
 

Det er ikke utført støyberegninger i forbindelse med planarbeidet. Per nå er det kun gjort kvalitative 
vurderinger av hvorvidt tiltaket forventes å påvirke støysituasjonen med hensyn på vegtrafikkstøy i og 
ved planområdet. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i grenseverdier og anbefalinger i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442:2021, samt 
tilhørende veileder M-2061:2021.  

 

Regelverk for støy 

Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging»,  
T-1442:2021, legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av byggesaker etter plan- og 
bygningsloven (PBL) i kommunene og berørte statlige etater. Retningslinjen gir anbefalte 
grenseverdier for støynivå utendørs, på fasade og på uteoppholdsarealer for støyfølsom bebyggelse. 
Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet, endring av eksisterende anlegg eller 
virksomhet (forutsatt at endringen krever ny plan eller søknad etter PBL) samt ny bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål ved eksisterende eller planlagt støykilde. Dette for å forebygge støyplager og 
ivareta tilfredsstillende lydnivå innendørs og på utendørs oppholdsarealer.  

Grenseverdiene for soneinndeling i T-1442 varierer med type støykilde. Retningslinjens kriterier for 
soneinndeling for vegtrafikkstøy er gjengitt i tabell 1.  

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling i henhold til T-1442:2021.  

Støykilde  Gul sone  Rød sone  

Utendørs 
lydnivå  

Utendørs lydnivå i 
nattperioden   

kl. 23–07  

Utendørs 
lydnivå  

Utendørs lydnivå i 
nattperioden   

kl. 23–07  

Veg  Lden > 55 dB  L5AF > 70 dB  Lden > 65 dB  L5AF > 85 dB  

  
 

Retningslinjens anvendelse ved nye samferdselsanlegg 

Med nye samferdselsanlegg menes helt nye anlegg, samt alle tiltak på eksisterende anlegg som øker 
støynivået med 3 dB eller mer. 

Målet er å sikre at eksisterende støyfølsom bebyggelse får støynivå som ikke overskrider 
grenseverdiene i tabell 1 og ivaretar kvalitetskriteriene knyttet til støyfølsom bebyggelse beskrevet i 
retningslinjens kapittel 1.2, nemlig krav om stille side, samt tilfredsstillende støynivå på uteplass og 
innendørs. Ambisjonen bør være å sikre tilfredsstillende støyforhold på hele eiendommen og fasaden. 
Skjerming ved støykilden bør derfor være et prioritert avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak bør sikres i 
plankart og/eller i planbestemmelsene. 

Dersom det ikke oppnås tilfredsstillende støyforhold gjennom skjerming ved kilden, bør det etableres 
lokale tiltak for å overholde grenseverdiene og sikre kvalitetskriteriene. Ved store avvik fra 
kvalitetskriteriene bør det vurderes å tilby innløsning. 

Dersom det er uforholdsmessig kostbart eller teknisk vanskelig å tilfredsstille kvalitetskriteriene, kan 
det aksepteres mindre avvik fra kvalitetskriteriene. Avvik bør begrunnes i planbeskrivelsen og 
forankres i reguleringsbestemmelsene. 
 

  



Retningslinjens anvendelse ved endring og utbedring av eksisterende samferdselsanlegg 

Med endring og utbedring av eksisterende samferdselsanlegg menes alle tiltak, der endringen gir en 
økning i støynivå på 1-2 dB som følge av: 

• endret geometri, 

• økt fartsgrense, 

• økt kapasitet, 

• økt andel tungtrafikk, eller 

• endring av støyskjermer- og støyvoller. 

Målet er, på lik linje med nye anlegg, å sikre støyforhold i henhold til grenseverdiene i tabell 1 og 
kvalitetskriteriene beskrevet i retningslinjens kapittel 1.2, krav om stille side, samt tilfredsstillende 
støynivå på uteplass og innendørs. Ambisjonen bør være å sikre tilfredsstillende støyforhold på hele 
eiendommen og fasaden. Skjerming ved støykilden bør derfor være et prioritert avbøtende tiltak. 
Avbøtende tiltak bør sikres i plankart og/eller i planbestemmelsene. 

Ved endring og utbedring av eksisterende anlegg kan omfang og kostnad ved støydempende tiltak 
vurderes opp mot effekten av tiltaket og prosjektets totale kostnadsramme. Jo høyere støynivå, jo 
viktigere er det å gjøre skjermingstiltak. Eventuelle avvik bør begrunnes i planbeskrivelsen.  

For mindre tiltak som ikke omfattes av punktlisten over og som ikke øker støynivået, eksempelvis 
gang- og sykkelveger, er det ikke nødvendig å gjøre avbøtende tiltak. 

Det er heller ikke nødvendig å gjøre tiltak dersom grenseverdiene ikke er overskredet. 

 

Vurderinger 

Normalt vil hastigheten, og dermed også støynivåene, i og ved en rundkjøring være lavere enn 
hastigheten i et vegkryss ettersom kjøretøyene som ikke svinger av i vegkrysset beholder sin 
hastighet gjennom krysset. Samtidig vil en rundkjøring noen ganger medføre at vegbanen flyttes 
nærmere eventuelle boliger i området. Det forventes likevel ikke at den nye rundkjøringen i dette 
prosjektet vil gi merkbar økning av vegtrafikkstøy (3 dB eller mer) i og ved planområdet. Prosjektet 
anses derfor som en endring / utvidelse av eksisterende veganlegg, fremfor et nytt 
samferdselsanlegg.  

I henhold til T-1442 skal det utføres en nærmere vurdering av behov for støydempende tiltak for de 
nærmeste boliger og støyfølsomme bebyggelser dersom støynivåene øker med 1-2 dB som følge av 
den nye rundkjøringen. Omfang og kostnad ved støydempende tiltak vurderes opp mot effekten av 
tiltaket og prosjektets totale kostnadsramme.  

Kvalitative vurderinger tyder på at en eventuell økning i støynivå som følge av rundkjøringen vil være 
lavere enn 1 dB, slik at det ikke vil være behov for å vurdere behov for tiltak for nærmeste 
støyfølsomme bebyggelser i området. Når endelig veigeometri/løsning foreligger, anbefales det likevel 
å gjøre mer detaljerte / kvantitative støyberegninger for å fastslå en eventuell støyendring mer 
detaljert.   

 


