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SAMMENDRAG 

 

Generell trafikkbelastning i området er lav. Støyberegninger viser at utendørs lydnivå fra vegtrafikk i hovedsak 
tilfredsstiller T-1442 sine anbefalte grenseverdier. Det er beregnet en mindre overskridelse for én utleiebolig nord på 
feltet. Vi anbefales at oppfølging med nye beregninger når plassering av bygg og lokalveger er avklart for å vurdere 
eventuelle lokale tiltak. 

Eksisterende bebyggelse i planområdet forventes å få en mindre endring i lydnivå som følge av tiltaket og den 
endringen i trafikkbelastning som tiltaket medfører. De tre boligene som ligger midt i feltet får en økning i lydnivå 
etter utbyggingen som følge av interntrafikk, men lydnivået ligger godt under anbefalte grenseverdier for 
vegtrafikkstøy. 

Det er store variasjoner i trafikkbelastningen med noen travle perioder på vinteren. I det videre arbeidet må det 
vurderes tiltak, fortrinnsvis lydkrav til vindu, i leiligheter som vender ut mot de mest trafikkerte områdene eller i 
leiligheter som får lokalveier tett inn på fasade. 

 

1 Bakgrunn 
Olav Thon gruppen har under utarbeidelse reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning 
for området rundt Gausdal hotell og Velkomstsenter på Skeikampen i Gausdal kommune. 

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling og salg av utleieleiligheter. Boligandelen i 
feltet ønskes redusert, sammen med endring av kravet til utforming og bebyggelsesstørrelse.  

Føringer for framtidig utvikling av området er forankret i gjeldende kommunedelplan for Skei.  

Gjeldende planprogram [1] angir hvilke tema som skal utredes og utredningsomfanget for de 
enkelte temaene. Dette notatet belyser støy og det kravet som er satt til utredning av 
vegtrafikkstøy i planprogrammet.  

Støy fra andre kilder enn vegtrafikkstøy er ikke vurdert. 
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2 Krav og retningslinjer 

 Planprogrammets krav til utredning av støy 

Krav til utredning og utredningsomfang for støy er beskrevet i planprogrammet punkt 7.10.3: 

Det skal utføres støyberegninger som viser støy på uteoppholdsarealer og husfasader internt på 
planområdet. Ved behov skal støyreduserende tiltak innarbeides i reguleringsplanen.  

  

 T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 [2] legges til grunn ved 
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. T-1442 gjelder både 
ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende 
virksomhet. 

For nye boliger i gul støysone, skal det framlegges dokumentasjon av støynivå på utendørs 
oppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk.  

T-1442 gir anbefalte grenseverdier for vegtrafikkstøy ved bygging av boliger og fritidsbolig som vist i 
tabell 1.  

Tabell 1: Anbefalt utendørs lydnivå fra vegtrafikk ved bygging av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, herunder 
bolig og fritidsbolig (utdrag av tabell 3 i T-1442). Grenseverdier er angitt for veid ekvivalent lydnivå Lden og maksimalt 
lydnivå L5AF 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer 
til rom med støyfølsomt bruksformål 

Støynivå utenfor soverom, natt 
kl. 23-07 

Vei Lden
1   55 L5AF

2   70 

 NS 8175:2012 

Oppføring av nye boliger eller ombygging ved byggemeldingspliktige arbeider, reguleres etter 
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (gjeldende versjon er TEK10) [3]. Teknisk forskrift 
henviser til Norsk standard NS 8175 [4] som håndterer ulike bygningskategorier og som angir 
grenseverdier for lydklasser i form av luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid og lydnivå fra 
innendørs og utendørs lydkilder. Lydklasse C anses å oppfylle forskriftens minstekrav. 

NS 8175 (lydklasse C) angir følgende krav til utendørs lydnivå fra vegtrafikkstøy: 

 Standardens tabell 5 angir grenseverdi for utendørs lydnivå på uteplass og utenfor vindu:  

Lden – nedre grenseverdi for gul støysone i henhold til T-1442 

 Standardens tabell 4 angir grenseverdier for innendørs lydnivå fra vegtrafikk: 

Lp,A,24h ≤30 dB i soverom og oppholdsrom 

Lp,AF,max ≤ 45 dB i soverom på nattetid (kl.23-07) 

 

  

                                                           

1 Lden:  A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på 
kveld / natt. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23, natt: 23-07. 

L5AF:  A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet 
av en nærmere angitt periode. 
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3 Beregningsgrunnlag  

 Situasjonsbeskrivelse 

Arealene i området benyttes i dag til bolig, fritidsbolig, næring og arealer avsatt til fritidsaktiviteter. 
Planområdet omfatter blant annet Gausdal hotell/ Velkomstsenter med 109 rom, Gausdal 
Apartments og Skitorget Apartments med henholdsvis 9 utleieleiligheter og 56 utleieleiligheter. 
Belegget er opplyst å ligge på 45-50 % for hotellrom og 55-60 % for utleieleilighetene. Innenfor 
planområdet ligger også noen boliger. Figur 1 viser planområdet med dagens arealbruk.   

 

Figur 1: Planområde med dagens arealbruk.  
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Framtidig utvikling av området legger opp til nye utleieleiligheter, etablering av gang-/ sykkelvei 
langs Fv.337 og Per Gynt-vegen, samt etablering av nye parkeringsarealer. Situasjonsplan per juni 
2017 er vist i Figur 2 og viser framtidig arealbruk.  

 

Figur 2: Situasjonsplan, med framtidig arealbruk.  
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 Trafikktall, veitrafikk 

Generelt for området er at vegene har lav trafikkbelastning med lave trafikktall for ÅDT. Lave 
trafikktall representerer en usikkerhet og normalt utarbeides ikke støysonekart med så lave 
trafikktall som her.  

I perioder på vinteren vil det imidlertid være større trafikk i helgedager, vinterferie og påske. Det er 
derfor gjort en overordnet betraktning av vegtrafikkstøy i mer trafikkbelastede perioder.  

Trafikktall er hentet fra gjennomført trafikkanalyse [5]. På grunn av manglende trafikktall og 
registreringer i dagens situasjon, er det til dels gjort antagelser basert på skjønn for å kunne få 
nødvendig grunnlag til å utføre støyberegninger. 

 

 

3.2.1 Grunnlag for beregning av støysoner i henhold til T-1442 
Gjeldende metode for beregning av vegtrafikkstøy legger til grunn årsdøgntrafikk (ÅDT) for 
beregning av vegtrafikkstøy. Beregning av gul og rød støysone fra vegtrafikk i henhold til T-1442 
skal beregnes med utgangspunkt i årsgjennomsnitt av trafikken. Trafikkdata for Fv. 337 Skeisvegen, 
er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) (www.vegvesen.no/vegkart).  

Tabell 2: Trafikktall benyttet i beregninger av støysoner i henhold til T-1442, før og etter utbygging 

Veistrekning 

Før utbygging Etter utbygging 

ÅDT** 
Andel 

tungtrafikk* 
Gjelder 
for år 

Skiltet 
hastighet 

ÅDT** 
Andel 

tungtrafikk 

Fv. 337 Skeisvegen  320 5 % 2016 50 km/t 400 5 % 

Per Gynt vegen 100 5 % - 50 km/t 100 5 % 

Sanatorievegen 200 5 % - 50 km/t 250 5 % 

Buss sløyfe - - -  50 25 % 

*Tungtrafikkandel på strekningen er satt til 5 % i beregningene 

** Antatt ÅDT. For Per Gynt vegen er det opplyst at vegen i sommermånedene har en angitt ÅDT på 100. 
Dette er benyttet i beregningene 

  

I beregningene er det tatt utgangspunkt i en standard døgnfordeling av trafikken tilsvarende 
Gruppe 3. Dette er representativt for områder preget av turisme. Prosentvis, standard 
døgnfordeling for trafikken er hentet fra veilederen til T-1442 utarbeidet av Miljødirektoratet [6].  

 

3.2.1 Grunnlag for forenklet betraktning av typiske lydnivåer på uteplass og foran vindu 

Basert på trafikkanalysen er det også gjort noen forenklede betraktninger av støy fra 
interntrafikken i området i perioder med stor trafikkbelastning for å synliggjøre hva dette kan 
medføre av typiske lydnivåer ved fasade og på oppholdsarealer. Som grunnlag for de forenklede 
betraktningene har vi benyttet en middelverdi av det som i trafikkanalysen er beskrevet som 
scenario 1 og 2: 

- Scenario 1: Vinterhelg med 50 % belegg på hytter og leiligheter. Her er det antatt at 
belegget i skitrekket utgjør 1/3 av oppgitt belegg på maksimaldager.  

- Scenario 2: Vinterferie med 50 % belegg på hytter og leiliheter, der det er rotasjon på hvem 
som benytter boligen. Her er det antatt at belegget i skitrekket utgjør 4/5 av oppgitt belegg 
på makismaldager. 
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Figur 3 viser trafikkmengder i fem ulike punkter for situasjonen før og etter utbygging. Figuren er 
hentet fra trafikkanalysen, figur 5.  

 
Figur 3: Trafikkmengder før og etter utbygging relatert til ulike scenarier.  
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Tabell 3 er en hentet fra trafikkanalysens tabell 6 og viser interntrafikk på området før og etter 
utbygging og for scenario 1 og 2. 

Tabell 3: Intern trafikk på området, kilde: trafikkanalysen 

Strekning/ 
område 

Trafikktall før utbygging Trafikktall etter utbygging 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 1 Scenario 2 

Skisenteret 400 950 400 950 

Velkomstsenteret 100 150 - - 

Gausdal 
utleieleiligheter 

50 50 50 50 

Skitorget 
utleieleiligheter 

80 150 80 150 

Sport 1 50 50 50 50 

Ny bebyggelse - - 405 455 

 

Trafikktall som er vist i Figur 3 og Tabell 3 er benyttet for å gjøre betraktninger av vegtrafikkstøy i 
travle perioder, og trafikktallene ligger derfor betydelig høyere enn tilsvarende årsdøgntrafikk ÅDT. 
Da vi ikke har informasjon om trafikkfordeling og ÅDT for interntrafikken, er det gjort en forenklet 
beregning hvor det er sett på typiske lydnivåer innenfor planområdet. 

 Forutsetninger 

Beregningsprogrammet Cadna/A versjon 2017 er benyttet, og beregningene er gjennomført i 
henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy [6].  

Beregningene tar hensyn til fasaderefleksjonsbidrag fra alle bygninger med unntak av refleksjon fra 
egen fasade. 

 

4 Beregningsresultater 
Det er gjort beregninger av vegtrafikkstøy for området basert på ÅDT for hovedveger før og etter 
utbygging. I tillegg er det gjort en forenklet betraktning av interntrafikken innenfor planområdet for 
å se på typiske lydnivåer ved fasader og uteplasser.  

 Beregning av støysoner i henhold til T-1442 

4.1.1 Før utbygging 

Figur 3 viser beregnet vegtrafikkstøy i henhold til T-1442 i dagens situasjon, før utbygging. 
Beregningene er basert på registrert eller antatt ÅDT. 
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Figur 3: Beregning av vegtrafikkstøy (Lden) i henhold til T-1442 for dagens situasjon (før utbygging), 
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Etter utbygging 

Figur 4 viser beregnet vegtrafikkstøy i henhold til T-1442 i framtidig situasjon, etter utbygging i 
området. Beregningene er basert på årsdøgntrafikk ÅDT. På grunn av manglende prognoser for ÅDT 
etter utbygging er beregningene basert på antatt ÅDT. 

 

Figur 4: Beregning av vegtrafikkstøy (Lden) i henhold til T-1442 etter utbygging 
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4.1.2 Kommentar vedr. endring i trafikksituasjonen 

Generelt er det en liten økning i trafikken i området. Trafikkbelastningen er lav og etableringen av 
nytt parkeringsareal nederst på området, viser at man i framtidig situasjon vil få noe mindre trafikk 
ved innkjøringen til planområdet (ved buss sløyfe). Lokaltrafikken innenfor planområdet vil øke 
etter utbyggingen pga. trafikk på tilkjørselsveger. 

Beregninger for dagens situasjon viser lydnivåer på Lden 55 dB eller lavere ved eksisterende 

bebyggelse. Beregninger og vurderinger er gjort i henhold til T-1442.  

Beregninger av situasjon etter utbygging, viser at anbefalt grenseverdier Lden 55 dB fra 

vegtrafikkstøy ved fasade og på uteplass, kan forventes å være tilfredsstilt for ny bebyggelse og for 
eksisterende boliger innenfor planområdet. Unntaket er ny utleiebolig nord på området (avmerket 
figur 4) som kan ha en overskridelse på Lden 58-59 mot sydøst. Vi vil anbefale at det gjøres nye 
beregninger for å vurdere eventuelle lokale tiltak når plassering av nybygg og lokalveger mer 
avklart.  

 Forenklet betraktning av typiske lydnivåer på uteplass og foran vindu i travle 
vinterperioder 

4.2.1 Før utbygging 

Tabell 4 viser typiske lydnivåer i travle vinterperioder i dagens situasjon, før utbygging. 
Beregningene er basert på tall hentet fra trafikkanalysen og middelverdien av trafikktall fra 
Scenario 1 og 2 er lagt til grunn. 

Tabell 4: Typiske lydnivåer ved eksisterende bebyggelse basert på travel vinterperiode, dagens situasjon (middelverdi 
Scenario1 og 2) 

Bebyggelse 

Typisk lydnivå ved mest utsatte 
fasade  

Lden (dB) 

 

 

Kommentar 

Eksisterende bebyggelse - langs 
Skeisvegen 

≤60 Gjelder nærmeste bebyggelse 
og fasade mot Skeisvegen.  

Eksisterende byggelse - nærmest 
innkjøring hotell/ utleieområde 

59-60 Gjelder mest utsatte fasade 
mot Sanatorievegen. Fasade 
mot syd ≤55 dB 

Eksisterende privatboliger  
≤55 Gjelder 3 boliger beliggende 

midt i feltet 
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4.2.2 Etter utbygging 

Tabell 5 viser typiske lydnivåer i travle vinterperioder etter utbygging. Beregningene er basert på 
tall hentet fra trafikkanalysen og middelverdien av trafikktall fra Scenario 1 og 2 er lagt til grunn.  

 
Tabell 5: Typiske lydnivåer ved eksisterende bebyggelse basert på travel vinterperiode, etter utbygging (middelverdi 
Scenario1 og 2) 

Bebyggelse 

Typisk lydnivå ved mest utsatte 
fasade  

Lden (dB) 

 

 

Kommentar 

Eksisterende bebyggelse - langs 
Skeisvegen 

≤60 Gjelder nærmeste bebyggelse 
og fasade mot Skeisvegen.  

Eksisterende byggelse - nærmest 
innkjøring hotell/ utleieområde 

57-59 Gjelder mest utsatte fasade 
mot Sanatorievegen. Fasade 
mot syd ≤55 dB 

Eksisterende privatboliger  
≤55 Gjelder 3 boliger beliggende 

midt i feltet 

Nye utleieboliger nærmest 
Skeisvegen 

≤58 Gjelder fasader mot vest. 
Fasade mot syd ≤55 dB 

Ny utleiebolig nord for 
Sanatorievegen (vis á vis hotell) 

≤60 Gjelder fasade mot sydøst (mot 
parkering). Fasade mot syd ≤55 
dB 

Ny utleiebolig sydøst og nord på 
feltet 

≤55  

 

4.2.3 Kommentar vedr. endring i trafikksituasjonen 

Det er viktig å understreke at angitte lydnivåer i tabell 4 og 5 er representativ for en travel 
vinterperiode. Lydnivåene i tabellene over kan derfor ikke sammenliknes direkte med anbefalte 
grenseverdier for vegtrafikkstøy i T-1442.  

Eksisterende bebyggelse forventes å få ubetydelig endring i lydnivå som følge av tiltaket og endret 
trafikkbelastning. Eksisterende boliger midt i feltet får en endring i lydnivå som følge av 
interntrafikk, men lydnivået ligger godt under anbefalte grenseverdier for vegtrafikkstøy. 

I hovedsak ser det ut til at nye utleieboligene også i travel periode, vil ha lydnivå Lden 55 dB eller 

lavere på uteplass. Det tas forbehold om at planløsningen med plassering av ny bebyggelse og 
internveier er foreløpig og dette kan medføre endringer. 

Nye utleieboliger langs Skeisvegen forventes å ha lydnivå Lden 55-60 dB på mest støyutsatte fasade 

mot vest i de mest travle perioder. 

Vi vil anbefale at man i det videre arbeidet vurderer behov for eventuelle lydkrav til vindu i enkelte 
leiligheter for å ivareta innendørs komfort i travle vinterperioder. Dette gjelder spesielt leiligheter 
rundt innkjøringen til området eller leiligheter som ligger med kort avstand til ny lokalvei. 
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5 Anbefalte tiltak  
Gjennomførte beregninger av vegtrafikkstøy viser at feltet i hovedsak oppfyller anbefalte 
grenseverdier for vegtrafikkstøy gitt i Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging. Med bakgrunn i dette er det ikke anbefalt tiltak for å redusere utendørs lydnivå i 
området. Beregninger viser at en ny utleiebolig nord på området kan ha en overskridelse på Lden 
58-59 mot sydøst. Vi vil anbefale at det gjøres nye beregninger for å vurdere eventuelle lokale tiltak 
når plassering av nybygg og lokalveger mer avklart.  

 
Stor variasjon i trafikkbelastning medfører noen travle perioder vinterstid med høyere 
trafikkbelastning. I det videre arbeidet med planlegging av nye utleieboligene vil vi derfor anbefale 
man vurderer lydkrav på vinduer som vender ut mot de mest trafikkerte områdene.  

6 Konklusjon 
Støyberegninger av vegtrafikken viser at anbefalte grenseverdier for utendørs lydnivå i henhold til 
T-1442 er tilfredsstilt. En utleiebolig nord på feltet kan ha en overskridelse mot sydøst på Lden 58-
59 dB. Det må gjøres nye beregninger for å vurdere eventuelle lokale tiltak når plassering av nybygg 
og lokalveger avklart.  

Eksisterende bebyggelse forventes å få en ubetydelig endring i lydnivå som følge av tiltaket og 
endret trafikkbelastning. Eksisterende boliger midt i feltet får en økning i lydnivå som følge av 
tiltaket, men lydnivået ligger godt under anbefalte grenseverdier for vegtrafikkstøy også etter 
utbygging. 

Med bakgrunn i variasjonen i trafikkbelastning vil vi anbefale at man vurderer lydkrav på vinduer 
for de nye utleieboligene som vender ut mot de mest trafikkerte områdene, for å ta hensyn til de 
mest travle perioder.  
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