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Multiconsult Norge AS, gruppe for akustikk, har fått i oppgave å beregne støy i forbindelse med etablering av 2 femmannsboliger samt lekeplass i Sykkylven kommune. Det beregnes lydnivå fra vegtrafikk på uteområder og fasader.
Det er utført beregninger av støy fra Sykkylvsvegen (FV60), med fremskrevne trafikktall, i tilfellet med og uten
støyvoll for skjerming. Da det ikke finnes trafikktall for Ullavikvegen er det gjort et estimat på trafikkmengden her.
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1 Bakgrunn

Bakgrunn
Multiconsult Norge AS, gruppe for akustikk, har fått i oppgave å beregne støy i forbindelse med
etablering av 2 femmannsboliger samt lekeplass i Sykkylven kommune. Det vurderes lydnivå fra
vegtrafikk på uteareal og på fasader.
Figur 1-1 viser oversikt over planområde med foreslått bebyggelse. Ny bebyggelse er farget med lys
oransje, mens eksisterende bebyggelse er farget med mørk oransje/brun. Femmannsboligene er mot
vest. Lekeområde er markert med mørk grønn lengst nord, og friområder er i lys grønn. Det er også
tegnet inn en carport mot sør, med absolutt kotehøye på 9,2 m. Støyvoll og lokal støyskjerm er
markert med fet rød linje.

Figur 1-1: Illustrasjonsplan over planområde med foreslått bebyggelse farget i lys oransje.
Eksisterende bebyggelse er i mørk oransje. Lekeområde i mørk grønn. Illustrasjon: proESS AS

2

Definisjoner
Ekvivalent lyd(trykk)nivå, LpAekvT, er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for
varierende lyd over en bestemt tidsperiode T (eks. ½ time, 8 timer, 24 timer).
Lden er A-veid ekvivalent lyd(trykk)nivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB ekstra tillegg
på natt, 5 dB ekstra tillegg på kveld. Ld brukes dersom kun dagtid beregnes. Tidspunktene for de ulike
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periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07. Lden-nivået skal beregnes som årsmiddelverdi.
Det vil si gjennomsnittlig støybelastning over ett år. Lden blir beregnet som frittfeltverdi, det vil si uten
refleksjoner fra eventuell bakenforliggende fasade.
Innfallende lyd(trykk)nivå (frittfelt lydnivå) er, i denne sammenhengen, når lydbølgene utbres fra
kilden uten å reflekteres slik at det bare blir tatt hensyn til direktelydnivået, og man ser vekk fra
refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygningen. Refleksjoner fra andre flater i terrenget skal
derimot tas med.
Maksimalt lyd(trykk)nivå
LpAF,max er A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant "Fast" på 125 ms.
Støynivå, populært uttrykk for lyd(trykk)nivå
Uteplass
Med uteplass forstår en balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til
bygning som er avsatt til opphold- og rekreasjonsformål.
Veranda som er innglasset (må kunne åpnes), også kalt vinterhage, kan godkjennes som del av
uteareal. Dette bør likevel ikke være eneste tilgjengelige uteareal. Det må i tillegg være tilgang til
park, lekeareal, bakgård eller lignende som også tilfredsstiller krav til utendørs oppholdsareal med
hensyn til støynivå, og som er lokalisert i nærheten av boligen.

3

Krav og retningslinjer
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen» (T-1442) [1] er
lagt til grunn for beregningene. Retningslinjen definerer tre støysoner:
•

Rød sone – nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

•

Gul sone – er en vurderingssone der støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støynivå.

•

Hvit sone – angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak er
nødvendige.

Kriterium for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i Tabell 3-1. Når minst ett av kriteriene
for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.
Tabell 3-1: Kriterier for soneinndeling i henhold til T-1442.
Støykilde

Støysone
Gul sone

Veg

10224812-RIA-RAP-001

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden, kl. 23 – 07

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden, kl. 23 – 07

55 ≤ Lden < 65

70 ≤ L5AF < 85

Lden ≥ 65

L5AF ≥ 85
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Gjeldende grenseverdier på uteplass og for innendørs lydnivå fra utendørs kilder er krav i
NS 8175[2]. I Tabell 3-2 og Tabell 3-3 er disse listet opp.
Tabell 3-2: Gjeldende grenseverdier innendørs og utendørs, lydklasse C for boliger.
Type brukerområde
I oppholds- og soverom fra utendørs
lydkilder
I soverom fra utendørs lydkilder
Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra
samferdsel

Målestørrelse

Lydkrav [dB]

Lp,A,eq,24h (dB)

30

Lp,Amax (dB) natt,
kl. 23 – 07

45 1

Lden

Nedre grenseverdi
for gul sone, 55

MERKNAD 1: Grenseverdien gjelder dersom det er 10 hendelser eller flere om natten som overskrider grenseverdien.

Tabell 3-3: Gjeldende grenseverdier innendørs og utendørs for barnehager og skolefritidsordninger i
brukstid, lydklasse C

3.1

Type brukerområde

Målestørrelse

Lydkrav [dB]

I oppholdsrom fra utendørs lydkilder

Lp,A,T (dB)

32

Lydnivå på uteoppholdsareal fra utendørs
lydkilder

Ld

Nedre grenseverdi
for gul sone, 55

Sykkylven kommuneplanens arealdel
I Sykkylven kommuneplanens arealdel 2013-2025 [3] står blant annet følgende om støy:
Langsiktig arealplanlegging som førebygg støy, er det mest kostnadseffektive tiltaket for å redusere
støyplager, jf. statens handlingsplan for støy 2007-2011.
For nye byggeområde er konsekvensane vurdert utifrå kva grad utbygging vil medføre sjenerande
støy og i kva grad utbygging vil verte utsett for støy frå eksisterande støykjelder.
Areal som vert brukt av barn og unge, skal vere sikra mot m.a. forureining, støy og trafikkfare.
Følgjande lov, retningslinjer og dokument ligg til grunn for planarbeidet: Retningsliner for
handsaming av støy i arealplanlegginga, T 1442
I samband med utarbeiding av reguleringsplanar og søknadspliktige tiltak som grensar mot
industriområde med støyande verksemder, fylkesvegar, riksvegar og andre støykjelder skal
støyforhold vurderast. Støyforhold skal oppfylle Miljøverndepartementet si retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Avbøtande tiltak skal omtalast i regulerings- og
byggesakene, samt innarbeidast i føresegnene til reguleringsplan.
Leikeplassar og uteopphaldsareal skal ha tilfredsstillande støyforhold (maks. 55 dbA).

4

Beregningsforutsetninger
Beregningene av vegtrafikkstøy er utført med dataprogrammet CadnaA, versjon 2021, i henhold til
Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy [4].
Programmet benytter digitale kart i 3D for å beregne lydutbredelse. Nye bygninger er modellert
basert på mottatt situasjonsplan.
Mark er generelt satt til å være myk, markabsorpsjon α = 1,0. Veger, parkeringsplasser og bygninger
er reflekterende, men fasadenivåer på bygninger har ikke med refleksjoner fra egen bygning.
Det er forutsatt at bakkeplan mot for boliger ligger på kote 3,3 mot vest og tak boliger på kote 12,5.
Videre er det forutsatt at ny carport mot sør har tak på kote 9,2.
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Støykilder vegtrafikk
Dominerende støykilde i foreliggende beregning er FV60, Sykkylvsvegen. Støy fra Ullavikvegen mot
vest er også tatt med i beregningene, og her er det gjort et estimat at trafikkmengden ettersom det
ikke finnes trafikktellinger for vegen.
Trafikktall (ÅDT), andel tungtrafikk og skiltet kjørehastighet er hentet fra Vegvesenet sin digitale
tjeneste, vegkart. Det forekommer ikke trafikktall for Ullavikvegen på denne tjenesten. ÅDT og
tungtrafikkandel er fylkesvis fremskrevet 20 år, til år 2041.
For å estimere trafikkmengde fra Ullavikvegen er det mottatt informasjon fra Sykkylven kommune,
og nærliggende bedrift (Maxbo). Vegvesenets digitale tjeneste, Vegkart, oppgir Ullavikvegen til å ha
en fartsgrense på 50 km/t, men i samtale med kommunen blir det opplyst om at fartsgrensen i nyere
tid er satt ned til 40 km/t. I nordenden av Ullavikvegen er det utkjøring forbudt ut på Sykkylvsvegen.
Her er det kun mulighet for innkjøring fra Sykkylvsvegen.
Maxbo opplyser om at det er 30-35 tunge kjøretøy tur-retur på vegen i døgnet. Denne tungtrafikken
kjører stort sett gjennom hele Ullavikvegen. I nordenden av Ullavikvegen er det om lag 200 kunder og
ansatte tur-retur. I tillegg kjører noen biler til andre bedrifter, og til småtbåthavna i sørenden av
Ullavikvegen. Kommunen nevnte at de ikke trodde det kunne være mer enn 300 ÅDT på
Ullavikvegen. Kontaktperson i Maxbo, som var veldig godt kjent i området, foreslo uavhengig at en
ÅDT på 300 ville være fornuftig å benytte. I beregningene er det benyttet fylkesvis framskriving til
2041 basert på en ÅDT på 300, og en tungtrafikk på 10 % i 2021.
Trafikkdata for veiene er oppsummert i Tabell 4-1.
Tabell 4-1:
Veg

ÅDT
2041

Tungtrafikkandel

Fartsgrense

Sykkylvsvegen, FV 60

7000

9%

60

Ullavikvegen

400

12 %

40

Ved beregning av Lden er det benyttet følgende prosentvis fordeling av ÅDT over døgnet (Gruppe 1,
Typisk riksveg):
Dag (07-19)

75 %

Kveld (19-23)

15 %

Natt (23-07)

10 %
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5

Beregningsresultater og tiltak

5.1

Boligbygninger med og uten skjerming
Figur 5-1 viser beregnede støysonekart fra vegtrafikk på 1,5 m høyde for tilfellet uten støyskjermer.
Figuren viser også høyeste fasadenivå per etasje, Lden, for boenhetene. I dette tilfellet uten skjerming
er fasader for begge boliger mot øst, samt deler av sør, i gul sone. Mye av lekeområdet er også i gul
sone. Alle bygningene har minst én hvit fasade.

Figur 5-1: Støysonekart i 1,5 meters høyde, Gul sone Lden 55dB- 65 dB, Rød sone Lden ≥65 dB. Høyeste
nivå Lden er angitt på fasader.
I Figur 5-2 er det samme tilfellet beregnet med støyvoll, og lokal støyskjerm på lekeplassen, tegnet
inn med blå farge. Støyvollen har en høyde på 2 m relativt til Sykkylvsvegen mot øst, og en lengde på
74 m. Den lokale skjermen på lekeområdet har en høyde på 2 m, og en lengde på 10 m. Det vil være
mulig å fortsette støyvollen vestover der skjermen er tegnet inn og oppnå samme effekt som med
skjerm. Figur 5-2 viser større uteområder i hvit sone sammenlignet med tilfellet uten støyvoll. Hele
lekeområdet havner i hvit sone mot øst. Fasadepunktene er forbedret i forhold til i beregning uten
støyskjerm, særlig for lavere etasjer, men deler av fasadene mot øst og sør er fortsatt i gul sone.
Støy fra Ullavikvegen fører til at deler av uteområder mot vest vil havne i gul sone, men fasadene
mot vest er fortsatt i hvit støysone. Planlagt lekeområdet er plassert i hvit støysone farget med
mørkere grønn.
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Figur 5-2: Støysonekart i 1,5 meters høyde, Gul sone Lden 55dB- 65 dB, Rød sone Lden ≥65 dB. Høyeste
nivå Lden for punktverdier er angitt på fasader. Blå strek symboliserer støyvoll.
Figur 5-3 viser fasadenivåene mot sør og øst for planlagt bebyggelse i tilfellet med støyvoll. Boligene
vil ha fasader i gul sone mot øst og sør.

Figur 5-3: Fasader vendt mot sør og øst for planlagt bebyggelse. Gul sone Lden 55dB- 65 dB, Rød sone
Lden ≥65 dB. Fasadenivåer, Lden, er angitt på fasader. Tilfelle med støyvoll.
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Figur 5-4 viser fasadenivåer mot nord og vest for planlagt boliger, mot Ullavikvegen. Disse fasadene
vil ha lydnivåer i hvit sone for begge byggene.

Figur 5-4: Fasader vendt mot nord og vest for planlagt bebyggelse. Gul sone Lden 55dB- 65 dB, Rød
sone Lden ≥65 dB. Fasadenivåer, Lden, er angitt på fasader. Tilfelle med støyvoll.

Boligene planlegges med 3 etasjer. 1.- og 2. etasje vil ha to leiligheter per etasje, og 3. etasje vil bestå
av én leilighet. Boligene er gjennomgående med stille side mot vest.
Plantegning for leilighet i 3. etasje er vist i Figur 5-5. Balkongen vil være vendt mot stille side mot
vest.

Figur 5-5: Plantegning for leilighet i 3.etasje. Balkong vil være mot vest. Illustrasjon: proESS AS
Figur 5-6 illustrerer plantegning for 1.- og 2. etasje. Plantegningen viser rom for nordlig leilighet.
Leilighet mot sør vil ha samme planløsning, bare speilvendt.
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Figur 5-6: Plantegning for leilighet i 1.- og 2. etasje. Leilighetene vil være speilvendt. Balkong vil være
mot vest. Illustrasjon: proESS AS
For boliger med fasader mot sør i gul sone kan det være fordelaktig å ha et tett gelender i flukt med
sørfasaden for å sikre at hele balkongen får tilfredsstillende støynivå. Vinduene i gul sone vil ikke
være åpningsbare.
Det er gjort en vurdering av lokal støyskjerm for å kunne oppnå hvit sone også for 2. etasje for
bygning lengst mot sør. Dette vil oppnås ved å plassere en lokal støyskjerm(topp kote 9,7) i retning
sør i forlengelsen av vegg på carport. Alternativt kan carporten flyttes til reguleringsgrensen og tak
økes til kote 9,7. Figur 4-7 viser eksempel med lokal skjerm.

Figur 5-7: Fasader vendt mot nord og vest for planlagt bebyggelse. Gul sone L den 55dB- 65 dB, Rød
sone Lden ≥65 dB. Fasadenivåer, Lden, er angitt på fasader. Tilfelle med støyvoll + lokal skjerm
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Oppsummering
Støy fra Sykkylvsvegen (FV60) gjør at uteområder samt deler av fasader for planlagt bebyggelse vil
havne i gul sone. Også deler av uteområde mot vest vil havne i gul støysone som følge av
Ullavikvegen.
Om det oppføres en støyvoll med høyde 2 m relativt til FV60 mellom planområdet og Sykkylvsvegen,
og en lengde på 74 m, vil større områder havne på et tilfredsstillende støynivå. En lokal skjerm på
lekeområdet vil sikre at hele lekeområdet vil ha et tilfredsstillende støynivå mot Sykkylvsvegen.
Vestsidene til bebyggelsen vil være naturlig plassering for uteområde, og store deler vil havne i hvit
sone.
Men en lokal skjerm i forlengelsen av carport vil også fasade mor sør i 2. etg. ligge i hvit sone.
Alternativt kan carport flyttes litt mot sør og høyde på tak økes til kote 9,7.
Der det avvikes fra grenseverdiene anbefaler T-1442 at det vektlegges at alle boliger får et utendørs
oppholdsareal der lydnivå ikke overskrider grenseverdien, og minst én stille side der lydnivå ved
fasade ikke overskrider grenseverdien. Oppholdsrom bør i størst mulig grad vende mot, og ha vindu
mot, den stille siden. Dette vil være tilfelle for utarbeidede planløsninger. Vinduer og fasader må
dimensjoneres slik at grenseverdi for innvendig lydnivå tilfredsstilles.
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