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avbøtende tiltak.  
 
Ingen boliger langs eksisterende veger får 3 dB økning eller mer som følge 
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FIGUR 1 Planområde for ny E39 mellom Storehaugen og Førde 

1  INNLEDNING/BAKGRUNN 

I  forbindelse  med  reguleringsplan  for  ny  E39  mellom  Storehaugen  og  Førde,  er  EFLA  engasjert  av 

Statens vegvesen for å beregne vegtrafikkstøy og prosjektere nødvendige støytiltak. 

Ny veg vil gå fra Storehaugen til Brulandsberget i Førde med en tunnel på 7.5 km som forbinder 

stedene. Planområdet er illustrert i Figur 1. 

Støyberegninger og grenseverdier for tiltak følger Miljødirektoratets retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging (T-1442/2021),  tilhørende veileder M-  2061, policynotat for støybehandling i 

Statens vegvesen, samt krav i NS 8175. 
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2 DEFINISJONER 

LAekv / LpAekv24h A-veid ekvivalent støynivå. Gjennomsnittlig støynivå i 24 timer kalles 

døgnekvivalent støynivå. 

LDEN A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 

5 dB/10 dB tillegg på kveld/natt. Periodene defineres slik: dag: 07-19, 

kveld: 19-23 og natt: 23-07. 

Støyfølsom bebyggelse Boliger, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsboliger 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de 

frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges 

forholdsmessig høyere vekt enn frekvensområder hvor hørselen er lav. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøyer som passerer en gitt 

vegstrekning per år, delt på 365 døgn. 
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3 KRAV OG RETNINGSLINJER / KRAV TIL LYDFORHOLD 

3.1 T-1442/2021, NS 8175:2012, TEK17 

Gjeldende grenseverdier er presisert i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2021)». Retningslinjene skal gi grunnlag til arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter 

plan- og bygningsloven i kommuner og hos berørte offentlige etater. Kriterier for soneinndeling for 

vegtrafikkstøy er gitt i tabell 1. Anbefalte utendørs støygrenser for vegtrafikkstøy er vist i tabell 2. 

TABELL 1 Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.  

Sone Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden, kl. 23-07 

 Lden[dB(A)] L5AF [dB(A)] 

Rød sone ≥ 65 ≥ 85 

Gul sone ≥ 55 ≥ 70 

   

TABELL 2 Utdrag fra T-1442: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller ny støyfølsom 

bebyggelse. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.  

Kilde 
Støynivå på uteareal og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsomt bruksformål 
Støynivå utenfor soverom, natt (kl. 23-07) 

Vegtrafikk ≤ 55 Lden ≤ 70 L5AF* 

*) Maksimalnivå. Forutsatt mer enn 10 hendelser pr. natt. 

Vanlige avrundingsregler gjelder for beregning av støynivå. Dette betyr at et beregnet støynivå på Lden 

55,4 avrundes til Lden = 55 dB, og tilfredsstiller dermed grenseverdien Lden ≤ 55 dB.  

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f. eks soverom og oppholdsrom. Tilfredsstillende uteplass innebærer tilgang til ett (1) 

eksisterende, opparbeidet privat uteoppholdsareal i tilknytning til boligen. Føringer som gjelder 

størrelse og kvalitet på uteoppholdsarealet bør angis i gjeldende reguleringsplan. 

Støygrensene i T-1442 er veiledende og ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 

grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 

støytiltakene f.eks. medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, 

dårlig tiltakseffekt og lignende. Inntil 5 dB avvik fra grenseverdier, tilsvarende lydklasse D, kan tillates 

for enkeltbygninger dersom det vil være uforholdsmessig kostbart, eller ikke praktisk mulig å innfri 

grenseverdiene fullt ut. 

NS 8175 angir ulike krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder for ulike bygninger med ulike 

bruksformål. Tabell 3 viser utdrag fra NS 8175 som angir krav for boliger. 
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TABELL 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent og maksimalt lydtrykknivå Lp,AeqT 
og Lp,AFmax 

Type brukerområde  Målestørrelse  Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs 
støykilder  

Lp,Aeq,24h (dB)  30 

I soverom fra utendørs støykilder  
Lp,AFmax (dB) 
natt, kl. 23-07 

45 

3.1.1 Maksimalnivå 

Grensen for maksimalnivå (L5AF) gjelder utenfor vinduer til soverom på natt og blir først gjeldende når 

det er flere enn 10 støyende hendelser på natt. 

Maksimalnivåer er beregnet og vurdert til å ikke være dimensjonerende i dette prosjektet. Det er 

gjennomsnittsverdier over døgnet, Lden, som er dimensjonerende i henhold til støygrenser.   

3.1.2 Fritidsboliger 

Det ikke er krav til innendørs støynivå i fritidsboliger, men i henhold til T-1442 skal de sikres en stille 

side, samt tilfredsstillende støynivå på ett (1) uteoppholdsareal.  

Uteoppholdsarealet som skjermes skal være egnet til formålet og knyttet til fritidsboligen. 

Utgangspunktet er allerede etablert uteoppholdsareal.  

3.1.3 Statens vegvesens praktisering av støyretningslinjen 

I forbindelse med revidert støyretningslinje (T-1442/2021) har Statens vegvesen utarbeidet et 

policynotat1. Formålet med notatet er å sikre lik praktisering og håndtering av støy i Statens vegvesens 

prosjekter. Policynotatet avløser tidligere praktiseringsnotat.  

3.2 STØY I BYGG- OG ANLEGGSFASEN 

Kapittel 6 i T-1442/2021, skal legges til grunn for utarbeidelse av støyprognose og vurderinger knyttet 

til støy i anleggsperioden.  

Generelt er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake prosesser i anleggsfasen for å unngå unødvendig 

støybelastning for naboer i området. Grenseverdiene for støy utendørs fra bygge- og 

anleggsvirksomhet er vist under i tabell 4. 

Iht. T-1442/2021 bør det utarbeides støyprognoser for forventet bygge- og anleggsstøy. 

Dette gjøres på et senere tidspunkt når valg av riggområder, masselagring, transport o.l. er besluttet. 

 

 
1 Revidert retningslinje: T 1442/2021 Policynotat 



 

10  

TABELL 4  Anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 måneder.  Alle 
grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.  

BYGNINGSTYPE 
STØYKRAV PÅ DAGTID 

(LPAEQ12H 07-19) 

STØYKRAV PÅ KVELD (LPAEQ4H 19-23) 
ELLER SØN-/ HELLIGDAG 

(LPAEQ16H 07-23) 

STØYKRAV PÅ 
NATT 

(LPAEQ8H 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 
sykehus, 
pleieinstitusjoner 

60 dB 55 dB 45 dB 

Skole, barnehage  55 dB i brukstid   

 

4 BEREGNINGSGRUNNLAG 

4.1 METODE 

Støy fra vegtrafikk er beregnet i henhold til «Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method» med 

programmet Soundplan 8.2. Beregningsmetoden tar hensyn til moderat medvind (3 m/s) fra kilde til 

mottaker. Det er tatt hensyn til stigningsforhold for vegstrekningene. Tabell 5 viser de generelle 

beregningsforutsetningene oppsummert.  

Det er beregnet støysoner og Lden fasadepunkter i 4 meter høyde. 

Beregninger er gjort med utgangspunkt i gjennomsnittlig trafikkmengde (ÅDT), fartsgrense og 

topografiske forhold. 

Støybidrag fra tunnelmunning er inkludert i beregningene. 

TABELL 5 Generelle beregningsforutsetninger. 

EGENSKAP VERDI 

Beregningshøyde støysonekart 4 meter 

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan 1,5 meter 

Oppløsning støysoner 10 x 10 meter 

Refleksjoner støysonekart / punktberegninger 1. ordens / 2. ordens 

Marktype Myk (absorberende) 

Lydabsorpsjonskoeffisient vannflate/støttemur 0 (reflekterende) 

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger 0,21 

Lydabsorpsjonskoeffisient støyskjermer 0,21 
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4.2 TRAFIKKTALL 

Trafikkunderlag til beregningene av ny E39 er hentet fra trafikknotat fra Statens vegvesen2. Det er lagt 

til grunn en fremskrevet trafikksituasjon for år 2050. Benyttet underlagsdata er vist i Figur 2 og Figur 

3. 

For nåværende situasjon og 0-alternativ er trafikktall hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Det er 

lagt til grunn en trafikkvekst iht. prognoser fra Nasjonal transportplan (NTP). Se Tabell 6 og Tabell 7 for 

disse trafikktallene.  

 

 

FIGUR 2 Trafikkprognoser Storehaug, år 2050 

 
2 Vurdering av dimensjonerande trafikktal for E39 Storehaug-Førde, SVV, 25.04.2022 
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FIGUR 3 Trafikkprognoser Bruland, år 2050 

 

TABELL 6    Trafikktall eksisterende veger ved Storehaug 

VEGSTREKNING  
ÅDT I 2022 

[kjøretøy/døgn] 
 

ÅDT I 2050 

[kjøretøy/døgn] 

TUNGTRAFIKK-
ANDEL 

[%] 

SKILTET 
FARTSGRENSE 

[km/t] 

E39 Storehaugen sør for 
kryss 

 3 400  4 300 15 70 

E39 Storehaugen nord for 
kryss 

 4700  5 900 13 70 

FV57  1 400  1 700 8 80 

 

TABELL 7   Trafikktall eksisterende veger ved Bruland 

VEGSTREKNING  
ÅDT I 2022 

[kjøretøy/døgn] 
 

ÅDT I 2050 

[kjøretøy/døgn] 

TUNGTRAFIKK-ANDEL 

[%] 

SKILTET FARTSGRENSE 

[km/t] 

E39 ved Bruland  7 700  9 600 12 70 
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4.3 DØGNFORDELING 

For døgnfordeling av trafikken er det lagt til grunn gruppe 1 (typisk riksveg), jamfør veilederen til T-

1442 (M-2061). Døgnfordeling: dag (7-19): 75%, kveld (19-23): 15%, natt (23-7): 10%.  

4.4 NY VEGGEOMETRI 

Planområdet og gjeldende vegmodell/geometri for Storehaugen og Bruland er vist i Figur 4 og Figur 5. 

Planområdet er vist med stiplet linje og har noe større utstrekning enn vegmodellene. 

 

FIGUR 4    Illustrasjon av planområde ved Storehaugen med vegmodell for ny E39 
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FIGUR 5   Illustrasjon av planområde ved Bruland med vegmodell for ny E39 

4.5 NYTT SAMFERDSELSANLEGG / ENDRING AV EKSISTERENDE ANLEGG 

I T-1442/2021 er det gjort et skille mellom «Nye samferdsanlegg» og «Endring og utbedring av 

eksisterende anlegg». 

«Endring» innebærer for eksempel endret hastighet, trafikk og geometrijusteringer. Dersom 

endringen gir en økning i støynivå på 3 dB eller mer og er innenfor støysoner, skal støyfølsomme bygg 

vurderes videre for avbøtende tiltak.   

I tillegg til å være et nytt samferdselsanlegg innebærer dette prosjektet endring på eksisterende veg i 

form av endret trafikkmengde. Dermed er det to kriterier som bestemmer hvilke støyfølsomme bygg 

som skal vurderes videre: 

• Nytt samferdselsanlegg. Bygninger som ligger over nedre grenseverdi i T-1442 som følge av 

støy fra ny E39. 

• Endring av eksisterende anlegg. Bygninger på eksisterende veg som får en økning i støynivå 

på 3 dB eller mer på grunn av trafikkøkning innenfor planområdet. 
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På støysonekartene for fremtidig situasjon er det illustrert hva som er støy fra nytt veganlegg og hva 

som er fra eksisterende veg. 

4.6 AVBØTENDE TILTAK 

SVV har utarbeidet terrenggrep, blant annet med støyvoller, og EFLA har vurdert effekten av disse 

tiltakene for de støyfølsomme byggene som overskrider støygrenser. Støyvollene er innlemmet i 

terrengmodellene til SVV og beskrives ikke i detalj i denne rapporten. Men eksempelvis vil nåværende 

voller effektivt skjerme fritidsbolig gnr/bnr 206/14, slik at denne havner utenfor støysoner.  

Fasadenivå Lden på 4 meter høyde og støysonekart ved 1,5 meter høyde er vurdert i kombinasjon for å 

se effekten av tiltakene. Formålet er at flest mulig støyfølsomme bygg skal komme under eller lik Lden 

55 dB etter skjerming og oppnå tilfredsstillende støyforhold på uteplass. For de boligene som fortsatt 

ligger over Lden 55 dB på fasaden etter skjerming, kan man likevel ha ivaretatt støygrense for uteplasser 

på 1,5 meter høyde. Det er derfor viktig å både vurdere fasadenivå på 4 meter og støysone ved 1,5 

meter beregningshøyde når man vurderer kost/nytte-verdien av tiltakene.  

Skjermingsforslagene må detaljeres videre i neste fase, hvor lokale skjermingstiltak og langsgående 

skjerming vurderes med hensyn til kost/nytte og gjennomførbarhet.  

På grunn av spredt bebyggelse og terreng som kan gjøre det vanskelig å oppnå effektiv langsgående 

skjerming, vil lokal skjerming gi best kost/nytte-verdi i en del tilfeller. Samtidig vil prosjektet frembringe 

en del overskuddsmasser som muligens kan utnyttes til flere eller høyere støyvoller. 
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5 RESULTATER STØYBEREGNINGER 

5.1 VEGTRAFIKKSTØY 

Det er beregnet støy for nåværende situasjon, 0-alternativ og fremtidig situasjon med utbygging av ny 

E39. Tabell 8 viser en oversikt over beregningene, vist i vedlegg.  

TABELL 8  Støyberegninger med støysonekart 

SITUASJON TRAFIKKTALL ÅR BEREGNINGSHØYDE TEGNINGSNR. 

Nåværende situasjon  2022 4 meter X-001 – X-002 

0-alternativ   2050 4 og 1,5 meter X-101 – X-104 

Fremtidig, ny veg med hele 
vegnettet. Støyvoller utarbeidet av 
SVV er inkludert.  

2050 4 og 1,5 meter X-201 – X-204 

5.2 STOREHAUGEN 

Støyberegningene av nytt veganlegg ved Storehaugen er illustrert i Figur 6. Her vises fremtidig 

situasjon med beregningshøyde 4 meter.  

 

FIGUR 6   Støysoner fra nytt veganlegg ved Storehaugen, fremtidig situasjon år 2050, 4 meter beregningshøyde, inkl. 
terrengskjerming utarbeidet av SVV. 
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5.3 BRULAND 

Støyberegninger av nytt veganlegg i Bruland, fremtidig situasjon, er vist i Figur 7.  

 

FIGUR 7  Støysoner fra nytt veganlegg ved Bruland fremtidig situasjon år 2050, 4 meter beregningshøyde, inkl.    
terrengskjerming utarbeidet av SVV 

 

5.4 VURDERING OG KONKLUSJON 

5.4.1 Endring av eksisterende anlegg 

For støyfølsomme bygg som blir påvirket av vegtrafikkstøy fra planområdet, men som ligger utenfor 

støysoner fra nytt veganlegg, er det vurdert om trafikkendring gir en økning på 3 dB eller mer.  

Eksisterende veg ved «Bruland nord» får den største økningen i trafikk med 7800 ÅDT i 0-alternativ og 

11500 ÅDT for fremtidig situasjon. 
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Dette gir en økning på i underkant av 2 dB. Dermed vil ingen boliger her ha krav på å vurderes videre 

for støytiltak. Andre eksisterende veger innenfor planområdet får enten en reduksjon eller kun en svak 

trafikkøkning, og vil heller ikke kvalifisere til videre vurderinger.  

5.4.2 Nytt samferdsanlegg 

Tabell 9 viser antall støyfølsomme bygninger i gul og rød støysone fra ny E39 ved Storehaugen og 

Bruland. Disse byggene skal vurderes videre med hensyn til fasadetiltak og lokal skjerming. 

20 bygninger ligger i gul sone ved Storehaugen, mens ett er i rød sone. Fem av de støyfølsomme 

byggene i gul sone er fritidsboliger (og skal kun vurderes for skjermet uteplass), mens resten er 

registrert som boliger.  

Ved Bruland er 3 bygninger i gul sone og tre i rød sone. Alle byggene er registrert som boliger. To av 

dem er oppført som tomannsboliger.  

Vurderingen av maksnivåer viser at dette ikke er dimensjonerende for noen boliger. 

TABELL 9 Antall støyfølsomme bygg i gul og rød støysone fra ny E39 ved Storehaugen og Bruland  

STED GUL SONE RØD SONE 

Storehaugen 20 1 

Bruland 3 3 

 

        

   

  

    

    

 

  

 

 

  

 vurderes videre i neste fase.

støytiltak. Det  er  også kvalitativt  bedre  for  beboere  å  dempe  støyen  nærmere  kilden. Dette  må 
støyvoller og få flere bygninger utenfor støysone. Det kan da være mer kostnadseffektivt enn lokale 
bygninger.  Dersom  prosjektet  frembringer  mer  overskuddsmasse,  er  det  mulig  å  bruke  dette  til 
Støyskjermingen  som  nå  ligger  innbakt  i  terrengmodell  og veggeometri, gir  god  effekt  for  noen 

bygninger vil ha høyere nivå.

Ved  Bruland  vil to av  bygningene  få  lavere  støynivå  sammenlignet  med  0-alternativ,  mens fire 

reduksjon fra 6300 til 600 i ÅDT langs Langelandsvatnet, noe som betyr omtrent 10 dB lavere støynivå.

støynivåer enn  nåværende ettersom  trafikkmengden her  blir  lavere. Trafikkvurderingen  tilsier  en 
Langs  nåværende  E39,  mellom  Førde  og  Storehaugen, vil i  tillegg flere  boliger få betydelig lavere 

bygninger vil ha høyere nivå og én bygning har det samme nivået.

Ved  Storehaugen  vil elleve av  bygningene  ha lavere  støynivå  sammenlignet  med  0-alternativ, ni 

vises støynivå for nåværende situasjon (Lden), 0-alternativ (Lden) og fremtidig situasjon (Lden).

Tabeller i avsnitt 6.1 og 6.2 viser støynivå for hver enkelt bygning som ligger innenfor støysoner. Her 
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6 VEDLEGG – FASADENIVÅER (BYGNINGER SOM VURDERES VIDERE FOR LOKALE TILTAK) 

6.1 FASADENIVÅ STOREHAUGEN (4 meter beregningshøyde)  

Adresse Gnr/bnr Boligtype 

Nåværende 
situasjon 

0-alternativ 
Fremtidig 

situasjon- ny 
E39 

Lden 

Bygstadvegen 3 206/17 Bolig 63 64 62 

Bygstadvegen 31 210/9 Bolig 59 60 59 

Skilbreidalen 2 206/9 Bolig 66 67 62 

Skilbreidalen 50 206/5 Bolig 48 49 56 

Skogly 7 206/51 Bolig 62 63 60 

Skogly 10 206/46 Bolig 54 55 57 

Skogly 12 206/36 Bolig 58 59 58 

Skogly 14 206/37 Bolig 61 62 59 

Storehaugen 12 206/7 Bolig 59 60 67 

Storehaugen 16 206/7 Bolig 61 62 65 

Storehaugen 19,21 206/18 Bolig 56 57 57 

Storehaugen 25 206/35 Bolig 57 58 59 

Storehaugen 29 206/39 Bolig 55 56 57 

Vadheimsvegen 1006 207/2 Bolig 48 49 58 

Vadheimsvegen 1041 207/15 Bolig 66 67 60 

Vadheimsvegen 1055 206/27 Bolig 66 67 60 

Skogly 4 206/50 Fritidsbolig 59 60 58 

Storehaugen 6 206/40 Fritidsbolig 63 64 62 

Storehaugen 8 206/10 Fritidsbolig 62 63 62 

Vadheimsvegen 1148 206/23 Fritidsbolig 55 56 59 

Vadheimsvegen 1152 206/57 Fritidsbolig 52 53 56 

6.2 FASADENIVÅ BRULAND (4 meter beregningshøyde) 

Adresse Gnr/bnr Boligtype 

Nåværende 
situasjon 

0-alternativ 
Fremtidig 

situasjon- ny E39 

Lden 

Brulandsvegen 78 60/111 Bolig 64 65 66 

Brulandsvegen 100 60/14 Bolig 62 63 66 

Brulandsvegen 126 60/13 Bolig 65 66 65 

Brulandsvegen 128 60/13 Bolig 65 66 65 

Brulandsvegen 74 60/74 Tomannsbolig 63 64 66 

Brulandsvegen 76 60/74 Tomannsbolig 59 60 62 

 




