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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag
fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon,
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.
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SAMMENDRAG
Multiconsult er engasjert av Lindås kommune for å utføre utredning av støy fra vegtrafikk i forbindelse med
utarbeidelse av områdeplan for Ostereidet.
Denne rapporten omfatter vurderinger av støyforhold fra trafikk på oppgradert fylkesveg og ny lokalveg i tillegg til å
ta for seg den samlede trafikkstøyen for området. Ut fra bestemmelsene for miljø- og sikkerhetstiltak i
støyretningslinjen T-1442 vil det ikke bli nødvendig å gjøre tiltak på eksisterende bebyggelse i forbindelse med
realisering av områdeplanen.
Beregningene for området som helhet setter avgrensninger for hvor man bør oppføre støyfølsom bebyggelse og hvor
man må ta spesielle støyhensyn ved utbygging. Det må gjøres egne beregninger og vurderinger i forbindelse med
detaljprosjekteringen av støyfølsom bebyggelse innenfor de beregnede støysonene.
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1 Innledning

Innledning
Multiconsult er engasjert av Lindås kommune for å utføre utredning av støy fra vegtrafikk i
forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Ostereidet.
Denne rapporten omfatter vurderinger av støyforhold fra trafikk på oppgradert fylkesveg og ny
lokalveg i tillegg til å ta for seg den samlede trafikkstøyen for området.

2

Definisjoner
Definisjon av akustiske begreper benyttet i rapporten er angitt i Error! Reference source not found..

3

Krav og retningslinjer
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442 [1] med veileder
M-128 [5]. Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som
forebygger støyproblem.
Retningslinjen skal legges til grunn av kommuner, regionale myndigheter og berørte statlige enheter
ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven [6]. Retningslinjen gir også veiledning i behandling
av enkeltsaker som et supplement til byggteknisk forskrift – TEK 17 [4]. Retningslinjen er i
utgangspunktet veiledende, men vesentlige avvik kan gi grunnlag til innsigelse til planen fra statlige
myndigheter, blant annet fylkesmannen.
T-1442 anbefaler at det beregnes to støysoner rundt viktige støykilder; en rød og en gul sone.
 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 lydforhold.
Kriteriene for soneinndeling for veg er gitt i Tabell 1.
Tabell 1: Kriterier for soneinndeling for støy fra veg.
Støysone
Gul sone
Støykilde

Veg

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
klokken 23-07

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden
klokken 23-07

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Lden 65 dB

L5AF 85 dB

Utgangspunktet både ved planlegging av ny virksomhet og endring av eksisterende virksomhet, er at
planen ikke skal føre til at eksisterende bebyggelse med støyfølsom bruksformål blir liggende
innenfor det som er definert som gul eller rød sone i retningslinjen.
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4Forutsetninger

Beregningav lydnivåerer utført med beregningsverktøyetCadnaA, versjon2019,i henholdtil
Nordiskberegningsmetodefor vegtrafikkstøy.Komplettmetode er benyttet i alle beregninger.

4.2

Underlag
Utredningener utført basertpå følgendeunderlag:
Terrengmodellfor ny lokalvegfylkesvegog ny lokalvegpå Ostereidet,utarbeidet av Multiconsult
Kart med eksisterendeterreng, vegnett og bygningsmasse

4.3

Trafikkinformasjon
Fremtidigtrafikkmengdeved Ostereideter avhengigav flere faktorer, som omfangetav utbyggingi
planområdetog utvikling i næringsvirksomhetog befolkningsvekst.Det er foretatt en enkel
trafikkvurderingfor Ostereidet,utarbeidet basertpå håndbokV713Trafikkanalysefra Statens
vegvesenog deretter er de nye trafikktallenefremskrevetmed NTP-prognoser
for trafikkvekstfor
Hordaland,fram til prognoseår2040.
Døgnfordelingener forutsatt å væresom for typisk riksveg.Oversiktover trafikktallenefinnes i Figur
1 og Figur2.

Figur1: Trafikktall for Eidavegeni 2040.
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5 Resultater

Figur2: Trafikktall for eksisterenderiks-og fylkesvegog ny lokalvegi 2040.

5 Resultater
5.1

Vegtrafikkstøyfor eksisterendebebyggelse
Error! Referencesourcenot found.3 og Figur4 viserberegnestøysonerfor kun de nye
vegstrekningenepå prosjektet. Ved reguleringav ny vegskalman gjøre tiltaksvurderingerfor
støyfølsombebyggelsesom har støy over anbefaltegrenseverdierfra det nye veganlegget.Denne
vegutbyggingenbør kunnedefineressom miljø- og sikkerhetstiltaki henholdtil T-1442.Dette
innebærerat anbefalingeneom tiltak er mindre strengeog man gjør vurderingerom tiltaket vil øke
støynivåetfor berørte parter (>3 dB),eller om dissealleredebefinner segi rød støysone,dvs.boliger
og annenstøyfølsombebyggelsemed støy på fasadepå 65 dB (Lden) eller høyere.For dette prosjektet
finnes det ikke støyfølsombebyggelsei rød støysoneog ettersom eksisterendeE39for det mesteav
området er hovedstøykilde,vil ingenboliger oppleveat dette prosjektetvil øke støybelastningen
vesentlig.Det er derfor rimelig at utbyggingenkan skje uten at det gjørestiltak på eksisterende
bebyggelse.
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Figur3: Trafikkstøyfra nytt veganleggi 2040,4m høyde

Figur4: Trafikkstøyfra nytt veganleggi 2040,4 m høyde
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Vegtrafikkstøyfor prosjektområdet
Figur5 og Figur6 viser vegtrafikkstøyfor hele planområdet.Støysonenerepresentererområderhvor
man må gjøre nærmereutredningerhvis man skaloppføre støyfølsombebyggelseinnenfor dem.
Slikevurderingermå gjøresdetaljert i hvert enkelt tilfelle for å sikre at man dimensjonerer
ytterkonstruksjonertilstrekkeligtil å oppnå krav til innendørslydnivågitt i TEK17samtidigsom man
må vurdere om man trenger støyskjermingfor å sikretilstrekkeliguteoppholdsområdemed gunstige
støyforhold.Ettersomdet planleggeså føre opp en god del bygningeri sammeområde,er det
hensiktsmessigå se utbyggingeni sammenheng,da noen bygningergjerne vil kunnefungeresom
effektive støyskjermer.Slikplanleggingforutsetter at plasseringog dimensjonerpå bebyggelsener
fastsatt før man gjør detaljerte støyvurderinger,og er derfor ikke utført som del av arbeidet med
områdeplanen.

Figur5: Vegtrafikkstøyfor prosjektområdeti 2040,4m høyde.
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Figur6: Vegtrafikkstøyfor prosjektområdeti 2040,4m høyde.
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Definisjoner
Begrep

A-veid
ekvivalent
lydtrykknivå

Dag-kveldnatt-lydnivå

Symbol

LpA,T

Lden

Enhet

[dB]

[dB]

Forklaring
Lydnivå fremkommet ved å veie hvert frekvensbånd etter en kurve som er tilpasset
menneskeørets følsomhet, se Frekvensveiekurve A. Menneskeøret er mest følsomt i
området rundt 1000 Hz, og minst følsomt ved lave frekvenser. Det ekvivalente
lydnivået er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlete) nivået for varierende lyd
over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks.
1/2 time, 8 timer, 24 timer.
A-veiet ekvivalent, innfallende lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med
10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er
dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07. Lden er nærmere definert i EUs rammedirektiv
for støy (Direktiv 2002/49/EF), og periodeinndelingene er i tråd med anbefalingene
her. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil
si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i retningslinje
eller forskrift kan ulike midlingstider gjelde.

Når støy beskrives med ett tall brukes ofte forskjellige typer av frekvensveiing.
Frekvensveiekurve A simulerer responsen til menneskets øre på lyd, og verdien angis
da som A-veid lyd(trykk-/effekt-)nivå i desibel (dBA), kfr. IEC publikasjon 651. A er en
veiekurve, eller et filter, som etterligner menneskets varierende følsomhet for å høre
forskjellige frekvenser. Figuren nedenfor viser A –veiekurven:
A-net
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A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. Se Frekvensveie-kurve
A

[dB]

[dBA],
[dB]

Det A-veide maksimale lydnivået målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs et
statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.
Med innfallende eller direktefelt menes når lydbølgene brer seg fra kilden uten å
reflekteres. Innfallende lydnivå er lydnivå når det kun tas hensyn til direktelydnivået,
og ser bort fra refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygning. Refleksjon fra andre
flater skal imidlertid regnes med. Lden og L5AF beregnes som innfallende lydnivå.
Tilsvarer tilfredsstillende lydforhold for en stor andel berørte personer.
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