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Praktiserting av T-1442 (2012)   
 
 

Utbygging av støyømfintlige formål 



God sakshåndtering-boliger 

Sikre som tidlig tema 

Binde  plangrep: 
 
 

Hva er tillatt? 
Hva må gjøres? 

Sikre  plangrep: 
 

Egnet? 
Plangrep? 

Sikre  gjennomføring 
 

R-bestemmelser 

FM 

FM 

Sikre  grep og  
gjennomføring 
 

Kontroll 
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K 

R 

B 



Status 2012 - boliger 
Støyvarselkart: 

 

Kpl.bestemmelser: 

 

R-bestemmelser: 
 

Støyfaglig utredning: 
 

Behandling av plan/sak 
 

Gode eksempler: 

 

Vegvesenet har laget kart 2025 ERfv. Mange 
kommuner får kommunalveg kartlagt i 2012. 
 
Ytterst få kommuner har 
Bergen:  65/70/73, 55 stille side (veg). 
Egnethetvurdering, sol/kjøl. 
 
Mange har. Noen er gode/konkrete. 
”Følg T-1442” er dårlig,  må tolkes 
 
Ulik praksis ?/ tolkbart av utreder ? 
 
 
Vi kjenner ikke praksis og konfliktene! 
Privatisert  byggesakshåndtering. 
 
Ingen praktiske eksempler for trengte 
situasjoner. Ingen stjerneeksempler. 
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Ventilasjon i lite støybelastet bolig 

< ca 65  dBA 

Støydempet ventil 

”stille side” 
 ( < 55 dBA) 1 

2 
Avtrekk er forutsatt 

<  65 dBA 

Ventilasjon gjennom vindu 

Ventilasjon gjennom  
ytterveggsventil. Funksjon 
om sommeren? Ren luft ? 

? 
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Ventilasjon i støybelastet bolig 

eller 

> ca 65 dBA 

mye støy 

Balansert ventilasjon 

 

   urein luft 

Sol 

Utvendig sol-
beskyttelse, eller: 

Forsért balansert 
ventilasjon, 
eventuelt kjøling 

3 

4 

>  65 dBA 

mye støy 



T-1442  
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•  Støyhensyn ved boligbygging    
    Synliggjøre støyområder. Kommuneplanbest.  
    Reguleringsplan med føringer. Støyfaglig utredning. 
    Anbefalte støygrenser: Avvik med: stille side, vent./kjøl. 
  
    Streng og  for lite streng praksis. 
 
 

•  Støyhensyn ved vegutbygging 
  Vurdering av økonomi, avpassing av praktisk innsats.      

   Policy for ulike situasjoner. 
 

•  Nye regler for                         
    industristøy/ bygge- og anleggsstøy / vindkraft, mv 

Viktigst:  
 



Revidert gul/rød – 2012 –tabell 1 
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Som FoF 
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Stille områder (grønne) – tabell 2 

Vi vet lite om folk sine valg. 
Ønskede, stille områder bør  
vises i kommuneplanen.  
Avbøtes og forebygges. 
Stille områder kreves også 
i strategisk støykartlegging. 

Lden=55 dB (veg) Strat : 50 
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Planlegging i praksis 
- med vekt på vegtrafikkstøy 

Anbefalte støygrenser, tabell 3 

Stue + soverom 

+NS8175 

Alle støygrenser som gitt som yttergrense Gul Støysone 
 
Anbefalte støygrenser tar ikke høyde for  
rom som ligger på støyside, med høyere støynivå. 



Avvik fra anbefalingene 

• I sentrum av byer og tettsteder, spesielt rundt 
kollektivknutepunkt 

• Forutsatt at kommuneplanen har vist tillatte områder, kan det 
vurderes å tillate støyømfintlig bebyggelse 

• Bør være støyfaglig utredning 

• Nedfell krav i planbestemmelser, for eksempel: 
- stille side med minst 50% av støyfølsomme rom 
- tilfredsstillende uteareal 
- ventilasjon / solavskjerm og kjøling (støyuts.soverom) 
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KP-bestemmelser Bergen 

• Stille side/gjennomg.bol hvis Lden > 55 dB 

• Krav til uteareal (55, privat og felles, def.størrelse) 

• Geografisk differensiert: 3 grader (kart) 
tillatt på støyside 65 / 70 / 73(veg) 
innglasset balkong (S og bydelsentra) 
minst 50% soverom på stille side 

• Hvis kritisk: krav om egnetshetsvurd.  

• Krav til støyfaglig dokumentasjon 

• Solbeskyttelse/kjøling i rom på støyside  

• Overstyrer gamle KD- og R-planer 

Juni 2007 



Utfordringer 

• Alt for mange prosjekt meldes med høy 
utnyttelse, uten at det i det hele tatt er tenkt 
støy. 

• Be om tidlig støyvurdering (egnethet). 
Hvilke plangrep er nødvendig? Er tomta i det 
hele tatt egnet? 
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T-1442 (2012) har uklare punkter 

• 3.1 Støy som tema i reguleringsplaner: 
Dersom….støyfaglig utredning har 
dokumentert at kostnadene ved …. tiltak er 
uforholdsmessig høye, kan de anbefalte 
støygrensene fravikes. 
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Gjelder ny støykilde (utbedret veg).  
Bør ikke gjelde ny støyfølsom virksomhet. 
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Krav til støyvarselkartet 

• 4 m høyde over terreng 

• Prognose 10-20 år fram 

• Frivillig å lage støyvarselkartet (utenom den pliktige 
EU-kartleggingen) 

• De fleste anleggseiere vil ha egeninteresse av å lage 
kartet 

• Et støyvarselkart er ingen støydokumentasjon i sak ! 
Bare et varsel om at støy må være tema i planen. 



Strategisk støykart 2012 
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Grønt: Lden=50-55 dB 

Med kommunale veger (5 områder). Støy 2012 ≈ Støy 2025 – 1 dB 



Støysonekart som dokumentasjon 

• Støy med en ny bebyggelse og skjermer 

• Støy i aktuelle høyder (uteareal: 1.5 m, 
vindushøyder: for eksempel 2, 6, 15 m) 
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Hovedgrep:   
 

Lden=55 dB 

•  stille side 
•  gjennomgående boenheter 
    (tynn bygningskropp) 

 

Støyside 

Løsning for mange boliger samtidig 



Det trengs adgang til å ha en støyside i de fleste 
tettsteder – for å opprettholde strukturen 

NAS 2012 

stille 

stille 

stille 

STØY 

Tynn bygning med 
gjennomgående 

leiligheter 

Lydisolerende vindu, 
Solbeskyttelse/kjøling 

Uteareal 

Balansert ventilasjon 



Flere fylkesmenn og kommuner har 
vært for strenge / løse 

• ”ikke overskrid anbefalt støynivå  
(Veg: Lden=55 dB) utenfor noen støyømfintlige rom i ny bebyggelse” 
 

• ”Følg T-1442” 
 

 - gir for begrensede  muligheter til 
  boligbygging i byer og tettsteder. 
  Lag kommuneplanbestemmelser! 
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Begrensede muligheter til å oppnå Lden=55 dB 
utenfor alle støyømfintlige rom i tettbygd strøk 

Sov 

Stue 

STØY 

STØY 

STØY 

2-roms leiligheter 

Terrassebygg 

Skjermet, 1.etg 
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stille 

stille 

stille 

stille 

stille 
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Begrep: Egnethetsvurdering 
(tidlig vurdering) 

• Grovt 
 
 

• Tidlig fase 
 
 

• Hvilke grep er 
  mulig og 
  nødvendig? 
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Støyfaglig utredning 

• Skal vurdere alle støyregler: 
T-1442 / NS8175 / kommune- og reg.best. 

• Blir alle krav tilfredsstilt? 

• Er helheten god? 

• Hva betyr overskridelsene? 

• Vi har ulik praksis! 
(prognoser, etasjehøyder, uteareal, 
refleksjoner, virkning av balkongskjerm)  
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Reguleringsbestemmelser  

• Alle soverom skal ha høyst Lden=55 dB utenfor minst  ett vindu. 
 

• Øvrige rom med støyfølsom bruk skal ha høyst Lden=72 dB utenfor vindu. 
  

• Alle boligenheter skal ha privat uteplass – som kan være vinterhage – med støy høyst 
Lden=55 dB areal minst 8 m2 og gode lysforhold. 
 

• Fellesareal for lek og opphold skal være på markplan eller terrasse, med samlet areal 
minst 25 m2 pr boligenhet og gode lysforhold, og med støynivå høyst Lden=55 dB. 
 

• Skjerm som er vist på arealplanen, med lengde 70 m og høyde 3 m over senterlinje i 
vegbane Rv x, skal utføres absorberende mot vegen, og skal stå ferdig før innflytting. 
 

• + ventilasjon + solavskjerming. 
 
• Utbygger skal sørge for at det er laget støyprognose for bygge- og anleggsvirkssomhet før 

det er gitt rammetillatelse. Støygrenser etter T-1442 skal forsøkes tilfredsstilles. 
Arbeidene skal varsles. Dersom det forberedes spunt/pel-arbeid, og støygrense for 
dagperioden overskrides med mer enn + 15 dB, skal det bare arbeides i perioden 08-16 
og med fast pause 11-13.  
 

 

Eksempel. Inkluder reguleringsbestemmelser i støyfaglig utredning! 
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Samlet plangrep 

• mange boliger 
• ryggen til 
• dyrk stille side 
• supplerende skjermer 
• luftforurensning? 

 



Et godt eksempel 
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Byggesak - samme sak 

Solbeskyttelse! 
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Vindveggen 
Arkitekter AS 

62 dB 

Boliger med  
”ryggen til” 


