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Sammendrag:
Beregningene viser at støynivå på felles uteområder ligger godt under nedre grense for gul støysone.
selv med samme trafikkmengde i Strandgata som i Tuhauggata. Det er derfor ikke nødvendig med
skjermingstiltak for disse områdene.
Dersom private uteplasser i randbebyggelsen langs Strandgata legges mot Smedasundet, vil det ikke
være nødvendig med tiltak for å tilfredsstille krav til støynivå på disse. For endeleiligheter kan det bli
aktuelt med tiltak, noe avhengig av hva trafikkmengden i Strandgata egentlig er. For øvrige bygg er det
ikke nødvendig med lokale tiltak.
Alle etasjer i bygget langs Strandgata har stille side mot sørvest og til dels på kortsidene av bygget.
Øvrige bygg har stille side på alle fasader. Anbefaling om minst ett soverom mot stille side er dermed
fullt oppnåelig for denne planen.
Med støynivå som beregnet for bygningene i dette prosjektet vil det være mulig å tilfredsstille krav til
innendørs støynivå ved hjelp av normalt gode lydvinduer i fasade.
Trafikkmengden som ligger til grunn for vurderingene er omfattet med noe usikkerhet. Dette har ikke
betydning for de overordnede konklusjonene i denne rapporten. Men før det gjennomføres tiltak i
fasade og eventuelle lokale tiltak på private uteplasser bør det gjennomføres en telling i området for å
avklare nødvendig tiltaksbehov.
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1 Bakgrunn
Det utarbeides nå reguleringsplan for et område i Haugesund mellom Strandgata i øst og Smedasundet
i vest, nord for Møllervegen og sør for Hasseløy bru. Formålet med planen er å legge til rette for
boliger. I den forbindelse er det utført en vurdering av støy fra Strandgata til nye boliger i BBB1 – BBB2
(plankartet er vist i figur 1). Støysituasjonen for eksisterende boliger i H570 er ikke vurdert.

Figur 1: Utsnitt av plankart.
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2 Situasjonsbeskrivelse
Ifølge planforslaget vil det bli lagt til rette for boligblokker langs Smedasundet og boliger langs
Strandgata, se figur 2 under.
Vurderingene på dette stadiet tar utgangspunkt i at bebyggelsen langs Strandgata er 5 etasjer over
gateplan.
Det foreligger ikke trafikktall for Strandgata på denne strekningen. Vurderingene tar derfor
utgangspunkt i tall for Tuhauggata/ Strandgata, men noe redusert siden trafikken fra denne
vegstrekningen vil fordele seg over flere gater. I henhold til vegkart.no er også tallgrunnlaget for
Tuhauggata noe usikkert da det i innsynsløsningen er bemerket at tallgrunnlaget er basert på skjønn.
Det er derfor noe usikkerhet i tallgrunnlaget. For å illustrere betydningen av usikkerhet i
trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/ halvering av ÅDT representerer en endring av Lden lik
±3 dB.
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3 Myndighetskrav
3.1 Retningslinje T-1442/ 2016
3.1.1 Grenseverdier
Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442/2016
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T-1442 er gitt i vedlegg.
Tabell 1 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsomt bruksformål

Veg

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

3.1.2 Støysoner
I retningslinje T-1442 opereres det med to typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet
nivå:
Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Nærmere beskrivelser av støysoner og anbefalinger og unntak fra anbefalingene (avvik) er gitt i
vedlegg.

4 Målsetting
Det legges til grunn at alle nye boenheter skal ha minst ett privat oppholdsareal som har et støynivå
som ikke overskrider nedre grenseverdi for gul sone, dvs. Lden 55 dB for vegtrafikkstøy.
Lekeplasser og fellesområder i planområdet skal i hovedsak også ligge utenfor gul sone.
Alle nye boenheter bør ha tilgang til en stille side. Minst ett soverom bør vende mot denne siden.
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5 Resultat av støyberegninger
Beskrivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg 2.

5.1 Støynivå på utendørs oppholdsareal
Vedlegg 3 viser beregnet støynivå for situasjon med bebyggelse i planområdet. Beregningene er
foretatt i 1,5 m høyde for å illustrer støynivået for personer som oppholder seg på uteplasser på
bakkenivå. Videre er også høyeste nivå ved fasade vist i vedlegget.
Av vedlegget kan man se at planområdet, med unntak av området mellom Strandgata og
randbebyggelsen, ligger utenfor gul støysone. Områder for lek og fellesareal vil få støynivå godt under
nedre grense for gul støysone, selv med samme trafikkmengde i Strandgata som i Tuhauggata. Det er
derfor ikke nødvendig med skjermingstiltak for disse områdene.
Dersom private uteplasser i randbebyggelsen langs Strandgata legges mot Smedasundet, vil det ikke
være nødvendig med tiltak for å tilfredsstille krav til støynivå på disse. Det kan imidlertid være aktuelt
med enkle tiltak for uteplasser tilhørende endeleiligheter. For takterrasser kan det være aktuelt med
tette rekkverk. For øvrige bygg i planområdet vil det ikke være nødvendig med tiltak på private
uteplasser.
Lokale tiltak for uteplasser må vurderes i forbindelse med prosjektering av byggene.

5.2 Vurdering av stille side og fasadenivå
Vedlegg 4 viser beregnede nivå ved fasade i alle etasjer for bygget langs Strandgata. Av vedlegget kan
man se at alle etasjer har stille side mot sørvest og til dels på kortsidene av bygget.
Anbefaling om minst ett soverom mot stille side er dermed fullt oppnåelig for denne planen.
Høyeste beregnede støynivå ved fasade er rundt Lden = 64 dB. Med støynivå i denne størrelsesorden vil
det være mulig å tilfredsstille krav til innendørs støynivå ved hjelp av normalt gode lydvinduer i fasade.

6

Støy fra småbåthavn

I forbindelse med småbåthavner er det ofte knyttet kommentarer til støy fra aktivitet og i forbindelse
med vindgenerert støy (slag i master/ brygger osv). Det finnes ingen krav knyttet til støy fra slike
hendelser, men det bør vurderes bruk av enkle lydvinduer, Rw + Ctr 32 dB, i oppholdsrom/ soverom
som vender mot sjøen som en ekstra kvalitet.
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7

Oppsummering

Beregningene viser at støynivå på felles uteområder ligger godt under nedre grense for gul støysone.
selv med samme trafikkmengde i Strandgata som i Tuhauggata. Det er derfor ikke nødvendig med
skjermingstiltak for disse områdene.
Dersom private uteplasser i randbebyggelsen langs Strandgata legges mot Smedasundet, vil det ikke
være nødvendig med tiltak for å tilfredsstille krav til støynivå på disse. For endeleiligheter kan det bli
aktuelt med tiltak, noe avhengig av hva trafikkmengden i Strandgata egentlig er. For øvrige bygg er det
ikke nødvendig med lokale tiltak.
Alle etasjer i bygget langs Strandgata har stille side mot sørvest og til dels på kortsidene av bygget.
Øvrige bygg har stille side på alle fasader. Anbefaling om minst ett soverom mot stille side er dermed
fullt oppnåelig for denne planen.
Med støynivå som beregnet for bygningene i dette prosjektet vil det være mulig å tilfredsstille krav til
innendørs støynivå ved hjelp av normalt gode lydvinduer i fasade.
Trafikkmengden som ligger til grunn for vurderingene er omfattet med noe usikkerhet. Dette har ikke
betydning for de overordnede konklusjonene i denne rapporten. Men før det gjennomføres tiltak i
fasade og eventuelle lokale tiltak på private uteplasser bør det gjennomføres en telling i området for å
avklare nødvendig tiltaksbehov.
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Vedlegg 1:Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/ 2016
Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 skal
legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
Benevnelser for lydnivå:
Lden

A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/ natt.

Lekv,24

Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer.

L5AF

A-veide nivå målt med tidskonstant ” Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 2 oppfylles.
Tabell 2 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsomt bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Vei

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Bane

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442:
•

•

Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk.
Grenseverdiene er gitt i tabell 3.
Tabell 3 – Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Gul sone
Utendørs
støynivå Lden

Veg

Lden 55 dB

Rød sone
Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23-07 L5AF
L5AF 70 dB

Utendørs
støynivå Lden
Lden 65 dB

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23-07 L5AF
L5AF 85 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. I utgangspunktet bør slik
bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 1.
Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om
rammetillatelse i byggesaker.
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Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.
Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate
annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål.
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Vedlegg 2:

Beregningsmetode

Benyttet underlagsdokumentasjon er oppgitt i tabell 4.
Tabell 4 – Benyttet underlagsdokumentasjon.

Underlagsdokumentasjon

Kilde

Rev.

Rev. Dato

Prosjektpresentasjon
Møllervegen_01072020_red.pdf

Arkitekt

01.07.2020

Utomhusplan/ 3D-modell

Arkitekt

13.10.2020

Møllervegen 28 - modell 13102020.dwg
Digitalt basiskart over området

Oppdragsgiver

Tabell 5 Beregningsmetode og verktøy

Støykilde

Metode

Beregningsverktøy

Vei

Nordisk beregningsmetode for veitrafikk,
Nord96

CadnaA 2020

Det er generelt benyttet hard mark i beregningene. Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep,
eller dersom det i ettertid blir gjort endringer av bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i
denne rapporten være ugyldige og beregninger må oppdateres.
I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og
hastighet. Iht. retningslinje T-1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen som gir mest
støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon 10 – 20 år fram i tid, dersom dette har
vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at støynivået
kan øke ved generell trafikkvekst.
Tabell 6 viser trafikkdata som benyttet i beregningene. Det foreligger ikke trafikktall for Strandgata på
denne strekningen. Trafikktallene ÅDT er derfor basert på trafikktall fra Statens Vegvesens
vegdatabank NVDB sine tall for Tuhauggata/ Strandgata, men noe redusert siden trafikken fra denne
vegstrekningen vil fordele seg over flere gater. Det er antatt at halvparten av de 5000 kjt/ døgn som er i
krysset Tuhauggata/ Strandgata kjører i Strandgata. I tillegg er det lagt til noe vekst for å ta høyde for
ny trafikk som følge av boligutbygginger og eventuell annen vekst.
Trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 2: By og bynære område» i veileder M-128. Det er benyttet skiltet
hastighet i beregningene.
Tabell 6 – Anvendte trafikktall.

Grunnlagsdata
Vei

ÅDT

Telleår

-

-

ÅDT i 2040
3000*

Andel
tunge
kjøretøy
5%* *

Hastighet
30 km/ t

*Antatt ÅDT
** Antatt tungtrafikkandel på grunn av bygate
For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/ halvering av ÅDT representerer en
endring av Lden lik ±3 dB.
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