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Fv.24 Borgen - Bruvoll 

Reguleringsplan 

Vegtrafikkstøy 

Som mål for vegtrafikkstøy benyttes Lden. Måleenheten for dette er desibel A, forkortet dB(A). Lden er 
et uttrykk for gjennomsnittlig lydnivå for tre forskjellige perioder av døgnet: dag, kveld og natt, der 
kveld og natt gis et tillegg på henholdsvis 5 og 10 dB.  Lden beregnes som årsmiddelverdi 
(gjennomsnittlig støybelastning over et år). 

Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer lette og 
tunge (over 3,5 tonn) pr døgn, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er plassert i terrenget 
i forhold til bygningene. 
En økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) oppfattes som en fordobling av nivået, mens endringer på 
mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å oppfatte. 

En grov oversikt over hva slags støynivå forskjellige støykilder gir, er vist på figuren nedenfor. 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er gitt i T-1442. 
Det deles inn i 2 støysoner: 

RØD SONE: Støynivå over 65 dB(A) angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål.  Hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. 
GUL SONE Støynivå mellom 55 dB(A) og 65 dB(A) angir en vurderingsområde hvor støyfølsom 
bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
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Ved etablering av nye veger er anbefalte støygrenser tilsvarende nedre grense for gul sone. 
Miljø-, TS-, G/S- og kollektiv-tiltak utløser normalt ikke krav om støytiltak hvis bebyggelse i 
gul sone får mindre enn 3 dB(A) økning i støynivået. For bebyggelse i rød sone utløser det 
normalt tiltak. Grenseverdiene kan fravikes dersom det medfører for store praktiske og 
økonomiske konsekvenser å overholde dem. 

Støytiltak ved bygging av gang- og sykkelveg mellom Sand og 
Dagfinrud 

Bygging av gang- og sykkelveg er et miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Det er derfor de 
eiendommer langs g/s-vegen som faller under rød sone som kan utløse krav om støytiltak. 

Nedenfor følger en tabell over eiendommer langs g/s-vegen, hvor boligen ut i fra overordnede 
støysonekart ligger innenfor rød støysone. 

Støysoner Eiendommer gnr/bnr 

Rød 34/213, 34/18, 34/8, 34/61, 34/9, 33/19, 

Støysonekartene gir et bra bilde på omfanget av støyutfordringene i området, men det må 
gjennomføres detaljerte støyberegninger for å avklare hvilke boliger som ligger innenfor rød 
støysone og for å beregne effekten av aktuelle støytiltak. 

Før reguleringsplanen oversendes til sluttbehandling i kommunen, vil det bli utført detaljerte 
støyberegninger for boligene mellom Sand og Dagfinrud. 

Støytiltak vs vedlikeholdstiltak 
Ut i fra overordnede støysonekart berøres følgende boliger av rød og gul sone fra fv.24 
mellom Borgen og Bruvoll: 

Sør-Odal kommune: 
Støysoner Eiendommer gnr/bnr 

Rød 88/21, 88/28, 89/22, 91/13, 92/46, 93/59, 

Gul 88/8, 89/23, 89/33, 89/8, 89/18, 89/36, 89/44, 89/29, 89/17, 90/43, 90/40, 90/36, 
90/31, 90/14, 90/8, 90/41, 90/26, 90/17, 91/12, 91/49, 91/47, 92/167, 93/53, 93/54, 
92/24,  Overordnede støysonekart viser at det er 6 boliger i rød sone og 25 boliger i gul sone i Sør 

Odal kommune langs planområdet ved fv.24. 

Nord-Odal kommune: 
Støysoner Eiendommer gnr/bnr 

Rød 2/6, 4/17, 4/16, 4/11, 5/8, 5/11, 8/44, 8/33, 8/26, 8/28, 8/32, 10/25, 10/46, 10/17, 10/18, 
11/3, 11/1, 34/32, 34/24, 34/68, 34/213, 34/18, 34/8, 34/61, 34/9, 33/19, 33/14, 32/8, 
32/12, 31/3, 31/45, 31/72, 31/22, 31/27, 27/59 

Gul 1/1, 1/23, 1/21,1/33,1/18, 2/9, 3/3, 4/15, 4/10, 5/13, 5/7, 5/10, 8/3, 8/59, 8/15, 8/51, 
8/17, 8/35, 8/43, 8/14, 8/38, 8/36, 9/1, 10/32, 10/29, 10/36, 10/2, 10/34, 10/24/ 10/23, 
10/39, 11/34, 11/5, 11/22, 11/51, 11/74, 11/54, 11/27, 12/2, 12/3, 12/8, 12/6, 12/1, 
34/95, 34/58, 34/40, 34/76, 34/182, 34/12, 34/200, 34/217, 34/51, 34/280, 34/1/13, 
34/288, 34/145, 34/353, 34/36, 34/37, 34/66, 34/23, 34/25, 34/10, 34/92, 34/75, 34/83, 
34/6, 33/2, 33/13, 33/23, 33/28, 33/16, 33/11, 33/27, 33/34, 33/42, 33/37, 32/35, 32/15, 
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32/22, 32/22, 32/11, 32/7, 32/10, 31/32, 31/2, 31/70, 31/42, 31/41, 31/17, 31/31, 31/25, 
31/52, 31/37/ 31/76, 31/16, 30/29, 30/1, 30/23, 29/65, 29/23, 29/64, 29/24, 27/14, 
27/21, 29/30, 27/12, 29/19, 27/12, 27/93,  

Overordnede støysonekart viser at det er 35 boliger i rød sone og ca 110 boliger i gul sone i 
Nord Odal kommune langs planområdet ved fv.24.. 

Eksempel på kart og bilde fra de overordnede støysonekartene 

Vegvedlikeholdstiltak er stedlige tiltak som f.eks. grøfterensk, utskifting, eller etablering av 
nye stikkrenner, rekkverk, avskoging, asfaltering osv. 

Vegvedlikeholdstiltak og vegtiltak som kan føre til en økning av trafikkmengde, hastighet o.l. 
utløser krav til vurdering av støytiltak på strekningen tiltakene berører. Reguleringsplanen for 
fv.24 mellom Borgen og Bruvoll legger ikke opp til breddeutvidelse av fylkesvegen, så det er 
ikke ventet at reguleringsplanen vil medføre en økning av trafikkmengden eller hastigheten. 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
åpner for at grenseverdiene kan fravikes dersom det medfører for store praktiske og 
økonomiske konsekvenser å overholde dem.  

Det er kostbart å støyisolere boliger slik at støynivået kommer under anbefalte grenseverdier 
for oppholdsrom og uteoppholdsplass. Erfaringspriser tilsier at det i gjennomsnitt koster 
100.000 kr per fasade og over 4000 kr/m for støyskjerm. Støyskjerm langs eiendommene vil 
ofte også utløse ombygging av avkjørsler da hull i støyskjerm vil gi kraftig reduksjon i 
effekten av skjermen.  

Støysonekartene viser at det er over 40 boliger innenfor rød støysone mellom Borgen og 
Bruvoll. Det vil derfor medføre store økonomiske konsekvenser å utføre støytiltak i tråd med 
grenseverdiene sammenlignet med midlene som er til rådighet for vedlikeholdstiltak på denne 
strekningen.  
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Det frarådes å bake inn krav om støytiltak i reguleringsbestemmelsene for nærliggende 
boliger i forbindelse med gjennomføring av vedlikeholdstiltak i tråd med reguleringsplanen. 

Støysonekartene gir et bra bilde på omfanget av støyutfordringene i området. Siden omfanget 
av støytiltak i rød sone medfører for store økonomiske konsekvenser i forhold til omfanget av 
vedlikeholdstiltakene, vurderes det som lite hensiktsmessig å bruke mye tid og ressurser på 
detaljerte støyberegninger av de over 170 boligene som ligger innenfor rød og gul støysone 
langs fv.24 mellom Borgen og Bruvoll. Imidlertid skal det gjennomføres detaljerte 
støyberegninger for boligene mellom Sand og Dagfinrud, der det planlegges g/s-veg.  
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