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NOTAT  
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EMNE Støy fra vegtrafikk på fasader og utendørs 
oppholdsarealer 

TILGJENGELIGHET Åpen 
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KONTAKTPERSON Østavind arkitekter v/Daniel Eggereide SAKSBEHANDLER Christer Aarnæs 
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SAMMENDRAG 

Multiconsult har på oppdrag for R3 Utvikling AS via Daniel Eggereide i Østavind arkitekter beregnet støynivå fra 
vegtrafikk på fasader og utendørs oppholdsarealer for planlagt bebyggelse på adresse Rådhusgata 3 (g.nr./b.nr. 
2/1787) i Moss kommune.  

Dette er andre revisjon av notatet. Endringer fra forrige revisjon består i at antall etasjer er redusert for planlagt bygg i 
bakgård, og at det er planlagt felles takterrasse på toppen av dette bygget.  

Beregningene er utført med utgangspunkt i plantegninger og utomhusplan datert 1.10.2021. 

Eksisterende jernbanelinje er planlagt lagt i tunnel ifm. InterCity-prosjektet Sandbukta–Såstad–Moss, med planlagt 
sluttstillelse i 2024. Støyutredning gjort ifm. dette prosjektet viser at eiendommen vil befinne seg utenfor gul støysone 
fra jernbanestøy når dette prosjektet er gjennomført. Følgelig er ikke støy fra togtrafikk vurdert nærmere. 

Beregninger av støy på utendørs oppholdsarealer viser at lydnivå vil være under gjeldende grenseverdier på planlagte 
felles utendørs oppholdsarealer, både på terreng og på felles takterrasser. 

Videre beregnes det på bygget nærmest Rådhusgata støy over grenseverdi for hele fasadene mot sørvest og sørøst, 
samt tilnærmet hele fasaden mot nordøst. Planlagt bygg i bakgård får døgnveid lydnivå (Lden) som tilfredsstiller 
grenseverdi på alle fasader. 

Beregnede fasadenivåer medfører at støykravene gitt i forslag til reguleringsbestemmelser blir tilfredsstilt. Tre av 
leilighetene har riktignok ingen oppholdsrom mot stille side, uten at det etableres skjermingstiltak. Dette gjelder 
hjørneleilighetene i 2–4. etg. mot Rådhusgata/Fleischers gate. Dette er planlagt løst ved å legge soveromsvindu mot 
innglasset balkong, noe som vil medføre at lydnivå utenfor soveromsvindu tilfredsstiller grenseverdi også for disse 
leilighetene.  

Krav til innendørs lydnivå vil kunne la seg tilfredsstille med riktig dimensjonering av fasadeelementenes lydisolerende 
egenskaper. Det må påregnes bruk av vinduer og evt. vegger med spesielt gode lydisolerende egenskaper, spesielt for 
fasade mot Rådhusgata. Detaljberegninger av innendørs lydnivå må utføres i en senere fase. 
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1 Bakgrunn 
Multiconsult har på oppdrag fra R3 Utvikling AS via Østavind arkitekter ved Daniel Eggereide 
beregnet støynivå fra vegtrafikk på fasader og utendørs oppholdsarealer for planlagt bebyggelse på 
eiendommen med adresse Rådhusgata 3 (g.nr./b.nr. 2/1787) i Moss kommune. 

Notatet oppsummerer beregnet støy på utendørs oppholdsarealer og fasader for foreliggende 
tegningsgrunnlag datert 1.10.2021. Figur 1 viser situasjonsplan for prosjektet, mens figur 2 og 3 
viser planlagt bebyggelse slik den fremstår i 3D-modell. 

Dette er andre revisjon av notatet. Endringer fra forrige revisjon består i at antall etasjer er redusert 
for planlagt bygg i bakgård, og at det er planlagt felles takterrasse på toppen av dette bygget. 

 

Figur 1: Situasjonsplan, datert 1.10.2021. Kilde: Østavind arkitekter. 
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Figur 2: 3D-modell sett fra sør. Kilde: Østavind arkitekter. 

 

Figur 3: 3D-modell sett fra nord. Kilde: Østavind arkitekter. 
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2 Krav og retningslinjer 

 Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven 

Generelle krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor bygninger 
er gitt i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven av 2017 (TEK 17) [1], § 13-6. Norsk Standard 
(NS) 8175 [2] 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 1 angir krav til lydnivå på utearealer og fasader fra utendørs lydkilder for boliger, samt krav 

til innendørs lydnivå i boliger fra utendørs lydkilder i henhold til NS 8175, klasse C. 

Tabell 1: Grenseverdier for støy fra utendørs støykilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Krav [dB] 

Lydnivå på uteoppholdsareal og 
utenfor vindu 

Lden  
L5AF 

Nedre grenseverdi for 
respektiv gul sone 

I oppholds- og soverom fra 
utendørs lydkilder 

Lp,A,24 h ≤ 30 

I soverom fra utendørs lydkilder 
Lp,AF,max 

natt, kl.23-07 
≤ 45* 

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

 Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442 [3], som skal legges til 
grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i 
kommunene og i berørte statlige etater.  

T-1442 gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt 
eksisterende virksomhet. Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner: 

• Rød sone, nærmest støykilden, er 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 

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell 2. 

Tabell 2: Kriterier for soneinndeling. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltverdier. 

Støykilde Gul støysone Rød Støysone 

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå i 
nattperioden,  

kl. 23-07 

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå i 
nattperioden,  

kl. 23-07 

Veg 55 ≤ Lden ≤ 65 70 ≤ L5AF ≤ 85 Lden ≥ 65 L5AF ≥ 85 

Bane 58 ≤ Lden ≤ 68 75 ≤ L5AF ≤ 90 Lden ≥ 68 L5AF ≥ 90 
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Anbefalte grenseverdier for støy på utendørs oppholdsareal og fasader er gitt i T-1442s tabell 2, 

gjengitt under i tabell 3. 

Tabell 3: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

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

Støynivå utenfor soverom, 
natt  

kl. 23-07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB 

 

 Reguleringsbestemmelser 

For den aktuelle eiendommen gjelder kommuneplanen [4], som sier at T-1442 skal legges til grunn 
ved planlegging og bygging av tiltak for støyfølsom bruk.  

Det er utarbeidet et forslag til reguleringsbestemmelser for eiendommen, der grenseverdier for 
støy er ivaretatt. Alle beregningsresultater i notatet er vurdert mot dette forslaget til 
reguleringsbestemmelser. Punkt 2.4 «Støy og luftkvalitet» i forslaget angir følgende:  

«Støynivåer skal ikke overskride grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/21.  

Boligbebyggelse tillates oppført i område som overskrider grenseverdiene i tabell 2, så framt 
boenhet er gjennomgående, har stille side med balkong innenfor grenseverdiene, minimum 50 % av 
rom med støyfølsom bruk mot stille side og minst ett soverom som oppfyller tabell 2.  

I tillegg tillates inntil 4 leiligheter oppført i område som overskrider grenseverdiene i tabell 3*, så 
framt vindu til minst ett soverom er skjermet slik at det oppfyller tabell 3*. 

Alle boenheter som ligger innenfor gul støysone, skal ha balansert ventilasjon og utvendig 
solskjerming. MUA på balkong og takterrasse med støynivå over Lden 55dB skal sikres etablert med 
nødvendige støydempende tiltak, som f.eks. tett rekkverk og lydabsorberende himling for å oppnå 
tilfredsstillende støynivå.» 

 

*) Det er i forslaget til reguleringsbestemmelser angitt «tabell 3», men Multiconsults tolkning er at 
det er at dette er en skrivefeil, og intensjonen er å henvise til tabell 2 også i dette avsnittet av 
forslaget. 

3 Beregningsforutsetninger 
Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikk [5] ved hjelp av programmet 
Cadna/A versjon 2021 MR2. Beregningene er utført med utgangspunkt i angitt trafikkmengde, 
andel tungtrafikk, skiltet hastighet, topografiske forhold på stedet samt tegningsgrunnlag mottatt 
fra arkitekt.  

Det er gjort beregninger av lydnivå på fasader, samt på planlagt utendørs oppholdsareal (1,5 meter 
over terreng/gulv). Opptil 2. ordens refleksjoner er inkludert. Det er antatt markabsorpsjon = 0 
(«hard mark») for hele området, unntatt grøntareal. 

Beregningsresultatene inkluderer fasaderefleksjon fra alle eksisterende bygninger, men ikke for 
planlagte nybygg, iht. T-1442. 
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 Trafikktall 

Trafikktall, både dagens og fremtidig situasjon, for Kirkegata og Jernbanegata er mottatt fra Moss 
kommune ved Ernst Ole Bekkedal. ÅDT for Storgata og Dronningens gate er hentet fra 
trafikkanalyse utført ifm. sentrumsplan for Moss [6]. Tungtrafikkandel for Storgata og Dronningens 
gate er basert på trafikktellinger mottatt fra Moss kommune.  

For Rådhusgata ble det den 2.2.2021 utført en forenklet trafikktelling iht. beskrivelse gitt i veileder 
til T-1442 [7], og både ÅDT og tungtrafikkandel er basert på denne tellingen. For å ta høyde for 
redusert trafikk som følge av utstrakt bruk av hjemmekontor på tidspunktet tellingen ble 
gjennomført, ble telleresultatet multiplisert med 2 (resulterende ÅDT basert på telling er gitt i tabell 
4). Dette anses som en konservativ tilnærming. Årsaken til at trafikktellingen ble gjennomført er at 
tidligere benyttede trafikktall for Rådhusgata fremstod som for høye i forhold til opplevd trafikk.  

Øvrige trafikktall er hentet fra Statens Vegvesens database NVDB [8]. 

Alle trafikktall, med unntak av Kirkegata og Jernbanegata, er fremskrevet til 2034 basert på 
Transportøkonomisk institutts prognoser [9]. Benyttede trafikktall er vist i tabell 4. 

 
Tabell 4: Beregningsgrunnlag for vegnettet rundt prosjektet. 

Veg ÅDT 
(telleår) 

ÅDT 
(2034) 

Tungtrafikkandel 
[%] 

Hastighet 
[km/t] 

Rådhusplass 25692 (2018) 30400 8 50 

Rådhusgata 2840 (2021) 3200 3 30 

Kransen 19216 (2018) 22900 11 50 

Storgata 1800 (2012) 2300 23 30 

Dronningens gate 500 (2019) 600 5 30 

Kirkegata 2340 (2016) 2800 3 30 

Jernbanegata 3100 (2010) 4100 6 30 

Vogts gate 17498 (2018) 20700 9 40 
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4 Tog 
Jernbanen er planlagt lagt i tunnel under Moss fra år 2024. Med planlagt plassering av tunnelløp og 
togstasjon befinner prosjektet seg utenfor gul sone for støy fra togtrafikk, se figur 4 hentet fra notat 
«Østfoldbanen Sandbukta–Moss–Såstad, støy i dagsonen» [10]. Det er dermed ikke ansett som 
nødvendig å utføre beregninger for støy fra togtrafikk. 

 

Figur 4: Utsnitt av støysonekart for fremtidig situasjon etter ferdigstillelse av ny jernbanetunnel.. 

  

Rådhusgata 3 
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5 Beregningsresultater 

 Lydnivå på utendørs oppholdsarealer 

Beregningene viser at planlagt utendørs oppholdsareal på bakkeplan får lydnivåer under 
grenseverdi Lden 55 dB, som vist i figur 5.  

 

Figur 5: Lydnivå (Lden) på utendørs oppholdsareal på bakkeplan. Beregningene er utført 1,5 meter over terreng. 

Lydnivå på felles takterrasser skal tilfredsstille grenseverdi alle steder. Dette gjelder for hele 
takterrassen på bygget i bakgården, og på den nordligste takterrassen på blokkbygget. Midtre og 
sørligste takterrasse på blokkbygget er private, og for disse er det tilstrekkelig at deler av arealet 
har lydnivå som tilfredsstiller grenseverdi. Med tett rekkverk med høyder over terrassegulv som 
angitt i figur 6 og 7, oppnås det tilstrekkelig skjerming på alle takterrasser.  
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Figur 6: Lydnivå (Lden) på utendørs oppholdsareal på tak, for blokken mot Rådhusgata. Forslag til høyde for tett 
rekkverk/skjerm er angitt. Beregningene er utført 1,5 meter over gulv. 

 

Figur 7: Lydnivå (Lden) på utendørs oppholdsareal på tak, for bygget i bakgården. Nødvendig høyde for tett 
rekkverk/skjerm for å sikre tilfredsstillende lydnivå på hele takterrassen er angitt. Beregningene er utført 1,5 meter 
over gulv. 

Skjermhøyde: 1,2m 

Skjermhøyde: 1,2m 

Skjermhøyde: 1,2m 

Skjermhøyde: 1,3m 
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 Døgnveid lydnivå på fasader 

Beregningene av lydnivå på fasader (Lden) er vist i figur 8–11. Det beregnes lydnivå over grenseverdi 
(Lden 55 dB) på fasader mot nordøst, sørøst og sørvest for bygg ut mot Rådhusgata. For fasadene 
mot sørøst og sørvest beregnes lydnivå Lden opptil 64 dB, altså en overskridelse av grenseverdi på 
opptil 9 dB. 

For bygget i bakgården er det ikke beregnet døgnveid lydnivå (Lden) over grenseverdi på noen 
fasader.  

De beregnede verdiene viser at støykravene gitt i forslaget til reguleringsbestemmelser 
tilfredsstilles for samtlige leiligheter.  
Med unntak av de tre hjørneleilighetene i 2–4. etg. mot Rådhusgata/Fleischers gate, har alle 
leiligheter minimum 50 % av rommene med støyfølsom bruk vendt mot stille side (herav minst et 
soverom), samt balkong mot stille side. De tre hjørneleilighetene nevnt ovenfor kan regnes med 
blant de inntil fire leilighetene som tillates oppført i område som overskrider grenseverdiene, i og 
med at det planlegges med soveromsvindu mot innglasset balkong. Dette vil sikre at lydnivå utenfor 
soveromsvindu tilfredsstiller grenseverdi også for disse leilighetene.  

 

Figur 8: Lydnivå (Lden) på fasader. Perspektiv fra sør. 
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Figur 9: Lydnivå (Lden) på fasader. Perspektiv fra øst. Verdiene i det blå feltet er lydnivå på den delen av fasaden som 
vender mot Storgata. 

 

Figur 10: Lydnivå (Lden) på fasader. Perspektiv fra nord. 
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Figur 11: Lydnivå (Lden) på fasader. Perspektiv fra vest. 
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 Maksimalt lydnivå på fasader 

Beregninger av maksimalt lydnivå er gjennomført, resultatene vises i figur 12–15. Fasade mot 
Rådhusgata får maksimalt støynivå opp til 82 dB der det planlegges boliger. For soverom som 
vender mot Rådhusgata, kan maksimalnivå bli dimensjonerende for krav til fasadens 
lydreduksjonstall. Se kapittel 0 for ytterligere informasjon. 

 

Figur 12: Lydnivå (L5AF) på fasader. Perspektiv fra sør. 

 

Figur 13: Lydnivå (L5AF) på fasader. Perspektiv fra øst. 
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Figur 14: Lydnivå (L5AF) på fasader. Perspektiv fra nord. 

 

Figur 15: Lydnivå (L5AF) på fasader. Perspektiv fra vest. 
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 Innendørs lydnivå 

Tilfredsstillende innendørs lydnivå kan oppnås ved riktig dimensjonering av fasadeelementenes 
lydisolerende egenskaper. Det må imidlertid påregnes bruk av vinduer og evt. vegger med spesielt 
gode lydisolerende egenskaper, spesielt for fasade mot Rådhusgata. Detaljberegninger av 
innendørs lydnivå må utføres i en senere detaljeringsfase for å sikre at grenseverdier angitt i 
NS 8175 blir tilfredsstilt. 

Det gjøres oppmerksom på at innendørs grenseverdi for maksimalt lydnivå kun gjelder for soverom, 
og gjelder på steder med stor trafikk og/eller annen aktivitet utendørs om natten, ti hendelser eller 
flere som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser. Det er ikke gjort en vurdering av 
dette ved beregning av maksimalt lydnivå på fasader, vist i kapittel 5.3. Årsaken er at grunnlaget for 
trafikktall i Rådhusgata er basert på en forenklet trafikktelling, og gir derfor begrenset med 
informasjon om tungtrafikkandel på natt. I detaljprosjekteringsfasen bør man derfor utrede 
trafikkmengde/-sammensetning på natt nærmere, for å avgjøre om det er nødvendig å bruke 
maksimalt lydnivå på fasade som dimensjoneringsgrunnlag ved beregning av innendørs lydnivå for 
utsatte soverom.  

6 Konklusjoner 
Beregninger av støy fra vegtrafikk viser at planlagt utendørs oppholdsareal får lydnivå under 
grenseverdi Lden 55 dB. Dette gjelder både på bakkeplan, og på felles takterrasser. 

Beregninger av lydnivå på fasader tilhørende bygg mot Rådhusgata viser at hele fasaden mot sørøst 
og sørvest, samt tilnærmet hele fasaden mot nordøst, får lydnivå over grenseverdi. Overskridelsene 
er opp til 9 dB.  
For planlagt bygg i bakgården er det ikke beregnet lydnivå over grenseverdi for døgnveid lydnivå 
(Lden) for noen av fasadene.  

Beregnede fasadenivåer medfører at støykravene gitt i forslaget til reguleringsbestemmelser blir 
tilfredsstilt. Tre av leilighetene har ingen oppholdsrom mot stille side, uten at det etableres 
skjermingstiltak. Dette gjelder hjørneleilighetene i 2–4. etg. mot Rådhusgata/Fleischers gate. Dette 
er planlagt løst ved å legge soveromsvindu mot innglasset balkong, noe som vil medføre at lydnivå 
utenfor soveromsvindu tilfredsstiller grenseverdi også for disse leilighetene.  

Krav til innendørs lydnivå vil kunne la seg tilfredsstille med riktig dimensjonering av 
fasadeelementenes lydisolerende egenskaper. Det må påregnes bruk av vinduer og evt. vegger med 
spesielt gode lydisolerende egenskaper, spesielt for fasade mot Rådhusgata. Detaljberegninger av 
innendørs lydnivå må utføres i en senere fase. 
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