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1. INNLEDNING 

Rambøll er engasjert av Halvorsen & Reine Arkitekter AS for å utrede for å utrede støy og 

luftforurensning for «Øvre Hønengata øst» i Hønefoss. Ringerike kommune har vedtatt et 

planprogram for en områdeplan for «Øvre Hønengata øst». Hensikten med planarbeidet er å 

forsterke Hønengata som et bydelssenter for den nordlige delen av Hønefoss, i tråd med 

føringene i Kommuneplan for Ringerike 2007-2019. Det er videre et mål å legge til rette for økt 

næringsvirksomhet og «en miljømessig bærekraftig byutvikling». Planarbeidet skal løse konflikter 

og avklare arealbruk i området.   

 

Rapporten angir forskriftskrav som prosjektet er pålagt å rette seg etter i følge "Teknisk forskrift 

etter Plan- og bygningsloven" med videre henvisning til norsk standard og gjeldende forskrifter.  

Formålet med denne rapporten er å påpeke kritiske konstruksjoner og løsninger med hensyn på 

lydforhold og støy som må etterfølges i den videre prosjekteringen.  

 

Forhåndsberegningene er gjennomført for reguleringsfase. Det må i senere faser av prosjektet 

gjennomføres mer detaljerte beregninger. Det er ikke tilstrekkelig kunnskap om valg av 

utforming av bygg, planløsninger etc. og derfor kan ikke disse beregningene gjennomføres i 

denne fasen av prosjektet. Rapporten er utarbeidet etter målsetningen om å tydeliggjøre hva 

byggene påføres med hensyn på støy.  

 
Denne rapporten er delt i to med del 1 bestående av støyberegningene og del 2 av 
luftforurensningsberegningene. 

Figur 1 – Planområde 
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2. OPPSUMMERING 

Rambøll har beregnet støy og foreslått støytiltak for Øvre Hønengata øst. Støytiltakene skal i 

størst mulig grad være tilstrekkelige til at anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets  

T-1442/2012 ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” overholdes. 

 

I utgangspunktet er målsetningen at støy fra vegtrafikken i planområdet ikke skal overstige 

Lden 55 dB ved fasader utenfor støyfølsomme rom eller på utendørs oppholdsarealer. For 

jernbanestøy er anbefalt grenseverdi Lden 58 dB.  

 

Langs Hønengata er det vegtrafikk som er den dominerende støykilde. Her er det ikke aktuelt 

med støyskjermer. Støykrav til boliger må ivaretas med fasadetiltak og eventuelt inngassede 

terrasser. Trafikkøkning på grunn av utbyggingen vil være ca.10%. Økningen vil i all hovedsak vil 

bestå av lette kjøretøyer og den vil den ikke medføre endringer i støysituasjonen for boliger langs 

Hønengata. 

 

For boligdelen av planområdet er det støy fra Roa-Hønefossbanen som dominerer.  Ny og 

eksisterende bebyggelse mot Hønengata vil ha støyskjermede effekt for området. Som det 

fremgår av støysonekartene ligger deler av boligdelen i gul sone med støy fra jernbanen uten 

skjermingstiltak, se tegn X2 og X4. Vi har derfor viet denne delen av planområdet ekstra 

oppmerksomhet. Det er planlagt rekkehus og blokkbebyggelse på området med fra 2 til 6 

etasjer. Mot jernbanen bygges det en 400 meter voll på 2 meter + skjerm på 1 meter. Det må i 

alle tilfelle etableres sikkhetsgjerde mot jernbanen. Voll + skjerm kan eventuelt erstattes med en 

skjem på 3 meter på samme strekningen, denne vil ha samme støydempende virkning. Om det 

velges voll eller skjerm må dette planlegges i nært samarbeide med jernbaneverket, om avstand 

til spor, kjøreledning etc. Jernbaneverket har omfattende sikkhetskrav, som må tilfredsstilles ved 

bygging langs bane. 

 
Som før nevnt er det rekkehus og blokkbebyggelse på området med fra 2 til 6 etasjer. Støyvollen 

+ skjermen vil ha effekt i 1.-2. etasje. Når vi kommer høyere en dette, vil den ha liten eller ingen 

effekt. I utgangspunktet bør ikke soverom eller andre rom med støyfølsom bruk plasseres mot 

støykildene, men dette vil være vanskelig å unngå i praksis. På fasaden mot Roa-Hønefossbanen 

bør det ikke plasseres soverom med vindu. For å ivareta lydkrav i soverom fra 

vegtrafikkstøy/jernbanestøy kreves det tunge yttervegger med god lydisolasjon og små 

vindusflater. Glass må ha meget gode lydlydisolerende egenskaper. Lufting og ventilasjon må 

løses slik at det ikke er behov for åpne vinduer til soverom på nattestid. Innendørs lydkrav vil 

ikke kunne oppnås med åpne vinduer eller lufteventiler i yttervegg.  

 

Som Tabell 2 viser, så anbefales det at støynivået på uteplass ikke overskrider: Veg Lden 55 dB, 

Bane Lden 58 dB. I henhold til T-1442/2012 skal grenseverdien for uteplass være tilfredsstilt for et 

nærområde som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Dette bør ligge i tilknytning 

til bygningen. Beregningene viser tilfredsstillende forhold for arealer som er planlagt til leke- og 

oppholdsareal på bakkeplan for hele området. Kontrollberegninger av terrasser vil bli utført når 

plantegninger etc. foreligger. 

 

Støy gir samlet vurdert liten negativ konsekvens. 

 

Den viktigste kilden til luftforurensning er vegtrafikken i Hønengata. Det er bare arealene helt 

inntil gata som vil være utsatt for nivåer høyere enn anbefalte retningslinjer. Den økte trafikken 

fra planområdet bidrar svært lite. Luftforurensning gir ubetydelig konsekvens.  

 
 

Vi ser at beregningsresultatene og våre forutsetninger gjør at boligdelen av planområdet egner 

seg som boliger, kontorer, forretninger etc. ved de gitte retningslinjene gitt i kommunedelplanen 

for området. 
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3. DEFINISJONER 

Tabell 1 - Definisjoner brukt i rapporten 

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 

5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed 

hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir 

produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag 

til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet 

beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning 

over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over 

en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. 

Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et 

gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms og 

som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt 

periode. 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik 

at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de 

frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges 

forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor 

hørselen har lav følsomhet. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år 

delt på 365 døgn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Ramboll 

4. MYNDIGHETSKRAV 

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" er det gitt funksjonskrav med hensyn på lyd og 

lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til akustikk og 

lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2008 "Lydforhold i bygninger - 

Lydklassifisering av ulike bygningstyper".  

 

Klasse C i standarden regnes for å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak. 

Klasse A og B kan brukes i tilfeller der man ønsker en høyere standard enn vanlig. Klasse C 

legges til grunn for utførelsen i dette prosjektet.  

 

Med hensyn til utendørs støy henviser NS 8175:2008 videre til grenseverdier i ”Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) som er beskrevet nedenfor. 

 

Det avventes avklaring fra bygningsmyndighetene hva gjelder bruk av ny utgave av NS 

8175:2012. Foreløpig er NS 8175:2008 gjeldende med unntak av anbefalinger til preaksepterte 

ytelser for romakustiske forhold gitt i veileder til TEK10. § 13-8 i ”Veiledning om tekniske krav til 

byggverk” gjøres gjeldende i prosjekter rammesøkt etter 1.7.2012. Disse kravene er skjerpet i 

forhold til kravene fra 2008. 

 

Med hensyn til utendørs støy henviser NS 8175 videre til grenseverdier i ”Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) som er beskrevet nedenfor. 

 

Figur 3 - Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder 
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Tabell 2 - Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

Bane 58 Lden 75 L5AF 68 Lden 90 L5AF 

 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien. 

 

Tabell 3 er et utdrag fra NS 8175:2012 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer 

fra utendørs lydkilder. 

 

Tabell 3 - Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs 

lydkilder 

Lden, Lp,AFmax,95, 

Lp,Asmax,95, Lp,Aimax, 

Ln (dB)  

for støysone 

Nedre grenseverdi 

for gul sone 

 

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f. eks. soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 

utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 

Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. 

Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 

avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 

 

Støygrensene gitt i T-1442/2012 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og 

praktiske grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes 

dersom støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy 

kostnad, dårlig tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 

kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 

areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 

bør likevel følgende forhold innfris 

 

 Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, 

for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides. 

 Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal 

med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

 

NS 8175:2012 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike 
bygninger med ulike bruksforemål. Tabell 4 er utdrag fra NS 8175:2012 som angir krav til 
innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger. 
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Tabell 4 - Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent og maksimalt 
lydtrykksnivå Lp,AeqT og Lp,AFmax 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,Aeq,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB) 

natt, kl. 23-07 
45 

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over 

grenseverdien. 

 

4.1 Støy fra bygge- anleggsvirksomhet 

Regler for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet er tatt inn som kapitel 

4 i støyretningslinje T-1442/2012. Aktuelle, anbefalte støygrenser er vist i tabell 5. 

Reglene for BA-støy legger stor vekt på god informasjon og kommunikasjon med 

naboskapet om anleggsarbeidene. Det er kjent at BA-støy har stort potensiale for å 

forstyrre, større enn de fleste andre typer støy. God kommunikasjon øker toleransen 

for støy og forebygger støyplager. Støy fra større BA-aktiviteter skal prognoseres på forhånd, og 

konsekvenser for driftstid og eventuelle støyreduserende tiltak skal vurderes før anlegget starter. 

Det skal være en form for internkontroll (støyfaglig dokumentasjon av situasjon, logg for 

kommunikasjon og aktivitet, mv) med at reglene følges. Støygrensene er minst strenge på 

dagtid, og intensjonen bak støyreglene er at aktivitet på dagtid i stor grad må godtas. 

Kompromisser som tillater praktisk utførelse av arbeidet bør godtas for dagperioden. Støyende 

aktivitet på kveldstid har strengere grense og det bør ikke kompromisses i samme grad som på 

dagtid. Reglene for BA-støy har status som veiledning i T-1442/2012, men bestemmelsene kan 

gjøres juridisk bindende gjennom 1) arbeidskontrakt, 2) reguleringsbestemmelse 

(plan- og bygingsloven), 3) vedtak av miljømyndighet etter Forurensningsloven (for 

eksempel fra Fylkesmannens miljøvernavdeling) eller 4) gjennom vedtak fra lokal 

helsemyndighet (Kommunehelsetjenesteloven). Det er laget en utfyllende informasjon 

om reglene for BA-støy i veilederen til T-1442/2012, TA-2115. 

 

Tabell 5 - Tabellen viser anbefalte grenser for støy utenfor rom og innendørs i rom for støyfølsom bruk. 
Grensene for utendørs støy er strengere jo lengre anleggsperioden er (tabellen viser bare utvalgte 
periodelengder). Grensene for innendørs støy justeres ikke for anleggets varighet.  

  Boliger, fritidsboliger 

Støykrav 

Driftsvarighet for 

anlegget 

Dagtid LAeq 07-19  

 

 

(dB) 

Kveld        

LAeq 19-23 eller 

søn-/helligdag 

 (dB) 

Natt 

LAeq 23-07  

 

(dB) 

0-7 uker 65 60 45 

7 uker - 6 mnd. 62 57 45 

7  mnd. - 12 mnd. 59 54 45 

12 mnd. - 24 mnd. 57 52 45 

> 24 mnd. 55 50 45 

Innedørs boliger, 

fritidsboliger 

Inne  

40 

Inne 

35 

Inne  

30 

Innedørs  

Arbeidsplass, med 

støykrav 

40 dB i brukstid 
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4.2 Behandling av utendørs støy i Hønefoss Kommune 

Figur 4 - Områder i Hønefoss hvor det er tillatt med begrensede avvik. 

 

 

 

Det er i kommuneplanen 

avgrensede områder i byområdet 

i Hønefoss sentrum hvor det 

unntaksvis kan tillates 

begrensede avvik fra 

grenseverdiene for gul sone i T-

1442/2012. På figur 4 kan man se 

det brune området i 

kommuneplanen. Avvik kan 

tillates i sentrumsområde eller 

ved kollektivknutepunkt, eller der 

hensynet til samordnet areal- og 

transportplanlegging sier høy 

arealutnyttelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende vilkår skal være oppfylt:  

 

 Hele planområdet anses som «sentrumsområde», i.h.t T-1442. Ved etablering av 

støyfølsom bebyggelse i det som i.h.t T-1442 er å betegne som gul eller rød sone, blir det 

krevet spesiell støytilpasning med hensyn til innendørs støynivå, tilgang til uteareal og 

stille side i alle boliger, jmfr nedenstående.  

 Beregning av støynivå skal ta utgangspunkt i trafikkmengde ved gjennomføring av 

planlagt gatehierarki, slik det er definert i sentrumsplanen. Ved nye boliger langs 

atkomstgater skal det foretas en vurdering av støykrav i forhold til trafikkmengden 

 Nye boliger skal ha minst en fasade som tilfredsstiller anbefalte støygrenser gitt i T-1442 

– punkt 3.1. Nye boliger inntil hovedgate, samlegate eller hovedspor for jernbanen skal 

ha minst en fasade vendt vekk fra denne støykilden. Soverom skal tilfredsstille anbefalte 

grenser i T-1442 – punkt 3.1 for maksimalt støynivå i nattperioden. Grenser for  

innendørs støynivå jfr Norsk Standard NS8175, skal nås. 

 Minst 50% av uteoppholdsarealet som kreves i.h.t. planbestemmelsenes punkt 3.3 skal 

tilfredsstille støygrenser i T-1442 – punkt 3.1. På det øvrige uteoppholdsareal som kreves 

i medhold av planbestemmelsenes punkt 3.3, tillates inntil 5 dB høyere støynivå. Alt 

lekeareal skal tilfredsstille grenseverdier for utendørs støy i T-1442 – punkt 3.1. 

 For nye boliger i senterområder skal det dokumenteres at det i stue og soverom kan 

oppnås tilfredsstillende nattestøynivå samtidig med drift av serveringssteder i området, 

inkludert diskoteker/dansesteder. Disse bestemmelsene om støy gjelder også for ny 

bebyggelse i områder som omfattes av tidligere vedtatte reguleringsplaner. 
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5. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

5.1 Trafikkdata 

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veier, 

disse er. Disse er ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tungtrafikk og hastighet på vegene samt passende 

toglengder og hastighet for jernbane. En oversikt over støykilder er gitt i tabellen nedenfor. 

Trafikktall er hentet fra trafikkanalyse Øvre Hønengata øst utført av Rambøll, fartsbegrensninger 

på vegene er hentet fra Statens Vegvesen Nasjonal Vegdatabank (NVDB). 

Trafikktall for jernbanen er oppgitt av Jernbaneverket. Trafikkmengden er framskrevet til 2023 

med 25% økning. Fartsgrensen er oppgitt av Arve Bakken som er oppsynsmann på  

Rao-Hønefoss banen. 

 

 ÅDT (årsdøgntrafikk) 

 Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag/kveld/natt 

 Andel tungtrafikk 

 Skiltet hastighet på veistrekningene. 
 

Prosentvis fordeling av vegtrafikk for dag/kveld/natt er gjort etter i henhold til nordisk 

beregningsmetode for støy. For jernbane er trafikken fordelt etter opplysninger om faktisk trafikk 

fra Jernbaneverket.  

Tabell 6: Trafikkmengder veg. 

Vegtrasé ÅDT 2013 ÅDT 2023 Andel tungtrafikk 

(>3500 kg) 
Fartsbegrensning 

Hønengata 18.000 22.000 10 50 km/t 

   

Tabell 7: Trafikkmengder jernbane. 

 

Tog type 

Dag  

(m) 

2013 

Dag  

(m) 

2023 

Kveld 

(m) 

2013 

Kveld 

(m) 

2023 

Natt 

(m) 

2013 

Natt 

(m) 

2023 

Fart 

Km/t 

EL14 479 598 189 476 1178 1473 65 

godsEL 1178 1473 359 449 987 1233 65 

godsDI 143 178 48 60 95 119 65 
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6. FORUTSETNINGER OG METODE 

6.1 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy 1. Denne 

metoden tar hensyn til følgende forhold 

 

 Andel tunge og lette kjøretøy 

 Trafikkfordeling over døgnet 

 Veibanens stigningsgrad 

 Hastighet 

 Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng 

 Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark 

 

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens 

refleksjoner tatt med, mens lydnivå på bygningsfasader er såkalt frittfelt.  

 

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. 

Beregningene er utført med Novapoint Støy De viktigste inngangsparametere for beregningene er 

vist i tabell 7. 

 

Tabell 7 - Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Markabsorpsjon Generelt: 1 (”myk” mark, dvs. helt 

lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 

(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, støyskjermer 1 dB 

Søkeavstand 1000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 4 m 

Oppløsning, støysonekart 4 x 4 m 

Beregningshøyde punktberegninger  1.5m, 4.5m, 7.5m, 10.5m, 13.5m, 16.5m 

 

Det er ikke gjennomført noen grundig befaring av influensområdet og den støyømfintlige 

bebyggelsen. Det vil være nødvendig å gjøre grundigere registreringer på tiltaksnivå. 

 

 
 

                                                
1
 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok 064 Statens vegvesen, 2000. 
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7. RESULTATER 

 
Det er i dette kapittelet vist beregnet støy. I den viste bygningsmasse ligger 1. etasje på  

kote +ca.85. Det kommenteres spesielt at det kun er gjennomført ”overordnede” beregninger. 
Resultater fra beregningene er vist på de neste sidene.  

7.1 Støysonekart 

Tegning X1. Dagens situasjon i 2013.  

Beregningspunkter 4m over mark. 

 

Tegning X2. Beregning uten skjerming, trafikk fremskrevet til 2023.  

Beregningspunkter 4m over mark.  

 

Tegning X3. Beregning med skjerming, trafikk fremskrevet til 2023.  

Beregningspunkter 4m over mark.  

 

Tegning X4. Beregning uten skjerming, trafikk fremskrevet til 2023.  

Beregningspunkter 1.7m over mark.  

 

Tegning X05. Beregning med skjerming, trafikk fremskrevet til 2023.  

Beregningspunkter 1.7m over mark.  

 

Tegning X6. Punktberegninger ved fasader med skjerming, trafikk fremskrevet  

til 2023. Beregningspunkter 1.5m, 4.5m, 7.5m, 10.5m, 13.5m og 16.5m over mark.  
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7.2 X1 Dagens (2013) situasjon. 

Figur 7 - Beregning med støy fra veg og bane med 2013 trafikk, beregningspunkter 4m over mark. 
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7.3 X2 Beregning 4m over mark 2023 uten skjerming.  

Figur 7 - Beregning med støy fra veg og bane med 2023 trafikk. 
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7.4 X3 Beregning 4m over mark med skjerming. 

Figur 7 - Beregning med støy fra veg og bane med 2023 trafikk. 
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7.5 X4 Beregning 1,7m over mark uten skjerming. 

Figur 7 - Beregning med støy fra veg og bane med 2023 trafikk. 
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7.6 X5 Beregning 1,7m over mark med skjerming. 

Figur 8 - Beregning med støy fra veg og bane med 2023 trafikk. 
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7.7 X6 Punktberegning ved fasader med skjerming. 

Figur 8 - Beregning med støy fra veg og bane med 2023 trafikk. 
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8. ØKNING AV STØY PÅ EKSISTERENDE BOLIGER 

8.1 Økning i vegtrafikk 

Trafikkøkning på grunn av utbyggingen vil være ca.10%. Økningen vil i all hovedsak vil bestå av 

lette kjøretøyer og den vil den ikke medføre endringer i støysituasjonen ved boliger lang 

Hønengata 

9. FASADEISOLASJON, NS8175 BYGGEFORSKRIFTENE  

Generelle krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy) i og utenfor bygninger er gitt i 

Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 1997 (TEK 97), §8‐4. Av TEK §8‐4 følger at brukere av 

bygningen ikke skal utsettes for ”vesentlig støyplage” ved normal bruk. Lydforhold ved normal 

bruk er dimensjonerende for valg av løsninger som tilfredsstiller gjeldende krav. 

 

Norsk Standard NS 8175 er utarbeidet for å kunne brukes som referanse til TEK 97. I NS 8175 

angis lydkravene som normerte krav i henhold til klasse A til D. Kravene i byggeforskriften anses 

å være oppfylt når grensene i NS 8175 klasse C er oppfylt. 

 

For boliger er følgende grenseverdier angitt i klasse C i NS 8175, 2. utgave, for innendørs 

lydforhold fra utendørs lydkilder: 

 

I oppholds og soverom fra utendørs lydkilder: LpA,eq,24h  30 dB. 

I oppholds soverom fra utendørs lydkilder LpA,maks, [natt, kl. 23‐07]  45 dB. 

 

Grenseverdien for LpA,maks på soverom gjelder ved mye nattrafikk og/eller mer enn 10 nattlige 

støyhendelser over grenseverdien, og ikke enkelthendelser. 

 

Kontrollberegninger vil bli utført når plantegninger etc. foreligger. 
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10. BALKONGER 
 

Det forutsettes at boenheter har tilgang på balkonger. Disse bør i hovedsak plassert inn mot 

gårdsrommet. Om tilfredsstillende lydforhold for utendørs oppholdsareal på balkonger skal kunne 

oppnås, må antagelig balkongene ha hel innglassing eller delvis innglassing.  

 

Med riktig bruk av innglassing kan man bedre støyforholdene og klimaet på en balkong. Man får 

tett tak over balkongen og balkongen kan brukes selv om det kommer nedbør. Balkongen er 

også skjermet mot slagregn, snødrev og vind. Møbler o.l. kan derfor stå ute hele sesongen. Med 

innglassing kan balkongen brukes flere dager i løpet av sommeren. Innglassingen muliggjør også 

bruk av balkongen tidligere på morgenen og lenger utover kvelden enn en uinnglasset balkong. 

For en innglasset balkong kan bruksperioden ofte forlenges med 2 - 3 måneder i året, avhengig 

av lokale klimaforhold.  

 

10.1 Lydisolering balkonger 

Støynivået skal være Lden 55 dB fra veg og Lden 58 dB fra bane eller bedre på balkonger. 

 

Det benyttes en dempingsverdi på 20 dB på balkonger med tett innglassing, ved luftet 

innglassing er benyttet med dempingsverdi på 10 dB. Dempingsverdiene på innglassingen er 

hentet fra SINTEF byggforsk Blad ”726.608 Innglassing av balkonger”. 

 

 

Figur 10: Eksempel på innglasset terrasse  
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11. INNLEDENDE OM LUFTFORURENSNING 

11.1 Generelt 

Biltrafikken er som oftest den viktigste kilden til luftforurensninger. De største lokale 

forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er risikoene for helseskade ved høye 

konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). 

Veitrafikken medfører også utslipp av blant annet karbonmonoksid (CO), karbondioksid 

(CO2), benzen, bly og svoveldioksid. Utslippet av nitrogenoksider (NOX) kan bidra til 

dannelsen av bakkenært ozon. Utslipp av karbonmonoksid (CO) påvirker ikke den lokale 

luftkvaliteten, men har negativ virkning på klimaet globalt. 

11.2 Svevestøv (PM10) 

PM10 er en betegnelse for svevestøv, dvs. støv som oppholder seg i lufta over en viss 

periode. Betegnelsen PM står for ”Particulate Matter” der tallet angir størrelsen på partiklene 

i mikrometer (μm). PM10 omfatter støvpartikler med diameter på 10 μm og mindre. 

På årsbasis utgjør forbrenningspartikler som dannes ved ufullstendig forbrenning av fossilt 

brennstoff den desidert største andelen av svevestøvet. Utslippsmengden per kjørte 

kilometer varierer sterkt med type kjøretøy, motorteknologi og drivstofftype. Gamle biler uten 

katalysator og dieselbiler uten filter slipper ut vesentlig mer partikler enn nye biler. Dieselbiler 

slipper generelt ut langt mer partikler enn bensinbiler. 

Spesielt ved bruk av piggdekk utgjør slitasjepartikler som dannes ved friksjon mellom vei og 

bildekk en vesentlig del av den totale mengden svevestøv. Slitasje som følge av mekanisk 

bevegelige deler i kjøretøy utgjør et mindre bidrag til dannelsen av svevestøv, da 

hovedsakelig jernpartikler. Svevestøvkonsentrasjonen i lufta er avhengig av meteorologiske 

forhold og topografien for området. Om vinteren kan svevestøvkonsentrasjonen øke betraktelig 

som følge av for eksempel økt slitasje av veidekket eller temperaturinversjon. Ved inversjon 

hindres luften i å sirkulere og svevestøvkonsentrasjonen blir følgelig høyere enn ved normale 

værforhold. Nedbør og vind har motsatt effekt og fører til mindre konsentrert forurensning. 

Svevestøveksponering kan bidra til å forverre en rekke luftveissykdommer som KOLS, astma og 

lungekreft. Svevestøv, spesielt dieseleksospartikler, kan forsterke allergiske reaksjoner. 

Spesielt er eldre og personer med hjerte/karsykdom, diabetes, astma og andre lungesykdommer 

følsomme for svevestøv. Barn og unge er også sårbare. 

11.3 Nitrogendioksid (NO2) 

NO2 er betegnelsen på nitrogendioksid. I byområder er konsentrasjonen først og fremst 

avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest trafikkmengden i byen. På 

kalde dager, med lite vind, kan konsentrasjonen bli spesielt høy. Hos sårbare grupper kan 

innånding av NO2 gi økt hoste og bronkitt, mindre motstand for infeksjoner og økt sykelighet. 

Friske mennesker tåler forholdsvis høy NO2-eksponering uten at det gir noen helseeffekt 

(Kilde: www.luftkvalitet.info). Nitrogenoksider (NOX) dannes i ulike typer forbrenningsprosesser 

der det er tilstrekkelig høy temperatur. Forbrenning av drivstoff fører til produksjon av både 

nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2). Disse betegnes ofte samlet som 

nitrogenoksider, NOX. Forskning har vist at astmatikere kan få nedsatt lungefunksjon ved 

eksponering fra ca. 200 μg/m3 nitrogendioksid eller høyere, mens friske personer får redusert sin 

lungefunksjon først ved konsentrasjoner over 1000 μg/m3. Allergikere synes å reagere sterkere 

på allergener når de eksponeres eller har vært eksponert for nitrogendioksid (Kilde: 

Folkehelseinsituttet, www.fhi.no). Til sammenligning registreres nivåer på 200 – 500 μg/m3 i 

forurensningsperioder i Oslo. Ved langtidseksponering av NO2 kan økt forekomst av sykdom 

og død fra hjerte/kar- og luftveissykdommer forekomme. Det er imidlertid stor usikkerhet 

forbundet med slike studier, siden det er vanskelig å ta høyde for andre 

luftforurensningskomponenter. 

  

http://www.luftkvalitet.info/
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12. GRENSEVERDIER 

12.1 Anbefalte grenser for luftforurensning 

Anbefalte grenser for luftforurensning (nedre grense for sonene, se tabell 1) skal legges til grunn 

ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse med bruksformål som er følsomt for 

luftforurensning. I områder der det er overskridelser av nedre grense for gul sone i tabell 1, bør 

det utarbeides kart som viser utbredelse og konsentrasjon av luftforurensning.  

Luftforurensningen bør kartfestes i en gul og en rød sone. Det vil i hovedsakelig være aktuelt i 

kommuner med byområder hvor største trafikkmengde er over 8.000 årsdøgntrafikk (ÅDT)1 eller 

hvor det er større punktutslipp. Luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid 

(NO2) skal vurderes både i plansammenheng og når kart som viser luftforurensningen, i denne 

retningslinjen omtalt som luftsonekart, skal utarbeides. Generelt vil utbredelse av PM2,5 være 

dekket av sonekriteriene i tabell 1 og det er derfor ikke gitt egne grenser for denne 

komponenten. Dersom det er aktuelt å vurdere denne eller andre komponenter i 

plansammenheng, vil luftkvalitetskriteriene som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Klima- 

og forurensningsdirektoratet danne grunnlag for å angi gul sone, mens forurensningsforskriftens 

grenseverdier vil danne grunnlag for å angi rød sone. 

 

Tabell – 1 Anbefalte grenseverdier og kriterier for soneinndeling for luftforurensning ved planlegging av 
ny virksomhet eller bebyggelse, hentet fra retningslinje T-1520. I den røde sonen er hovedregelen 
at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing unngås, mens den gule sonen er en 

vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav. 

 

 
1 Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.  
2 Vintermiddel defineres som perioden  
fra 1. nov til 30. april. 
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13. SITUASJON OG KONSEKVENSER 

Det er stort sett bare langs svært trafikkerte trafikkårer og i større byområder at større arealer er 

utsatt for luftforurensning som overskrider grenseverdiene. I tillegg kan det forekomme 

punktkilder. Hønengata har forholdsvis mye trafikk, og trafikkmengden er beregnet å ville øke 

med ca. 10 % som følge av det planlagte tiltaket. Under disse forholdene vil det være PM10 som 

gir størst utbredelse av luftforurensningssonene. Forenklede beregninger viser at den røde sonen 

vil strekke seg mindre enn 5 m fra vegkanten, mens den gule sonen strekker seg mindre enn 10 

m fra vegkanten. Sonenes utbredelse avhenger blant annet av piggdekkbruk. Vurderingene er 

gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50 %. Hvis piggdekkandelen er lavere enn dette, 

vil også luftforurensningssonene bli mindre.  

 

Luftforurensning vil ikke berøre planlagt bebyggelse som er følsom for luftforurensning, og den 

økte trafikken vil gi ubetydelig virkning. 


