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1 INTRODUKSJON 

Støy og luftforurensning er miljøproblemer som rammer svært mange mennesker. Trafikk, 
industri, installasjoner, bygge- og anleggsvirksomhet er viktige kilder til både støy og 
luftforurensning. Langvarig eksponering for støy øker risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- 
og karsykdom. Høye nivåer av luftforurensning kan føre til alvorlige skader på lunger og 
hjerte- og karsykdommer. Fortetting og urbanisering skaper utfordringer, spesielt når boliger 
etableres nær kollektivknutepunkter og mye trafikk. En god og helhetlig arealplanlegging kan 
forebygge både støy- og lufrforurensningsplager. 
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst 
mulig gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og 
fremme befolkningens helse. Ved å ta med støy og luftforurensning tidlig i planfasen vil man 
kunne etablere ny bebyggelse med best mulig kvalitet. Dette er spesielt viktig å ha i tankene 
når det planlegges ny følsom bebyggelse eller når stille områder kan bli berørt av tiltak. I 
denne sammenhengen er følsom bebyggelse å forstå som boliger, skoler, barnehager, 
lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og helseinstitusjoner. Ved planlegging av ny støyende 
eller forurensende virksomhet må det tas hensyn til eksisterende og/eller planlagt 
nabobebyggelse, spesielt hvis nabobebyggelsen er følsom. Dette kan være virksomhet som 
vei, jernbane, industri, skytebaner osv. En tredje faktor i arbeidet med støy og luftkvalitet er at 
det i anleggsfasen for alle typer tiltak kan være behov for avbøtende tiltak for å skjerme 
naboer for støy og svevestøv, selv om det endelige formålet med tiltaket er følsom 
bebyggelse. Målet med bestemmelser og retningslinjer for støy og luftkvalitet er å forebygge 
negative helseeffekter som følge av støy og luftforurensning gjennom god arealplanlegging. 
 
Miljødirektoratets retningslinjer T-1442 og T-1520 anbefaler kommunen å utarbeide støy- og 
luftsonekart slik at aktørene i planprosessen (kommunen, tiltakshaver, høringsinstanser, 
publikum) skal se hvor støy og/eller luftforurensning er et problem og derfor må være tema i 
nye planer. Støy- og luftsonekart består av gule soner og røde soner. Retningslinjene 
anbefaler kommunene å synliggjøre kartene gjennom å inkludere dem i kommuneplanen. 
Dette kan for eksempel gjøres ved at kartet blir et eget temakart i kommuneplanen eller 
direkte på plankartet i kommuneplanens arealdel. Det anbefales knyttet bestemmelser til 
kartene. Dersom ny støy-/luftfølsom arealbruk berører støy-/luftsonene, bør kommuneplanen 
ha klare bestemmelser knyttet til dette. Mest aktuelle bestemmelser knyttet til sonene er 
utredningskrav og plankrav. Det kan også være aktuelt med bestemmelser knyttet til 
støygrenser, planløsninger og avbøtende tiltak. Kartlagte «stille områder» anbefales også tatt 
inn i kommuneplanens arealdel, slik at områdene synliggjøres og at det knyttes 
planbestemmelser til områdene. 
 
Rød støy-/luftsone angir et område som på grunn av det høye støy-/luftforurensningsnivået er 
lite egnet til støy-/luftfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate 
etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler eller barnehager.  
 
I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med 
høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at 
kommunen har angitt grense for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å 
tillate oppføring av ny bebyggelse med følsomt bruksformål. I slike avviksområder bør 



kommunen minimum stille konkrete krav til ny bebyggelse med støy-/luftfølsomt bruksformål. 
Kravene bør nedfelles i planbestemmelsene slik at de blir juridisk bindende. Grunnskoler og 
barnehager bør ikke etableres i rød sone, heller ikke i avviksområder. For andre typer skoler 
og helseinstitusjoner kan bygging i rød sone i avviksområder aksepteres, forutsatt at bygget 
har en stille side, og at pasientrom/undervisningsrom ikke vender mot støysiden. 

I dagens kommuneplan (arealdel) er det ikke angitt støy- eller luftsoner. Kommunen har 
utarbeidet både støysonekart og luftsonekart men disse er foreløpig ikke juridisk bindende. 
Kommunen har også pekt ut områder som defineres som «stille områder».  
 
Det er behov for å synliggjøre stille områder, støy- og luftsoner i kommuneplanen. Det er også 
behov for å knytte kommuneplanbestemmelser til områdene/sonene slik at kommunen, 
utbyggere og innbyggere får en felles forståelse av hvordan støy og luft skal hensyntas i 
arealplanleggingen. 

1.1 Støy og luftforurensning 
Støy og luftforurensning er et viktig tema i kommuneplanens arealdel, og bør legge til rette for 
en god håndtering av temaene gjennom hele planprosessen, herunder i reguleringsplaner og i 
søknader. 
 
Støy- og luftsonekartet er sentrale i arealplanleggingen og allerede i arealdisponeringen bør 
man unngå støy-/luftfølsomme arealformål nær store dominerende kilder. Dette kan være nær 
trafikkerte motorveier, industri/havner eller skytebaner, med videre. Dette er kilder som kan gi 
store konflikter og som det kan være vanskelig å skjerme seg mot. Dette er også situasjoner 
som utbyggere av boliger og annen følsom bebyggelse ikke kan forventes å løse selv. Slike 
arealer bør kommunen bruke til ikke‐støy-/luftfølsom arealbruk (f.eks næringsarealer). 
 
Ny støyende/luftforurensende virksomhet bør samlokaliseres med allerede 
støyende/luftforurensende virksomheter. Ved å samle kilder mest mulig på samme sted vil 
totalt sett mindre arealer bli påvirket. 

1.2 Samspillseffekter 
 
I noen tilfeller er det flere faktorer som påvirker miljøet samtidig, og som må tas hensyn til. Et 
område kan være utsatt for flere typer støykilder, eller området kan være utsatt for både 
luftforurensning og støy. 

Det må vurderes å skjerpe grenseverdiene for støy i områder som er utsatt for støy fra flere 
kilder. I retningslinje T‐1442 står det at kommunen kan beslutte å skjerpe grenseverdien med 
3 dB fra hver støykilde når støy fra flere ulike støykilder overskrides samtidig (overlappende 
støysoner). Dette må da tas inn i planbestemmelsene.  

Det må vurderes om en skjerping av grenseverdien for støy vil få reell betydning for støynivået 
i en plan før det evt. benyttes. Dersom ekstra skjerming ikke er mulig (f.eks fleretasjes bygning 
som er vanskelig å skjerme), vil ikke en skjerpet grenseverdi bedre støy‐situasjonen og 
avviket blir bare større.  

Flere typer støykilder bør være med i en vurdering av om et areal er egnet for støyfølsom 
bebyggelse. I utgangspunktet er det uheldig med flere støykilder. Det blir derfor viktig at de 



avbøtende tiltak knyttet til planløsningen blir gode. Krav til skjermet uteareal, en tilstrekkelig 
andel oppholdsrom med vinduskontakt mot skjermet side osv., må oppfylles. Noen ganger kan 
flere støykilder gjøre det vanskelig å få til en «stille side» for prosjektet. Dette vil være en 
uheldig situasjon for støyfølsom bebyggelse, og det må vurderes om planområdet er uegnet 
for denne type arealbruk.  

Det samme gjelder når planområdet er utsatt for både støy og luftforurensning. En slik 
situasjon tilsier at man må finne en god planløsning i forhold til støy, med så lite kompromisser 
som mulig. Tilgang til skjermet uteareal og oppholdsrom mot skjermet side av bebyggelsen blir 
ikke mindre viktig når bebyggelsen også er utsatt for luftforurensning.  

Det må stilles strenge krav til planlegging av ny støy‐ og luftfølsom bebyggelse når det er flere 
støykilder eller området er påvirket av både støy og luftforurensning. Først og fremst er det 
viktig at ny bebyggelse får gode planløsninger med mest mulig av kvalitetene knyttet til godt 
lydmiljø. 

 

2 STØY- KARAKTERISTIKK / STATUS / PROBLEMBESKRIVELSE 
 
Det er viktig å ta hensyn til støy både ved etablering av følsom bebyggelse og ved etablering 
eller utvidelse av potensielt forurensende virksomhet.  
 
Plangrep som fører til mindre behov for biltrafikk vil være positivt for støy. Det er viktig at det i 
overordnede planer legges til rette for gode løsninger for sykkel og gange, slik at flest mulig av 
innbyggerne vil velge bort bilen, spesielt på korte reiser 

 
Støysonekartet for Fredrikstad viser at deler av sentrum berøres av rød støysone. Rød 
støysone angir et område som på grunn av det høye støynivået ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål. Det er derfor behov for å gjøre støyfaglige kompromisser av hensyn til å oppnå 
fortetting og kompakt arealutvikling i sentrumsområder og knutepunkter.  
 
Utredningskravet er sentralt i plan‐ og bygningsloven. Prinsippet om at saken skal være 
tilstrekkelig belyst før vedtak kan tas, og at alle forhold (ikke minst miljøforhold) skal utredes, 
er ufravikelige krav i loven. Både beslutningstakere, berørte fagetater og øvrig offentlighet 
samt publikum, har krav på at alle konsekvenser av planer er tilstrekkelig dokumentert og 
opplyst på en god og forståelig måte. Det er derfor viktig at kommuneplanen sikrer at dette 
kravet følges opp.  
 
Støysonekartet vil vise hvilke arealer som kan/vil få støy over anbefalte grenseverdier i 
retningslinje T‐1442. Ved planlegging av ny støyfølsom arealbruk innenfor disse områdene, 
må støy være et tema i videre planlegging. Det må derfor knyttes et utredningskrav for støy til 
støysonekartet. Bestemmelsene må fastslå at støy må være utredningstema ved planlegging i 
støysonene. 
 
Ny støyfølsom arealbruk i gul eller rød sone bør også medføre plankrav. Dette for å sikre at 
det blir tatt tilstrekkelig hensyn til støy i prosjektet. Større byggetiltak krever uansett 
reguleringsplan i henhold til plan‐ og bygningsloven. 
 



Eksisterende og allerede vedtatte reguleringsplaner må også forholde seg til kommuneplanen 
når den er vedtatt, og kan gi kommunen hjemmel til å kreve bedre løsninger på 
støyutfordringer. 
 
Hensynssoner 
Arealer som er nær store dominerende støykilder kan vises som hensynssoner i 
kommuneplanens arealdel. Sammen med bestemmelser kan det da legges restriksjoner på 
arealbruken, for eksempel at støyfølsom arealbruk (eller visse typer støyfølsom arealbruk) er 
ulovlig å etablere innenfor hensynssonene, eller at etablering bare kan skje på visse vilkår. 
 
Generelt anbefales imidlertid ikke ustrakt bruk av hensynssoner for å ivareta støyhensyn i 
arealplanleggingen. Det vil ikke være hensiktsmessig om alle gule og/eller røde støysoner blir 
hensynssoner. Gule og røde soner vil dekke store deler av kommunens arealer, og dette vil i 
mange tilfeller være arealer som er aktuelle for ny støyfølsom arealbruk. Om et areal er egnet 
til støyfølsom bruksformål vil være avhengig av flere faktorer, ikke bare støysonen. Det vil 
være bedre å sikre gode planløsninger med hensyn til støy gjennom å knytte bestemmelser til 
arealformålene, eller å utarbeide generelle bestemmelser for støy som gjelder hele 
kommunens areal. Hensynssoner kan vurderes for de mest ekstreme støykildene, hvor man 
allerede nå kan fastslå at ikke er egnet for støyfølsom arealbruk. Dette kan gjelde for 
eksempel nær motorveier, skytebaner eller støyende industri.  
 
For stille områder vil bruk av hensynssoner være velegnet. For stille områder er det knyttet en 
spesiell arealinteresse til områdene (verdifulle kvaliteter knyttet til bruk, tilgjengelighet, støy 
mv.) som krever særlig hensyn (opprettholde og utvikle områdene med hensyn til kvalitetene, 
samt vern mot støy). Hensynssoner er velegnet for å verne og utvikle de stille områder i 
kommuneplanen. 

2.1 Ny støyfølsom bebyggelse 
Målsettingen med bestemmelser om støy i kommuneplanens arealdel skal sikre en forsvarlig 
og god planlegging i henhold til retningslinjen for støy, T‐1442. Bestemmelsene er juridisk 
bindende og må formuleres konkret og entydig ut fra klare målsettinger. Det anbefales ikke å 
fastsette grenseverdier for støy direkte i kommuneplanens arealdel. Det vil i mange tilfeller 
være nødvendig å avvike fra grenseverdiene i større og mindre grad. Primært bør ny 
støyfølsom bebyggelse planlegges på arealer som ikke er utsatt for støy, eller at det er mulig å 
gjøre avbøtende tiltak som støyskjerming slik at tomten ikke er utsatt for støy over de 
anbefalte grenseverdiene. I mange tilfeller vil imidlertid tomtene være støyusatte, og det er for 
disse situasjonene planbestemmelsene for støy er viktige. Det er viktig at bestemmelsene 
fastslår at utredningskravet for støy gjelder: 
For all ny støyende virksomhet og for ny støyfølsom arealbruk innenfor gul eller rød sone (jfr. 
støyvarselkartet) må det kreves støyfaglig utredning. Det bør også være krav om utarbeidelse 
av reguleringsplan for all ny støyfølsom bebyggelse innenfor støysonene som medfører nye 
boenheter (eller skole‐, barnehage‐, og institusjonsplasser). 
 
Videre bør planbestemmelsene si noe om forventninger til prosess og til kvalitet for ny 
støyfølsom bebyggelse. Det er viktig at støy utredes tidlig i planprosessen. Støy skal være en 
premiss for planleggingen. Nye planer skal utformes slik at støyulempene blir minst mulig. 
Ny støyfølsom bebyggelse bør utformes slik at utendørs oppholdsarealer (felles eller private) 
får støy under grenseverdiene. Kvaliteten på utearealene må i tillegg være god med gode sol- 



og lysforhold, samt høy kvalitet på utforming (høy kvalitet på design, beplantning, tilbud for 
ulike grupper etc.) Videre er det ønskelig at en høy andel av boenhetene får flest mulig 
oppholdsrom med vindu som vender mot fasade hvor støynivået er tilfredsstillende. 
Forskning viser at tilgang til «stille» utearealer av god kvalitet og leiligheter som har tilgang til 
«stille side» vil gi god trivsel, og vil i stor grad oppveie ulempene med en støyutsatt side. 
 
Kommunen må formidle disse forventningene til utbygger. Det gjøres gjennom 
kommuneplanen. Dette må også formidles av kommunen til tiltakshavere ved oppstart av nye 
reguleringsplaner, og må følges opp gjennom hele planprosessen. Målsettingen er at nye 
planer utformes slik at man oppnår mest mulig av de nevnte kvaliteter. Utearealer må være 
skjermet for støy. Og en høyest mulig andel boenheter skal ha oppholdsrom som vender mot 
fasade med tilfredsstillende støyforhold. Kommunen må kreve at utbyggere tegner om 
planene sine helt til planen er optimal, og en høy andel av boenhetene får de ønskede 
kvalitetene. Dette kan bety at tomtene ikke kan utnyttes i like stor grad som utbygger selv 
ønsker. Det kan også bety at noen tomter ikke er egnet for støyfølsom bebyggelse, for 
eksempel at det ikke er mulig å få en skjermet side av bebyggelsen på grunn av flere 
støykilder fra ulike retninger. Kommuneplanens bestemmelser må være klar på disse 
forventningene til nye planer. Men det er i reguleringsplanene man gjør den konkrete 
vurderingen av hver enkelt plan, hvordan planen må utformes og hva som er mulig å få til. 
Kommuneplanen vil ha bestemmelser knyttet til utredningskrav, forventninger til videre 
planlegging og prosess. Reguleringsplanen vil ha mer konkrete bestemmelser for hver plan 
som fastlåser de kvaliteter som sikrer gode støyforhold og som er vilkåret for å få bygge. 

2.2 Ny støyende virksomhet 
For ny støyende virksomhet er målsettingen at ingen støyfølsom bebyggelse skal få støynivå 
over grenseverdien i retningslinje T‐1442. Støyfølsom bebyggelse som allerede har støy over 
grenseverdien fra andre kilder bør ikke få økt støynivå. Likevel vil det være slik at ny støyende 
virksomhet vil gi uheldige konsekvenser for omgivelsene. Det er selvfølgelig viktig at det 
utføres støyfaglig utredning av både luftoverført støy, vibrasjoner og strukturlyd. 
Prinsippet er at man ønsker å skjerme mest mulig ved kilden (f.eks støyskjermer langs veien 
eller jernbanen). Dersom det fortsatt er støy over grenseverdien ved støyfølsom bebyggelse, 
må det utredes lokale tiltak for berørt bebyggelse. Lokale tiltak er tiltak for å redusere støy 
innendørs (fasadetiltak) og støy på lokalt uteoppholdsareal (lokal skjerm). Støyfaglig utredning 
må gjøres i forbindelse med reguleringsplan. Det er i reguleringsplanen man utreder aktuelle 
avbøtende tiltak (nær kilden). Lokale tiltak utredes normalt i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen (i prosjekteringsfasen). Utredning av vibrasjoner og strukturlyd er relevant 
for visse typer kilder, som f.eks skinnegående trafikk. 
 
Fredrikstad kommune har nevnt helikoptertrafikk som en spesiell problemstilling. 
Det er gitt anbefalte grenseverdier for fly‐ og helikoptertrafikk i retningslinjen T‐1442. 
Det er viktig at kommunen får et støysonekart for denne type virksomhet slik at det kan tas 
hensyn til slik støy i arealplanleggingen. Det bør unngås å legge ny støyfølsom bebyggelse i 
støysoner fra eksisterende fly‐ eller helikopterlandingsplass. I motsetning til andre typer 
støykilder vil det være vanskelig å få en «stille side» av bebyggelsen. Muligheten for skjerming 
ved kilden er liten. Etablering av ny landingsplass for fly eller helikopter er også utfordrende 
dersom eksisterende støyfølsom bebyggelse blir berørt. Det må vurderes flere alternative 
plasseringer av landingsplasser, og ulike traseer i luften slik at ulempene blir minst mulig. 



Aktuelle tiltak for eksisterende støyfølsom bebyggelse er fasadetiltak (redusere innendørs 
støynivå, evt. sammen med tiltak for god ventilasjon) og innløsning av de mest utsatte. 
Planbestemmelsen som er foreslått for ny støyende virksomhet generelt vil også være 
dekkende for fly‐ og helikopterlandingsplasser. 
 
For nærmiljøanlegg (ballbinger, skateboardbaner, og andre anlegg for spill og idrett) anbefales 
å legge til grunn «Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg» fra 
Helsedirektoratet. Denne inneholder en anbefalt grenseverdi for støynivå ved støyfølsom 
bebyggelse som bør legges til grunn ved planlegging og lokalisering av nærmiljøanlegg. 
For konsertsteder anbefales å legge til grunn «Musikkanlegg og helse – Veileder til arrangører 
og kommuner» fra Helsedirektoratet. Her er det gitt anbefalte grenseverdier for å forebygge 
helseplager (kapittel 5 i veilederen), som kan benyttes i planbestemmelser til 
reguleringsplaner. 

2.3 Avviksområder 
Avviksområder er arealer hvor det er aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 
areal og transportplanlegging, det vil si sentrumsområder og kollektivknutepunkter eller 
områder nær god kollektivdekning. I slike områder kan det tillates områdevis avvik fra 
grenseverdiene i retningslinjen. Det forutsettes imidlertid at avviksområdene er angitt i 
kommuneplanens arealdel. Det forutsettes videre at kommunen stiller krav til avbøtende tiltak 
for ny støyfølsom bebyggelse i avviksområder. Kommunen må derfor både tegne inn 
avgrensning for avviksområder på plankartet til kommuneplanens arealdel, samt angi 
bestemmelser knyttet til støy for områdene. Kommunen må gjøre en vurdering av hvor 
avviksområder skal lokaliseres. Følgende områder bør inngå: sentrumsområder og områder 
rundt større kollektivknutepunkter. Områder og lokalsentra hvor det er planlagt støyfølsom 
bebyggelse med høy utnyttelse nær kollektivknutepunkt eller steder med godt kollektivtilbud, 
bør vurderes å inngå i avviksområder. Avviksområdene kan strekke seg i en viss avstand fra 
et kollektivknutepunkt, opptil 800 meter dersom det er et godt utbygd kollektivknutepunkt. 
 
Avviksområdene skal vises i kommuneplanen, og gjøres juridisk bindende på plankart og i 
bestemmelser. Avviksområder kan tegnes inn som en informasjonslinje eller som en 
avgrensningslinje på plankartet. Det må utarbeides planbestemmelser knyttet til 
avviksområder. Det viktigste er plankravet og utredningskravet. Det må kreves utarbeidelse av 
ny reguleringsplan og at støy utredes i forbindelse med planen. Retningslinje T‐1442 åpner for 
at støyfølsom arealbruk kan etableres i rød støysone innenfor avviksområder. 
Det forutsettes imidlertid avbøtende tiltak, det vil si gode planløsninger som ivaretar hensyn til 
støy.  
 
Utenfor avviksområdene er det i utgangspunktet ikke ønskelig med avvik. Det bør derfor 
foretas en noe strengere vurdering utenfor avviksområder. Retningslinje T‐1442 og veileder 
M‐128 åpner imidlertid for utbygging av støyfølsom bebyggelse i gul sone utenfor 
avviksområder, under forutsetninger av avbøtende tiltak. Det er da de samme prinsipper for 
avbøtende tiltak som gjelder innenfor avviksområder. Det anbefales at kommunen i sine 
bestemmelser til kommuneplanen åpner for avvik også utenfor avviksområder, da 
dette realistisk sett ikke vil være til å unngå. Det er bedre å vektlegge å planlegge med god 
kvalitet i en avvikssituasjon, enn å sette urealistiske krav som ikke kan oppfylles. Dette hindrer 
selvfølgelig ikke at kommunen i noen tilfeller må fastslå at støysituasjonen er så krevende at 
det ikke er mulig å planlegge ny støyfølsom bebyggelse med tilstrekkelig kvalitet, og dermed 



må stille seg negativ til planforslaget. Denne vurderingen vil man normalt ta i 
reguleringsplanfasen. 

2.4 Stille områder 
Retningslinje T‐1442 anbefaler kommunen å kartlegge eksisterende stille områder. 
I tettstedsbebyggelsen er stille område definert som et område egnet til rekreasjonsaktivitet 
(park, skog, kirkegård eller liknende), hvor støynivået er under Lden = 50 dB. Utenfor 
tettstedsbebyggelse er anbefalt støygrense Lden = 40 dB. I øvrige friområder, byparker osv. i 
tettbygd strøk anbefales samme grenseverdier som for uteoppholdsarealer knyttet til 
støyfølsom bebyggelse. Kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle 
rekreasjonsområder og stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. Kartlagte stille 
områder som etter kommunens vurdering er viktige for natur‐ og friluftsinteresser bør 
vises i kommuneplanen som «grønn sone». Dette for å synliggjøre områdene slik at de kan 
ivaretas gjennom arealplanlegging. Det bør vurderes planbestemmelser for støy for slike 
områder. 
 
Ved ny støyende virksomhet anbefales vurdert konsekvenser for eksisterende stille områder. 
Herunder bør vurderes hvor stor del av tiden områdene blir utsatt for støynivåer over de 
anbefalte grenseverdier, og i hvilke tidsrom virksomheten pågår. Støybelastningen bør også 
vurderes i forhold til områdenes karakter og bruk. 
 
Fredrikstad kommune har kartlagt stille områder som er vurdert viktige ut fra ulike kriterier 
knyttet til kvaliteter, tilgjengelighet og lokalisering. Målsettingen er å sikre områdene mot økt 
støybelastning og over tid forbedre støysituasjonen med tiltak slik at støynivået kan reduseres 
til Lden 50 dB eller lavere. 
 
Det vil da være viktig å synliggjøre de stille områdene i kommuneplanen. En anbefalt måte å 
gjøre dette på er at de stille områdene blir hensynssoner i kommuneplanen. De stille 
områdene kan markeres som ”grønne soner”. Hensynssonene i kommuneplanen kan omfatte 
de grønne sonene (selve arealet som er avsatt som stille område) samt en buffersone rundt. 
 

Hensynssonene kan ha bestemmelser for de grønne områdene, som fastsetter arealformålet 
(f.eks ”Grønnstruktur, park”) samt bestemmelser om vern og utvikling av arealet som et stille 
område. 
Buffersonen bør ha bestemmelser som sikrer varsomhet mot å etablere nye støykilder som 
kan påvirke det stille området, og at tiltak som kan redusere støy for det stille området skal gis 
prioritet. Det bør også stilles krav om at det skal utredes konsekvenser for det stille området 
for alle nye byggetiltak i buffersonen. Størrelsen på buffersonen er vanskelig å fastsette, men 
vi foreslår 100 meter. Dette vil sikre mot støy fra de fleste vanlige støykilder. Det vil likevel 
være store dominerende støykilder som kan ligge i større avstand enn 100 meter og likevel gi 
støymessige konsekvenser for det stille området. Kommunen må derfor alltid gjøre en 
vurdering av dette i forbindelse med planlegging av ny støyende virksomhet, også utenfor 
buffersonene. 

2.5 Leke-, ute- og oppholdsareal 
Det er gitt anbefalte grenseverdier for støy utenfor vindu til rom til opphold i retningslinje 
T‐1442. Er støynivået under grenseverdien er det derfor i henhold til anbefalingen i 



retningslinjen om et «tilfredsstillende støynivå». Men er det dermed «stille side»? 
Noen mener at «stille side» er den siden av bygningen som fysisk vender bort fra støykilden. 
Begrepet «stille side» er benyttet i støyretningslinjen, for å understreke et poeng: Når 
bygningen er støyutsatt kan det som et avbøtende tiltak legges oppholdsrom som vender mot 
(har vindu mot) en «stille side». Dersom «stille side» skal defineres lydmessig, finnes ingen 
andre muligheter enn å si at støynivå må være under anbefalt grenseverdi i retningslinjen.  
For å unngå misforståelser og fortolkninger bør ikke planbestemmelsene benytte betegnelsen 
«stille side». Istedenfor «50% av oppholdsrom skal vende mot «stille side» bør man skrive: 
«50% av oppholdsrom skal ha minst ett vindu hvor støynivået utenfor er under grenseverdi i 
retningslinje T‐1442, tabell 3». Da er det ikke tvil om at man mener at støynivået skal være 
tilfredsstillende utenfor vindusfasade, selv om rommet ikke ligger fysisk vendt bort fra 
støykilden. 
 
Med et krav om tilfredsstillende støynivå utenfor vindu til oppholdsrom, vil flere 
problemstillinger melde seg: Er det lov eller ønskelig at man benytter en innglasset balkong 
som også dekker vinduer til oppholdsrom, slik at innglassingen skjermer støynivået utenfor 
vinduet. I mange prosjekter hvor utbygger sliter med å tilfredsstille krav til støy utenfor vindu til 
oppholdsrom, vil «kreative løsninger» dukke opp. Vi har sett løsninger med glasskjermer og 
innglassede balkonger som har som hensikt å skjerme støy slik at støynivået utenfor vinduet 
kommer under grenseverdien. Det er også forsøkt spesialvinduer som sluser luft (og lyd) slik 
at vinduet kan stå i lufteposisjon mens støynivået innendørs ikke vil være høyere enn om man 
luftet med et ordinært vindu til en fasade hvor støynivået akkurat lå innenfor grenseverdien. 
Men blir det bedre bomiljø om man kan åpne vinduet sitt mot et innglasset rom, hvor det kan 
være soloppvarmet luft som oppleves som ufrisk? Kommunen må være forberedt på at slike 
løsninger kan dukke opp i prosjekter som svar på planbestemmelser som krever at en andel 
oppholdsrom legges slik at støynivå utenfor vindu er under grenseverdien. Dersom kommunen 
tillater bruk av innglasset balkonger som et tiltak, bør det stå i bestemmelsene. Dersom 
kommunen ikke ønsker et slikt tiltak bør det også stå i bestemmelsene. Innglassing av 
balkonger er også et aktuelt tiltak for uteoppholdsarealer som er støyusatt. Det mest ideelle er 
om balkongen legges på en side av bygningen som har både god solforhold og 
lydforhold. Dersom dette ikke er mulig kan man enten legge balkongen der det er sol selv om 
den er støyusatt. Det kan også vurderes å legge balkongen på den siden med lite støy, selv 
om den ikke har gode solforhold. Men da bør det kompenseres med annet uteareal et annet 
sted. Dersom man velger balkong mot støyutsatt side kan et tiltak være innglassing (evt. 
skjerming med tett rekkverk og absorbent i tak dersom dette gir tilstrekkelig effekt). 
Innglassingen bør være åpningsbar. 
 
Erfaringer viser at grønne områder (park, lekeplass osv) i mange planer blir vist til som  
erstatning/supplering til uteområde innenfor planområdet, uavhengig av dette områdets 
kvalitet (støy, luft, trafikksikkerhet osv). Ved planlegging av ny støy-/luftfølsom bebyggelse bør 
man ikke avvike fra kravet om utearealer med støy under grenseverdien i retningslinje T‐1442. 
Slike utearealer kan være private (fortrinnsvis) eller felles utearealer i umiddelbar nærhet til 
bebyggelsen. Det er imidlertid en vurdering av hvor stor andel av MUA (minste uteareal) som 
skal tilfredsstille grenseverdien. Omgivelsene, herunder tilgang til andre utearealer (parker, 
lekeplasser osv.) vil påvirke bomiljøet/bokvaliteten. Fra forskningsprosjektet bak 
«Lydkvalitetspoengmetoden» vet vi at et stille nabolag vil være positivt for opplevd bokvalitet, 
og kan redusere den negative opplevelsen knyttet til en støyutsatt bolig. Det er grunn til å tro 
at god tilgang til uteområder og friområder vil virke på samme måte, og telle positivt for 
opplevd bokvalitet. 



 
I hvilken grad uteområdene er støyutsatt vil variere. Det vil også variere hvor mye støy det er i 
de stille områdene. Tilgang til uteområder vil uansett være positivt, og er disse omgivelsene i 
tillegg «stille» er det enda mer positivt. Stillhet i denne sammenheng måles best som «relativ 
stillhet». Det vil si at tilgang til arealer hvor det er mindre støy enn ellers i området, vil 
oppleves som positivt. Hovedfokuset bør likevel være på kvaliteter innenfor planområdet. Det 
vil si at utearealer innenfor planområdet som er skjermet mot støy tillegges stor vekt. I tillegg 
er det viktig at støyfølsom bebyggelse får oppholdsrom som vender mot fasader skjermet mot 
støy. Omgivelsene utenfor planområdet, med utearealer eller stille områder, kan telle med i en 
total planfaglig vurdering av nye planforslag. Det er imidlertid vanskelig å lage noen faste 
regler eller bestemmelser om dette.  
 

2.6 Bygg- og anleggsstøy 
T‐ 1442 kapittel 4 gir føringer for behandling av bygg‐ og anleggsstøy ved planlegging og 
gjennomføring av tiltak som faller inne under plan‐ og bygningsloven. Det er gitt grenseverdier 
for bygg‐ og anleggsstøy samt beskrivelse av hvilke tiltak og prosedyrer som bør følges ved 
overskridelse av disse. Grenseverdiene er satt slik at overskridelser er å forvente ved 
anleggsarbeider i tettbygde strøk. Dette gjelder spesielt ved grunnarbeider. Hensikten er at 
bygg‐ og anleggsstøy er tema i planlegging og at nødvendige avbøtende tiltak, herunder 

varsling av naboer, iverksettes i byggeperioden. Selv om bygg‐ og anleggsstøy er vurdert i 
planleggingsfasen iht. til T‐1442 kan det oppstå uforutsette sitasjoner. Hvis helsemyndighet 
vurderes støyen som helseskadelig kan kommuneoverlege, uavhengig av planmyndighet, 
fatte enkeltvedtak etter folkehelseloven. Denne gir blant annet hjemmel til å begrense 
driftstiden eller i ytterste konsekvens å stanse arbeidene. 
 
Hvordan bygg‐ og anleggsstøy håndteres i de enkelte kommuner varierer. Dette gjelder både 
med hensyn til forvaltningsorgan og sakbehandlingspraksis. I enkelte kommuner behandles T‐
1442 kapittel 4 som en forskrift og det dispenserer fra støygrensene gitt i kapittel 4. 
Dispensasjon gis da av lokal helsemyndighet ved kommuneoverlege. Hvordan denne 
praksisen er hjemlet i Folkehelseloven og/eller Plan‐ og bygningsloven er uklart. Denne 
praksisen er i stor grad inspirert av saksbehandlingspraksis i Oslo kommune for «Oslos 
forskrift om begrensing av støy». Oslos forskrift er juridisk bindende. 
Det er også praksis i enkelte kommuner å gjøre grenseverdiene gjeldende i detaljregulering. 
Dette medfører at man må søke dispensasjon fra reguleringsplan for arbeider som overskrider 
grenseverdiene. For arbeider i tettbygde strøk kan man forvente støy over grenseverdi. En slik 
planbestemmelse vil automatisk føre til at man må søke dispensasjon fra reguleringsplanen. 
 
Hvis man i kommuneplanen gjør grenseverdiene i kapittel 4 gjeldende er det et 
tolkningsspørsmål om dette gjør at alle arbeider som støyer over grenseverdi må søke 
dispensasjon fra kommuneplanen. Vi vurderer det som mulig å ivareta hensikten med 
planretningslinjen uten å gjøre grenseverdiene gjeldende. Det vil si at man ved overskridelse 
må følge T‐1442 sine føringer for varsling og bruk av andre avbøtende tiltak. 
 
Det anbefales å utarbeide kravspesifikasjon for plan for håndtering av bygg‐ og anleggsstøy. 
Dette for å sikre at tiltakshavere og entreprenører vet hvilke vurderinger som må gjøres, hva 
som bør utføres av avbøtende tiltak og hvordan dette skal dokumenteres. Det spesifiseres her 
hvilke dokumentasjoner som kreves ved tilsyn i byggesak eller eventuelt fremlegges for å få 



igangsettingstillatelse. Planen bør vise støyprognoser, rutiner for varsling og vurdering av 
behov for avbøtende tiltak. Kravspesifikasjonen bør da konkretisere hva som kreves av 
forhåndsprognoser, føringer for avbøtende tiltak samt rutiner for varsling. Det bør også gis 
konkrete føringer for å kunne jobbe på natt. Hvor omfattende og detaljerte 
forhåndsprognosene skal være avhenger blant annet av hvor store anleggsarbeider som skal 
gjennomføres. For enkelte tiltak er ikke bygg‐ og anleggsstøy relevant tema, for mindre tiltak 
vil det holde med enkel vurdering og eventuell varsling. For større anlegg vil det kunne være 
nødvendig med forhåndberegninger, tiltaksvurdering, varslingsrutiner og eventuelle 
måleprogram. 
 

2.7 Målbeskrivelse 

Målet med bestemmelser og retningslinjer om støy er å forebygge negative helseeffekter av 
støy gjennom god arealplanlegging. 

Definere støyfaglige kompromisser som ivaretar hensynet til støy og hensynet til å oppnå 
fortetting og kompakt arealutvikling i sentrumsområder og knutepunkter. 

Det er også et mål at kommuneplanbestemmelser på støy og luft skal sikre lik behandling i 
alle saker og sikre forutsigbarhet for utbyggere. 

Det er et mål at stille områder skal synliggjøres i kommuneplanen og at bestemmelser skal 
sikre en god kvalitet i disse områdene. 

Kommuneplanbestemmelsene skal sikre at utbyggere og innbyggere får en felles forståelse av 
hvordan støy og luft skal hensyntas i arealplanleggingen. 
 
Det er et mål å sikre gode støymessige løsninger i områder hvor boliger legges nært inntil 
næring/industri. 

2.8 Delrapportens forslag til tiltak 

2.8.1 Tiltak som vises på plankartet 

Se støysonekart med røde og gule soner. 

 

2.8.2 Forslag til bestemmelser i arealplanen 

2.8.2.1 Ny støyfølsom bebyggelse 
Det foreslås å bruke generelle bestemmelser for støy. Disse er ikke knyttet til et spesielt 
arealformål, men gjøres gjeldende for hele kommunen. Støyfølsom bebyggelse dekker ulike 
arealformål (bolig, skole, barnehager, institusjoner mv.), og dette tilsier også at det er fornuftig 
å benytte generelle bestemmelser. 
 
§ 1 Støy ‐ ny støyfølsom bebyggelse 
Bestemmelsen gjelder «støyfølsom arealbruk» som definert i Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T‐1442). 
 



§ 1‐2 Utredningskrav 
For ny støyfølsom arealbruk som planlegges innenfor gul eller rød sone som vist på temakart 
«Støysonekart for Fredrikstad kommune», skal det utarbeides støyfaglig utredning i henhold til 
retningslinje T‐1442. Krav til utredning av støy gjelder også støyfølsom arealbruk som kan 
være utsatt for støykilder som ikke er vist i støysonekartet, eller hvor støynivået 
antas å være over grenseverdiene i retningslinje T‐1442. 
 
Kravet til utredning av støy i henhold til disse bestemmelser gjelder også for eksisterende 
reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanen. Er eksisterende reguleringsplaner i strid med 
bestemmelsene om støy i kommuneplanen kan det kreves utarbeidet ny reguleringsplan. 
 

§ 1‐3 Avviksområder 
Avviksområder er vist på plankartet. Innenfor avviksområder tillates støyfølsom bebyggelse 
selv om grenseverdien ved fasade overskrider grenseverdier gitt i retningslinje T‐1442. Det 
stilles krav om ny reguleringsplan samt støyfaglig utredning. 
 
Støy skal utredes tidlig i planprosessen og planen skal utformes med vekt på disse kvaliteter: 
‐ Støy på uteoppholdsareal (privat eller felles) skal ha støynivå under grenseverdier i 
retningslinje T‐1442 
‐ Utearealene skal ha tilfredsstillende støyforhold og skal ha gode sol og lysforhold samt høy 
kvalitet med hensyn til utforming 
‐ En høy andel av boenheter/bruksenheter skal ha flest mulig oppholdsrom som har vindu mot 
fasade med støy under grenseverdien 
 
Planene skal optimaliseres med mest mulig av disse kvaliteter, og løsningene skal gjøres 
juridisk bindende i bestemmelser til reguleringsplan. 
 
§ 1‐4 Utenfor avviksområder 
Utenfor avviksområder skal man søke å overholde grenseverdiene for støy i retningslinje T‐
1442. Det tillates imidlertid etablering av støyfølsom arealbruk i gul sone dersom gode 
avbøtende tiltak innarbeides i planen. Det stilles krav om ny reguleringsplan samt støyfaglig 
utredning. Støy skal utredes tidlig i planprosessen og planen skal utformes med vekt på 
kvaliteter som nevnt i § 1‐3. 
 
 

2.8.2.2 Ny støyende virksomhet 
§ Ny støyende virksomhet 
For ny støyende virksomhet og ved endringer av eksisterende støyende virksomhet skal det 
utredes støy i henhold til retningslinje T‐1442, dersom virksomheten 
‐ gir støynivåer over grenseverdier i T‐1442 for eksisterende støyfølsom bebyggelse 
‐ gir støynivåer over grenseverdier i T‐1442 for planlagt støyfølsom bebyggelse 
‐ gir støynivå over Lden 50 dB for et stille område 
 
Det skal også utredes vibrasjoner og strukturlyd dersom dette er relevant. 
 
Det skal utarbeides en plan for støytiltak i reguleringsplanen. Målsettingen er at eksisterende 
støyfølsom bebyggelse skal tilfredsstille grenseverdiene i tabell 3 i «Retningslinje for støy i 
arealplanlegging, T‐1442». Det skal prioriteres avbøtende tiltak nær kilden. Dersom tiltak nær 



kilden ikke gir tilstrekkelig skjerming skal det planlegges lokale tiltak for at innendørs støynivå 
og støynivå på uteoppholdsareal blir tilfredsstillende. Dersom et stille område er berørt skal 
konsekvenser og avbøtende tiltak utredes i henhold til bestemmelsene for stille 
områder. 
 
For nye nærmiljøanlegg (ballbinger, skateboardbaner og andre anlegg for spill og idrett) 
legges «Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg» fra Helsedirektoratet til 
grunn for lokalisering og planlegging. 
 
Ved nye planer for konsertsteder legges «Musikkanlegg og helse – Veileder til arrangører og 
kommuner» fra Helsedirektoratet til grunn for lokalisering og planlegging. 

 

2.8.2.3 Stille områder 
Bestemmelser for stille områder i kommuneplanen forutsetter at disse tas inn som 
hensynssoner. Hensynssonene kan kombineres med ulike arealformål, og det kan angis flere 
hensynssoner for samme areal. For de stille områdene vil arealformålet vanligvis være 
Grøntstruktur, med ulike underformål som park, friområde eller turdrag. 
 
Det anbefales også at en buffersone rundt det stille området avsettes som hensynssone. 
Bestemmelsene under omfattes først og fremst støyforholdene. Bestemmelsene kan gjerne 
omfatte flere punkter som sikrer tilgjengelighet, fjerning av barrierer osv. I tillegg kan det lages 
bestemmelser om utvikling og vern av områdene med hensyn til tilrettelegging for ulik typer 
bruk osv. 
 
I tillegg til bestemmelsene for stille områder (hensynssoner) under, er det også foreslått 
bestemmelser om stille områder knyttet til ny støyende virksomhet i kommuneplanen. 
 
§ Stille områder 
Stille områder skal vernes mot økt støy fra omgivelsene. Det er en målsetting å forbedre 
støysituasjonen slik at støynivået blir Lden 50 dB eller lavere i de stille områdene. Ny 
støyende virksomhet som påvirker de stille områder skal planlegges slik at målsettingen for 
støy oppfylles. Ved endringer av eksisterende støyende virksomhet skal det søkes tiltak slik at 
støy reduseres i henhold til målsettingen for de stille områdene. Tilgjengelighet for ulike 
brukergrupper til stille områder skal opprettholdes eller forbedres. Kommunens handlingsplan 
for stille områder skal legges til grunn ved vurdering av kvalitetene ved hvert av de stille 
områdene. 
 
§ Buffersone til stille område 
I buffersonene til de stille områdene skal det ikke etableres ny støyende virksomhet som øker 
støynivået eller kommer i konflikt med målsettingene for de stille områdene. Ved endringer av 
eksisterende støyende virksomhet skal det søkes tiltak slik at støy reduseres i henhold til 
målsettingen for de stille områdene. 
 
Ved enhver etablering av støyende virksomhet eller endring av eksisterende støyende 
virksomhet skal det utredes konsekvenser for det stille området. Det skal utredes avbøtende 
tiltak i henhold til målsettingen for de stille områdene. 
 
Det skal utarbeides reguleringsplan for alle tiltak som kan gi konsekvenser for stille områder. 



 

2.8.2.4 Bygg- og anleggsstøy 
§ Bygg‐ og anleggsstøy 
Føringer gitt i T‐1442 kapittel 4, med tilhørende veileder legges til grunn for behandling av 

bygg‐ og anleggsstøy. 
 
Det skal utarbeides støyprognoser for alle tiltak som ikke faller inn under T‐1442 kapittel 4.3 
«Regler for mindre arbeider». Ved overskridelser av grenseverdi skal varsling gjennomføres 
iht 4.4 og behov for avbøtende tiltak beskrevet i 4.2.5 skal vurderes. 
 

Formulering skal sikre at hensikten i T‐1442 kapittel 4 følges. Det er lagt til grunn at 
bestemmelsen ikke skal utløse krav om dispensasjon ved overskridelse av grenseverdiene. 
Plan og bygningsmyndighet kan følge opp bestemmelsen på flere måter. Det kan som i 
Trondheim kreves at plan for «beskyttelse av omgivelsene» eller lignende dokument følger 
søknad om IG og kreves for at igangsettingstillatelse gis. Alternativ kan man basere seg på at 
dokumentasjonen fremlegges ved tilsyn i byggesak. 

 

2.9 Temakart 

Støysonekart 

 

3 LUFTKVALITET – KARAKTERISTIKK / STATUS / 
PROBLEMBESKRIVELSE 

 

Det er viktig å ta hensyn til luftkvalitet både ved etablering av følsom bebyggelse og ved 
etablering eller utvidelse av potensielt forurensende virksomhet. Veitrafikk og vedfyring er de 
største kildene til luftforurensning i Fredrikstad. Plangrep som fører til mindre behov for 
biltrafikk, eller fortetting som gir nye, mer energieffektive boliger og raskere fjerning av gamle 
vedovner vil kunne være positivt for luftkvaliteten. Det er vitig at det i overordnede planer 
legges til rette for gode løsninger for sykkel og gange, slik at flest mulig av innbyggerne vil 
velge velge bort bilen, spesielt på korte reiser. 

Barn, eldre, og personer med luftveis- eler hjerte-karsykdomer er spesielt følsomme for 
luftforurensning, og vil kjenne plagene på kropen ved lavere forurensningsnivå enn friske 
voksne. Definisjonen av følsom bebyggelse i denne sammenhengen gjenspeiler dette. I 
forvaltningen av luftkvalitet i arealplanlegging er det viktig å ta hensyn til de mest sårbare 
gruppene for å forebygge helseeffekter i befolkningen.  

Luftforurensning er et relativt nytt tema i kommuneplanens arealdel, og bestemmelsene som 
foreslås her er betydelig mer omfattende enn i Kommuneplanens arealdel 2011-2023. Dette 
skyldes at kunnskapen om helseeffekter av luftforurensning er et felt i utvikling. Annet arbeid 
med luftkvalitet gjør at problemet antageligvis er noe mindre enn tidligere, men det er fortsatt 
tilstede og er nødvendig å ta hensyn til i arealplanleggingen. 



3.1 Luftsonekart 

Til grunn for arealbruksbestemelsene legges gul og rød sone som er definert i 
miljødirektoratets veileder T-1520. Sonene for Fredrikstad er presentert i et luftsonekart. 
Grensene som definerer rød og gul sone er oppsummert i tabellen under. 

Komponent Luftforurensningssone 

Gul sone Rød sone 

PM10 35µg/m3 7 døgn per år 50µg/m3 7 døgn per år 

NO2 40µg/m3 vintermiddel (1. nov 
- 30. april) 

40µg/m3 årsmiddel 

Helserisiko Personer med alvorlig 
luftveis- og hjertekarsyksom 
har økt risiko for forverring av 
sykdommen 

Friske personer vil 
sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

Personer med luftveis- og 
hjertekarsykdom har økt 
risiko for helseeffekter. Blant 
disse er barn med 
luftveislidelser og eldre med 
luftveis- og hjertekarlidelser 
mest sårbare.  

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate bebyggelse 
med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. Ved slik planlegging i gul sone bør det 
vurderes hvilke plangrep som kan tas for oppnå best mulig luftkvalitet, spesielt på utearealer. 
Både arealformål og lokalisering bør inngå i denne vurderingen. 

Det skal legges vekt på at bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, og 
spesielt uteoppholdsarealene, får så god luftkvalitet som mulig. Det er ønskelig å bygge tett 
med kvalitet. 

Rød sone er et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I rød sone bør kommunen 
derfor ikke tillate etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, barnehager, 
utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Unntaket er i avvikssonene. 

I gul sone bør kommunene vise varsomhet med å tillate etablering av ny forurensende 
virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig økning i 
luftforurensning. Det bør ikke tillates at forurensningen økes så mye at området går fra gul til 
rød sone. 

Det bør vurderes hvordan virksomheten best kan tilpasses luftforurensningssituasjonen slik at 
virksomheten i så liten grad som mulig medfører økt luftforurensning. For eksempel bør 
lokalisering, arealformål og tillatt utbyggingsvolum vurderes. Det bør også vurderes om det 
skal fastsettes bestemmelser som begrenser utslipp fra virksomheten. 

  



3.2 Målbeskrivelse 

Målet med bestemmelser og retningslinjer for luftkvalitet er å forebygge negative helseeffekter 
av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

I Fredrikstad er de viktigste kildene til luftforurensning veitrafikk og vedfyring. Luftforurensning 
og innbyggernes eksponering for denne forebygges best gjennom langsiktig areal- og 
transportplanlegging, slik at transportbehovet og forurensning reduseres på lang sikt. Det er 
derfor er spesielt viktig å vurdere arealbruksformål i overordnede planer og i en tidlig fase i 
reguleringsplaner. 

3.3 Delrapportens forslag til tiltak 

Se luftsonekart med røde og gule soner. Områder som ikke er røde eller gule har ikke kjent 
luftforurensning av svevestøv eller NO2. 

§ Luftkvalitet – ny luftfølsom bebyggelse 

 

§ 1 Ny luftfølsom bebyggelse 

Bestemmelsen gjelder «bebyggelse som er følsom for luftforurensning» som definert i 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T‐1520). 

Ny bebyggelse som er følsom for luftforurensning i rød sone skal unngås. Unntak gis for 
avviksområder.  

§ 1‐2 Utredningskrav 

For ny luftfølsom arealbruk som planlegges innenfor gul og rød sone som vist på temakart 
«luftsonekart for Fredrikstad kommune», skal luftkvalitet vurderes ved hjelp av luftsonekartet 
og eventuelt ny luftfaglig utredning. Følgende vurderes: 

- Ny bebyggelse med luftfølsomt bruksformål skal søkes lokalisert der det er egnete 
lokalklimatiske forhold, med god luftkvalitet og utskifting av luft. Det bør unngås at ny 
utbygging plasseres slik at etableres nye stagnasjonsområder med opphopning av 
forurensete luft. 

- Dersom bebyggelsen også er utsatt for støy i gul eller rød sone (jfr retningslinje T‐
1442), skal det tas ekstra hensyn i planleggingen. 

- Kravet til utredning av luftkvalitet i henhold til disse bestemmelser gjelder også for 
eksisterende reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanen. Er eksisterende 
reguleringsplaner i strid med bestemmelsene om luftkvalitet i kommuneplanen kan det 
kreves utarbeidet ny reguleringsplan. 

§ 1‐3 Plankrav 

For ny luftfølsom arealbruk som planlegges innenfor gul eller rød sone som vist på temakart 
«luftsonekart for Fredrikstad kommune» gjelder krav om utarbeidelse av reguleringsplan. 
Unntak kan gis for mindre utbygginger med begrenset antall boenheter. 

§ 1‐4 Avviksområder 

Avviksområder for luftkvalitet er vist på plankartet. Innenfor avviksområder tillates ny 
bebyggelse med luftfølsomt bruksformål også i rød sone. Det skal vektlegges å finne gode 



plangrep som sikrer gode løsninger for luftkvalitet. Luftfaglig utredning skal dokumentere at ny 
bebyggelse og spesielt uteoppholdsarealene skal få minst mulig luftforurensning. 

§ 2 Ny forurensende virksomhet 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T‐1520) legges til grunn for 
planlegging av ny forurensende virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet. 

Det skal vises varsomhet med å tillate etablering av ny forurensende virksomhet eller utvidelse 
av eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig økning i luftforurensning for 
luftfølsom arealbruk. 

For ny forurensende virksomhet skal det utarbeides luftsonekart i henhold til retningslinje T‐
1520 (Gul og Rød luftsone) som skal sendes inn til kommunen for oppdatering av 
luftsonekartet for kommunen. Luftsonekartet skal leveres på det formatet kommunen 
spesifiserer. 

§ 2‐2 Plankrav 

For ny forurensende virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet gjelder krav om 
utarbeidelse av reguleringsplan. 

§ 2‐3 Utredningskrav 

For ny forurensende virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet skal det 
gjennomføres luftfaglig utredning som skal dokumentere forurensningsnivået for berørt 
luftfølsom bebyggelse. 

Utredningen skal vurdere hvordan planen best kan tilpasses luftforurensningssituasjonen slik 
at virksomheten i så liten grad som mulig medfører økt luftforurensning. Det søkes å unngå 
økning av forurensningen fra gul til rød sone eller at forurensningen øker i rød sone. 

Det skal vurderes om det skal fastsettes bestemmelser som begrenser utslipp fra 
virksomheten. 

§ 2‐4 Avviksområde 

Avviksområder for luftkvalitet er vist på plankartet. Kommunen kan tillate virksomhet i rød sone 
i avviksområder, under forutsetning om at det gjennomføres luftfaglig utredning som 
dokumenterer hvordan utslippene kan reduseres til et minimum. Det skal videre vurderes 
alternativ lokalisering av virksomheten, samt vurdere alternative arealformål og 
utbyggingsvolum på det aktuelle arealet. 

Det skal søkes planløsninger som minimerer antall personer som blir utsatt for 
luftforurensning. 

§ 3 Bygge- og anleggsarbeid 

For større eller langvarige bygge- og anleggstiltak skal luftkvalitetsgrenser angitt i 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, tilfredsstilles gjennom 
hele anleggsfasen. Det kan kreves at effekten av støvdempende tiltak dokumenteres ved 
målinger bekostet av tiltakshaver. 

3.4 Temakart 

Luftsonekart for Fredikstad. 

 



Planbestemmelser om støy i reguleringsplaner 
Det er i reguleringsplanprosessen at gode planløsninger med hensyn til støy skal sikres. 
For ny støyfølsom bebyggelse på støyutsatte tomter (jfr. gul og rød sone i støysonekartet) er 
det viktig at støy blir utredningstema tidlig i planprosessen. Det skal utarbeides støyfaglig 
utredning i henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T‐1442. 
 
Ny støyfølsom bebyggelse skal planlegges i henhold til retningslinjens anbefalinger. Primært 
ønsker man at ny støyfølsom bebyggelse får støy som er under de anbefalte grenseverdier i 
retningslinjen. I mange plansituasjoner vil dette være vanskelig å oppnå. Kommunen kan 
godta at bygningsfasader blir utsatt for støy over grenseverdien dersom det er mulig å utforme 
planløsningene slik at støyulempene blir minimale. De viktigste kvaliteter som må oppnås er: 

 Ny støyfølsom bebyggelse skal ha uteoppholdsarealer (private eller felles) under 
grenseverdiene for støy, og samtidig gode sol og lysforhold 

 En høy andel boenhet skal ha flest mulig oppholdsrom som har vindu mot fasade med 
støy under grenseverdiene 

 
Dersom dette ikke er mulig å få til, må det vurderes om arealet er uegnet for støyfølsom 
bebyggelse. 
 
I avvikssoner (sentrumsområder og kollektivknutepunkter) som definert i kommuneplanen, kan 
kommunen godta ny støyfølsom bebyggelse i gul og rød sone. Forutsetningene er imidlertid at 
de nevnte kvaliteter oppnås, slik at støyulempene blir minst mulig. Utenfor avvikssoner ønsker 
man i utgangspunktet ikke avvik. Realistisk sett vil det ikke være mulig å unngå at ny 
støyfølsom bebyggelse planlegges på støyutsatte tomter. Utenfor avvikssoner bør kommunen 
unngå ny støyfølsom bebyggelse i rød støysone. I gul støysone kan ny støyfølsom 
bebyggelse vurderes dersom de nevnte kvaliteter oppnås. 
 
Kommunen må tidlig formidle forventninger om ønsket kvalitet med hensyn til støy til 
forslagstillere som skal fremme nye reguleringsplaner for støyfølsom bebyggelse i 
støysonene. Utfordringen for kommunen som planmyndighet er å motivere utbyggere til å lage 
planer hvor de nevnte kvaliteter optimaliseres. Kommunen bør ikke fravike kravet om at 
uteoppholdsarealer får tilfredsstillende støynivå, og de må i tillegg ha god kvalitet med hensyn 
til sol, lys og utforming. I tillegg er det avgjørende at en høy andel boenheter får flest mulig 
oppholdsrom mot fasader med tilfredsstillende støynivå. Boenheter i hjørner og endeleiligheter 
kan unntas, men øvrige boenheter bør oppfylle målsettingen om tilgang til «stille side». 
 

Planbestemmelser til reguleringsplan 
Bestemmelser til en reguleringsplan skal være konkrete og entydige. Da bestemmelsene er 
juridisk bindende er det viktig at bestemmelsene er mulig å oppfylle. Bestemmelsene kan ikke 
fastsette krav til støy som ikke har rot i realitetene i planforslaget. Derfor må 
planbestemmelsene tilpasses den enkelte plan. 
 
I en reguleringsplan for ny støyfølsom bebyggelse som inneholder avbøtende tiltak mot støy, 
for eksempel støyskjerm eller planløsninger som sikrer god støyforhold, er det viktig at 
planbestemmelsene beskriver de ønskede avbøtende tiltakene og planløsningene. 
Kommunen må ta stilling til størrelsen på MUA – minste uteareal pr boenhet og hvor stor 
andel av disse som skal ha tilfredsstillende støyforhold. Det må vurderes hva som er mulig å 
få til i det konkrete planforslaget med hensyn til størrelsen på skjermet utearealer. 



Lovbestemte krav (jfr. TEK) som tilfredsstillende støyforhold innendørs og mekanisk balansert 
ventilasjon skal ikke være inkludert i planbestemmelsene.Nedenfor følger forslag til 
bestemmelser for flere typer støyfølsomme arealformål. 
 

Boliger 
For boliger er det viktig å definere hvilke fasader (som eventuelt) tillates å få støy over 
grenseverdiene. Det må også angis andel boenheter hvor en andel av oppholdsrom skal ha 
vindu mot skjermet fasade. Videre må det vurderes hvor stor andel av uteareal som er mulig å 
skjerme. Når man fastsetter disse tallene er det viktig å vite at man klarer å oppfylle kravene 
som sette i bestemmelsene. Det krever at man må se mer detaljert på planløsninger for den 
enkelte boenhet enn det som ellers er vanlig i reguleringsplaner. Planbestemmelsene bør gi 
litt rom for endringer/videre prosjektering. Dersom man f.eks regner ut at 87% av boenhetene 
klarer kravet om 50% rom mot skjermet fasade, bør bestemmelsene stille krav om f.eks 80%. 
 
Planbestemmelser til reguleringsplan for boliger ‐ mal: 
Det vurderes spesielt hva som skal stå innenfor <merkede felter>: 
 
§ Støy 
Grenseverdiene i tabell 3 i «Retningslinje for støy i arealplanlegging, T‐1442» gjøres 
gjeldende for planen. 
 
Unntak gis for fasader mot <Storgata>, hvor det tillates støy over grenseverdien forutsatt 
følgende avbøtende tiltak: 

‐ Utearealer tilsvarende <100% av> MUA skal ha støynivå under grenseverdi i tabell 3 i T‐1442 
‐ I <90%> av boenhetene skal minimum <50%> av oppholdsrom ha vindu mot fasade hvor 

støynivået er under grenseverdi i tabell 3 i T‐1442 
 
<Støyskjerm merket på plankart> skal opparbeides før brukstillatelse gis. 
< Alle avbøtende tiltak> skal opparbeides før brukstillatelse gis. 
 
Eksempel på en planbestemmelse: 
§ Støy 
Grenseverdiene i tabell 3 i «Retningslinje for støy i arealplanlegging, T‐1442» gjøres 
gjeldende for planen. 
 
Unntak gis for fasader mot Rv.20, hvor det tillates støy over grenseverdien forutsatt følgende 
avbøtende tiltak: 

‐ Utearealer tilsvarende 75% MUA skal ha støynivå under grenseverdi i tabell 3 i T‐1442 
‐ I 80% av boenhetene skal minimum 50% av oppholdsrom ha vindu mot fasade hvor 
støynivået er under grenseverdi i tabell 3 i T‐1442 
 
Støyskjerm mot Rv.20, merket på plankart skal opparbeides før brukstillatelse gis. 
Alle avbøtende tiltak skal opparbeides før brukstillatelse gis. 

 
 
 

Skoler og barnehager 
I utgangspunktet ønsker man ikke at skoler bygges på støyutsatte tomter. Men noen ganger 
kan det være nødvendig når andre faktorer og planhensyn taler for det. 
For skoler er det spesielt viktig at utearealer er skjermet mot støy. Er tomten støyutsatt vil 



sannsynligvis også en eller flere fasader bli støyutsatt. Det vil da være fordel om flest mulig 
undervisningsrom og ev. grupperom/lesesaler ligger mot fasade hvor støynivået er 
tilfredsstillende. Rom med ikke støyfølsom bruk (korridorer, tekniske rom, gymnastikksaler 
mv.) kan gjerne plasseres mot støyutsatt fasade. 
 
Det er likevel ofte nødvendig at noen av de støyfølsomme rommene må ligge mot støyutsatt 
fasade. Innendørs støy skal uansett tilfredsstille krav i TEK og ventilasjon skal sikre nok luft 
uten at det skal være nødvendig å åpne vinduer. 
 
Planbestemmelsen kan definere andel støyfølsomme rom som skal ligge mot fasade med 
tilfredsstillende støyforhold.  
 
For barnehager gjelder de samme prinsipper om at man ønsker først og fremst å skjerme 
utearealer. Deretter er det viktig at oppholdsrom for barna, ikke minst hvilerom, legges mot 
fasade med tilfredsstillende støyforhold. 
 

Planbestemmelser til reguleringsplan for skoler (*barnehager) ‐ mal 
Det vurderes spesielt hva som skal stå innenfor <merkede felter>: 
 
§ Støy 
Grenseverdiene i tabell 3 i «Retningslinje for støy i arealplanlegging, T‐1442» gjøres 
gjeldende for planen. 
 
Av skolens uteareal skal minimum <xx> m2 være skjermet slik at grenseverdien i 
retningslinje T‐1442, tabell 3 er tilfredsstilt. 
<60%> av støyfølsomme rom (undervisningsrom, grupperom, lesesaler) skal ligge 
mot fasade hvor støynivået er under grenseverdi i tabell 3 i T‐1442. 

*Hvilerom skal ligge mot fasade hvor støynivået er under grenseverdi i tabell 3 i T‐
1442. 
 
<Støyskjerm merket på plankart> skal opparbeides før brukstillatelse gis. 
< Alle avbøtende tiltak> skal opparbeides før brukstillatelse gis. 

 
  



Institusjoner 
For institusjoner (sykehus, sykehjem osv.) ønsker man også at disse primært legges på tomter 
som ikke er støyutsatt. Likevel kan det være nødvendig bygge på slike tomter ut fra andre 
planhensyn. Som for andre støyfølsomme arealformål bør man prioritere uteoppholdsarealer 
hvor støynivået er tilfredsstillende. Man bør også regne ut hvor stor del av 
uteoppholdsarealene som er mulig å skjerme. 
 
Det vil som regel være nødvendig å legge en andel av støyfølsomme rom mot støyutsatt 
fasade. Men man bør forsøke å plassere flest mulig slike rom mot fasade med tilfredsstillende 
støyforhold. Det bør vurderes om noen typer rom bør prioriteres for slik plassering. 
På institusjoner er ofte oppholdsrom / brukerrom av begrenset størrelse, og det kan ikke 
kreves gjennomgående rom med vindu mot skjermet side av bygningen. 
 

Planbestemmelser til reguleringsplan for institusjoner – mal: 
Det vurderes spesielt hva som skal stå innenfor <merkede felter>: 
 
§ Støy 
Grenseverdiene i tabell 3 i «Retningslinje for støy i arealplanlegging, T‐1442» gjøres 
gjeldende for planen. 
 
Minimum <xx> m2 av uteareal skal være skjermet slik at grenseverdien i retningslinje 
T‐1442, tabell 3 er tilfredsstilt. 
 
<60%> av støyfølsomme rom skal ligge mot fasade hvor støynivået er under 
grenseverdi i tabell 3 i T‐1442. 
 
<Støyskjerm merket på plankart> skal opparbeides før brukstillatelse gis. 
< Alle avbøtende tiltak> skal opparbeides før brukstillatelse gis. 

 
 

Vibrasjoner og strukturlyd 
For ny støyfølsom bebyggelse som planlegges nær støyende kilder som kan gi vibrasjoner 
eller strukturlyd (f.eks skinnegående trafikk) må vibrasjoner og strukturlyd utredes. 
Dersom det er behov for tiltak må dette tas inn i planbestemmelsene. 
 
Planbestemmelser om vibrasjoner og strukturlyd innebærer et unntak fra regelen om at 
forskriftskrav (TEK) ikke skal inn i planbestemmelsen. Argumentet for å ta dette inn i 
planbestemmelsene er at det er forhold som ofte blir glemt, da problemstillingene bare er 
aktuell i særlige tilfeller. Dette i motsetning til andre typer lydkrav i TEK (NS8175) som er 
aktuelle i alle bygg. 
 
Planbestemmelser til reguleringsplan for støyfølsom bebyggelse 
Mal: 
 
§ Vibrasjoner 
Vibrasjoner i oppholdsrom skal tilfredsstille grenseverdi i NS 8176 klasse C, vw95 = 0,3 mm/s. 
 
§ Strukturlyd 



Maksimalt strukturlydnivå fra kulverter og tuneller skal tilfredsstille grenseverdi i NS 8176 
klasse C, LAmaks = 32 dB i 
oppholdsrom. 

 

Skjerpende omstendigheter 
I noen tilfeller er det flere faktorer som påvirker miljøet samtidig, og som må tas hensyn til. 
Et område kan være utsatt for flere typer støykilder, eller området kan være utsatt for både 
luftforurensning og støy. 
 
I utgangspunktet gjelder de anbefalte grenseverdiene for støy (og luft) gitt i retningslinjen. 
Kommunen må imidlertid vurdere å skjerpe grenseverdien for støy dersom planområdet er 
utsatt for støy fra flere kilder. I retningslinje T‐1442 står det at kommunen kan beslutte å 
skjerpe grenseverdien med 3 dB fra hver støykilde når støy fra flere ulike støykilder 
overskrides samtidig (overlappende støysoner). Dette må da tas inn i planbestemmelsene. 
 
Det anbefales at kommunen vurderer om en skjerping av grenseverdien for støy vil få reell 
betydning for støynivået i en plan før det evt. benyttes. Dersom ekstra skjerming ikke er mulig 
(f.eks fleretasjes bygning som er vanskelig å skjerme), vil ikke en skjerpet grenseverdi bedre 
støy‐situasjonen og avviket blir bare større. 
 
Flere typer støykilder bør være med i en vurdering av om et areal er egnet for støyfølsom 
bebyggelse. I utgangspunktet er det uheldig med flere støykilder. Det blir derfor viktig at de 
avbøtende tiltak knyttet til planløsningen blir gode. Krav til skjermet uteareal, en tilstrekkelig 
andel oppholdsrom med vinduskontakt mot skjermet side osv., må oppfylles. 
 
Noen ganger kan flere støykilder gjøre det vanskelig å få til en «stille side» for prosjektet. 
Dette vil være en uheldig situasjon for støyfølsom bebyggelse, og det må vurderes om 
planområdet er uegnet for denne type arealbruk.  
 
Det samme gjelder når planområdet er utsatt for både støy og luftforurensning. En slik 
situasjon tilsier at man må finne en god planløsning i forhold til støy, med så lite kompromisser 
som mulig.  
 
Tilgang til skjermet uteareal og oppholdsrom mot skjermet side av bebyggelsen blir ikke 
mindre viktig når bebyggelsen også er utsatt for luftforurensning. Kommunen må stille strenge 
krav til planlegging av ny støy‐ og luftfølsom bebyggelse når det er flere støykilder eller både 
støy og luftkilder. Først og fremst er det viktig at ny bebyggelse får godplanløsninger med 
mest mulig av kvalitetene knyttet til godt lydmiljø. 
 

Ny støyende virksomhet 

Luftoverført støy 
For ny støyende virksomhet er målsettingen at ingen støyfølsom bebyggelse skal få støynivå 
over grenseverdien i retningslinje T‐1442. Støyfølsom bebyggelse som allerede har støy over 
grenseverdien fra andre kilder bør ikke få økt støynivå. 
 
Selv om man stiller krav til skjerming av nye støykilder, er det likevel slik at det noen ganger er 



nødvendig å etablere ny støyende virksomhet som gir økt støynivå, og støy over 
grenseverdien for eksisterende støyfølsom bebyggelse. Dette kan være samfunnsmessig 
nødvendige anlegg for transport (veier eller skinnegående trafikk) 
eller ulike typer industri og lignende. 
 
Det er viktig at det gjøres en seriøs støyfaglig utredning i forbindelse med planlegging av ny 
støyende virksomhet. Kommunen kan vurdere å kreve 3.parts kontroll av støyutredningen. Det 
bør samtidig utarbeides et nytt oppdatert støysonekart for virksomheten slik at kommunen kan 
oppdatere sitt støysonekart. 
 
Prinsippet er at man ønsker å skjerme mest mulig ved kilden (f.eks støyskjermer langs veien 
eller jernbanen). Dersom det fortsatt er støy over grenseverdien ved støyfølsom bebyggelse, 
vil det ofte være aktuelt med lokale tiltak. Dette er tiltak for å redusere støynivå innendørs 
(fasadetiltak) eller på lokalt uteoppholdsareal (lokal skjerm). 
 
Fasadetiltak innebærer å bytte vinduer og ventiler samt ev. forsterke yttervegger slik at 
innendørs støynivå tilfredsstiller NS 8175 kl.C/D. Norsk standard NS 8175 ”Lydforhold i 
bygninger – Lydklassifisering av ulike bygningstyper” kl.C tilsvarer minstekravet for innendørs 
støy i TEK. For eksisterende bebyggelse kan det i forbindelse med etablering av nye 
støykilder aksepteres kl.D, dersom det blir uforholdsmessig kostbart å oppfylle klasse C. 
Klasse D ligger 5 dB høyere enn klasse C. 
 
Lokalt utendørs oppholdsareal er et avgrenset areal tilknyttet boligen (bygningen) hvor det er 
naturlig å oppholde seg og som har gode solforhold. Dersom virksomheten berører et stille 
område (foreslått som hensynssoner i kommuneplanen), må konsekvenser for dette utredes i 
forbindelse med reguleringsplanen, og eventuelle tiltak innarbeides i planen. 
 
Planbestemmelser til reguleringsplan for ny støyende virksomhet ‐ mal: 
 
§ Støy 
Grenseverdiene i tabell 3 i «Retningslinje for støy i arealplanlegging, T‐1442» gjøres 
gjeldende for planen. 
 
For støyfølsom bebyggelse hvor utendørs støynivå ved fasade er over grenseverdien i T‐1442 
skal det gjøres lokale 
tiltak: 
‐ Innendørs lydkrav i NS8175 klasse C skal oppfylles. For bygninger hvor det blir teknisk 
vanskelig eller uforholdsmessig 
kostbart, tillates avvik på opptil 5 dB innendørs, tilsvarende NS 8175 klasse D. 

‐ Lokalt utendørs oppholdsareal skal så langt mulig skjermes slik at grenseverdi i 
retningslinje T‐1442 oppfylles 
 
<Avbøtende tiltak / Støyskjerm merket på plankart> skal opparbeides før brukstillatelse gis. 
 
< Alle avbøtende tiltak> skal opparbeides før brukstillatelse gis. 
 

Det skal utarbeides støysonekart i henhold til retningslinje T‐1442 (Gul og Rød støysone) som 
skal sendes inn til 
kommunen for oppdatering av støysonekartet for kommunen. Støysonekartet skal leveres på 
det formatet kommunen 
spesifiserer. 



 

Vibrasjoner og strukturlyd 
Dersom støykilden er skinnegående trafikk eller andre kilder som kan gi vibrasjoner og strukturoverført 
lyd, bør det tas inn tillegg i bestemmelsene.  
 
Vibrasjoner (rystelser) er vanlig problem fra skinnegående trafikk når både spor og bygning står på 
løse masser. Det er gitt grenseverdier i Norsk Standard NS8176 "Vibrasjoner og støt måling i 
bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på 
mennesker". 
 
Strukturoverført lyd (strukturlyd) er vibrasjoner som forplanter seg gjennom faste strukturer (fjell, 
betong osv.) og som ender opp som lyd man kan høre innendørs. Dersom man inne i en bygning kan 
høre et tog i en tunnel under bakken, er det strukturoverført lyd man hører. NS8175 stiller krav om 
denne type lyd. 
 
Det er viktig at man påser at vibrasjoner og strukturlyd blir utredet når det er relevant. I alle 
jernbaneprosjekter vil det være relevant. Selv om grenseverdiene er gitt i norske standarder og dermed 
er å regne som krav etter TEK, bør det tas med i planbestemmelsene da det er såpass spesielle 
forhold. Ellers er det en stor risiko for at det blir glemt. For vibrasjoner er det også viktig at 
planbestemmelsen åpner for avvik til klasse D, da det kan være krevende å gjøre tiltak mot vibrasjoner 
og det kan være relativt stor usikkerhet rundt målinger og beregninger. 
 

Planbestemmelser til reguleringsplan for ny støyende virksomhet – mal: 
 
§ Vibrasjoner 
For vibrasjoner settes grenseverdien for statistisk maksimal verdi for veiet 
vibrasjonshastighet til vw95 = 0,3 – 0,6 mm/s. 
Den laveste av de parvise grenseverdiene skal legges til grunn som en målsetting. Dette 
samsvarer med grenseverdien i 
klasse C i NS 8176. 
 
§ Strukturlyd 
Maksimalt strukturlydnivå fra kulverter og tuneller skal ikke overstige LAmaks = 32 dB i 
oppholdsrom i boliger, ref. NS 8176. 
 
< Alle avbøtende tiltak> skal opparbeides før brukstillatelse gis. 

 

Tekniske installasjoner 
Tekniske installasjoner omfatter bygningstekniske installasjoner (utendørs eller innendørs) 
som ventilasjonsanlegg, heis, varmeanlegg, kjøleanlegg, nødstrømsaggregat, sanitæranlegg, 
varmepumpe og lignende. 
 
For denne type støykilder gjelder det lydkrav for utendørs (og innendørs) støynivå for ulike 
typer bygg i NS8175. For å oppfylle krav til lydforhold i Teknisk forskrift (TEK) må 
grenseverdiene for støy i NS8175 kl.C oppfylles. 
 
Det er ikke nødvendig å ta TEK‐krav inn i planbestemmelser da forskriftskrav gjelder 
uavhengig av planbestemmelser. 
 

Næringsvirksomhet og boliger i samme bygning 



Teknisk forskrift (TEK) stiller krav om tilfredsstillende lydforhold i bygninger. Norsk Standard 
NS8175 «Lydforhold i bygninger» gir anvisninger om grenseverdier for lydtekniske 
egenskaper som anses tilstrekkelig for å oppfylle TEK. Dette gjelder krav til luftlydisolasjon, 
trinnlydnivå, etterklangstid, innendørs lydnivå fra utendørs kilder (samferdsel) og tekniske 
installasjoner m.v. for ulike typer bygg. 
 
Kravene i NS8175 ivaretas gjennom prosjektering av bygningene, og er normalt ikke tema i 
reguleringsplaner. Kravene i TEK skal ikke tas inn i bestemmelser til reguleringsplaner. 
Det er imidlertid visse valg man tar på plannivå som kan få uheldig innvirkning på 
lydforholdene i nye bygg, og som bør unngås da det erfaringsmessig kan være svært 
vanskelig å finne en god byggeteknisk løsning på. Dette gjelder kombinasjon av støyfølsomt 
bruksformål som bolig med andre typer bruksformål i samme bygning. 
 
NS8175 anbefaler allerede at diskoteker, dansesteder, treningssentre o.l. ikke bør plasseres i 
samme bygning som boliger. Erfaringsmessig vil dette gi problemer med støy for boligene, 
som regel strukturoverført, som er vanskelig å løse. Slik aktivitet kan også være et problem 
mot eksisterende nærliggende bygg. 
 
Dersom slik plassering likevel velges sier NS8175 at grenseverdiene for lydnivå for aktiviteter 
settes tilsvarende som for tekniske installasjoner i nærings‐ og servicevirksomhet og brukes 
som utgangspunkt for grenseverdier for lydisolasjon. Det samme gjelder ved forventet bruk av 
annet utstyr i næringsvirksomheten. I praksis er det vanskelig å fastsette et bestemt 
lydisolasjonskrav da lydnivå fra f.eks lydanlegg vil variere. Det bør derfor 
fastsettes et absolutt krav til støynivå i boenheter fra næringsvirksomhet som må overholdes 
for all type bruk. 
 
Forslag til planbestemmelser er gitt under. Det er gitt 3 alternative bestemmelser. 
Alternativ 1 og 2 kan brukes i kommuneplanen og/eller i reguleringsplaner. Alternativ 3 kan 
benyttes i kommuneplanen. 
Planbestemmelser for næring og boliger i samme bygning. 
 
Alternativ 1: Forebygging av støykonflikt gjennom å forby: 
§ Støy fra næringsvirksomhet 
Utesteder, dansesteder, treningssentre samt næringsvirksomheter med bevertning skal ikke 
plasseres i samme bygning som boliger. 
 
Alternativ 2: Åpne opp for etablering men med strenge krav: 
§ Støy fra næringsvirksomhet 
For næringsformål i samme bygg som boliger skal det gjelde krav til lydisolasjon tilsvarende 
som for tekniske installasjoner 
fra nærings‐ og servicevirksomhet jfr. NS8175 (kl.C.). 
 
Alternativ 3: Kommuneplanbestemmelse som ikke tar stilling men peker på 
problemstillingen: 
§ Støy fra næringsvirksomhet 
Plassering av næring i samme bygning som bolig kan gi problemer med lydforhold, og må 
vurderes nærmere allerede på 
reguleringsplannivå. Spesielt gjelder dette utesteder, dansesteder, treningssentre samt 
næringsvirksomheter med 
bevertning. 

 



3.5 Planbestemmelser om luftforurensning i reguleringsplaner 
Det er vanskelig/uhensiktsmessig å lage mal for bestemmelser om luftforurensning til 
reguleringsplaner. 
Når man vedtar en reguleringsplan har man tatt valget om arealbruk (arealformål) og 
utforming (plassering og høyde) for bebyggelsen. De viktigste valgene med hensyn til 
luftforurensning er da tatt. Det er viktig at man i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplaner for ny luftfølsom bebyggelse og for ny forurensende virksomhet, utreder 
luftforurensning slik det er beskrevet i retningslinjen (og som er beskrevet i forslaget til 
kommuneplanbestemmelser i kap.11.2). 
 
Reguleringsplanen må innarbeide konklusjonene fra luftutredningen, herunder eksempelvis: 
‐ Ny bebyggelse er lokalisert der det er lokalklimatiske forhold egnet, med god utskifting av luft 
‐ Ny bebyggelse er ikke plassert slik at det etableres nye stagnasjonsområder med 
opphopning av forurenset luft. 
‐ Ny bebyggelse og spesielt uteoppholdsarealene skal få minst mulig luftforurensning 

‐ Ny forurensende virksomhet er tilpasset luftforurensningssituasjonen slik at virksomheten i 
så liten grad som mulig medfører økt luftforurensning. 
‐ Planløsninger som minimerer antall personer som blir utsatt for luftforurensning 
‐ Evt restriksjoner og muligheter for å begrense utslipp fra kilden 
 
Luftutredningen kan derfor påvirke innholdet i reguleringsplanen (arealformål, plassering, 
utforming). Luftutredningen kan også gi anbefalinger om avbøtende tiltak og restriksjoner. 
Eventuelle avbøtende tiltak og restriksjoner bør tas inn i bestemmelsene til reguleringsplanen. 
Tiltak kan være beplantning og andre tiltak for uteoppholdsarealer, plassering av luftinntak for 
best mulig inneluft. Eller det kan være utslippsbegrensninger for nye kilder. 
Luftutredningen må gi svar på hvilke tiltak som er hensiktsmessig for den konkrete planen. 
Det må da vurderes om disse tiltakene skal gjøres juridisk bindende ved at de tas inn som 
bestemmelser til reguleringsplanen. 
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21 Uteoppholdsareal 
jf. pbl § 11-9 nr. 5, 6 og 8 

 

21.1 Krav til areal 

Innenfor areal avsatt til sentrumsformål er det krav til 15 kvm uteareal per boenhet.  

Innenfor sentrumsgrensen er det krav til 25 kvm uteareal per boenhet.  

Innenfor byområdegrensen er det krav til 50 kvm uteareal per boenhet.  

I øvrige områder innenfor planen er det krav til 80 kvm uteareal per boenhet. 

 

21.2 Krav til kvalitet 

a. Arealer brattere enn 1:3, smalere enn 10 meter, arealer satt av til kjørevei, parkering, fareområder og areal 

belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med.  

b. Arealene skal være betryggende sikret, og ha sikker adkomst. 



c. Arealene skal oppfylle normer for luftkvalitet og støy i henhold til gjeldende statlige regler og retningslinjer. 

 

21.3 Krav til privat, felles og offentlig uteoppholdsareal 

 

a. Arealenes fordeling 

Per bolig Privat Felles  Offentlig tilgjengelig med trygg 
adkomst 

Sentrumsformål Minst 50 % av 
boenhetene skal ha 
privat uteplass. 

Minst 5 kvm per bolig på 
terreng, dekke eller 
takterrasse. 

Minst 10 kvm per bolig på 
terreng. 

Sentrumsområdet Alle boliger skal ha 
privat uteplass. 

Minst 10 kvm, av dette minst 
5 kvm på terreng eller dekke 
med jordlag. 

Minst 15 kvm per bolig  på 
terreng. 

Byområdet Alle boliger skal ha 
privat uteplass. 

Minst 15 kvm, av dette minst 
10 kvm på terreng eller dekke 
med jordlag. 

Minst 30 kvm per bolig på 
terreng. 

Utenfor 
byområdet 

Alle boliger skal ha 
privat uteplass. 

Minst 30 kvm på terreng eller 
dekke med jordlag. 

Minst 40 kvm per bolig på 
terreng. 

 

b. Ved bygging av tre eller færre boenheter kan kravene til felles og offentlig uteoppholdsareal løses som privat 

uteoppholdsareal.  

c. Det skal være sol på minst halve arealet til felles og til offentlig uteopphold klokken 15 ved sommersolverv. 

 

21.4 Nærmiljøpark 

a. I boligområder skal arealer for lek, rekreasjon og eventuelt idrett samlokaliseres i nærmiljøpark. Allmenn park 

og lekeplass skal integreres i nærmiljøparken. Nærmiljøparken skal ha 7’er fotballbane med målene 30x50 m. I 

byområdet tillates 7’erbane erstattet av flat gresslette med målene 20x40 m. I sentrumsformål tillates 

fotballbane erstattet av aktivitetspark med tilbud til alle aldre.  

 

b. Ved utbygging i nye eller etablerte utbyggingsområder skal det etableres/være etablert nærmiljøpark med 

integrert lekeplass på minimum 2,5 dekar, maksimalt 400 meter i luftlinje fra bolig. Vei større enn samlevei SA1 

regnes som barriere for atkomst til kvartalslekeplass. ‘ 

 

c. Wiesebanen skal utvikles som nærmiljøpark med gresslette som skal fungere som fordrøyning for overvann.   

 

d. I områder nærmere markagrense enn 200 m kan rekkefølgekravet for nærmiljøpark i § 3.3 fravikes. Krav til 

uteoppholdsarealenes størrelse etter § 21.1 skal ikke fravikes. 

 

21.5 Lekeplass 

Det skal etableres/være etablert lekeplass på minimum 250 kvm, maksimalt 100 meter i luftlinje fra bolig ved 

utbygging i nye eller etablerte utbyggingsområder. Terrengsprang større enn 10 meter og vei større enn 

atkomstvei A1 regnes som barriere for atkomst til sandlekeplass. Maksimalt 100 boenheter kan være tilknyttet 

én lekeplass. 

 

21.6 Nærmiljøpark ved skoler 

Det skal etableres nærmiljøpark i tilknytning til nye grunnskoler. Nærmiljøparken ved skoler utenfor byområdet 

skal være minimum 15 dekar.  



 

21.7 Barnehager 

Uteoppholdsareal på egen tomt i barnehager i nye utbyggingsområder skal være minimum seks ganger 

innendørs bruksareal. For en barnehage for 100 barn skal det avsettes minimum 2,8 dekar til uteoppholdsareal. 

I byområdet bør deler av uteoppholdsarealet for barnehage samlokaliseres med nærmiljøpark.  

 

21.8 Sykehjem 

For sykehjem og boliginstitusjoner skal det avsettes min 5 kvm til uteoppholdsareal pr. boenhet/omsorgsplass 

på egen tomt. Anlegg på tak/balkonger inngå i arealberegningen. 

 

21.9 Frikjøp av offentlig uteoppholdsareal 

Kommunen kan samtykke i at det i stedet for offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal på egen grunn eller på 

fellesareal blir innbetalt et beløp til kommunen for bygging av lekeplass, nærmiljøanlegg eller park.  

 
21.10 Krav om utomhusplan 

Utomhusplan med beskrivelse skal utarbeides for alle allment tilgjengelige arealer til felles og offentlige 

uteoppholdsarealer samt andre grøntområder. For arealer som skal overføres til/ eller forvaltes av Fredrikstad 

kommune, skal planen utformes i samsvar med «Normaler for utomhusanlegg i Fredrikstad». Utomhusplan skal 

vise følgende:  

• Eksisterende og planlagt terreng samt terrengtilpassing mot naboeiendommene 

• Gangareal, uteoppholdsareal og lekearealer.  

• Eksisterende trær som skal bevares/felles og ny vegetasjon 

• Gjerder, støttemurer, levegger/støyskjermer og andre konstruksjoner 

• Lokal håndtering av overvann 

 

30 Støy og støv 
jf. pbl. § 11-9 nr. 6 

 
30.1 Regler og dokumentasjon 
Normer for luftkvalitet, støygrenser og vannkvalitet skal følge de til enhver tid gjeldende statlige regler og 
retningslinjer. I støyømfintlige områder skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 
støybestemmelsene kan overholdes og det skal redegjøres for eventuelle avbøtende tiltak.  
 
30.2 Bygg- og anleggsfasen 
I større bygg- og anleggsprosjekter skal det foreligge en plan for håndtering av støy og luftforurensning i bygg- 
og anleggsfasen før igangsetting av arbeider. 
 
Planen bør vise støyprognoser, rutiner for varsling og vurdering av behov for avbøtende tiltak. 
 
Andre typer støyende aktiviteter med tidsavgrenset varighet, som ikke naturligvis dekkes av begrepet «industri» 
kan behandles på samme måte som bygg- og anleggsstøy. 
 
30.3 Stille områder 
Stille områder skal i varetas i hht til gjeldende retningslinjer.  
 

 


