 72 BM 74/75 

 Dag Kveld  Natt Dag Kveld  Natt Dag Kveld  Natt 

Bodung–Årnes–Seterstøa 2 0 0 177 17 63 2566 714 492 

Dagens situasjon 2016 

Strekning EL18 SJ X2000*/BM 73 Ukjent** 

 Dag Kveld  Natt Dag Kveld  Natt Dag Kveld  Natt 

Bodung–Årnes–Seterstøa 31 0 0 582 141 91 112 20 6 

*Støydata for SJ X2000 var ikke tilgjengelig. Etter henvendelse til Bane NOR ble BM 73 angitt som en tilsvarende 
støykilde. 

**For tog av ukjent type har det i beregningene blitt lagt inn det mest støyende persontoget, BM 69. 

Dagens situasjon 2016 

Strekning Gods EL Diesel gods  

 Dag Kveld  Natt Dag Kveld  Natt    

Bodung–Årnes–Seterstøa 1091 895 1927 109 78 155    
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5 Resultater og vurderinger 
Tabell 5-1 gir en oversikt over beregnede støysonekart som følger med planforslaget.  
 
Tabell 5-1: Beregnede støysonekart. 

Vedlegg Beregnings- 
år Støykilde Beregnings-

høyde 
Beregnings-
parameter 

Skjermings-
tiltak 

B 2016 Veitrafikk 4 meter LDEN Nei 

C 2016 Jernbane 4 meter LDEN Nei 

 

5.1 Avviksområder 

Ved kollektivknutepunkt vil det være ønskelig med økt bygningstetthet og det vil gjerne være 
behov for at sentrale områder blir benyttet til boligformål. Med nærhet til støykilder og med høy 
bygningstetthet vil det kunne være uhensiktsmessig med støytiltak på bakkeplan. Dermed blir det 
vanskelig å oppfylle vanlige bestemmelser for støy iht. T-1442. Ved å etablere et avviksområde 
for støy kan man sikre at det blir mulig å lage gode utbyggingsløsninger for ny støyfølsom 
bebyggelse samtidig som man ivaretar en felles standard. Ved å ha et fastsatt avviksområde med 
tilhørende bestemmelser for støy sikrer man lik behandling for plansaker innenfor et område. 
Utbyggere trenger ikke da å søke om dispensasjon for støyforhold, og man unngår ulik 
saksbehandling for tilstøtende plansaker. Avviksområdet bør imidlertid ikke være av større 
utstrekning enn nødvendig og det anbefales at man begrenser avviksområdet til å omfatte kun de 
områdene som er satt av til sentrumsformål i kommunedelplanen.  

I avviksområder for støy i kommuneplankartet kan støyfølsomme bygninger oppføres gitt at 
støybestemmelsene i kommunedelplanen blir ivaretatt. Bestemmelsene bør danne klare 
premisser for både planløsning og bygningsutforming. 

5.2 Situasjon ved framtidig planlagt bebyggelse 

Ved utbygging av større planområder som genererer økt vegtrafikk, bør støypåvirkning på 
eksisterende bebyggelse vurderes. Dersom ett enkelt planforslag/utbyggingstiltak fører til økt 
trafikk i størrelsesorden 25% eller mer, vil det kunne føre til økning av støy tilsvarende 1 decibel 
eller mer. En økning på 1 decibel er knapt merkbart i seg selv, men ved flere utbyggingssaker 
over tid i et område vil slike økninger akkumulere støypåvirkningen ved eksisterende bebyggelse. 
Dersom det kommer flere omtrent parallelle planforslag bør man derfor vurdere å stille krav til en 
samlet vurdering av støypåvirkning ved eksisterende støyfølsom bebyggelse.  

5.2.1 Støy fra vegtrafikk 

Områder som ligger nært fylkesveger ligger utsatt til for støy fra vegtrafikk. Områder som er satt 
av til framtidig boligformål og som ligger i, eller i nært inntil, støysoner i kommuneplankartet må 
derfor utredes videre for støy ved detaljregulering. Det er iht. T-1442 verste støysituasjon som 
skal legges til grunn for dimensjonering av tiltak, noe som ofte vil bety at vegtrafikk må 
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framskrives 10-20 år. I støykart for vegtrafikk som følger med kommunedelplanen er det 
vegtrafikk for 2017 som er lagt til grunn. Typisk for en ny plansak vil da være at vegtrafikken 
framskrives med 20 år siden man stort sett antar at trafikken da vil være større enn i dagens 
situasjon.  
 
Boligområder som ligger nært kommunale veger kan også ha behov for detaljkartlegging av 
støyforholdene. 

5.2.2 Støy fra jernbane 

I områder som ligger i nærheten av jernbanen vil det være behov for å belyse støysituasjonen. 
Det må stilles krav til detaljkartlegging av støy ved nye plansaker som omfatter områder som 
ligger i, eller nært inntil, støysoner fra bane i kommuneplankartet. 

5.2.3 Sumstøy 

I områder som ligger nært veg og bane vil det ikke alltid være en overskridelse av grenseverdi for 
gul støysone fra en av kildene alene, men summen av flere støykilder kan gjøre at den totale 
støysituasjonen overskrider grenseverdiene. Det er derfor anbefalt at kommunen i nye plansaker 
langs veg og bane setter et skjerpet krav på inntil 3 dB, slik at den totale støybelastningen blir 
ivaretatt.  
 
Det anbefales at det i mulige sumstøysituasjoner blir framsatt krav om at støyutredningen tar 
hensyn til relevante støykilder, herunder f.eks. veg og bane.  

5.2.4 Avbøtende tiltak 

Gul sone er en vurderingssone hvor man må kunne dokumentere tilstrekkelige tiltak før oppføring 
støyfølsom bebyggelse. En støyfaglig utredning som synliggjør støynivå utvendig og på 
bygningens fasade skal følge byggesøknad om bygging av nye boliger innenfor støysoner. 
 
Etablering av nye boliger eller annen støyfølsom bebyggelse bør kun tillates i gul støysone 
dersom det blir gjort avbøtende tiltak, slik at kravene til støynivå utvendig og innvendig blir 
tilfredsstilt iht. støygrensene i T-1442-2016, og byggeteknisk forskrift med grenseverdier iht. NS 
8175 minimum lydklasse C. 

5.3 Situasjon ved etablering eller vesentlig utvidelse av støykilder 

Ved vesentlig utvidelse av en eksisterende støykilde, eller etablering av en støykilde hvor tiltaket 
krever en ny plan etter plan- og bygningsloven, må tiltakshaver utføre en støyutredning iht. T-
1442. Det følgende må ivaretas for eksisterende støyfølsom bebyggelse: 

 Innendørs støynivå 
 Tilgang til et stille uteoppholdsareal 
 Alle tiltak for å ivareta ovennevnte punkter må være ferdig senest innen nytt anlegg 

tas i bruk. 

Dette vil for eksempel gjelde ved omlegging og kryssutbedring av fv. 478 Øvre Hagaveg.  
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6 Konklusjon 

Avviksområder 
Det anbefales at man etablerer et avviksområde for støy i områder satt av til sentrumsformål, og 
at det blir knyttet faste bestemmelser til dette. Støybestemmelser for avviksområdet anbefales 
utformet med bakgrunn i T-1442:2016. Bestemmelsene bør danne klare premisser for både 
bygningsutforming og planløsning. 

 

Framtidig planlagt bebyggelse 
 

 I plansaker for nye utbyggingsområder som ligger i eller rett ved en støysone fra veg eller 
bane, må det framsettes krav om en støyutredning som viser om ny støyfølsom 
bebyggelse ligger i en støysone. Løsninger for avbøtende tiltak må også presenteres før 
byggetillatelse kan innvilges. 

 I situasjoner med flere støykilder anbefales det at kommunen setter krav til at 
sumstøyforhold må bli belyst. Grenseverdier kan skjerpes med inntil 3 dB.  

 I gul støysone bør man kun tillate etablering av boliger og annen støyfølsom bebyggelse 
dersom det blir gjort avbøtende tiltak slik at myndighetskrav blir ivaretatt. 
 
 

Situasjon ved etablering eller vesentlig utvidelse av støykilder 
 
Ved vesentlig utvidelse av en eksisterende støykilde, eller etablering av en støykilde hvor tiltaket 
krever en ny plan etter plan- og bygningsloven, må tiltakshaver utføre en støyutredning iht. T-
1442. Dette skal ivareta innendørs støynivå og tilgang til et stille uteoppholdsareal for 
eksisterende støyfølsom bebyggelse. Dette må være ferdig senest innen nytt anlegg tas i bruk. 


