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Sammendrag
•
•
•
•

Det er gjennomført en støyfaglig utredning knyttet til utendørs støynivå ifm. detaljregulering av
Riddersand skole – eiendom gnr./bnr. 41/10 og 38/44.
Eiendommen ligger delvis i gul støysone i tråd med T-1442.
Et lite område av eiendommen langs fylkesveien oppfyller ikke krav til utendørs støynivå som
gitt i TEK/NS8175 klasse C. Resterende arealer oppfyller krav til støynivå.
Det er tilstrekkelig med uteoppholdsarealer som oppfyller krav til støynivå uten at det
gjennomføres støyreduserende tiltak.
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Grenseverdier
I tråd med kommuneplanen for Fet kommune §1.13 skal T-1442 «Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging» legges til grunn for utendørs støyforhold. I T-1442 er det definert en gul og en rød
støysone. I rød støysone skal støyfølsom bebyggelse som blant annet skoler unngås. Gul støysone er
en vurderingssone som krever en støyfaglig utreding for å sikre at gjeldende krav til støynivå ivaretas.
Støy fra FV277 som går rett ved planområdet gjør at deler av planområdet ligger i gul støysone. Gul
støysone defineres av parameteren Lden 4 m over terreng. Lden er et årsmidlet støynivå hvor støy på
kveld og natt gis et straffetillegg på henholdsvis 5 dB og 10 dB.
I tråd med byggteknisk forskrift er preaksepterte ytelser for lydforhold oppfylt ved å minimum
tilfredsstille klasse C i NS8175:2012 «Lydforhold i bygninger – lydklasser for ulike bygningstyper». For
undervisningsbygg er kravet at støynivå på uteoppholdsarealer ikke skal være høyere enn nedre
grenseverdi for gul støysone som gitt i T-1442. Målestørrelsen som skal benyttes for skoler er Ld,
støynivå i brukstid/dagtid. For uteoppholdsarealer skal det i tråd med veilederen til T-1442, M128,
benyttes en beregningshøyde på 1,5 m. Det er ingen krav til støynivå utenfor fasader for
undervisningsbygg.
Gjeldene krav til støynivå på uteoppholdsarealer i tråd med NS-8175:20102 klasse C:
•

Støynivå Ld (dagtid) ≤ 55 dB.
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Forutsetninger og metode
Utendørs støynivå er beregnet i tråd med Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy (nord96) med
programvaren Cadnaa fra Datakustik. Trafikkdata er hentet inn fra karttjenesten fra Statens Vegvesen
«vegkart.no». I tråd med T-1442 skal det benyttes en trafikkprognose 10 år frem i tid, trafikktall er
derfor fremskrevet til år 2030 i tråd med TØI rapport 1554/2017. Trafikktall som er benyttet i
beregningene er gjengitt i tabell 1.
Det er tatt utgangspunkt i utomhusplan fra LARK datert 27.august 2018. «Riddersand – Utomhusplan
L1817-alt2_27_aug2018.pdf».
I tråd med veilederen til T-1442, M-128, er støynivå på uteoppholdsarealer beregnet i høyde 1,5 m.
Veger og bygninger er modellert som akustisk reflekterende. Refleksjoner fra det nye skolebygget er
ikke inkludert, i henhold til definisjonen av Lden/Ld.

Tabell 1 - Trafikktall.

Veg

Andel lange
kjøretøy

Fartsgrense

Døgnfordeling

FV277,
Kirkeveien

5%

40/50 km/t nord/sør for
Løkenveien

Gruppe 1 iht. M-128, «typisk 1590
riksveg»
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Beregnet støynivå
Utendørs støynivå
Beregnet støynivå vises på støykartet i vedlegg 1. Krav til støynivå på uteoppholdsarealer for skoler,
Ld ≤ 55 dB 1,5 m over terreng, oppfylles alle steder med unntak av et område som utgjøres av arealet
som strekker seg ca. 12 m inn på reguleringsområdet fra øst. Store deler av dette arealet utgjøres av
parkeringsplasser, dagens busslomme og tilkomstarealer.
Resterende arealer, som er bedre egnet til oppholdsarealer, oppfyller kravene som gjelder til utendørs
støynivå. Da det meste av arealet på reguleringsområdet oppfyller krav til støynivå, og arealene som
ikke oppfyller krav til støynivå er mindre egnet som uteoppholdsarealer anses det ikke som nødvendig
å gjøre skjermingstiltak for å oppfylle kravene som gjelder til utendørs støynivå.

Støynivå utenfor fasade, innendørs støynivå
Det er ikke krav til utendørs støynivå utenfor fasade på undervisningsbygninger. Krav til innendørs
støynivå fra utendørs støykilder vil kunne ivaretas med en vanlig fasade og vinduer med moderat
lydisolering. Dimensjonering av lydisolasjon i vinduer og fasade må gjøres som en del av
detaljprosjekteringen.
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Riddersand skole

Utendørs støynivå.
Trafikkprognose for år 2030.

Beregningsoppløsning: 2 x 2 m
Støynivå Ld [dB] 1.5 m.o.t.
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