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1 Grunnlag og sammendrag
1.1 Grunnlag
I forbindelse med detaljregulering av et
område i Sykkylvener det etter krav fra
kommunen, utarbeidet støyrapport
tilpasset reguleringsplannivå.
I reguleringsområdet er det planlagtå
etablere ny dagligvarebutikk i første
etasje og tre etasjer over med
leiligheter. Reguleringsplanentar for
seg følgende tema:
-

Bygg,høyde 15,5 m meter

-

Grøntareal med gangareal i
vest

-

Leikeareal

-

Bil og sykkelparkering for
bebyggelseog
forretningslokale

-

1 Kart over Sykkylven

Infrastruktur; Veg og fortau.

Denne rapporten og vedlagte
tegninger viser resultater fra
støyberegningen og anbefalinger
videre. Bildene viser hvor områdeti
Sykkylvener.
Området som skal vurderes i denne
støyberegningen er markert med rødt
omriss.
Støyberegningeneer basert på
utendørs lydnivå fra luftbåren lyd der
støykilden er veitrafikk fra

2Kart over området som støy beregnes

Sykkylvsvegen(Fv50).
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3 Situasjonsplan laget av Skaler.

Situasjonsplanen som er utarbeidet av Skalér AS for reguleringsplanen er vist over. Bygget er prosjektert
til å ha en dagligvarebutikk i første etasje og tre etasjer over med leiligheter. Totalt 4 etasjer. Fasaden
mot Sykkylvsvegen i første etasje er i all hovedsak en betongvegg. Her blir det varelevering og
parkeringsplasser langs veggen mot sør-øst.
I de tre etasjene over er det prosjektert leiligheter. Samtlige etasjer har leiligheter med soverom mot
Sykkylvsvegen, i tillegg til soverom mot sjøsiden (stillesiden). Det eneste unntaket er ei leilighet per
etasje (dvs. totalt maks. 3 leiligheter), som kun har soverom mot Sykkylvsvegen. Disse leilighetene blir
nevnt senere i rapporten med egne støykrav. Alle leilighetene skal være gjennomgående og ha
oppholdsrom mot stille side.
På neste side ser vi utsnitt av en etasje med leiligheter, der den ene leiligheten som ikke har soverom
mot stille side også er vist. I tillegg er det lagt ved fasaden mot Sykkylvsvegen. Fasaden viser en hel
betongvegg i første etasje, og leilighetene med svalgang mot støyside i 2. -4. etasje. For de 3
leilighetene som kun har soverom mot støyside, skal det være glass over tett rekkverk til etg.skiller.
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4Utsnitt av etasjemed leiligheter

Støytiltak på svalgang v/ boenhet uten soverom på stille side: Glassfra tett rekkverk opp til etasjeskiller.

5Svalgangsfasademot Sykkylvsvegen
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1.2 Sammendrag
Ny boligmasse ligger over anbefalte grenseverdier på sør-, øst- og nordsiden. Vestsiden av bygget (mot
sjøen) ligger i grønn støysone. Bygget har uteoppholdsareal på vestsiden, sjøsiden, og tilfredsstiller
støykrav. Bygget vil virke som en skjerm for dette arealet hvor det skal anlegges nærleikeplass. Selve
bygget ligger derimot i gul sone og det er nødvendig med avbøtende tiltak mot støy. Slike avbøtende
tiltak skal vurderes i byggesak, vi siterer fra føresegner § 2.1 i gjeldende områdereguleringsplan,
«Områderegulering Sykkylven sentrum» datert 20.06.16:
«for område BS23 skal avbøtande fasadetiltak utgreiast i samband med byggesak, for tiltak som ligg
innanfor gul støysone. Framtidige nye bustadar skal ha tilfredsstillande uteareal i samsvar med T1442/12».
Bruk av støyskjerm har blitt vurdert som omfattende og ikke formålstjenlig i dette tilfellet. En eventuell
støyskjerm må settes opp på vestsiden av Sykkylvsvegen for å få effekt av skjermen. Skjermen må
plasseres høyere enn plassen som skal reguleres, og vil dermed hindre utsikten for store deler av
bygningene som ligger i sentrum av Sykkylven.
Svalgangen i øst er prosjektert med et høyt tett rekkverk, med et smalt felt med glass på toppen. Dette
vil hjelpe på den direkte støyen fra Sykkylvsvegen, men det vil ikke stenge all støy ute. Det er derfor å
anbefale lydvinduer på soverommene som ligger i gul sone, men er ikke et krav til alle.
Alle leiligheter har en stilleside (sjøsiden). Sjøsiden mot vest er også uteoppholdsarealet og siden med
balkonger. Nesten alle leiligheter har 1 soverom mot stillesiden. Det er én leilighet per etasje, totalt tre
leiligheter, som mangler soverom mot stillesiden (leiligheten er vist i utsnitt side 4). De tre leilighetene
som mangler soverom mot stille side, må derfor ha ekstra tiltak mot Sykkylvsvegen. For disse
leilighetene anbefales det at glassplaten i svalgangen føres helt opp til etasjeskiller, at det installeres
lydvinduer i de 2 soverommene x 3 mot Sykkylvsvegen, og også bruk av balansert mekanisk ventilasjon.
Med støytiltak som fasadetiltak oppsummert over, er det ikke noe i veien for å benytte dette bygget til
boligformål. Konkrete støytiltak bør utredes nærmere før utbygging for å oppnå og dokumentere
akseptable støynivåer innvendig.
På reguleringsnivå må det knyttes bestemmelser til denne rapporten og støyberegningene.
På byggesaksnivå må det dokumenteres at grenseverdiene for støy er tilfredsstillende.
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2 Retningslinjer
2.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
Miljøverndepartementets T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,
angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Målet er å forebygge støyplager og
ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.

6Støysoner ihht T-1442_2016

Lden er definert som ekvivalent lydnivå med 5 dB tillegg på kveldstid kl. 19-23, og 10 dB på natt kl. 23-07
(den = day, evening, night).
-

Grenseverdienefor ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som angitt i definisjonen
av Lden og Lnight.

-

Grenseverdienegjelder i den beregningshøydesom er aktuell for den enkelte boenhet.

-

For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på
bygning gjelder krav i teknisk forskrift, som nedfelt i NS8175 klasseC.

-

Grenseverdienefor uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål.

-

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn ti hendelser per natt.

Støyenfremstilles som støysoner definert av tabell under. Tabell er hentet fra: Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
-

Rødsone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål,
og etablering av ny bebyggelsemed støyfølsomt bruksformål skal unngås

-

Gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelsemed støyfølsomt bruksformål kan oppføres
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

-

Grønn sone er under 55 dB Lden
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I veileder til T-1442/2016 gis det åpning for å gjøre støyfaglige kompromisser – dersom kommunen
åpner for dette i avviksområder - av hensyn til å oppnå fortetting og kompakt arealutvikling i
sentrumsområder og knutepunkter, ikke minst av hensyn til klimautfordringene.

2.2 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder
Tabell 2 angir grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i bygninger til boligformål i
lydklasse C, jf. NS 8175:2012.
Grenseverdienfor maksimalt lydtrykknivå i tabellen gjelder ved ti hendelser eller flere som
overskrider grenseverdien,og ikke enkelthendelser.

7Grenseverdierfor innendørslydnivå

3 Beregninger
3.1 Trafikktall
Trafikkmengder er basert på trafikktall fra Statens vegvesensitt vegkart. De har oppgitt trafikktall for
2018, dette er framstipulert til år 2038 med årlig vekst på 2,4%
VEI

ÅDT

ÅDT-T(TUNGE/LANGE)

HASTIGHET

SYKKYLVSVEGEN
2018

5340

7%

70/60/40 km/t

SYKKYLVSVEGEN
2038

8415

7%

70/60/40 km/t

Trafikken er døgnfordelt i prosent på 75/15/10for dag/kveld/natt.
Hastigheten starter med 70km/t helt i sør. Halvveis senkesvegen til 60km/t og i selve rundkjøringen er
hastigheten satt til 40km/t

3.2 Beregningsmetode
Beregningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy.
Beregningsverktøyet er AutoCAD 2020 og Novapoint 21.10 FP4d(støymodul). Støy blir beregnetpå en
3D-terrengmodell hvor eksisterende terreng og veger med høyder er lagt inn. Det er generert et rutenett
med 5 x 5 meter avstand hvor hvert punkt simulerer støy fra de veiene som er lagt inn i programmet.
Dette rutenettet danner grunnlaget for det fargelagte støysonekartet.
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3.3 Andre forutsetninger
Det er beregnet med førsteordens refleksjoner,
absorbsjonsfaktor i fasader er satt til 0,2 og
refleksjonsfaktor for gate/fortau er 1.
Beregningspunkthøyde er satt til 1,5 m, 6,4 m, 9,6 m
og 12,9 meter over terreng. Illustrasjon av dette er
vist under.
Området rundt bygget skal i all hovedsak asfalteres.
Unntaket er arealet mot sjøkanten der det skal være
uteoppholdsareal. Arealet som er tenkt asfaltert er
lagt inn i støyberegningen er lagt inn som hard mark.

8Utsnitt av reguleringsplan

9Beregningshøyder
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4 Resultat og anbefalinger
Det er beregnet og utarbeidet fire støykart. Ett for bakkenivå (S001) og tre for leilighetsetasjene (S002S004)

4.1 S001 – støyberegning 1,5 meter over bakken
S001 er støyberegning for bakkenivå beregnet med 1,5 meter over bakken. I utsnittet av beregningen
under viser det at gul sone er på tre av fire fasader av bygget. Fasaden mot sjøen er der det er tenkt
uteoppholdsareal og nærlekeplass. Som utsnittet av reguleringsplanen viser er o_BLK nærlekeplassen
(figur 8). Denne lekeplassen blir skjermet for støy fra Sykkylvsvegen. Arealet o_GF er regulert som
friområde. Friområdet mellom bygget og sjøen er også i grønn sone og kan benyttes som
uteoppholdsareal uten videre støytiltak.
Friområdet sør-vest for lekeplassen er derimot ikke skjermet av bygget, og det kommer innenfor gul
sone. Skulle dette området bli benyttet som uteoppholdsareal anbefales det etablering av støyskjerm
langs regulert gangveg. Det er ikke gjort egne beregninger for dette.
Hele første etasjen i bygget er tenkt til butikkformål. Dette er ikke å anse som støyfølsomt bruksformål
(kontorer eller overnattingssteder). I tillegg vil fasaden i denne etasjen være heldekkende
betongkonstruksjon. Noen ytterligere tiltak for denne etasjen er ikke vurdert som nødvendige.

10 S001 - 1,5 meter over bakken
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4.2 S002, S003 og S004 – støyberegning 6,4 m, 9,6 m og 12,9 m over bakken
Tegningene S002, S003 og S004 for henholdsvis 2., 3. og 4. etasje viser et tilnærmet likt støybilde. Dette
ser vi på de tre utklippa under. Alle fasader unntatt sjøsiden er omfattet av gul støysone. I første etasje
er det et tilbygg mot nordøst som er vist å ligge i kant med rød sone. Dette tilbygget er ikke videreført i
2., 3. og 4. etasje, og det er kun gul støysone for disse etasjene. Dette er vist i bilde 9 (side 9).
2., 3. og 4. etasje med boligformål ligger i gul sone, som krever støytiltak i fasadene.
Svalgangen er prosjektert med høyt tett rekkverk (halvvegg) med et smalt felt glass oppå. Dette vil
hjelpe på den direkte støyen fra Sykkylvsvegen. Men det vil ikke stenge all støy ute. Det er derfor å
anbefale lydvinduer på soverommene som ligger i gul sone, men dette er ikke et krav så lenge leiligheten har ett soverom mot stilleside, eller støyvurdering på byggesaksnivå tilsier at det må bli et krav.
Alle leiligheter har en stilleside, sjøsiden mot vest er også uteoppholdsarealet med verandaer/balkonger.
Alle leiligheter med unntak av én leilighet i 2.-4. etasje har ett soverom mot stillesiden. De 3 leilighetene
som mangler soverom mot stillesiden, må ha ekstra tiltak mot Sykkylvsvegen. For disse 3 leilighetene
anbefales det:


glassplate i svalgangen går helt til taket/etasjeskilleren over, se figur 5



lydvinduer på soverom



balansert mekanisk ventilasjon



dokumentasjon på byggesaksnivå at grenseverdiene for støy er tilfredsstillende

11 S002 – 6,4 meter over bakken
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13 S003 - 9,6 meter over bakken

12 S004 - 12,9 meter over bakken
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