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1 . Innledning

I forbindelse med utarbeiding av detalj reguleringsplan for Fladstad del II i Rakkestad
kommune har Mjøsplan AS fått i oppdrag å utarbeide en støyrapport. Rapporten tar for seg
støysituasjonen på området ut fra nærliggende veier. Alle anbefalinger vedrørende
støyskjerming e r forslag fra støykonsulent, utforming og utføring er utbyggers ansvar.

2. Begreper

Lp,A e qT Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h) som midlingsperiode (Lp,Aeq24h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB og støy om natten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et statistisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

Området reguleringsplanen gjelder for ligger på gbnr. 7/294 innti l fv. 124 Storgata som er
dimensjonerende veg i støyberegningen. Kartgrunnlaget som er benyttet er mottatt grunnkart
fra Ambita infoland 1 7.01 .201 8 og f orutsettes korrekt.

Fylkesmannen har følgende uttalelse angående støy:
«Nye boliger med uteoppholds - og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med
retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det
eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett
soverom, skal ha vindu i fasade som til fredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.»

I Utfyllende bestemmelser for gjeldende Kommuneplan 2011 – 202 2 for Rakkestad
kommune, står følgende om støy:

« § 1.1 Nye boligområder
d. Arealer og anlegg som skal benyttes av barn og unge skal være sikret mot forure nsning,
støy, trafikkfare og annen helsefare. Arealene skal være egnet for ulike typer lek på ulike
årstider og for ulike aldersgrupper.
e. Det skal foretas støyberegning ved utarbeidelse av ny reguleringsplan eller
bebyggelsesplan nær støykilder jfr. retningslinjer. Miljødepartementets retningslinjer T - 1442
om støy skal gjelde i nye boligområder.

Retningslinjer til § 1.1:
Støy nivå for utendørs og innendørs arealer skal være i samsvar med statlige retningslinjer.
Behovet for variasjon i fellesområdene øker me d byggeområdets størrelse. »

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærmest støykilden og bebyggelse
bør unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom støydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier for veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1: GRENSEVERDIER VEGTRAF IKKSTØY

Utendørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS8175 lik nedre verdi for gul sone,
Lden=55dB (se tabell 2). Denne verdien gjelder også utenfor vindu mot støyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.
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Innendørs støygrenser
Kravene til innvendig støy for boliger er angit t i Byggteknisk forskrift (TEK1 7 ) og tilsier at
klasse C i NS 81 75 er tilfredsstillende . Følgende krav gjelder for innvendig støy i klasse C:

TABELL 2: MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstill er dagens byggekrav kan man foruts ette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.
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3.2. Trafikkdata
Trafikkdata for fv. 1 24 Storgata er hentet fra Statens vegvesen s vegdatabase via vegkart.no.

Iht. T - 1 442 skal tallene fremdateres 1 0 - 20 år. Nasjonal transportplan angir forventet årlig
trafikkvekst i ulike perioder, og avhengig av tidsperiode og type kjøretøy varierer de nn e fra
ca . 0,7 til 2,0%. Ut ifra dette er tallene fremdatert til 202 8 med en trafikkvekst på 2%. Dette
gir følgen de data:

Vei
Skiltet fartsgrense
[km/t]

Andel tunge
kjøretøy

ÅDT
2017

ÅDT
2029

Fv. 124 Storgata 5 0 7 % 7420 9400

TABELL 2 : TRAFIKKDATA

Fordelingen av ÅDT er vist i tabell 3. Gruppe 2 er definert som « by - og bynære områder » i T -
1 442, og er benyttet for fv. 1 24 Storgata .

TABELL 3 : FORDELING AV ÅDT
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3.3. D agens situasjon
Kart 1 viser dagens situasjon hvor plan områdets avgrensning er markert med blå stiplet linje .

KART 1 : DAGENS SITUASJON
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3.4. Planlagt situasjon
På kart 2 vises mulighetsskisse av planlagt bebyggelse .

KART 2: MULIGHETSSKISSE AV P LANLAGT SITUASJON
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4. Beregninger

Det er i første omgang utarbeidet et støysonekart iht. retningslinjene i T - 1442 som tilsvarer
4m mottakerhøyde og beregningsenhet Lden. Dette tilsvarer støynivå et i en lav 2.etasje. I
tillegg er det kartlagt støy i 1,5m mottakerhøyde for å illustrere støynivå på bakkenivå og mot
1.etasje . Ut fra disse beregningene er det videre vurdert støyreduserende tiltak.

For å gjennomføre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
ber egningsprogrammet NoMes 4.6 . For behandling av kartdata og digitale tegninger er
Gemini Terreng v 1 3 benyttet . Det er ikke tatt hensyn til refleksjoner fra bygninger og andre
objekter .
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5. Resultater

5.1 . Støysonekart
Støy sonekartet er vist under med de aktuelle byggene markert med blå farge. Det er
beregnet gul og rød støysone med grunnlag i grense verdiene som er beskrevet i tabell 1 .

KART 3: STØYSONEKART , LDEN 4M
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5.2. Støy i 1 ,5m mottakerhøyde
Kart 4 viser støynivå i 1 ,5m mottakerhøyde som illustrerer støynivå mot bakkeplan og
1 .etasje.

KART 4 : KARTLEGGING AV UTVEND IG STØY , LDEN 1 .5 M

Som støy kart leggingen viser, vil byggene lengst sør vest ligge i gul støysone i 4m og 1 ,5m
mottakerhøyde . Ut ifra dette er det vurdert støyskjerm med høyde ca. 2 m for å redusere
støynivået til boligene nærmest Storgata .
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5.3. Vurdering av tiltak
De påfølgende kartene viser støynivået medregnet støyskjerm.

KART 5 : STØYSONEKART , LDEN 4M M/SKJERM ING
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KART 6: KARTLEGGING AV UTVEND IG STØY , LDEN 1 .5 M M/SKJERM ING

Med støyskjerming er det bare fasaden på de sør vestre byggene som er innenfor gul
støysone i 4m mottakerhøyde. Ved 1 .5 m mottakerhøyde vil ingen av boligen e lengst sør
ligge i gul støysone.

5.4. I nnvendig støy
I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man forutsette ca . 35dB differanse på ute - og
innenivå. I forhold til støynivået som inntreffer er det dermed ikke nødvendig å beregne
innvendig støy ytterligere forutsatt at byggene er utført iht. TEK1 7 med balansert ventilasjon.
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5 Konklusjon

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med utarbeiding av detalj reguleringsplan for
Fladstad del II i Rakkestad kommune. Følgende vurderinger legges til grunn:

Utvendig støy
Utearealet til boligene lengst sør vest i området vil ligge i gul støysone uten tiltak. For å
tilfredsstille anbefalt grenseverdi i T - 1442 for alle boligen e er det nødvendig å etablere
støyskjerm ing i ca . 2 m høyde langs teiggrense mot fv. 124 Storgata og Heggveien .

Støy mot fasade
Ved etablering av støyskjerm vil alle fasader i nivå som tilsvarer 1.etasje li gge utenfor gul
støysone. Byggene lengst sør vest vil fortsatt ligge i gul sone i nivå som tilsvarer 2.etasje , og
bør d erfor planlegges med støyfølsomme rom i 1.etasje og på stille side i 2.etasje .

Innvendig støy
Med støynivået som inntreffer vil k ravene til innvendig støy i NS8175 oppfylles forutsatt
balansert ventilasjon og ingen perforeringer som svekker lydisoleringen på støyutsatte
fasader.
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