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Spesialrådgivning Midt 
 

SAMMENDRAG 

Melhusbanken planlegger å utvikle og bygge ut Bankkvartalet i Melhus sentrum. Multiconsult Norge AS er engasjert 
som akustisk rådgiver i forbindelse med regulering av planområdet. Det planlegges å rive deler av eksisterende 
bebyggelse samt bygge nye bygg inntil og ved siden av «gammelt bankbygg» som er planlagt beholdt. Området er 
utfordrende med tanke på støy, da det er støy fra mange retninger, som er vanskelig å skjerme. 

 

1 Innledning 
Melhusbanken planlegger å utvikle og bygge ut Bankkvartalet i Melhus sentrum. Det skal 
utarbeides en reguleringsplan som omfatter både nærings- og boligformål for eiendommene 
gnr/bnr 94/10, 94/26 og 94/138 (eies av Melhusbanken) og eksisterende / eventuelt ny bebyggelse 
for eiendommene Kroakvartalet (91/2) og Lensmansgården (del av 94/10).  Begge 2 sistnevnte 
eiendommene tilhører Melhus Kommune.   

Planområdet ligger nord i Melhus sentrum, i Melhus kommune, og ligger mellom Melhusvegen og 
jernbanen, se Figur 1.  
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Figur 1 Oversikt over planområdet, eksisterende situasjon. 

 

 

Planlagt utbygging omfatter næringsbygg med ca. 100-110 kontorplasser samt 80-85 boliger. Deler 
av eksisterende bygningsmasse skal rives og nye bygg med parkeringskjeller i 1-2 plan skal 
etableres. Forslag til utbygging er vist i Figur 2.  

 

 
Figur 2 3D-modell av planlagt utbygging utarbeidet av Bergersen Arkitekter. 
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2 Definisjoner 
Ekvivalent lyd(trykk)nivå, LpAekvT, er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlete) nivået for 
varierende lyd over en bestemt tidsperiode T (eks. ½ time, 8 timer, 24 timer). 

Lden er A-veid ekvivalent lyd(trykk)nivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB ekstra 
tillegg på natt, 5 dB ekstra tillegg på kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, 
kveld: 19-23 og natt: 23-07. Lden-nivået skal beregnes som årsmiddelverdi. Det vil si gjennomsnittlig 
støybelastning over ett år. Lden blir beregnet som frittfeltverdi, det vil si uten refleksjoner fra 
eventuell bakenforliggende fasade. 

Innfallende lyd(trykk)nivå (frittfelt lydnivå) er, i denne sammenhengen, når lydbølgene utbres fra 
kilden uten å reflekteres slik at det bare blir tatt hensyn til direktelydnivået, og man ser vekk fra 
refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygningen. Refleksjoner fra andre flater i terrenget skal 
derimot tas med. 

Maksimalt lyd(trykk)nivå 
LpAF,max er A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant "Fast" på 125 ms. 

Støynivå, populært uttrykk for lyd(trykk)nivå 

Uteplass 
Med uteplass forstår en balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til 
bygning som er avsatt til opphold- og rekreasjonsformål.  

Veranda som er innglasset (må kunne åpnes), også kalt vinterhage, kan godkjennes som del av 
uteareal. Dette bør likevel ikke være eneste tilgjengelige uteareal, det må i tillegg være tilgang til 
park, lekeareal, bakgård eller lignende som også tilfredsstiller krav til utendørs oppholdsareal med 
hensyn på til støynivå, og som er lokalisert i nærheten av boligen. 

3 Krav og retningslinjer 
Miljøverndepartementet sin ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) er 
lagt til grunn for beregningene. Retningslinjen definerer tre støysoner: 

• Rød sone – nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone – er en vurderingssone der støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støynivå. 

• Hvit sone – angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak er 
nødvendige. 

Kriterium for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i Tabell 1. Når minst ett av kriteriene 
for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen. 

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

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden, kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden, kl. 23 – 07 

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

Bane 58 ≤ Lden < 75 75 ≤ L5AS < 90 Lden ≥ 75 L5AS ≥ 90 
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Gjeldende grenseverdier på uteplass og for innendørs lydnivå fra utendørs kilder er krav i  
NS 81751. I Tabell 2 er disse listet opp. 

 
Tabell 2: Gjeldende grenseverdier innendørs og utendørs, lydklasse C. 

Type brukerområde Målestørrelse Lydkrav [dB] 

I oppholds- og soverom fra utendørs 
lydkilder 

Lp,A,eq,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,Amax (dB)  natt, 
kl. 23 – 07 

45 1 

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra 
vegtrafikk og jernbanetrafikk. 

Lden Nedre grenseverdi 
for gul sone 2 

MERKNAD 1: Grenseverdien gjelder dersom det er 10 hendelser eller flere om natten som overskrider grenseverdien. 

MERKNAD 2: For vegtrafikk er grensen 55 dB. For jernbane er grensen 58 dB. 

 Melhus kommunedelplans arealdel 
I Melhus kommunedelplans areadel står følgende om støy: 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) og gitte grenseverdier gjelder. 
Støy skal utredes i alle planer og tiltak som berøres av en støysone. 

4 Beregningsoppsett 

 Generelt 
Beregningene av vegtrafikkstøy er utført med dataprogrammet CadnaA, versjon 2018, i henhold til 
Nordisk beregningsmetode for bane- og vegtrafikkstøy. 

Programmet benytter digitale kart i 3D for å beregne lydutbredelse. Nye bygninger er modellert 
basert på mottatt situasjonsplan. 

Mark er generelt satt til å være myk, markabsorpsjon α = 1,0. Veger og bygninger er reflekterende. 

 Vegtrafikk 
Støykilder i foreliggende beregning er vegtrafikk fra E6 og FV735. 

ÅDT, skiltet kjørehastighet og andel tungtrafikk for vegene er hentet fra Trafikkberegninger gjort for 
planen. Avhengig av gjennomføringen av fremtidige planer for området kan trafikkmengden være 
mindre enn den som er estimert. Dette vil kunne ha en positiv effekt, men det bemerkes at feks en 
halvering av trafikken kun fører til en nedgang på 3dB, mindre omfattende nedgang vil ha mindre 
effekt. 

Trafikkdata for veiene er oppsummert i Tabell 3. 

Tabell 3: Vegtrafikkdata 
Vegparsell ÅDT 

2038 
Andel tungtrafikk [%] Fartsgrense 

[km/t] 

E6 17940 14 90 

Melhusvegen 5340 8 40 

                                                           
1 Norsk Standard 8175 ”Lydforhold i bygninger. Lydklasse for ulike bygningstyper”,2012. 
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Hølondvegen 4590 3 40 

 

For å beregne Lden må trafikken fordeles over døgnet. Det er brukt fordeling av trafikken over 
døgnet på 75/15/10 % av total døgntrafikk på dag/kveld/natt, gitt i veilederen til T-1442, pkt. 9.2.2. 
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 Jernbanetrafikk 
Støy fra jernbanetrafikk nord for Melhus er beregnet. Antallet passeringer er basert på data fra 
Bane Nor for 2035, og er oppsummert i tabell 4. 

Tabell 4: Jernbanetrafikk 

Togtype 
Antall togmeter

Dag Kveld Natt

B73i 716 191 5

BM74/75 3213 1016 249

EL18 213 194 337

GodsEL 1459 901 2442

 

Beregningene er gjort med en passeringshastighet på 80 km/t som er angitt maksimalfart i området 
på Bane Nors kartløsning. 

På natt er det flere enn 10 passeringer av tog. Derfor må maksimalt lydnivå tas hensyn til ved 
dimensjonering av lydisolasjon til fasader.  

5 Beregningsresultater 
Beregnet støysonekart for området med forslag til bebyggelse er vist i figur 3. Støysonekartet viser 
summen av jernbanestøy og vegtrafikkstøy. Det bemerkes at grensene for gul og rød sone er 
forskjellige for jernbane og vegtrafikk.  
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Figur 3: Lden, sumstøy jernbane- og vegtrafikk, 4 meters høyde. Gul sone Lden 55-65, Rød Sone, Lden > 
65 dB. I tillegg er høyeste nivå på fasade vist. 

Støysituasjonen i området er utfordrende, området ligger nesten i sin helhet i gul og rød sone, og 
støyen kommer fra flere retninger. I tillegg er det planlagt relativt høye bygg som bygges i flere 
etapper. Høyden gjør det vanskelig å få en skjerming av støykildene som er effektiv i høyere etasjer, 
selv om en skjerming av jernbanen vil kunne være relativt effektiv. Å bygge i flere etapper, sammen 
med det faktum at flere eksisterende bygg beholdes gjør det vanskeligere å skjerme området med 
bygningskroppen. Det er derfor viktig at støy ivaretas når både boliger og kontorer utformes og 
planlegges. En eventuell oppføring av høyere bygg i vest mot jernbanen vil kunne føre til en bedre 
skjerming av området.  

Det er gjort beregninger av en skjermet situasjon for å illustrere en mulig skjerming av uteområder 
på bakkenivå, detaljert utforming og plassering er skjermer er avhengig av hvordan 
bygningsmassen plasseres, så beregningene bør ses på som en illustrasjon av mulig plassering, 
endelig plassering bør avklares når bygninger er endelig utformet. 
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Figur 4: Lden, sumstøy jernbane- og vegtrafikk, 1,5 meters høyde. Gul sone Lden 55-65, Rød Sone, Lden 

> 65 dB. Støyskjermer er angitt i blått. 

 

Det er foreslått reguleringsbestemmelser for å ivareta støysituasjonen i området. 

 

6 Forslag til reguleringsbestemmelser 
Området ligger i sentrum og i tilknytning til kollektivknutepunkter, og det er aktuelt med høy 
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. I tillegg er det ønsket å 
bevare deler av eksisterende bygningsmasse. På grunnlag av dette og Retningslinjer for behandling 
av støy i arealplanleggingen (T-1442), foreslås følgende reguleringsbestemmelser: 
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Det tillates oppført boliger i rød og gul støysone. 

Området er utsatt for støy fra jernbane og veitrafikk, da vei og jernbane har forskjellige 
grenseverdier for gul/rød sone ivaretas dette ved beregne vei og jernbanetrafikk sammen, der man 
trekker 3 dB fra nivået tilført av jernbanen, og sammenlikner resultatet med grenseverdiene for 
veitrafikk. 

Tiltaket gis en konstruksjon og utforming som sikrer at krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder 
og støykrav for uteoppholdsarealer i gjeldene veileder til TEK er oppfylt. 

Alle boenheter innenfor sonen skal ha en stille side (Nivå under nedre grenseverdi for gul sone). 

For bygninger i rød sone gjelder: Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver 
boenhet skal ha vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.  

 


