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Multiconsult er engasjert av Markus Thranes vei 2 Eiendom AS som akustisk rådgiver i forbindelse med oppføring av
bolig og næringsbygg i nærheten av Lørenskog stasjon i Lørenskog kommune. Dette notatet omhandler utendørs støy
fra vegtrafikk og jernbane.
Utbyggingsområdet ligger i rød og gul støysone fra støy fra vegtrafikk og jernbane.
For å oppnå tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer for bolig må det etableres støyskjerm langs
takkanten over næringsdelen, samt støyskjerm/tett rekkverk på takterrassene på blokkene.
Med utbyggingsalternativ 2, vil en stor andel av leilighetene få tilgang til stille side (lydnivå under grenseverdien) uten
videre lokale støyreduserende tiltak. Resterende leiligheter må ha lokale støyskjermer med høyde 1,5 meter på
balkong mot sør/vest og lydabsorberende materiale i himlingen. Skjerming av balkonger, i kombinasjon med
bearbeiding av planløsning, må gjennomføres slik at man sikrer at krav for avvikssone i kommunedelplanen om
gjennomgående leiligheter og soverom mot stille side (støynivå under Lden 55 dB utenfor fasade/vindu) tilfredsstilles.
Det må gjøres en detaljert beregning og vurdering for oppholdsrom med lydnivå over grenseverdi på fasade, for å
sikre at krav til innendørs lydnivå ivaretas for støy fra vegtrafikk og bane samlet.
Området er utsatt for støy fra flere kilder, og det er gjort vurderinger av sum-\flerkildestøy. Det finnes ikke
grenseverdier for sumstøy. Bygningsutformingen medfører at det kun er enkelte deler av tomten/fasaden som er
samtidig utsatt fra støy fra flere kilder.
-

Tilnærmet alt utendørs oppholdsareal har lydnivå under grenseverdien fra veg.

-

Tilnærmet alt utendørs oppholdsareal har lydnivå under grenseverdien fra bane.

-

Takterrasser, oppholdsareal i bakgård og private balkonger mot bakgård har enten lydnivå godt under grenseverdi
fra begge kilder, eller er dominert av støy fra en støykilde.

-

Uteareal på tak av næringsdelen har lydnivå under grenseverdi fra hver enkelt kilde. Samlet støynivå er beregnet
til Lden 57-60 dB, som er 1-3 dB over høyeste beregnede lydnivå fra mest dominerende støykilde. Det er lagt inn
ekstra tiltak i form av lokalt skjermet område, hvor lydnivå er redusert ytterligere.
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1

Bakgrunn
Multiconsult er engasjertav MarkusThranesvei 2 EiendomASsom akustiskrådgiveri forbindelse
med oppføringav bolig og næringsbyggi nærhetenav Lørenskogstasjoni Lørenskogkommune.
Dette notatet omhandlerutendørsstøy fra vegtrafikkog jernbane.

2

Grenseverdierog retningslinjer
Byggtekniskforskrift til plan- og bygningsloven
Prosjektetskaloppføresiht. TEK17 [1], som angir funksjonskravtil lydforhold i og utenfor
bygninger.I forskriften er det angitt at ytelsesnivåsom tilsvarer grenseverdierfor lydklasseC i
NS8175:2012[2] kan benyttesfor å dokumentereat myndigheteneskrav om tilfredsstillende
lydforhold er oppfylt. For prosjektetskallydkravmellom ulike brukerområderderfor følge
grenseverdiersom angitt i NS8175,klasseC.
Vibrasjonerfra samferdselvurderesetter NS8176 [3].
Kommunedelplanfor Lørenskogkommune[4] angir at T-1442[5] skalbenyttesfor utendørsstøy,
samt støy fra bygge-og anleggsvirksomhet.
I bestemmelsenetil kommunedelplanener det også
angitt at:
«InnenforretningslinjeområdeneLørenskogsentralområdet,Lørenskogstasjon/Ødegården,
Fjellhamarog Ahus,kan støyfølsommeformål vurderesi rød støysoneiht.
Miljøverndepartementets“Retningslinjefor behandlingav støyi arealplanlegging”T-1442/2012
eller senerevedtatte forskrifter/ retningslinjersom erstatter disse.Alle boenheterinnenfor
avvikssonenskal væregjennomgåendeog ha en stille side(støynivåunder Lden55 dB utenfor
fasade/vindu).Soveromi hver boenhetskalha vindu mot stille side.»

Gjeldendegrenseverdierfor støy og vibrasjonerfra vegtrafikker gitt i tabell 1.
Tabell1: Grenseverdierfor boliger.
Typekrav

Krav

Gyldighetsområde

Innendørslydnivå
fra utendørs
støykilder

Lp,A,24h

Lp,AF,max 45 dB
(natt,fra kl. 23-07)

I soveromfra utendørslydkilder.

Lydnivåpå
utearealog
utenfor vinduer

Nedregrenseverdigul sone

Lydnivåpå utearealog utenfor vinduer fra andre utendørs
lydkilder for boliger.

Vibrasjonsnivåfra
vegtrafikk

vw,95 0,3 mm/s
aw,95 11 mm/s2

Maksimaltvibrasjonsnivåfra samferdseli boliger.

30 dB

I oppholds-ogsoveromfra utendørslydkilder.

Retningslinjefor behandlingav støy i arealplanlegging(T-1442/2016)
T 1442/2016[5] er utarbeidet i tråd med EU-regelverketsmetoder og målestørrelser,og er
koordinert med støyreglenesom er gitt etter forurensingslovenog byggtekniskforskrift til plan- og
bygningsloven.
T 1442skalleggestil grunn ved arealplanleggingog behandlingav enkeltsakeretter plan- og
bygningsloveni kommuneneog i berørte statligeetater. Den gjelder bådeved planleggingav ny
støyendevirksomhetog for arealbruki støysonerrundt eksisterendevirksomhet.
Retningslinjener veiledende,og ikke rettslig bindende.Vesentligeavvikkan imidlertid gi grunnlag
for innsigelsetil planenfra statligemyndigheter,bl.a. fylkesmannen.
129998-RIA-NOT-001

2. oktober2019 / Revisjon03

Side2av 20

StøyvurderingMarkus Thranesvei 2

multiconsult.no

Utendørsstøy fra vegtrafikkog jernbane

Støybelastningskalberegnesog kartleggesved en inndelingi tre soner:
•

rød sone,

•

gul sone

•

hvit sone

nærmeststøykilden,angir et områdesom ikke er egnettil støyfølsomme
bruksformål,og etableringav ny støyfølsombebyggelseskalunngås.
er en vurderingssone,hvor støyfølsombebyggelsekan oppføresdersom
avbøtendetiltak gir tilfredsstillendestøyforhold.
angir en sonemed tilfredsstillendestøynivå,og ingenavbøtendetiltak anses
som nødvendige.

Kriterier for soneinndelingfor de aktuellestøykildeneer gitt i tabell 2. Når minst ett av kriteriene
for den aktuellestøysonener oppfylt, faller arealet innenfor sonen.For retningslinjerfor arealbruki
støysonenehenvisesdet til avsnitt 3.2 i T-1442.
Tabell2: Nedregrenseverdierfor gul og rød sone.Alle tall i dB, innfallendelydtrykknivå.

Støykilde

Støysone
Gul sone

Rødsone

Utendørsstøynivå Utendørsstøynivå Utendørsstøynivå Utendørsstøynivå
i nattperioden
i nattperioden
kl. 23 –07
kl. 23 –07
Veg

Lden

55

L5AF

70

Lden

65

L5AF

85

Bane

Lden

58

L5AF

75

Lden

68

L5AF

90

I T-1442stabell 3 gis det videre anbefaltestøygrenserved planleggingav ny støyendevirksomhet
og byggingav boliger.Relevantedeler av tabellen er gjengitt i tabell 3. Grensenegitt her gjelder i
den beregningshøyde
som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet.
Tabell3: Anbefaltestøygrenserved planleggingav ny støyendevirksomhetog byggingav boliger.Alle tall oppgitt i dB,
innfallendelydtrykknivå.

Støynivåpå uteoppholdsarealog utenfor
vinduer til rom med støyfølsombruksformål

Støynivåutenfor
soverom,natt kl. 23 - 07

Veg

Lden 55 dB

L5AF70 dB

Bane

Lden 58 dB

L5AF75 dB

Støykilde

Støyfra flere kilder er beskreveti kapittel 3.2.4.Retningslinjenhar ikke egnegrenseverdierfor
sumstøyfra flere ulike støykilder.

Kommuneplan2015-2026Lørenskogkommune
For utendørsstøynivågenereltvisesdet i § 11 i kommunedelplanenom støy at tabell 3 i T-1442
gjøresgjeldende..Planområdetliggerinnenfor avviksområdetØdegården,hvor det åpnesfor å
byggestøyfølsommebyggi rød støysone.Alle boenheterinnenfor avvikssonenskalvære
gjennomgåendeog ha en stille side(lydnivåunder Lden 55 dB utenfor fasade/vindu),og soveromi
hver boenhetskalha vindu mot stille side.
I byggetidengjøresT-1442/2012kapittel 4, eller senerevedtatte forskrifter/ retningslinjersom
erstatter disse,gjeldende.
Kommuneplanenhar ingenbestemmelserom sumstøy/flerkildestøy.
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Beregningerog vurderinger
Beregningsforutsetninger
Beregningerav Lden på fasaderog uteområderer gjennomførti henholdtil Nord2000med
programmetSoundPLAN
8.0.
Beregningeneer utført med utgangspunkti oppgitt trafikkmengde,andel tungtrafikk, skiltet
hastighetog topografiskeforhold. Digital terrengmodellfor området og tegningerfra ARKer
benyttet. Figur1 viser utsnitt av situasjonsplanfor prosjektetog figur 2 viserforeløpig
perspektivskissefor prosjektet..
Det er ikke lagt inn detaljert terrengmodellfor terrenget på utearealeti feltet, da dette ikke var
tilgjengeligpå beregningstidspunktet.Det kan derfor være noe avvikfra terrenghøyderi modellen
og endeligterreng for prosjektet.

Figur1: Utsnitt av skissertutomhusplanfra ARK[ARCASA
arkitekterAS].
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Figur 2: Perspektivskisse fra ARK [ARCASA arkitekter AS].

Beregningene inkluderer 2. ordens refleksjoner. Det er antatt markabsorpsjon = 1 ("myk mark") for
hele området med unntak av vegareal, som er harde. Beregningsresultatene er inklusive
fasaderefleksjonsbidrag fra alle omliggende bygninger.
Trafikktall er innhentet fra notat utarbeidet av Sweco i forbindelse med utbyggingsområdet
Skårerødegården [6]. Det gjøres oppmerksom på at det er knyttet en viss usikkerhet til tallene i
dette notatet. I beregningene er det tatt utgangspunkt i en standard døgnfordeling av trafikken
med grupper iht. til T-1442. Gruppe 2 (by og bynære områder) med døgnfordeling 84/10/6 % for
dag/kveld/natt er benyttet for veger i området.
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Figur 3: Fremtidig trafikksituasjon for området fra trafikknotat datert 14.02.2012 [Sweco Norge AS].
Tabell 4: Benyttede trafikktall for vegtrafikk i beregningene.
Veg

ÅDT fremtidig situasjon

Hastighet
[km/t]

Andel tungtrafikk [%]

Marcus Thranes vei

3 200

50

7

Skårerveien

4 900

50

7

Haneborgveien

2 800 / 6 800

50

10

Ødegårds vei

4 600 / 6 800

50

10

Lørenskogveien

23 800 / 25 600 / 34 700

70

10

Høybråtenveien

7 000

50

5

E6

64 500

90

12
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Trafikktallmottatt fra BaneNORfor år 2035er lagt til grunn for beregningene.Det er tatt
utgangspunkti skiltet hastighet,slik det fremkommerav Jernbaneverketsdigitale kartløsning.
Det er lagt til grunn togtrafikk som gitt i tabell 5.
Tabell5: Togtrafikktallbenyttet i beregningene.
Togtype

Lengde[m]

Antall passeringer/ døgn
Dag

Kveld

Natt

Skiltet hastighet [km/t]

Type72

84,2

115

31

70

70

Godstog(el.)

400

12

9

9

70

Støysone
Prosjektetligger i rød og gul støysone,4 meter over terreng i hht. T-1442,for støy fra vegtrafikkog
jernbane.

Lden på utendørs oppholdsarealog fasader
Alternativ 1
Beregningerav lydnivåLden (ekvivalentlydnivåfor dag-kveld-natt)fra jernbanestøypå uteområderi
1,5 m høydeover terreng og på fasade,er vist for alternativ 1 i figur 4. Tilnærmethele utearealetpå
bakkeplanhar lydnivåover nedre grenseverdi.Fasadeflatermed rød og oransjefarger indikerer
lydnivåover nedre grenseverdifor gul støysone.Åpningenmellom byggenemedførerat vestre
fasademot bakgårdenfår lydnivåover grenseverdi.

Figur4Lydnivåpå fasaderfra støy fra jernbanefor alternativ 1 sett fra sørvestog nordøst.Lydnivåsom frittfelt, Lden.
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Alternativ 2
Alternativ 2 er bearbeidet ved at det er åpning mellom byggene er lukket, slik at det innsiden mot
bakgård ikke blir utsatt for støy fra jernbane. Det er også lagt til rekkehus langs Markus Thranes vei
for å skjerme bakgård og fasader mot støy fra denne vegen. Det er også lagt til bygningsutstikk på
fasade for å skape skjermede soner langs fasaden.
Figur 5 til figur 7 viser utsnitt av beregninger for en alternativ utforming av byggene.
Leilighetsblokkene er koblet sammen i hjørnet mot nordøst, blokkene er redusert med én etasje og
det er etablert rekkehus mot Marcus Thranes vei. Det er også tilføyet noen mindre utbygg på
sydfasaden av det nordlige leilighetsbygget. Lydnivå (Lden) som beregningspunkter på fasadene er
vist i figur 5 og figur 7 for hhv. støy fra vegtrafikk og jernbane. Fasadeflater med rød og oransje
farger indikerer lydnivå over grenseverdi.

Figur 5: Lydnivå på fasader fra støy fra vegtrafikk for alternativ 2 sett fra sørvest og nordøst. Lydnivå som frittfelt, Lden.

129998-RIA-NOT-001

2. oktober 2019 / Revisjon 03

Side 8 av 20

Støyvurdering Markus Thranes vei 2

multiconsult.no

Utendørs støy fra vegtrafikk og jernbane

Figur 6 Lydnivå på fasader fra støy fra vegtrafikk for alternativ 2 sett fra sørøst. Lydnivå som frittfelt, Lden.
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Figur 7: Lydnivå på fasader fra støy fra jernbane for alternativ 2 sett fra sørvest og nordøst. Lydnivå som frittfelt, Lden.

Ved å koble sammen byggene i hjørnet vil det ikke være støy fra jernbane over grenseverdien mot
vest/sør inn mot bakgården for de to leilighetsblokkene. Etablering av rekkehus mot Marcus
Thranes vei skjermer store deler av fasadene til boligblokkene inn mot bakgården, slik at det kun er
i øvre deler av disse mindre overskridelser av grenseverdien vil forekomme. Dette, i kombinasjon
med utbyggene på sørfasaden, medfører at flere leiligheter får tilgang til stille side uten videre
lokale støytiltak. Resterende fasader med lydnivå 1–3 dB over grenseverdien kan oppnå lydnivå
under grenseverdien utenfor fasade med støyskjerm/tett rekkverk på 1,5 meter på balkong og
lydabsorbenter i balkonghimling.
Det er også utført beregninger av lydnivå på takterrasser for alternativ 2. For takterrasse over
butikken er det forutsatt en støyskjerm langs takkant med høyde 2,8 m over takflaten. For
takterrasse på vestre boligblokk er det forutsatt en støyskjerm eller tett rekkverk med høyde 1,8
meter, og for den østre boligblokken tett rekkverk med høyde 1,8 meter. Beregningsresultater er
129998-RIA-NOT-001
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vist i figur 9 til figur 13. Med forutsatte støyskjermingstiltak vil lydnivå på takterrasse over butikken
og på de to øvrige takterrassene ha lydnivå under grenseverdier, både fra veg og bane.
Generelle prinsipper
Private balkonger på fasader med lydnivå over nedre grenseverdi må ha lokale tiltak i form av
støyskjerming eller tett rekkverk for å tilfredsstille krav om utendørs oppholdsareal på balkong og
lydnivå utenfor vinduer. Det er ulik innfallsvinkel for støy på balkongene, og beregningsmetoden er
ikke egnet for detaljberegninger av denne typen. Det er derfor valgt å vise en generell løsning for
de deler av fasade med lydnivå over grenseverdien. I henhold til tillegg til ISO-standard for
luftlydisolasjon mot utendørs støy [7], kan man forvente ca. 3 dB, ved en skjermingsgrad med
siktlinje på fasade på grunn av skjerming på mellom 1,5 og 2,5 meter og tilnærmet heldekkende
absorberende himling. Tilsvarende er vist figur 8 fra Statens vegvesen sin veileder for lokale
støyskjermer [8], ved at man kan oppnå mellom 2 og 10 dB reduksjon i lydnivå. På grunn av større
avstand til støykilde som medfører flatere innfallsvinkel og noe lavere støyskjerm på fasade vil man
trolig kunne forvente noe i lavere del av dette intervallet, tilsvarende forventet verdi fra standarden
på ca. 3 dB.

Figur 8 Støyreduksjon for ulike løsninger av balkongskjerming fra Statens vegvesen sin veileder for lokale støyskjermer.

Sidevegger på balkonger er forutsatt tette veggskiver som vist i beregningene. Ved å benytte tett
skjerm/rekkverk med høyde 1,5 meter mot sør, samt lydabsorberende materiale i himlingen over
vil man kunne oppnå tilfredsstillende lydnivå på balkong der lydnivået overskrider grenseverdien
med opp mot 3 dB. Dette vil også skjerme bakenforliggende fasade slik at man kan få rom med
vindu mot en «stille side» (lydnivå under nedre grenseverdi utenfor vindu) for vinduer som vender
ut mot denne balkongen. I neste planfase må planløsning bearbeides, slik at man sikrer at krav for
avvikssone i kommedelplanen om gjennomgående leiligheter og soverom mot stille side
tilfredsstilles. For enkelte hjørneleiligheter eller andre spesielt utsatte steder må det muligens
benyttes ytterligere støyskjerm på privat takterrasse for å tilfredsstille bestemmelsene. Dette vil
avhenge av planløsningen som utarbeides, og vil måtte detaljeres nærmere senere.
Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer over nedre grenseverdi for gul sone er avvik fra NS 8175.
Dette forutsettes godtatt ved bestemmelser om avvikssone i kommunedelplanen, og at det derfor
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ikke vil værebehovfor å søkespesifikkdispensasjonfor dette, gitt at de krav som stilles til
bebyggelsei avvikssonener tilfredsstilt.

Lydkravtil fasader
Det må gjøresen detaljert beregningog vurderingfor oppholdsrommed lydnivåover nedre
grenseverdipå fasade,for å sikre at krav til innendørslydnivåivaretas.Dette gjøresi nesteplanfase
når endeligbygningsutforming,planløsning,osv.er bestemt.Det må påregnesbalansertventilasjon
og godelydisolerendekonstruksjonerfor deler av fasadene.

Støyfra flere kilder
Støyfra forskjelligekilder har ulike karakteristikker,hyppighet,osv.Enrekke undersøkelserviserat
støy fra togtrafikk opplevessom mindre plagsomenn støy fra veitrafikk ved sammelydnivå,og
grennseverdieneer derfor satt forskjellig.Dette er en av grunnenetil at det ikke finnesnoen
grenseverdifor sumsstøyi dagensregelverk.
Figur14 og Figur15 visersumstøyfra vegtrafikkog jernbanesamletpå utearealerog på fasade.
Utformingenav bygningskroppeni alternativ 2 medfører støy fra jernbaneer vesentligunder
grenseverdienpå fasaderinn mot bakgården.I hovedsaker det derfor lite sumstøypå fasadene,
der nord og østfasadeer dominert av jernbanestøy,og sør og vestfasadeer dominert av
vegtrafikkstøy.Dimensjoneringav fasadenemå sikreat kravenetil innendørslydnivåtilfredsstilles
fra summenav støy fra vegog bane.
Tilnærmetalt utearealhar lydnivåunder grenseverdifor jernbanestøy,og tilsvarendefor
vegtrafikkstøy.Arealeri bakgårdenog på felles takterrassehar lydnivåsom er godt under
grenseverdienefor hver enkelt kilde, og sum støy er følgeligogså relativt lavt Lden 47-55dB.På
takterrasseover butikken tilfredsstillesgrenseverdienefor hver enkelt støykilde.Samletstøynivåer
beregnettil Lden 57-60dB, som er 1-3 dB over høyesteberegnedelydnivåfra mest dominerende
støykilde.Det er lagt inn en skjermveggpå utearealet,hvor det er tiltenkt et
sitteromåde/pergola/grillplasse.l., hvor man har en ytterligere skjermetplass,hvor sumstøynivået
er ca. Lden 55 dB.
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Vedlegg alternativ 1

Figur 9: Utendørs støy på oppholdsareal og på fasader fra vegtrafikk for alternativ 2, lydnivå Lden.
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Figur 10: Utendørs støy på oppholdsareal og på fasader fra vegtrafikk for alternativ 2, lydnivå Lden.
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Figur 11: Utendørs støy på oppholdsareal og på fasader fra vegtrafikk for alternativ 2, lydnivå L den.
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Figur 12: Utendørs støy på oppholdsareal og på fasader fra jernbane for alternativ 2, lydnivå Lden.
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Figur 13: Utendørs støy på oppholdsareal og på fasader fra jernbane for alternativ 2, lydnivå Lden.
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Figur 14: Utendørs støy på oppholdsareal og på fasader fra jernbane for alternativ 2, lydnivå L den.
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Figur 15: Utendørs støy på oppholdsareal og på fasader fra jernbane for alternativ 2, lydnivå L den.
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