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STØY TYRIFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE, HOLE. 

Viser til bestilling av dokumentasjon av støy ved denne planen for Tyri-

fjord Videregående skole på Røyse. Planen viser byggearealer for under-

visning.  

 

Støy er beregnet som støysonekart for hele planområdet. 

  

 

Trafikktall.  

 

Det er benyttet trafikktall fra Statens vegvesen. Trafikken (årsdøgntra-

fikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem i tid. 

 

Veg ÅDT Hastighet km/t Andel tunge kjt. % 

Fv150  2 170 40 3 

 

Øvrige veger har så liten trafikk at de ikke vil gi nevneverdige støybidrag. 

 

 

Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er 

T-1442 (2016) fra MD.  

Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder 

ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Tallene er oppgitt i 

dB, frittfeltverdier.  

Støynivå på uteplass og uten-

for rom med støyfølsom bruk  

Støynivå utenfor soverom,  

natt kl. 23 – 07  

55 Lden 70 L5AF 

• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i 

tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og re-

kreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T-1442/2012.  

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA 

tillegg, og støy på natten (23-07) 10 dBA tillegg. 
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Andelen tunge kjøretøy indikerer at det er lite tungtrafikk om natten. Så li-

ten at maksimalnivå ikke blir gjeldende. 

 

 

Resultater og konklusjoner. 

 

Støysonekartet viser at støynivå i byggbare soner for høyden 2 m over ter-

rengnivå og foran 1.etg blir lavere enn grenseverdien Lden=55 dBA. 

 

For høyden 5 m over terrengnivå, dvs. ved 2.etg, kan bygg som eventuelt 

blir plassert nære byggegrensen, få utvendig støynivå over Lden=55 dBA.  

 

Reguleringsplanen viser ingen nye bygg, eller om det blir tillatt med boli-

ger i områdene for undervisning. Men bygges det helt inntil byggegrensen, 

bør eventuelle boliger der ha vinduer som vender vekk fra vegen, spesielt 

soverom. Undervisningsrom vil en ikke ha problemer med å dempe mht 

innendørs støy.  

 

Det kan derfor konkluderes at skolen får fasadeverdier og uteområder som 

tilfredsstiller retningslinjene T-1442 (2012). 

 

Innestøynivået er ikke beregnet eller vurdert da de også blir lavere enn 

grenseverdiene med så lave utestøynivå som her.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Leifsen 

 


