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SAMMENDRAG 

Multiconsult har fått i oppdrag av Bonus AS v/Axel Carlsen å gjennomføre støyutredning i forbindelse med 
reguleringsendring for eiendommen Fermannsbakken med gnr./bnr. 32/355 i Kragerø kommune. Formålet med 
reguleringsendringen er å legge til rette for parkering og leiligheter. 

Beregningene viser overskridelser av myndighetenes grenseverdier for støy fra veitrafikk på fasadene til de planlagte 
leilighetene. Kommunen kan vurdere å tillate avvik fra grenseverdiene, normalt hvis det er mulig å oppnå en stille side 
til hver av leilighetene samt at minst 50% av oppholdsrommene og minst ett soverom vender mot stille side.  

Det vil være mulig å få tilgang til stille side for samtlige leiligheter hvis tiltak utføres som beskrevet i kapittel 4.1.  

Beregninger av lydnivå på utendørs oppholdsareal viser overskridelser av grenseverdiene for balkongene til bygget 
langs Kragerøveien. Beregninger med tett rekkverk/skjerm mot Kragerøveien på balkongene viser at det er mulig å 
tilfredsstille grenseverdiene til utendørs oppholdsareal for balkongene.  

For bygget langs Fermannsbakken er beregnede lydnivåer på balkongene tilfredsstillende slik de er vist i figur 2.  

1 Bakgrunn 
Multiconsult har fått i oppdrag av Bonus AS v/Axel Carlsen å gjennomføre støyutredning i 
forbindelse med reguleringsendring for eiendommen Fermannsbakken med gnr./bnr. 32/355 i 
Kragerø kommune. Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for parkering og 
leiligheter. Denne rapporten vurderer utendørs støyforhold for planlagt støyfølsom bebyggelse på 
eiendommen og foreslår eventuelle avbøtende tiltak. 

Figur 1 viser situasjonsplan for planlagt bebyggelse på området. Det er planlagt ett hus langs 
Fermannsbakken (mot vest), og ett langs Kragerøveien (mot øst).  



Støyutredning Fermannsbakken  multiconsult.no 

Støyutredning 

 

10211750-RIA-NOT-001 10. mai 2019 / Revisjon 00 Side 2 av 7 

 

Figur 1 Situasjonsplan over området med markering av planlagte bygg (lilla farge). Kilde: Arkitekthuset AS 

Figur 2 viser leilighetsplan for planlagte leilighetsbygg. Planskissen viser at samtlige leiligheter er 
gjennomgående. Figur 3 viser skisseforslag for fasade mot nord-vest.  

 

Figur 2 Leilighetsplan for planlagte leilighetsbygg. Kilde: Arkitekthuset AS 
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Figur 3 Skisseforslag for fasade mot nord-vest. Kilde: Arkitekthuset AS 

2 Krav og retningslinjer 
I Kragerø kommuneplans samfunnsdel 2014-2026 angis følgende om støy i § 1.0:  

Nye boliger eller annen støyfølsom arealbruk skal etableres slik at de ikke utsettes for støy 
utover anbefalte grenseverdier jfr. Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanlegging, T-1442. Disse retningslinjene kommer også til anvendelse ved 
etablering av ny støyende virksomhet eller utvidelse/oppgradering av eksisterende 
virksomhet, forutsatt at endringene er så vesentlig at det kreves ny plan etter plan- og 
bygningslov. 

 Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 [1], skal legges til grunn ved 
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i 
berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for 
arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

Retningslinjen er veiledende og ikke rettslig bindende. Vesentlig avvik kan imidlertid gi grunnlag for 
innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen. Retningslinjen kan gjøres rettslig 
bindende ved å inkluderes i kommune-/reguleringsplan. 

T-1442 har til formål å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og 
friluftsområder. Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling av tre soner: 

 Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås 

 Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold 

 Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses som 
nødvendige. 

For boliger som bygges i gul støysone, må det dokumenteres med nærmere utredning hva som er 
faktisk støynivå på utendørs oppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk.  

T-1442 angir anbefalte støygrenser ved bygging av boliger som vist i tabell 1. 
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Tabell 1: Anbefalte støygrenser ved bygging av boliger (utdrag av tabell 3 i T-1442), ekvivalent støynivå Lden og maksimalt 
støynivå L5AF 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor 
vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål 

Støynivå utenfor soverom, natt 
kl. 23-07 

Vei Lden
1   55 L5AF

2   70 

 NS 8175 

Oppføring av nye boliger reguleres etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (gjeldende 
versjon er TEK17) [2]. Norsk Standard (NS) 8175 [3] er utarbeidet for å kunne brukes som referanse 
til TEK, der lydkravene angis som normerte krav i henhold til klasse A til D. Kravene i 
byggeforskriften anses å være oppfylt når grensene i NS 8175 klasse C er oppfylt. 

Tabell 2 angir krav til innendørs lydnivå, lydnivå på utendørs oppholdsareal og lydnivå utenfor vindu 
fra utendørs lydkilder for boliger i henhold til NS 8175 klasse C. 

Tabell 2: Grenseverdier for støy fra utendørs støykilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Krav [dB] 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra 
andre utendørs lydkilder  

Lden og L5AF 
Nedre grenseverdi for gul 

sone 1 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h ≤ 30 

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max, natt, kl.23-07 ≤ 45 2 

1 Grenseverdier gitt i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 [1]. 

2 Grenseverdien for A-veid maksimalt lydtrykknivå i tabell 2 gjelder steder med stor trafikk og/eller annen aktivitet 
utendørs om natten, ti hendelser eller flere som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser. 

3 Beregningsforutsetninger 

 Generelt 

Programmet Cadna/A versjon 2019 er benyttet i beregningene. Programmet beregner i henhold til 
Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy [4].  

Beregningene er gjort med utgangspunkt i oppgitt trafikkmengde, andel tungtrafikk, skiltet 
hastighet og topografiske forhold. Digitalt kartgrunnlag, situasjonskart og plantegninger datert 
21.12.2018, samt skisseforslag datert 17.12.2018 er lagt til grunn for beregningene.  
Det er benyttet markabsorpsjon = 1 («myk mark») for området, med unntak av veier. For disse er 
det benyttet markabsorpsjon = 0 («hard mark»). Det er benyttet 2. ordens refleksjoner. 

Beregningene er inklusive fasaderefleksjonsbidrag fra alle bygninger unntatt egen fasade for de 
beregnede fasadepunktene.  

 Trafikktall 

Årsdøgntrafikk (ÅDT), skiltet hastighet og andel tungtrafikk for eksisterende veier i relevant nærhet 
rundt eiendommen er hentet ut fra vegkart.no (SVV) den 7. mai 2019.  

                                                           

1 Lden:  A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på 
kveld / natt. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23, natt: 23-07. 

L5AF:  A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet 
av en nærmere angitt periode. 
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Årsdøgntrafikk og tungtrafikkandel er fremskrevet til år 2029. Framskrivningen er gjort basert på 
grunnprognoser for person- og godstransport for Telemark fra TØI-rapportene 1554/2017 [5] og 
1555/2017 [6]. I tabell 3 er det gitt en oppsummering av trafikktallene som er lagt til grunn i 
beregningene.  
 
Tabell 3: Trafikktall benyttet i beregningene. 

Veistrekning 

Registrert trafikkdata Fremskrevet (2028) 

ÅDT 
Andel 

tungtrafikk 
Gjelder 
for år 

Skiltet 
hastighet 

ÅDT 
Andel 

tungtrafikk 

Fermannsbakken 2100 6 % 2018 30 km/t 2300 7 % 

Kragerøveien nord for rundkjøring 3300 3 % 2018 60 km/t 3500 4 % 

Kragerøveien sør for rundjøring 3550 4 % 2018 30 km/t 3800 5 % 

Kragerøveien rundkjøring 3550 4 % 2018 30 km/t 3800 5 % 

 
Prosentvis, standard døgnfordeling av trafikken er hentet fra veilederen til T-1442, M-128 [7], 
utarbeidet av Miljødirektoratet. I beregningene er det tatt utgangspunkt i en standard 
døgnfordeling som gjelder for by og bynære områder (gruppe 2 i henhold til veilederen) for alle 
veiene. 

4 Beregningsresultater  

 Lydnivå på fasader 

Figur 4 viser beregnede fasadenivåer Lden for de planlagte leilighetsbyggene. Høyde på 
fasadepunkter er omtrentlige høyder og lydnivået kan endres ved justert høyde. 

 

Figur 4 Beregnede fasadenivåer, Lden. Nivåer er vist for 2. etasje.  

For bygget som ligger langs Fermannsbakken, viser beregninger tilfredsstillende lydnivåer mot 
sørøst, men med overskridelser på øvrige fasader. For bygget som ligger langs Kragerøveien, er det 
beregnet overskridelser på samtlige fasader. Fasaden mot sørvest er hovedsakelig mot stille side, 
unntatt for leilighetene mot nordvest, som ikke har tilgang til stille side.  

Det er også gjort beregninger av maksimalnivå L5AF. Beregningene viser overskridelser for lydnivå 
utenfor vindu til soverom i nattperioden med planløsning som vist i figur 2. Hvis planløsningen 
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endres slik at samtlige soverom vender mot stille side vil ekvivalentnivå Lden være dimensjonerende 
for fasadene.  

For leiligheten i nordvestre hjørnet på bygget som vender mot Kragerøveien, vil det være mulig å 
oppnå stille side hvis det for eksempel bygges en tett skjerm mellom husene som strekker seg opp 
til taket på det laver bygget, se rød markering i figur 5. Andre løsninger vil også kunne gi 
tilfredsstillende nivå på fasade. Dette kan utredes i en senere fase.  

 

Figur 5 Forslag til plassering av skjerm mellom husene markert med rødt.  

 Lydnivå på utendørs oppholdsarealer  

Beregninger av lydnivå på utendørs oppholdsareal viser overskridelser av grenseverdiene for 
balkongene til bygget langs Kragerøveien. Beregninger med tett rekkverk/skjerm mot Kragerøveien 
på balkongene viser at det er mulig å tilfredsstille grenseverdiene til utendørs oppholdsareal for 
balkongene.  

For bygget langs Fermannsbakken er beregnede lydnivåer på balkongene tilfredsstillende slik de er 
vist i figur 2.  

Med antagelse om at uteplassene tilfredsstiller krav til størrelse på utendørs oppholdsareal, vil 
anbefalingene gitt i T-1442 være oppfylt, betinget av at skjermingstiltak for balkongene langs 
Kragerøveien utføres.  

 Støysonekart 

Det er beregnet et støysonekart i 4 m høyde som viser støyutbredelsen i røde og gule soner for Lden 
i henhold til T-1442 kapitel 2.2.1, se vedlegg 1.  

5 Vurdering 
Beregningene viser overskridelser av myndighetenes grenseverdier for støy fra veitrafikk på 
fasadene til de planlagte leilighetene. Kommunen kan vurdere å tillate avvik fra grenseverdiene, 
normalt hvis det er mulig å oppnå en stille side til hver av leilighetene samt at minst 50% av 
oppholdsrommene og minst ett soverom vender mot stille side.  

Som angitt i T-1442 bør det stilles konkrete krav i planbestemmelser som er juridisk bindende. 
Eksempler på krav er:  

 Alle boenheter skal være gjennomgående og ha enstille side.  

 Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot 
stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 

 Støykrav for utendørs oppholdsarealer skal være tilfredsstilt. 

 Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon. 
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 Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig 
solavkjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 

 

Det vil være mulig å få tilgang til stille side for samtlige leiligheter hvis tiltak utføres som beskrevet i 
kapittel 4.1 og oppsummeres under: 

 For bygning langs Fermannsbakken, endres planløsning slik at soverom vender mot stille 
side 

 Det etableres skjerm mellom bygningene eller annet støyskjermingstiltak slik at alle 
leiligheter i bygning langs Kragerøveien, får stille side. 

 

T-1442 angir tiltaks-kravene først og fremst for avviksområder (typisk sentrumsområder og 
kollektivknutepunkter). Det må avklares med kommunen hvorvidt dette området er å anse som 
avvikssone, eller om man i reguleringsbestemmelsene kan tillate etablering av boliger under 
forutsetning at ovennevnte løsninger ivaretas.  

Det vil være mulig å tilfredsstille krav innendørs lydnivå for boligene med riktig 
fasadedimensjonering. Dimensjonering av fasadeelementer må utredes i en seinere fase for 
samtlige planlagte bygg.  

Det vil være mulig å tilfredsstille kravene til utendørs oppholdsareal forutsatt skjerming på 
balkongene mot Kragerøveien. 

Det bør avklares med kommunen hvor stort uteoppholdsareal som må ha tilfredsstillende 
lydnivåer. Veileder til T-1442, M-128 [7], angir at det ikke alltid trenger være krav om at hele minste 
uteareal (MUA) skal tilfredsstille grenseverdien og at kommunene derfor bør stille krav om ”stille 
del av uteoppholdsareal”. 
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Lydnivå Lden i dB, 

4.0 meter over terreng
Antall refleksjoner:

Rutenett:

Beregningshøyde:

(over terreng)

2

2 x 2 m

4.0 m

 >  35 dB

 >  40 dB

 >  45 dB

 >  50 dB

 >  55 dB

 >  60 dB

 >  65 dB

 >  70 dB

 >  75 dB

 >  80 dB

 >  85 dB

 >  90 dB

Oslo, 08.05.19

(Erik Arvidsson)
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