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1 Bakgrunn 
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en konsekvensutredning for lokalisering av en ny regional 
sikkerhetsavdeling, RSA, i tilknytning til Ila landsfengsel som en del av forslag til reguleringsplan for 
etablering av ny regional sikkerhetsavdeling (RSA). Basis for arbeidet var planprogrammet som fastsatt av 
planutvalgsmøtet i Bærum kommune den 8 nov 2018, sak 196/18. 
 
På denne bakgrunn er det i konsekvensutredningen sett på to tomtealternativ, omtalt som henholdsvis Ila 
sør og Ila nord. Lokaliseringsalternativene ligger nær Løvenskioldbanen, Norges største sivile skytebane, og 
det er aktivitet herfra som er den dominerende støykilden på stedet. 
 
Rapporten "KU – Støy fra Løvenskioldbanen" datert 26 mars 2019, ble utarbeidet av Rieber prosjekt as 
(RPR) og inngår i konsekvensutredningen. RPR anså som sin oppgave å utrede mulighetene for å bringe 
støybelastningen fra skytebanen så langt ned at begge tomtealternativene ble liggende utenfor såkalt gul 
støysone i henhold til "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", Miljødepartementets 
rundskriv T-1442, i det følgende bare omtalt som T-1442. 
 
RPR konkluderte med at det var nødvendig med svært omfattende støydempingstiltak på skytebanen for 
at kravene i T-1442 skulle overholdes. Mest omfattende ble de for tomtealternativ Ila nord, som ligger 
nærmest skytebanen. 
 
Konklusjonene i konsekvensutredningen fra RPR er korrekte dersom man forutsetter at et nytt bygg i sin 
helhet skal ligge utenfor gul støysone. RPR har imidlertid ikke omtalt mulighetene som finnes for å oppfylle 
krav til både innendørs og utendørs støynivå selv om bygget blir liggende i gul sone. 
 
Støyretningslinjen T-1442 er ikke juridisk bindende. Bruken av rød og gul sone rundt store støykilder 
benyttes for å forenkle arealplanleggingen. Befinner man seg utenfor gul sone, ofte omtalt som hvit sone, 
kan man gå ut fra at støy ikke vil være noe problem i forbindelse med etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse. Det er imidlertid intet forbud mot å etablere ny bebyggelse for støyfølsom bruk innenfor de 
definerte støysonene. Da må det godtgjøres at de akustiske forholdene likevel blir tilfredsstillende. 
Veilederen til T-1442, publikasjon M-128 fra Miljødirektoratet, omtaler hvilke forhold det må tas hensyn til 
dersom man velger å bygge innenfor støysonene. De viktigste punktene er at man må sørge for at 
innendørs støynivå tilfredsstiller kravene i Byggteknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven, og at det vil 
finnes skjermede uteareal i tilknytning til bygget der nivået ligger under yttergrensen for gul sone. 
 
SINTEF er blitt engasjert for å utrede mulighetene for å etablere ny RSA på tomtealternativ Ila sør. Denne 
tomten ligger lengst unna Løvenskioldbanen, og har derfor den laveste støybelastningen. Det andre 
tomtealternativet i den første konsekvensutredningen, Ila nord, er tatt ut av reguleringssaken, jfr. vedtak 
om bruk av statlig reguleringsplan. En oversikt over tomteplasseringen i forhold til skytebanen og 
omkringliggende bebyggelse er vist på skissen figur 1. 
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Figur 1. Aktuelt lokaliseringsalternativ (Alternativ Sør) for ny regional sikkerhetsavdeling 
 
 

2 Støy fra skytebaner 

2.1 Krav til utendørs støy  
 
Norges største sivile skytebane, Løvenskioldbanen, ligger like i nærheten av det aktuelle tomtealternativet, 
og det er skytestøy herfra som må utredes. I plansammenheng benyttes "Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging", Miljødepartementets rundskriv T-1442. (I det følgende bare omtalt som T-1442). 
Bærum kommune har bekreftet at det er den nyeste utgaven av denne, 2016-utgaven, som skal benyttes. 
 
Retningslinjen er ikke rettslig bindende, men vesentlige avvik vil kunne gi grunnlag for innsigelser til planen 
fra statlige myndigheter, blant annet statsforvalteren. Retningslinjen opererer med en rød støysone 
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nærmest kilden og en gul sone utenfor denne. Den har ulike sonegrenser for forskjellige støykilder. 
Grensene reflekterer til en viss grad hvor plagsom de enkelte kildene oppfattes. Grensene for skytestøy 
som definerer de to sonene i T-1442: 2016 er som følger: 
 

 
Tabell 1. Grenseverdier for henholdsvis gul og rød støysone i støyretningslinjen T-1442:2016 
 
I retningslinjen heter det at rød sone angir et område som på grunn av høye støynivå er lite egnet til 
støyfølsomme bruksformål. 
Gul sone angir en vurderingssone der det anses som sannsynlig at det vil kunne forekomme støykonflikter 
dersom det ikke gjennomføres spesielle avbøtende tiltak. Om etablering i gul sone av ny bebyggelse 
heriblant sykehus og pleieinstitusjoner, heter det blant annet at dette bare kan tillates dersom kravet til 
innendørs støynivå kan tilfredsstilles.  
Selv om bygningen befinner seg i gul støysone, skal det uansett finnes et skjermet uteareal i tilknytning til 
bygningen der støyen ligger under nedre grense for gul sone. 
 

2.2 Krav til innendørs støy 
 
Byggteknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven, gir funksjonskrav med hensyn på lyd og lydforhold i 
bygninger. I veiledningen til forskriften er det angitt at klasse C i Norsk Standard NS 8175 anses tilstrekkelig 
for å tilfredsstille forskriften. Denne standarden spesifiserer ulike lydkrav avhengig av bygningstype. Tabell 
24 i standarden gir krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder for sykehus, helseinstitusjoner o.l. Kravene 
er gitt som ekvivalentnivå over døgnet, Lp,A,24h, se tabell 2. Det er også et eget krav til maksimalnivå om 
natten. Løvenskioldbanen har imidlertid ingen aktivitet om natten, så dette kravet er det derfor ikke 
aktuelt å utrede videre. 

 
Tabell 2. Krav til innendørs lydnivå fra utendørs kilder, utdrag fra standarden NS 8175. Det er kravene til 
"klasse C" som gjelder for RSA. 
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Man bør merke seg at kravene til utendørs og innendørs støyforhold er definert i ulike størrelser. 
Retningslinjen T-1442 benytter et tidsveid ekvivalentnivå, Lden, mens NS 8175 stiller krav til et uveid 
ekvivalentnivå Lp,A,24h. 
 
Det tidsveide ekvivalentnivået har et "straffetillegg" for støyhendelser som forekommer på tider av døgnet 
som anses for mer plagsomme; 5 dB tillegg for støyhendelser om kvelden, 19-23, og 10 dB tillegg for 
hendelser om natten, 23-07. 
 
For en gitt støysituasjon vil det tidsveide ekvivalentnivået alltid være minst like høyt eller høyere enn det 
uveide nivået. I dette aktuelle tilfelle vil det ikke være aktivitet om natten, så det vil altså være volumet av 
kveldsaktiviteten som er avgjørende for forskjellen. Hvis vi antar at 1/3 av aktiviteten foregår i tidsrommet 
19-23 (tall fra Rieber prosjekt as), vil forskjellen mellom de to størrelsen være omkring 2,5 dB. 
 
 
 

3 Støyforhold for tomtealternativ 1, Ila sør 

3.1 Utendørs støyforhold 
 
Rieber prosjekt as har beregnet støyeksponeringen fra Løvenskioldbanen med programmet NoMeS. Det er 
gjort beregninger for ulike støyreduserende tiltak på banen.  Beregningene og beregningsgrunnlaget er 
beskrevet i Rieber- rapport 8302 "KU-Støy fra Løvenskioldbanen".  Det som i rapporten er kalt  
"alternativ 0", beskriver støyen på grunnlag av dagens aktivitet og med eksisterende skjermingstiltak i form 
av støyvoller, standplassoverbygg osv. Ifølge disse beregningene ligger hele området med landsfengselet 
og den omkringliggende bebyggelsen i gul støysone. Det vil si at støynivået i dette området ligger mellom 
yttergrensene for rød og gul støysone, Lden 35 dB til Lden 45 dB. 
 
SINTEF har gjort uavhengige kontrollberegninger i noen punkter med et annet beregningsprogram, 
MILNOISE, som er utviklet for militære øvingsområder. Inngangsdata til beregningene så som 
aktivitetsvolum, spesifikasjon av våpenbruk og ammunisjon, akustisk kildedata for disse, osv. ble stilt til 
rådighet av Rieber prosjekt as. SINTEFs beregninger bekrefter i det store og hele detaljberegningene som 
er rapportert av Rieber prosjekt as. Figur 2 viser et utsnitt av støyberegningene omkring det aktuelle 
tomtealternativet. 
 
Det presiseres at den påfølgende diskusjonen omkring støyforholdene og mulige avbøtende tiltak er gjort 
med utgangspunkt i beregningsresultat og data fra Rieber prosjekt as. 
 
Et nybygg på tomtealternativ 1, Ila sør, vil i sin helhet bli liggende i gul sone, men forholdene ellers er 
meget gunstige med hensyn på mulige avbøtende tiltak. 

• De dominerende kildene ligger i hovedsakelig i samme retning, nemlig nord og nordvest 
• RSA vil få en stille side mot syd 
• Tilnærmet fri sikt til leirduebanen i nord innebærer god effekt av lokal skjerming 
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Figur 2. Støyberegninger for Ila sør. Støykonturer for et forstørret utsnitt med antatt plassering av nybygg. 
Figuren viser Lden for dagens aktivitet på skytebanen og uten noen spesielle avbøtende tiltak på selve 
banen. Den gule konturen er yttergrensen for gul sone, Lden 35 dB. Øvrige støykoter i trinn på 1 dB. Det nye 
RSA vil få et støynivå på fasaden mot nord på omkring Lden 37-38 dB 
 
 

3.2 Innendørs støyforhold 
 
Støynivået på fasaden som vender mot nord, vil ifølge beregningene ligge omkring Lden 37-38 dB. For å 
sammenlikne dette med kravet til innendørsnivå, kan det være formålstjenlig å benytte en annen 
målestørrelse. Med dagens aktivitet tilsvarer dette nivået et uveid ekvivalentnivå Lp,A,24h 35 dB.  
 
Ved bygging i gul sone vil man vanligvis måtte benytte fasadeelementer med ekstra god demping for å 
tilfredsstille kravene i Byggteknisk forskrift. Fasadedempingen på et moderne bygg som tilfredsstiller 
kravene til varmeisolasjon, vil normalt være minimum 20 dB. Støynivået innendørs på grunn av skytestøy 
vil derfor være omkring Lp,A,24h 15 dB eller lavere litt avhengig av de romakustiske forholdene. Selv med et 
åpent vindu på fasaden mot nord, vil nivået i rommet innenfor ikke være høyere enn ca Lp,A,24h 25 dB, idet 
dempingen gjennom et åpent vindu er omkring 10 dB. I følge tabell 2 er kravet for pasientrom og 
undersøkelsesrom Lp,A,24h 30 dB og for fellesareal Lp,A,24h 35 dB. Kravet til innendørs støynivå på grunn av 
støy fra utendørs kilder er altså oppfylt med god margin. Dessuten opplyses det at sengepostene i 
hovedsak vil bli liggende med vindu mot syd, mens rommene mot nord vil ha administrative funksjoner. 
Nivået på fasaden mot syd vil være lavere enn mot nord på grunn av skjerming fra selve bygget. 
 
Kravet til maksimumsnivå om natten vil automatisk være oppfylt da det ikke er aktivitet på skytebanen i 
tidsrommet 23-07. 
 

 

35 dB 

40 dB 
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3.3 Bygning som støyskjerm, utendørs støynivå  
 
En bygningskonstruksjon kan under visse forutsetninger fungere som en effektiv støyskjerm. Det 
forutsetter blant annet at støyen har en bestemt dominerende retning og at det er noenlunde fri sikt 
mellom støykilden og skjermen. Begge betingelsene er oppfylt for Ila sør. Lyden kommer direkte fra 
skytebanen, altså fra nord og nordvest. Terrenget er fallende fra skytebanen og nedover mot det aktuelle 
tomteområdet. Et terrengsnitt fra leirduebanen i nord og rett sydover viser at det er tilnærmet fri sikt, 
altså ingen skjermende terrengformasjoner, mellom skytebanen og stedet der det nye bygget er tenkt 
plassert. 
 
For å studere skjermvirkningen av bygget er det gjort en beregning for en enkel 8 meter høy skjerm 
plassert i retning øst-vest der det nye bygget antas å skulle bli liggende, se figur 3. (Plasseringen er ikke 
kritisk. Effekten blir den samme om skjermen flyttes 20-30 meter i den ene eller andre retningen, på langs 
eller tvers). En skjermhøyde på 8 meter tilsvarer et bygg på to fulle etasjer. 
 
 

 
 
Figur 3 viser effekten av en skjerm plassert der den nye RSA vil bli liggende. En 8 meter høy konstruksjon vil 
gi tilstrekkelig skjermdemping til at nivået på baksiden av skjermen (sett fra nord) vil ligge under Lden 35 dB 
og altså være utenfor gul sone. Arealet av det skjermede området kan økes noe i utstrekning sydover ved å 
lage skjermen høyere.  
 
Figur 4 viser en skisse av det foreslåtte tiltaket. Bygget ligger i hellende terreng slik at uteområdene på 
sydsiden mellom de utstikkende fløyene vil ligge vel tre etasjehøyder lavere enn toppen av fasaden mot 
nord. I disse områdene vil støynivået ligge utenfor gul sone. Her vil støynivået bli liggende under Lden 35 dB 
eller under om lag Lp,A,24h 32 dB (uveid 24-timers ekvivalentnivå). Det er et meget lavt nivå, og altså under 
kravet til innendørsnivået i fellesareal i helseinstitusjoner (se tabell 1).  
 

Figur 3. Virkningen av en 8 meter høy skjerm 
Skjermen er plassert der det nye RSA 
forventes å ligge. Samme kartutsnitt som på 
figur 2.  
Støykoter i 1 dB trinn. Gul kote Lden 35 dB 
Området bak skjermen (sett fra støykilden) vil 
få støynivå under Lden 35 dB 
 

35 dB 

40 dB 

< 35 dB 
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Figur 4. Skisse av det foreslåtte tiltaket, ny RSA, på tomtealternativ 1, Ila sør. Øverst i bildet skimtes muren 
rundt Ila landsfengsel (til venstre) og Ila borettslag (i midten). 
I områdene mellom bygningsfløyene mot syd, vil støy fra skytebanen ligge under grensen for gul sone, altså 
lavere enn Lden 35 dB. 
 
 
Standarden NS 8175 har også krav til utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder (standardens tabell 25). For 
helseinstitusjoner, lydklasse C, er kravet "nedre grenseverdi for gul sone – 5 dB". Tilsvarende krav for 
lydklasse D er "nedre grenseverdi for gul sone". Det er nærliggende å anta at disse kravene i første rekke er 
tenkt anvendt på støy fra samferdsel og industri. Grensene for rød og gul støysone for støy fra skytebaner 
er i utgangspunktet svært strenge og representerer en plagegrad som er mye lavere enn for støy fra 
samferdsel og industri.  
 
Utendørskravet i NS 8175 for helseinstitusjoner i lydklasse C tilsvarer Lden 30 dB eller uveid nivå i dette 
tilfelle om lag Lp,A,24h 27,5 dB. Det er 7,5 dB under kravet til innendørs støynivå i fellesareal i samme type 
bygg. Vi anser dette kravet for svært urealistisk. Det er meget sjelden at bakgrunnsstøynivået utendørs er 
så lavt selv når det ikke er identifiserbare støykilder til stede. En studie av bakgrunnsstøynivået i 
villmarksområder i nord-Sverige og nord-Finland (K. Pesonen, Internoise 2000) viser for eksempel at nivået 
i disse områdene ligger omkring Lden 30-33 dB.  
 
For mer bynære områder er bakgrunnsstøyen høyere. Naturvårdsverket i Sverige har undersøkt 
bakgrunnsstøyen i rekreasjonsområder i utkanten av Stockholm (Stockholms tysta, gröna områden, 
rapport 544, 2005). Her ligger nivåene i området Lp,A,24h 38-44 dB, eller altså 10-15 dB høyere enn kravet 
hvis man anvender NS 8175. 
 
 
 
 

<35 dB <35 dB 
<35 dB 
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4 Konklusjoner 
 
Lokalisering av ny RSA på tomtealternativ 1, Ila sør, vil innebære at bygget blir liggende i gul sone i forhold 
til støy fra Løvenskioldbanen slik denne er definert i støyretningslinjen T-1442. Beregninger viser imidlertid 
at krav til innendørs støynivå slik de er definert i Norsk standard 8175, vil være oppfylt i alle rom selv med 
åpent vindu på de mest støyutsatte fasadene. 
 
Bygget i seg selv vil gi effektiv skjerming mot støy fra skytebanen. Utendørs, på sydsiden av bygget, vil det 
være områder som har et skytestøynivå under nedre grense for gul sone. Det generelle bakgrunnsstøy-
nivået på disse uteområdene vil imidlertid ligge minst 5 til 10 dB høyere.  
 
Et nybygg for en ny regional sikkerhetsavdeling kan realiseres på tomtealternativ Ila sør uten at det gjøres 
noen støyavbøtende tiltak på Løvenskioldbanen, og uten at det må benyttes fasadekonstruksjoner med 
spesielle støydempende egenskaper. 
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