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Uttalelse til arbeid med områderegulering for del av Runni, Årnes 

Vi viser til brev datert 04.04.2019 fra Nes kommune. 
 
Bekrivelse av saken 
Nes kommune varsler om oppstart av arbeid med områderegulering for del av Runni. 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bolig- og tjenesteformål. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til arbeid med områderegulering 
 
1. Regulering av sikt i krysset mellom Runnivegen og fv. 175 (Seterstøavegen) 

I reguleringsplanen må det reguleres sikt i krysset mellom Runnivegen og fv. 175 som 
beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100, figur D.7 og tabell D.3. 
Frisiktlinjene må målsettes på reguleringsplanen. 
 

2. Reguleringsbestemmelse om frisikt 
I reguleringsplanen må det tas med en reguleringsbestemmelse som sier: 
«På frisiktsonene ved kryss er det ikke tillatt med busker, gjerder eller andre sikthindre med 
høyde større enn 0,5 m over vegbanen til fylkesvegen». 
 

3. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming av boliger i gul støysone  
For å forebygge støyplager og sikre at beboerne ikke blir utsatt for trafikkstøy over 
grenseverdiene i støyretningslinjen T-1442/2016 må reguleringsplanen ha med  
en rekkefølgebestemmelse som sier: «Det skal være dokumentert at det er utført 
støyskjermingstiltak som sikrer at støynivå utenfor vinduer til alle soverom og stuer og 
støynivå på uteoppholdsareal/balkonger er Lden 55 dB eller lavere før kommunen kan gi 
brukstillatelse for boliger som ligger i gul støysone.»  

 
Trafikkstøy ved planområdet  
Vi legger ved utsnitt av støysonekart langs fv. 175 utarbeidet av Statens vegvesen.  
Av støysonekartet ser det ut til at en del av planområdet nærmest fylkesvegen ligger i gul sone,  
dvs. i en sone der utendørs støynivå er mellom Lden 55 dB og Lden 65 dB.  
Retningslinje for behandling a støy i arealplanlegging T-1442/2016 sier at støynivået ikke bør 
være høyere enn Lden 55 dB på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til soverom og stuer.  
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Støyfaglig utredning i gul sone  
Retningslinje T-1442/2016 sier at ved søknad om tillatelse til bygging av boliger i et område som 
ligger i gul sone skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som viser støynivå utenfor 
vinduer til soverom og stuer i alle etasjer og støynivå på uteoppholdsareal/balkonger.  
Beregningene skal vise støynivå med støyskjermingstiltak og støynivå uten støyskjermingstiltak. 
Utredningen av støy skal foreligge samtidig med forslaget til reguleringsplan.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016  
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 ligger på nettsiden 
www.regjeringen.no  under tema – dokumenter - retningslinjer og juridiske veiledninger.  
 
Statens vegvesens håndbøker  
Statens vegvesens håndbøker ligger på nettsiden www.vegvesen.no under området fag og 
håndbøker. 

 

 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen  
Med hilsen  
 
 
 
Arne Kolstadbråten  
Fagkoordinator                                                            Torhild Sletten 
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