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 Innledning 
Det planlegges utbedring av strekningen mellom Ørgenvika-Lindelien på Rv7 i Krødsherad og Flå 
kommune. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er Norconsult engasjert for å utføre en 
støyutredning tilknyttet tiltaket og kartlegge hvor det eventuelt vil kunne bli behov for støyreduserende 
tiltak med hensyn på omkringliggende bebyggelse. Det er lite bebyggelse langs den aktuelle 
strekningen og det er derfor i denne rapporten kun sett på området der hvor det er boliger, helt nord 
på strekningen ved Lindelien. 

Den aktuelle strekningen er vist med svarte markeringer og området med bebyggelse langs 
strekningen er markert med rødt i Figur 1 nedenfor. Støyberegninger er utført for området innringet 
med rødt.  

 

Figur 1: Strekningen mellom Ørgenvika og Lindelien. Kartutsnittet er hentet fra finn.no. 



 

Oppdragsnr.: 5196371   Dokumentnr.: AKU-01   Versjon: Rev 0
Utbedring av fylkesveg fv287 Hørja bru - Skjærs bru  |  Støyutredning

 
 

2018-11-28n:\519\63\5196371\4 resultatdokumenter\41 rapporter\støyrapport rv7 ørgenvika - lindelien.docx 2019-11-01  |  Side 5 av 9
 

 Grenseverdier 

 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, [1] 
legges til grunn for vurdering av vegtrafikkstøy. 

I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner som omtales slik: 

 Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering 
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Retningslinjens kriterier for soneinndeling er hentet fra tabell 3 i T-1442 og er gjengitt i Tabell 1 
under. 

Tabell 1 Kriterier for støysone inndeling iht. T-1442 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå 
i nattperioden  
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå 
i nattperioden  
kl. 23 – 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

Et støysonekart skal vises i en beregningshøyde 4 meter over terreng. Lden er det ekvivalente 
støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB tillegg på henholdsvis 
kveld og natt. 

L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av hendelser. For at 
maksimalt støynivå på natt skal vurderes kreves at det minst 10 stk. hendelser / passeringer 
per natt som overskrider et lydnivå på 70 dB.  

Støynivå skal ligge under nedre grense for gul støysone. Retningslinjen [1] anbefaler at alle 
boenheter skal ha tilgang til stille side for minst ett soverom. 

Alle boliger, også de som ligger i gul eller rød støysone, skal i utgangspunktet ha tilgang til et 
skjermet uteoppholdsareal. Iht. T-1442 skal uteoppholdsareal «plasseres og utformes slik at 
god kvalitet oppnås, herunder i forhold til sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning». 
Krav til nivå på uteplass er nedre grenseverdi for gul støysone, Lden ≤ 55 dB, iht. NS 8175, 
klasse C [2]. 

 Krav til innendørs støynivå: NS 8175 / TEK 17 

Alle bygninger med støyfølsomt bruksformål, også de som ligger i gul eller rød støysone, skal 
ha tilfredsstillende innendørs lydforhold. For boliger legges lydkravene iht. NS 8175, klasse C 
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til grunn, dvs Leq ≤ 30 dBA, da dette anses å tilfredsstille minimumskravene i henhold til 
TEK17. LpA,max i soverom på nattestid skal ikke overskride 45 dBA. 

Innendørs lydnivå beregnes iht. metode i Håndbok 47 fra Byggforsk. Krav til innendørs lydnivå 
gjelder rom godkjent for varig opphold, dvs stue, soverom, kjøkken og evt. arbeidsrom. 
Kravene gjelder ikke bod, bad, gang/entré etc.  

Lokale tiltak på støyutsatte boliger utredes normalt i forbindelse med byggeplan og inngår ikke 
i denne rapporten.  
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 Beregningsforutsetninger 
Beregninger er utført med utgangspunkt i 3D-kartgrunnlag. Det er benyttet støysimulerings-
programmet CadnaA versjon 2019 MR 2, som beregner i henhold til nordisk beregnings-
metode for vegtrafikkstøy. 

Støynivåene er beregnet i en høyde 4,0 m over terrenget iht. T-1442/2016 og i høyde 1,5 m 
over terreng, noe som tilsvarer opplevd støy på uteplass. I tillegg er det beregnet støynivå i 
punkter på fasade til boliger. Det er utført beregninger for uskjermet situasjon og for situasjon 
der forlag til støyskjerming langs veg er inkludert. 

 Trafikktall 

Det skal benyttes en trafikkprognose fremskrevet minst 10 år frem i tid etter forventet 
ferdigstillelse av utbedringsprosjektet. År 2030 er derfor valgt som prognoseår i dette 
prosjektet. Trafikktall er hentet fra NVDB (Norsk Vegdatabank) og er fremskrevet til år 2030 
iht. prognoser fra NTP (Nasjonal transportplan). Tungtrafikkandel og skiltet hastighet er hentet 
fra NVDB. 

Døgnfordeling av trafikken er satt til «Riksveg», noe som medfører en trafikkfordeling på 75 %, 
15 % og 10 % for henholdsvis dag, kveld og natt. ÅDT, hastighet og tungtrafikkandeler som 
inngår i beregningene er vist i Tabell 2. 

Tabell 2: Grunnlagsdata for vegtrafikk år 2030. 

Strekning ÅDT Hastighet Tungtrafikkandel 

Rv7 Ørgenvika-Lindelien 5 660 80 km/t 17 % 

 
 

Vurdering av maksimalnivå forutsetter at det er minimum 10 hendelser / passeringer av tung-
trafikk på natt. Nattrafikken på Rv 7 kvalifiserer for vurdering av maksimalnivå. Utførte 
kontrollberegninger av maksimalnivå viser at maksimalnivå ikke vil være dimensjonerende. 
Det er dermed Lden som er utredet videre i denne rapporten. 
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 Resultater 
Det er utført beregning av ekvivalent lydnivå Lden for fremtidig, utbygget situasjon.  

Resultatene er presentert i form av støysonekart for beregningshøyde 4 meter over terreng 
(m.o.t.) for uskjermet situasjon og i høyde 1,5 m.o.t. som tilsvarer opplevd støy på uteplass, i 
uskjermet og skjermet situasjon. Beregningsresultatene er presentert i form av støysonekart, 
vist i vedlegg 1-3. I tillegg er det beregnet punktverdier på fasade både for skjermet og 
uskjermet situasjon. 

 Støyutsatte boliger 

Støyberegningene viser at to boliger vil bli utsatt for støy over nedre grenseverdi for gul sone, 
der høyeste grenseverdi på fasade til den mest støyutsatte boligen ligger like under rød 
støysone. Ved å sette opp en støyskjerm langs Rv7 sør for boligene, med lengde ca. 130 m 
og høyde 3 m over veg, viser beregninger at støynivået på mest støyutsatte fasader vil kunne 
reduseres med inntil 4 dB. Dette er ikke nok til å bringe boligene ut av gul støysone, men vil gi 
en merkbar reduksjon av støynivået og vil redusere omfanget av nødvendige støytiltak i 
fasade sammenlignet med uskjermet situasjon. Støyskjermens plassering er vist i vedlegg 3 
og i Figur 2 nedenfor. 

Adressene til de støyutsatte boligene med tilhørende høyeste fasadenivå i uskjermet og 
skjermet situasjon er presentert i Tabell 3. 

Tabell 3: Høyeste støynivå til hele fasaden til støyutsatte boliger for uskjermet og skjermet situasjon. 

Gnr/bnr Adresse Høyeste støynivå på 
hele fasaden 
Uskjermet situasjon 

Høyeste støynivå på 
hele fasaden 
Skjermet situasjon 

1/1 Hallingdalsvegen 197 65 dB 61 dB 

1/1 Hallingdalsvegen 199 60 dB 59 dB 

 

Støynivå Lden tilsvarende opplevd støy på uteoppholdsareal er vist i Figur 2 nedenfor. Figuren 
viser støynivå for uskjermet og skjermet situasjon beregnet i høyde 1,5 m.o.t. Disse 
beregningssituasjonene er også vist i vedlegg 2 og 3. Beregningene viser at ved å sette opp 
overnevnte støyskjerm vil en større del av arealet utenfor den mest støyutsatte boligen i sør 
bringes ned til hvit (stille) sone og støynivået reduseres her med inntil ca. 4 dB. Boligen lengst 
nord har tilgang til et uteareal på vestsiden som ligger i hvit sone i uskjermet situasjon. I 
skjermet situasjon utvider den hvite sonen seg noe.  



 

Oppdragsnr.: 5196371   Dokumentnr.: AKU-01   Versjon: Rev 0
Utbedring av fylkesveg fv287 Hørja bru - Skjærs bru  |  Støyutredning

 
 

2018-11-28n:\519\63\5196371\4 resultatdokumenter\41 rapporter\støyrapport rv7 ørgenvika - lindelien.docx 2019-11-01  |  Side 9 av 9
 

 

Figur 2: Støynivå Lden beregnet i høyde 1,5 m.o.t. noe som tilsvarer opplevd støy på uteplass. 
Uskjermet situasjon er vist t.v. og skjermet situasjon er vist t.h. Boligene har oransje farge. 

 Videre arbeider 

De to overnevnte boligene har fasadenivå i gul sone for utbygget situasjon. Disse må vurderes 
med tanke på behov for lokale støytiltak i fasade for å oppfylle grenseverdiene for innendørs 
støynivå. Boliger med fasadenivå over nedre grenseverdi for gul støysone må også få vurdert 
støynivå på uteplass. Basert på Figur 2 over som viser områder i hvit sone på sør og 
vestsiden av boligene, vil sannsynligvis foreslått skjerm langs Rv7 bringe uteplassen tilknyttet 
den mest støyutsatte boligen ned under grenseverdien, dvs i hvit sone.   

Ved vurdering av lokale støytiltak må det utføres befaring av eiendommene, innendørs og 
utendørs, for å kartlegge tak- og ytterveggskonstruksjoner og plassering/utforming av 
uteplass. Dersom det etter befaring viser seg at støynivået på uteplass overskrider 
grenseverdien, må lokale skjermingstiltak vurderes for å få uteplass ut av gul støysone.   

Referanser 

1. T-1442 "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (2016). Klima- og 
forurensningsdirektoratet.   

2. NS 8175 "Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper" (2012).   

Vedlegg 

Vedlegg 1:  Støysonekart delstrekning sør, fremtidig situasjon, uskjermet, Lden 4 m.o.t.  
iht. T-1442. 

Vedlegg 2: Støysonekart delstrekning nord, fremtidig situasjon, uskjermet, Lden 1,5 m.o.t. 
tilsvarende opplevd støy på uteplass. 

Vedlegg 3: Støysonekart delstrekning nord, fremtidig situasjon, forslag til støyskjerm 
inkludert, Lden 1,5 m.o.t. tilsvarende opplevd støy på uteplass. 
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