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1. INNLEDNING 

Rambøll er engasjert av Statens vegvesen Region Midt for å utføre støyvurderinger i forbindelse 

med reguleringsplaner for Metrobuss i Trondheim kommune.  

 

Denne rapporten tar for seg støy for reguleringsplanene: 

 

 Østre Rosten 

 Tonstad omstigningspunkt 

 

Plassering av aktuelle reguleringsplaner er illustrert i figur under og finner sted på Tiller i 

Trondheim kommune. Siden de to planene ligger inntil hverandre, må støykartleggingen omfatte 

begge områder samtidig. Nær overgangen mellom de to planområdene vil støymottakere bli 

berørt med støy fra begge planer.  
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2. MILJØ, STØY OG DEFINISJONER 

2.1 Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge. Langvarig irritasjon over støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske 

lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Ved å sørge for akseptable støyforhold 

utendørs og innendørs hos berørte naboer og i stille områder vil man oppnå økt trivsel og god 

helse hos beboerne. 

2.2 Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra vegtrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået 

måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et 

ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 

Hz). Ved ca. 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk 

smerte i ørene.  

 

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 

endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 

fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 

faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  

 

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 

øke eller minske med ca. 10 dB. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst 

subjektiv opplevelse, og det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. 

Retningslinjene er lagt opp til at det også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av 

befolkningen som er sterkt plaget av støy. 

2.3 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 (1 bil om natten teller like mye som 10 biler 

om dagen, og 1 bil om kvelden teller like mye som 3 biler om dagen). 

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 minutter, 8 timer eller 24 

timer. Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, 

altså et gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

L5AS A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Slow” på 1 s 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 
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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 vegstrekning per 

år delt på 365 døgn. 

3. MYNDIGHETSKRAV 

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2010) 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 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - 

Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for 

å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak. Med hensyn til utendørs støy 

henviser NS 8175 videre til grenseverdier i "Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging", T-1442 (2016) som er beskrevet nedenfor. 
 

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til 

plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå 

rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: 
 

 Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering 

av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 

Figur 1 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder 

 
Plan- og 
bygningsloven 

 

T-1442  
Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging 

 

TEK 
Teknisk forskrift 

[TEK97, TEK07, TEK10] 

M-128 
Veileder til T-1442 

Veiledning til 
teknisk forskrift 
Kap. 13.6 Lyd og 

vibrasjoner 

LOVVERK FORSKRIFTER VEILEDERE STANDARDER 

NS 8175 
Lydforhold i bygninger - 

Lydklasser for ulike 

bygningstyper 
RETNINGSLINJER 
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I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i tabell 2. 

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 

Veg 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

L5AS 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 Utdrag fra NS 8175:2012. Lydklasser for boliger. Utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra andre 

utendørs lydkilder for boliger. 

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 (stue, kjøkken, etc.). 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 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. 

 

Tabell 4 under er et utdrag fra NS 8175:2012 som angir krav til lydnivå innendørs fra utendørs 

lydkilder for boliger.  
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Tabell 4 NS 8175:2012 Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

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

I soverom fra utendørs lydkilder 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. 

3.1 Kommuneplanens arealdel 

I tillegg til det nasjonale regelverket som er oppsummert over er det egne retningslinjer 

utarbeidet av Trondheim kommune. Disse er blant annet å finne i skrivet: «Trondheim kommune 

- bestemmelser og retningslinjer kommuneplanens arealdel 2012-2024 rev (2)». 

 

Under er det gjengitt et utsnitt av omtalt skriv, kapittel 21. Støy: 
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3.2 Miljø- og sikkerhetstiltak 

Tiltakene rundt tilpasninger for metrobuss regnes som miljø- og sikkerhetstiltak. 

 

T-1442/2016 definerer miljø- og sikkerhetstiltak på følgende måte: 

Miljøtiltak, trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende og kollektivtiltak som planlegges 

etter plan- og bygningsloven. Også større ombygginger av gater og knutepunkt inngår dersom de 

er begrunnet ut i fra hensyn til miljø og/eller sikkerhet. Tiltak som har som hovedhensikt å bedre 

framkommeligheten for bil, som tunneler, økt antall kjørefelt og kryssutbedringer, defineres ikke 

som miljø- og sikkerhetstiltak. 

3.3 Fylkesmannens uttalelse 

Fylkesmannen har kommet med en uttalelse om behandling av støy for miljø- og sikkerhetstiltak, 

datert 8.9.2017. Oppsummeringen av denne uttalelsen er angitt under: 

 

 

3.4 Fremgangsmåte og grenseverdier som benyttes 

Basert på at tiltakene regnes som et miljø- og sikkerhetstiltak og fylkesmannens uttalelse, er det 

i støyutredningene beregnet støy for fremtidig situasjon, med metrobuss og endrede bussruter. 

Det er lagt vekt på at fremtidige trafikktall skal være konservative, og at det ved ulike 

fremskrivinger av trafikktall (som følge av utbygginger og eventuelle omlegginger av veg) skal 

velges den som gir høyest trafikkvekst.  

 

Der hvor boliger i denne fremtidige situasjonen er innenfor rød støysone (Lden ≥ 65 dB) vurderes 

de for tiltak, enten ved skjerming langs veg eller lokale tiltak, slik at utendørs nivå blir lavere enn 

Lden 60 dB og innendørsnivå lavere enn LpAeq24h 35 dB. 

 

Boliger som skal vurderes for tiltak, velges ved å se hvilke boliger som er innenfor rød sone når 

fremtidig vegtrafikk innenfor planområdet beregnes. Når støysituasjonen vurderes tar man med 

alle gjeldende støykilder i beregningene slik at tiltakene vurderes ut i fra faktisk støynivå. 

 

Statens vegvesen har opplyst fagrådgiver for støy at Fylkesmannen i metrobussprosjektene 

aksepterer at støyfølsomme bygninger oppført etter år 2000 ikke skal vurderes for tiltak. 
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4. GRUNNLAG  

4.1 Metrobuss 

Metrobussene vil være en hybridbuss som er 24 meter lang med to ledd. Den vil tidvis gå i 

elektrisk modus og derfor ikke ha motorstøy. Den vil også være noe mer lydsvak enn en vanlig 

buss eller trailer som er dieseldrevet. Dekkstøyen fra bussen vil derimot være ganske lik som en 

vanlig buss/trailer. Det finnes ingen målinger som kan legges til grunn for en spesifisering av 

bussenes støynivå, beregningsmetoden legger i liten grad til rette for en slik justering og bussene 

vil i de fleste tilfeller utgjøre en relativt liten del av den totale trafikkmengden i et område. 

Metrobussene og matebussene legges derfor inn som normal tungtrafikk i beregningene. Dette 

gjør at beregningene kan regnes som konservative da normal tungtrafikk i 

beregningsprogrammet tilsvarer en dieseldrevet buss/trailer.  

4.2 Østre Rosten 

Planforslaget skal legge til rette for utvidelse av dagens vegareal i Østre Rosten mot øst. En 

oversikt over tiltaket kan sees i figuren under hvor rosa felt illustrerer omtrentlig plassering av 

nytt kollektivfelt.  

 

 

Figur 2 Østre Rosten, med illustrert utvidelse av vegareal. 

Det er utført trafikkberegninger for Østre Rosten for år 2019 med 5% trafikkvekst. 

Trafikkrådgiver hos Rambøll har gjort en vurdering av fremtidig busstrafikk og kommet frem til 

økning av trafikkmengde og tungtrafikkandel som følge av Metrobuss.  Beregningene av 

trafikktall kan lese i notatet «T-not-003 ÅDT som grunnlag til støy for Østre Rosten, Tonstad og 

Kolstadvegen» som viser fremtidig ÅDT utarbeidet av Rambøll og kontrollert av SVV, datert 

16.02.2018 (heretter referert til som gjeldende trafikknotat). 

4.3 Tonstad omstigningspunkt 

Ved Tonstad omstigningspunkt skal det etableres et knutepunkt med påstigningsmuligheter for 

private bilister - også kalt «kiss ‘n’ ride». Planforslaget ved omstigningspunktet skal legge til rette 

for et område hvor bussen kan ferdes fritt uten trafikk fra de tilgrensende vegtraseene. En 

oversikt over tiltaket kan sees i figuren under hvor rosa felt illustrerer omtrentlig plassering av 

nye kollektivfelt. Dette vil være et område hvor det i gjennomsnitt vil passere ca. én buss i 

minuttet og det vil være kollektive felt hvor metrobussene starter og avslutter sine ruter. 
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Figur 3 Tonstad omstigningspunkt, med illustrert plassering av kollektivfelt. 

Beregningene av trafikktall som er lagt til grunn i støyutredningen kan lese i gjeldende 

trafikknotat.  

4.4 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelse for vegtrafikk er beregnet etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy1. Det 

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

Beregningene er utført med Soundplan v. 7.4. De viktigste inngangsparametere for beregningene 

er vist i tabellen under. 

Tabell 5 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. 

Egenskap Verdi 

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

Refleksjoner, punktberegninger 3. ordens 

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

lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 

(reflekterende) 

Søkeavstand 5000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 4 meter over terreng 

Oppløsning, støysonekart 5 x 5 m  

Beregningshøyder punktberegninger 2/3 av etasjehøyde 

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. 

                                                
1
 Nordisk beregningsmetode for trafikkstøy, 1996. Håndbok V716 Statens vegvesen, 2000. 
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5. RESULTATER OG KONKLUSJON 

I delkapitlene under presenteres resultatene i fem deler for bedre lesbarhet da det nye 

kollektivfeltet og omstigningspunktet strekker seg over et lengre område. I tillegg til kartlegging 

av støybildet er det utført en vurdering av forventede tiltak for å ivareta grenseverdiene for 

innendørs og utendørs støy. De fem delene er delt inn i følgende områder: 

 

 Østre Rosten borettslag 

 Rostengrenda 

 Tonstadbrinken, sør 

 Tonstadbrinken, nord 

 Sjetnemarka 

 

For hvert område er det presentert støysonekart for 4 meters beregningshøyde. Det er denne 

beregningshøyden som legges til grunn ved utvelgelse av støyfølsom bebyggelse over Lden 65 dB 

som skal vurderes videre med hensyn på avbøtende tiltak.  Dette er også standard 

beregningshøyde for støysonekart i henhold til T-1442. Støysonekartene ligger vedlagt i helsides 

format for bedre lesbarhet med tegn- og symbolforklaring. Det er i tillegg blitt utført 

punktberegninger på boliger i rød støysone for å gi mer eksakte verdier på støynivåene, og som 

grunnlag for vurdering av innendørs lydnivå. Resultatene er oppgitt som gjennomsnittsverdi av 

lydtrykknivå gjennom 24 timer, Lp,Aeq,24h og som Lden. 

 

Det er tidligere utført en støyutredning ved Østre Rosten borettslag, Rostengrenda og deler av 

Tonstadbrinken i forbindelse med utbygging av E6 (heretter referert til som tidligere 

støyutredning), datert 10.01.2012 med navn «E6 Sentervegen – Tonstad, Lokale støytiltak». 

Utredningen ble utført av Sweco. Vurderinger og informasjon fra arbeidet utført av Sweco i 2012 

er benyttet i de nye vurderingene utført her. Det forutsettes at tiltak angitt i Swecos utredning er 

blitt gjennomført eller at det er inngått alternative avtaler med hver enkelt huseier. 

5.1 Østre Rosten borettslag 

Støysonekart 

Vi kan se at fasaden til Østre Roste 29A og 33A berøres av støynivåer tilsvarende rød sone ved 4-

meteres beregningshøyde. Disse boenhetene skal vurderes videre for tiltak. 

 

 
Figur 4 Østre Rosten - Støysonekart for 4 meters beregningshøyde. 
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Punktberegninger 

Punktberegninger på støyutsatte fasader er presentert i figur 5, under. Beregningspunktene er 

plassert med høyde 2/3 av etasjehøyde. Punktberegninger benyttes videre til vurdering av 

innendørs støy og krav til fasader og vinduer. For punktverdier angir første kolonne verdi i Lden og 

andre kolonne verdier i Lp,Aeq,24h. 

 

Figur 5 Østre Rosten borettslag - punktberegninger på støyutsatte fasader 

Vurdering av tiltak 

Områdeskjerming 

Områdeskjerming anses ikke som hensiktsmessig da en eventuell støyskjerm ikke vil ha en 

skjermende effekt for de boenhetene som er i de øvre etasjene hvor grenseverdiene overskrides. 

I tidligere støyutredning ble det tilbudt montering av lydabsorberende elementer i himling på 

terrasse/balkong for å løse støy på utendørs oppholdsarealer. Dette tiltaket vil også være 

effektivt nå. Ytterligere tiltak vil ikke være nødvendig da lydnivåene ikke har steget vesentlig ved 

utsatte boenheter siden forrige utredning. 

 

Innendørs lydnivå 

Ved tidligere støyutredning ble det utført tiltak på Østre Rosten borettslag 29A og 33A i form av 

installasjon av balansert ventilasjon, utskifting av vinduer og/eller montering av lyddempende 

ventiler. Disse tiltakene hadde som hensikt å redusere innendørs lydnivå til under LpA24h < 30 dB. 

Da lydnivået ikke har steget med så mye som 5 dB som konsekvens av nytt kollektivfelt og økt 

trafikk, vil innendørs lydnivå ikke overskride gjeldende grenseverdi på LpA24h 35 dB og det vil 

dermed ikke være behov for ytterligere tiltak på fasade. 
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5.2 Rostengrenda 

Støysonekart 

Støysonekartet viser at ingen fasader vil berøres av rød sone med lydnivåer over Lden ≥ 65 dB. 

Eksisterende støyskjermen er etablert i forbindelse med tidligere støyutredning. Denne vil fortsatt 

ha en god skjermende effekt da nytt kollektivfelt vil bli plassert nærmere støyskjermen.  

 

 
Figur 6 Rostengrenda - Støysonekart for 4 meters beregningshøyde. 

 

Vurdering av tiltak 

Det vil ikke være behov for ytterliggere tiltak på de støyfølsomme boligene i dette området da 

ingen har støynivåer over grenseverdien på Lden 65 dB. 

5.3 Tonstadbrinken, sør 

Støysonekart 

Støysonekartet viser at noen fasader vil berøres av rød sone. Disse skal vurderes videre for 

tiltak. Eksisterende støyskjerm er etablert i forbindelse med tidligere støyutredning. Denne vil 

fortsatt ha en god skjermende effekt da nytt kollektivfelt vil bli plassert nærmere støyskjermen. 

 

 

Figur 7 Tonstadbrinken sør - Støysonekart for 4 meters beregningshøyde. 
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Punktberegninger 

Punktberegninger på støyutsatte fasader er presentert i figur 8 under. Beregningspunktene er 

plassert med høyde 2/3 av etasjehøyde. Punktberegninger benyttes videre til vurdering av 

innendørs støy og krav til fasader og vinduer. For punktverdier angir første kolonne verdi i Lden og 

andre kolonne verdier i Lp,Aeq,24h. 

 

 

 

Figur 8 Tonstadbrinken sør - punktberegninger på støyutsatte fasader. 

Vurdering av tiltak 

Områdeskjerming 

Ved Tonstadbrinken sør er det ved tidligere støyutredning etablert en støyskjerm med høyde på 

2,5 meter mot Østre Rosten som ved denne reguleringsplanen også vil ha en god skjermende 

effekt. Det anses ikke nødvendig å forlenge eller gjøre eksisterende støyskjerm høyere for å 

redusere lydnivået ved støyutsatte boliger. Tiltak må utføres på fasader dersom behov. 

 

Innendørs lydnivå 

Det ble ved tidligere støyutredning foreslått følgende tiltak på fasade ved støyutsatte boenheter: 

Tabell 6 Forslag til fasadetiltak i forbindelse med tidligere støyutredning. 

Bolig Tiltak 

Tonstadbrinken 49 Fasadetiltak og balansert ventilasjon 

Tonstadbrinken 21 Fasadetiltak og balansert ventilasjon 

Tonstadbrinken 19 Fasadetiltak og balansert ventilasjon 

Tonstadbrinken 17 Fasadetiltak og balansert ventilasjon 

Tonstadbrinken 7 Fasadetiltak og balansert ventilasjon 

 

Disse tiltakene hadde som hensikt å redusere innendørs lydnivå til under LpA24h < 30 dB. Da 

lydnivået ikke har steget med mer enn 5 dB som konsekvens av nytt kollektivfelt og økt trafikk 

vil innendørs lydnivå ikke overskride 35 dB innendørs og det vil dermed ikke være behov for 

ytterligere tiltak på fasade ved Tonstadbrinken sør. 

5.4 Tonstadbrinken, nord 

Støysonekart 

Støysonekartet viser at noen fasader vil berøres av rød sone. Disse skal vurderes videre for 

tiltak. Dette området ble ikke vurdert ved tidligere støyutredning.  
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Figur 9 Tonstadbrinken nord - Støysonekart for 4 meters beregningshøyde. 

Totalt fem boliger vil ha fasader med lydnivå over Lden ≥ 65 dB – tilsvarende rød støysone. 

Tonstadbrinken 18 og 38 som berøres av rød støysone vurderes ikke videre da disse 
boligbyggene ble oppført etter år 2000. 

 

Punktberegninger 

Punktberegninger på støyutsatte fasader er presentert i figur 10 under. Beregningspunktene er 

plassert med høyde 2/3 av etasjehøyde. Punktberegninger benyttes videre til vurdering av 

innendørs støy og krav til fasader og vinduer. 

 

 

Figur 10 Tonstadbrinken nord - punktberegninger på støyutsatte fasader. 
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Vurdering av tiltak 

Områdeskjerming 

Det anbefales å etablere to støyskjermer ved området for å skjerme bebyggelsen. Omtrentlig 

plassering av de to skjermene er illustrert i støysonekartet under som også viser nytt støybilde 

etter tiltak. Nytt støysonekart har delt inn gul støysone med lydnivåer over og under Lden 60 dB.  

 

 

Figur 11 Tonstadbrinken nord - Støysonekart for 4 meters beregningshøyde med støyskjerm. 

Det er tidligere etablert en støyskjerm ved Tonstadbrinken 6A. Denne skjermen er ikke vurdert i 

beregningene da den kun vil ha en lokal skjermingseffekt på uteoppholdsarealet til tilhørende 

bolig. Støyskjermen vil være neglisjerbar ved vurdering av skjerming av 2. etasje ved aktuell 

bolig da skjermen er plassert relativt langt unna den dominerende vegkilden og det er direkte 

sikt mellom veg og utsatt fasade. 

 

Støyskjermen i beregningene har en høyde på 2.5 meter over terreng og vil ha en god 

skjermende effekt for både 1. og 2. etasje. Selv om lydnivået er merkbart redusert vil det 

fortsatt være lydnivåer på støyutsatte fasader som overskrider Lden = 60 dB. Det anses ikke som 

hensiktsmessig å etablere enn høyere støyskjerm enn 2.5 meter og ytterligere tiltak må utføres 

på fasader for å oppnå tilfredsstillende lydnivåer innendørs. 

 

Dersom en bolig er horisontaldelt og den ene boenheten kun har tilgang til uteoppholdsareal i 2. 

etasje anbefales det lokale tiltak på uteplass for å redusere lydnivået til under Lden = 60 dB. 

Basert på tilgjengelig offentlig informasjon gjelder dette hovedsakelig 2. etasje ved 

Tonstadbrinken 8C som er en horisontaldelt tomannsbolig. 
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Innendørs lydnivå 

Punktberegninger på støyutsatte fasader etter tiltak er presentert i figur 12 under. 

 

 

Figur 12 Tonstadbrinken nord - punktberegninger på støyutsatte fasader etter tiltak. 

Det er utført foreløpig overordnet vurdering av nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

innendørs lydnviåer, basert på beregnet fasadenivå og estimert lydreduserende egenskaper til en 

eldre boligfasade og erfaringer fra tidligere tiltaksutredninger.  

 

I notatet «Støyvurdering i forbindelse med miljø- og sikkerhetstiltak» informerer fylkesmannen 

om at en eldre fasade som hovedregel ikke vil skjerme mer enn 27-30 dB. Dette er lagt til grunn 

ved vår overordnede vurdering av innendørs lydnivå. 

 

For å bestemme mer detaljerte tiltak må det utføres befaring av bygningen etterfulgt av videre 

beregninger.  

 

Tonstadbrinken 6A 

Følgende punkverdier er beregnet på mest støyutsatt fasade på aktuell boenhet: 

Tabell 7 Punkverdier på støyutsatt fasade ved Tonstadbrinken 6A 

Etasje Beregnet lydnivå etter skjermingstiltak 

Lden  LpA24h  

1 57 dB 54 dB 

2 63 dB 60 dB 

 

Indikasjonsberegninger av innendørs støynivå ved Tonstadbrinken 6A ligger i størrelsesorden 

rundt grenseverdien på LpA24h 35 dB. Det vil derfor være behov for befaring og ytterliggere 

vurdering av innendørs nivå for å avdekke om det er behov for fasadetiltak. 

 

Tonstadbrinken 8C 

Følgende punkverdier er beregnet på mest støyutsatt fasade på aktuell boenhet: 

Tabell 8 Punkverdier på støyutsatt fasade ved Tonstadbrinken 8C 

Etasje Beregnet lydnivå etter skjermingstiltak 

Lden  LpA24h  

1 55 dB 51 dB 

2 61 dB 58 dB 
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Indikasjonsberegninger av innendørs støynivå ved Tonstadbrinken 8C ligger i størrelsesorden 

rundt grenseverdien på LpA24h 35 dB. Det vil derfor være behov for befaring og ytterliggere 

vurdering av innendørs nivå for å avdekke om det er behov for fasadetiltak. 

 

Tonstadbrinken 12 

Følgende punkverdier er beregnet på mest støyutsatt fasade på aktuell boenhet: 

Tabell 9 Punkverdier på støyutsatt fasade ved Tonstadbrinken 12 

Etasje Beregnet lydnivå etter skjermingstiltak 

Lden  LpA24h  

1 56 dB 53 dB 

2 62 dB 58 dB 

 

Indikasjonsberegninger av innendørs støynivå ved Tonstadbrinken 12 ligger i størrelsesorden 

rundt grenseverdien på LpA24h 35 dB. Det vil derfor være behov for befaring og ytterliggere 

vurdering av innendørs nivå for å avdekke om det er behov for fasadetiltak. 

 

Tonstadbrinken 16A 

Følgende punkverdier er beregnet på mest støyutsatt fasade på aktuell boenhet: 

Tabell 10 Punkverdier på støyutsatt fasade ved Tonstadbrinken 16A 

Etasje Beregnet lydnivå etter skjermingstiltak 

Lden  LpA24h  

1 58 dB 54 dB 

 

Indikasjonsberegninger av innendørs støynivå ved Tonstadbrinken 16A ligger i størrelsesorden 

rundt grenseverdien på LpA24h 35 dB. Det vil derfor være behov for befaring og ytterliggere 

vurdering av innendørs nivå for å avdekke om det er behov for fasadetiltak. 

 

Tonstadbrinken 16B 

Følgende punkverdier er beregnet på mest støyutsatt fasade på aktuell boenhet: 

Tabell 11 Punkverdier på støyutsatt fasade ved Tonstadbrinken 16B 

Etasje Beregnet lydnivå etter skjermingstiltak 

Lden  LpA24h  

1 59 dB 56 dB 

2 64 dB 61 dB 

 

Indikasjonsberegninger av innendørs støynivå ved Tonstadbrinken 16B ligger i størrelsesorden 

rundt grenseverdien på LpA24h 35 dB. Det vil derfor være behov for befaring og ytterliggere 

vurdering av innendørs nivå for å avdekke om det er behov for fasadetiltak. 
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5.5 Skjetnemarka 

Støysonekart 

Støysonekartet viser at ingen fasader vil berøres av rød sone med lydnivåer over Lden ≥ 65 dB. 

 

 

Figur 13 Sjetnemarka - Støysonekart for 4 meters beregningshøyde. 

Vurdering av tiltak 

Det vil ikke være behov for ytterliggere tiltak på de støyfølsomme boligene i dette området da 

ingen har støynivåer over grenseverdien på Lden = 65 dB. 

6. OPPSUMMERING AV TILTAK 

Tiltak for hver av de fire områdene er oppsummert under.  

 

Østre Rosten borettslag 

Ingen tiltak vil være nødvendig. Tiltak utført i forbindelse med E6 prosjektet er tilstrekkelig.  

Rostengrenda 

Det vil ikke være behov for tiltak på de støyfølsomme boligene i dette området da ingen har 

støynivåer over grenseverdien på Lden 65 dB. Tiltak utført i forbindelse med E6 prosjektet er 

tilstrekkelig. 

Tonstadbrinken, sør 

Ingen tiltak vil være nødvendig. Tiltak utført i forbindelse med E6 prosjektet er tilstrekkelig.  

Tonstadbrinken, nord 

Det må etableres områdeskjermer som senker støynivået for fem utsatte bygninger. Omfanget 

omfatter ca. 290 løpemeter støyskjerm med høyde ca. 2,5 meter. Foreløpige beregninger av 

innendørs støy (uten innhenting av informasjon ved befaring), tyder på at det vil være behov for 

befaring for vurdering av fasadetiltak for disse fem boligene.  

Skjetnemarka 

Det vil ikke være behov for tiltak på de støyfølsomme boligene i dette området da ingen har 

støynivåer over grenseverdien på Lden 65 dB.  
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