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Det er gjort beregninger av støy i forbindelse med planlegging av rv.22 Hafslund – Dondern. Beregninger 

er gjort for dagens situasjon og fremtidig situasjon. For den fremtidige situasjonen er det beregnet med 

og uten et forslag til skjerming langs strekningen. 

Beregninger for skjermet forslag gjelder for tre støyskjermer, hvorav to er langs sørsiden av riksvegen og 

en er på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate. En del av bebyggelsen i «Meierikvartalet»nord for rv. 22 

Hafslunds gate som planlegges revet i fremtidig situasjon skjermer i dag mye av bebyggelsen i Gamle 

Isevei. Det er rundt 10 boliger som blir betydelig mer støyutsatt grunnet riving av bygningsmassen. 

«Meierikvartalet» vil sannsynligvis bli bygget opp med ny bebyggelse som igjen vil skjerme for de 

bakenforliggende boligene i Gamle Isevei. Da man ikke vet noe om tidsforløp og rekkefølge for utbygging 

av prosjektene må imidlertid boligene i Gamle Isevei inngå i vurderingene og hensyntas i dette prosjektet.  

I SVVs praktisering av T-1442 beskrives det at boliger med lydnivå Lden > 55 dB og som får en betydelig 

økning av støynivå (> 3 dB) skal vurderes videre for lokale støytiltak. 
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1 Bakgrunn 

Sweco Norge AS har på oppdrag for Statens vegvesen (SVV) utført beregninger av støy fra 

vegtrafikk, som del av prosjektet med detaljregulering av rv. 22 mellom Hafslund – Dondern. 

Hensikten med beregningene er å vise hvordan gjeldende grenseverdier og krav for støy møtes i 

prosjektet. 

2 Situasjon 

Prosjektet strekker seg langs rv. 22 Hafslunds gate fra dagens rundkjøring ved Hafslund skole og 

frem til rundkjøringen ved Dondern. Prosjektet omfatter også rv. 22 Iseveien videre østover fra 

rundkjøringen ved Dondern til krysset med Torvaldslyst/Gamle Isevei (øst), samt fra rundkjøringen 

ved Dondern og sørover fv. 118 Skjebergveien frem til krysset med Parkveien/Haralds gate. 

Endringer i Haralds gate og Furuveien mellom Rolighetsveien og Gamle Isevei er også en del av 

prosjektet.  

Langs prosjektstrekningens nordside er det i dag boliger og næringsbebyggelse, mens det på 

sørsiden både finnes boliger og noe næringsbebyggelse, i tillegg til et større friområde (Borgen 

folkepark).  

Hafslund barne- og ungdomsskole ligger på sørsiden av vegen, helt i vest av prosjektstrekningen. 

Det ligger et jordbruksområde vis-à-vis skolen, på nordsiden av riksvegen. Planområdet kan ses i 

Figur 1.  

 

Figur 1: Oversiktskart med planområdets beliggenhet (kilde: kart.finn.no). Merk at rv. 22 her tidligere het rv. 

111. 
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3 Regelverk og grenseverdien 

3.1 Støyindikatorer 

Lden A-veid ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 

5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs oppholdsplasser og utenfor rom med 

støyfølsomt bruksformål. Emisjonspunkter beregnet foran fasader er uten refleksjoner fra ”egen 

fasade”. Lydnivå på oppholdsplasser er også beregnet uten refleksjon fra egen fasade. 

L5AF A-veid lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene 

i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

Gjelder utenfor soverom på natt kl. 23-07. Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten 

refleksjoner fra egen fasade. 

LpA,ekv,24t Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. 

Benyttes for innendørs lydnivå.  

LpA maks  Maksimale lydnivå ved passering, målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. 

Benyttes for innendørs lydnivå. 

3.2 Bestemmelser og grenseverdier 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) gir anbefalte utendørs 

støygrenser ved etablering av nye støykilder, som f.eks. veianlegg. Retningslinjen skal legges til 

grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlig etater ved arealplanlegging etter 

plan- og bygningsloven. 

Tabell 1: Utdrag fra T-1442: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller 

bebyggelse for vegtrafikkstøy. Alle tall er "frittfelt" A-veid lydnivå i dB re 20 μPa. 

Kilde 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23–07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23 – 07 

Veitrafikk Lden 55 dB L5AF* 70 dB Lden 65 dB L5AF* 85 dB 

*) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt  

SVV har utarbeidet en praktisering av støyretningslinjen T-1442 som gir nærmere anbefalinger i 

hvordan støyretningslinjen skal forstås og praktiseres i SVV sine prosjekter. Da prosjektet er et miljø- 

og sikkerhetstiltak er det oppgitt å benytte SVV sin praktisering av T-1442 og tolkning av 

grenseverdiene. 

For boliger og institusjoner med et utendørs døgnekvivalent støynivå over Lden 55, og der støynivået 

øker mer enn 3 dB som følge av det aktuelle prosjektet, gjennomføres det tiltak som bringer nivået 

ved fasaden ned mot Lden 55 dB. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør det gis tilbud om støytiltak på 

privat uteplass og/eller fasadetiltak.  

Dette betyr i praksis at hensikten med støyutredningen er å kartlegge om boliger som etter utbygging 
har Lden > 55 dB også har fått en merkbar økning i støy (> 3 dB). 
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4 Beregningsgrunnlag og metode 

4.1 Metode 

Det er utarbeidet en beregningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag. 

Markdempning er satt til 1 («myk mark»). For bygninger er det antatt en absorpsjonsfaktor α=0,21 

(tilsvarer et refleksjonstap på 1 dB). Beregningene er utført ved bruk av Nordisk beregningsmetode 

for vegtrafikkstøy, med beregningsprogrammet CadnaA (versjon 2020). 

Som grunnlag for støysonene er det beregnet emisjonspunkter med avstand 2 x 2 meter, i høyde 

1,5 meter over terreng. Beregningene inkluderer 1. ordens refleksjoner1. 

4.2 Trafikkdata 

Støyberegningene er basert på trafikktall og -beregninger utarbeidet av Sweco Norge AS2. I 

fremtidig situasjon er det benyttet trafikktall for stenging av avkjørsler og 10 % trafikkvekst. For mer 

informasjon om trafikktall vises det til trafikkanalysen.  

                                                      
1 n. ordens refleksjoner: Lydrefleksjoner via n bygning(er) eller skjerm(er).  

 

 2. ordens 

lydrefleksjon 
1. ordens 

lydrefleksjon 

Direktelyd 

Veg 

 

2Trafikkberegninger, Sweco Norge AS, revidert 01.02.2019. 
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Figur 2: Trafikktall benyttet i støyberegning. Oppe: Dagens situasjon, nede: Fremtidig situasjon. 
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5 Beregningsresultater 

5.1 Skjerming 

Det er utført beregninger av 3 støysituasjoner. Dagens situasjon, fremtidig situasjon, og fremtidig 

situasjon med forslag til langsgående støyskjerming. Forslag til skjerming er vurdert sammen med 

SVV. Det er forslått 3 støyskjermer langs rv. 22. Skjermene er ikke detaljprosjektert opp mot andre 

fagområder i denne fasen av prosjektet, men SVV bekrefter at de skal vurderes videre.  

Dagens bygninger i «Meierikvartalet» nord for rv. 22 Hafslunds gate skjermer for boliger langs Gamle 

Isevei som i dag har lydnivå under grenseverdi. I fremtidig situasjon er det beregnet situasjon der 

flere bygninger i dette kvartalet rives og følgelig ikke skjermer for bakenforliggende boliger i Gamle 

Isevei. Det vil i så fall være nødvendig med vurdering av lokale støytiltak ved boligene på denne 

rekken. Det er svært sannsynlig at dette området vil bli bygget ut på et senere tidspunkt, men dette 

kan ikke tas hensyn til i denne fasen.  

5.2 Støykart 

Vedleggene (1-3) viser resultat av støyberegningene med støysoner og markering (rød eller gul 

prikk) om boligen har lydnivå på fasade over henholdsvis Lden 65 dB eller Lden 55 dB. Prikkene vises 

kun for boliger som også har en økning på > 3 dB fra dagens situasjon. Beregningshøyde for 

støysonekartet er 1,5 meter over terreng. Gul og rød sone er områder der lydnivå er over anbefalt 

grenseverdi.  

Vedlegg 1: Dagens situasjon 

Vedlegg 2: Fremtidig situasjon 

Vedlegg 3: Fremtidig situasjon med forslag til støyskjerming. 

5.3 Tabell over boliger aktuelle for tiltak 

Tabell 2 lister opp boligene som vil måtte vurderes for lokale tiltak dersom det ikke gjøres tiltak langs 

veien. I kolonne 3, 4 og 5 er beregnet lydnivå i dagens situasjon, fremtidig situasjon, og i fremtidig 

situasjon med skjerming. Boliger der lydnivåene er over Lden 65 og Lden 55 er markert henholdsvis 

rødt og gult. Kolonne 6 og 7 viser endringene i lydnivå ved bygg mellom dagens situasjon og fremtidig 

situasjon, og mellom dagens situasjon og fremtidig situasjon med skjerming langs veien.  
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Tabell 2: Høyeste nivåer ved boliger som kan måtte vurderes for tiltak 

  
Beregnet støynivå (Lden)  

Endring i støynivå (Lden) 

  
Dagens situasjon Fremtidig uten skjerm Fremtidig med skjerm 

Byggnr Adresse (dBA) (dBA) (dBA) Uten skjerming Med skjerming 

  
     

145892090 Haralds gate 8 69,5 72,6 67,7 3,1 -1,8 

141477625 Rolighetsveien 3 64,5 69,3 64,7 4,8 0,2 

142424576 Rolighetsveien 5 62,9 67,7 61,9 4,8 -1 

141477536 Rolighetsveien 1 55,6 67,6 63,8 12 8,2 

142424584 Rolighetsveien 7 61,1 67 61,9 5,9 0,8 

141477919 Rolighetsveien 11 56,6 64,5 62,2 7,9 5,6 

141477358 Rolighetsveien 2 59,6 63,9 63,4 4,3 3,8 

141478885 Rolighetsveien 4 59,7 63,7 63 4 3,3 

141477528 Rolighetsveien 6A 59,4 63,4 61,8 4 2,4 

24318168 Parkveien 2B 58,6 62,2 61,8 3,6 3,2 

142424606 Rolighetsveien 13A 55,3 62,1 60 6,8 4,7 

141477226 Parkveien 1 57,3 61 59,1 3,7 1,8 

141477269 Holteveien 2 57,2 60,6 60,5 3,4 3,3 

141477544 Rolighetsveien 8 55,6 60,5 60,4 4,9 4,8 

141478079 Rolighetsveien 19 53,7 60 58,9 6,3 5,2 

142424614 Rolighetsveien 15 51,5 60 58,3 8,5 6,8 

141477633 Rolighetsveien 10 53,7 59,9 58,1 6,2 4,4 

141478036 Rolighetsveien 17 51,9 59,9 58,5 8 6,6 

141477676 Rolighetsveien 12 54,1 59,6 54,2 5,5 0,1 

145861888 Rolighetsveien 29A 53,8 59,6 59,6 5,8 5,8 

145861861 Rolighetsveien 31 54,8 58,8 58,8 4 4 

141478095 Rolighetsveien 21 52,2 58,5 57,5 6,3 5,3 

141477854 Rolighetsveien 14 52,5 58,3 53,9 5,8 1,4 

141478125 Rolighetsveien 23 51,4 57,8 56,9 6,4 5,5 

142424525 Parkveien 3 51,6 57,6 55,8 6 4,2 

24319377 Gangveien 2A 51 57,5 54,6 6,5 3,6 

24319377 Gangveien 2B 51 57,5 54,6 6,5 3,6 

145965349 Parkveien 4 53,3 56,9 56,5 3,6 3,2 

141478141 Rolighetsveien 25 49,9 56,6 56 6,7 6,1 

141477137 Grinaveien 3 51,9 56,1 53,8 4,2 1,9 

145861918 Rolighetsveien 27 50,2 55,7 54,6 5,5 4,4 

141477560 Gangveien 1 49,7 55,5 54,7 5,8 5 

141477935 Rolighetsveien 18 47,9 55,4 54,2 7,5 6,3 
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6 Konklusjon 

Det er 33 boliger som i fremtidig situasjon ligger i gul eller rød støysone (Lden > 55 dB) og som får 

et merkbart økt lydnivå på mer enn 3 dB. I følge SVVs praktisering av T-1442 skal disse boligene 

vurderes nærmere for lokale støytiltak.  

Da dette er et større prosjekt beskriver SVVs praktisering av T-1442 at skjerming kan vurderes. De 

tre foreslåtte skjermene er 2,5 m høye, og er plassert langs begge sider veien. På sørsiden av 

rv. 22 Hafslunds gate ved Ryes vei til Parkveien, og langs rv. 22 Iseveien fra rundkjøringen ved 

Dondern til Iseveien senter. På nordsiden er det foreslått skjerm på omtrent 130 m langs de fire 

boligene som ligger der veien svinger i dag. Toppen av skjermen er 2,5m over veien. 

Alle foreslåtte skjermer vil ha god effekt på bakenforliggende boliger, og det vil være en merkbar 

reduksjon i lydnivå ved 30 boliger. Med utbygging av foreslåtte støyskjermer vil lokale tiltak allikevel 

måtte vurderes ved 19 boliger. 


