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6. Innendørs støy fra veitrafikk 

Støy er vurdert etter Håndbok 47 fra Byggforsk. Det forutsettes balansert 
ventilasjonsanlegg. En får følgende krav til fasaden for å klare krav innendørs (Leq ≤ 
30 dBA, LPAmaks ≤ 45 dBA), gjelder oppholdsrom og soverom: 

Boliger mot Gamleveien: 

 U. etg. mot vei: Vindu med trafikkstøyreduksjonstall inntil Rw+Ctr = 32 dB 
(bak skjerm) 

 1. etg. og høyere, mot Gamleveien: Vindu med trafikkstøyreduksjonstall 
Rw+Ctr inntil 38 dB. Vegg med GU og gips inne. Ytterkledning med flatevekt 
minst 15 kg/m2. 

 1. etg. og høyere, mot Gamleveien, skjermet: Vindu med 
trafikkstøyreduksjonstall inntil Rw+Ctr = 32 dB  

 Gavler: Vindu med trafikkstøyreduksjonstall Rw+Ctr inntil 35 dB 

Andre boliger: 

  Ingen krav 

 

7. Andre støykilder og vurdering av vibrasjonsforhold 

Det er ikke avdekket andre støykilder som kommer i konflikt med krav. 

En har ingen vibrasjonskilder i området som kan gi overskridelser i forhold til krav.  

 

8. Vurdering 

 Med lokale skjermer mot vei, får en det meste av utendørs oppholdsareal 
utenfor gul støysone 

 Innendørs støynivå blir tilfredsstillende, med fasadetiltak 

 Det gis føringer for plassering av soveromsvinduer husrekke langs 
Gamleveien 
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Ånund Skomedal 


