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Forord
Denne rapporten er utarbeidet som del av grunnlaget for kommunedelplan med konsekvensutredning for ny rv. 5 på strekningen Erdal-Naustdal i Sunnfjord kommune. Planprogrammet ble
fastsatt av Sunnfjord kommune 19.12.2019. Tiltakshaver er Statens vegvesen, og Norconsult er
konsulent for kommunedelplanen med tilhørende fagutredninger.
Det er i denne rapporten er utført støyberegninger for de ulike vegalternativene i henhold til
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016.
Kontaktperson og prosjektleder hos Statens vegvesen er Magna Vangsnes. Fagansvarlig for støy hos
Norconsult er Nelly-Ann Molland, med Hans Petter Duun som oppdragsleder.

18.12.2020
Tønsberg
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Sammendrag
Norconsult har utført støyberegninger for alternative utforminger av ny rv. 5 mellom Erdal og
Naustdal i Sunnfjord kommune, Vestland fylke. Rapporten inngår i kommunedelplan med
konsekvensutredning for å fastlegge framtidig vegtrase som gir skredsikker, effektiv og trygg veg på
strekningen. Planen skal legge grunnlag for videre regulering.
Antall boligbygninger innenfor gul og rød støysone er et målbart tall som ved sammenligning opp
mot et nullalternativ sier noe om konsekvensen av utbyggingstiltakene med hensyn på støy.
Differansen i antall støyutsatte boliger og fritidsboliger mellom de ulike alternativene gir et uttrykk
for rangering av beste og dårligste alternativ med hensyn på støybelastning. I påfølgende tekst vil
referanse til boliger og fritidsboliger omtales kun som boliger.
Det er på dette plannivået ikke lagt inn støyskjermingstiltak for nye veger i beregningsmodellene. Det
forventes derfor et lavere antall boliger innenfor støysonene, når endelig alternativ er valgt og
støyreduserende tiltak innarbeides i planene.
Tabellen under viser antall støyutsatte boliger og endring i antall støyutsatte boliger relatert til
referansealternativene for de fremtidige utbyggingsalternativene. Tallene er å betrakte som cirkatall, men resultatet er i størrelsesorden riktig og er godt egnet til sammenligning mellom
alternativene. Bygningene som er angitt i tabellen er antall boenheter i boligbygninger og
fritidsboliger.
Tabell: Antall støyutsatte boliger i Nullalternativet og i fremtidige alternativer. Endring i antall
støyutsatte i de fremtidige alternativene relatert til Nullalternativet er også vist.
Antall i Gul sone
Antall

Antall i Rød sone

Alternativ
Nullalt. Erdal

16

-

6

Endring
fra
Nullalt.
-

Nullalt. Naustdal

41

-

3

E1

3

-13

E2

11

E3

Endring
fra Nullalt.

Antall

Samlet i støysonene
Antall

Endring fra
Nullalt.
22

-

-

44

-

0

-6

3

-19

-5

3

-3

14

-8

12

-4

4

-2

16

-6

E8

10

-6

6

0

16

-6

E9

13

-3

2

-4

15

-7

N4

49

8

6

3

55

11

N5

60

19

11

8

71

27

N11

37

-4

0

-3

37

-7

N12

40

-1

0

-3

40

-4

De fremtidige alternativene i henholdsvis Erdal og Naustdal er hovedsakelig ganske like med hensyn
på antall støyutsatte boliger, men grovt sett peker alternativ E1 seg ut som det klart beste
alternativet i Erdal med færrest støyutsatte boliger. De andre alternativene i Erdal er relativt like med
hensyn på antall støyutsatte boliger, men alle kommer bedre ut enn Nullalternativet. I Naustdal er
det alternativ N11 og N12 som ligger nord for sentrum som skiller seg positivt ut med færrest
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støyutsatte. Alternativ N4 og N5 som går gjennom Naustdal sentrum gir flest støyutsatte boliger, der
alternativ N5, som har fartsgrense 80 km/t gjennom Naustdal sentrum, peker seg ut som det klart
dårligste alternativet i Naustdal med klart flest støyutsatte boliger.
Samlet antall boliger innenfor støysonene går ned med ca. 6 til 19 støyutsatte boliger i Erdal
sammenlignet med Nullalternativet hvor det er beregnet 22 støyutsatte boliger. I Naustdal går
samlet antall boliger innenfor støysonene fra ned med ca. 7 til opp med 27 støyutsatte boliger
sammenlignet med Nullalternativet hvor det er beregnet 44 støyutsatte boliger. Antall støyutsatte
boliger i alternativ N11 og N12 går ned med ca. 4 til 7 boliger sammenlignet med Nullalternativet.
Grunnen til at nedgangen ikke er større selv om rv. 5 går helt utenfor sentrum i disse alternativene,
er at mye av trafikken på rv. 5 blir generert i Naustdal noe som medfører at trafikken på lokalvegsystemet gir støy i sentrum selv om rv. 5 blir lagt utenfor. Relativ endring i antall støyutsatte boliger
er også vist i Figur. En justering av veglinjen i neste planfase kan medføre flere eller færre støyutsatte
boliger.

Figur. Endring av antall støyutsatte boliger i gul og rød sone for de ulike alternativene relatert til
Nullalternativet som referanse.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn
Rv. 5 er hovedveg mellom Førde og Florø, og via E39 er det i Førde tilknytning sørover mot Bergen,
østover mot Oslo og nordover mot Trondheim. Rv. 5 knytter sammen viktige nærings- og
samfunnsfunksjoner i kommunene i Sunnfjordregionen. Strekningen på rv. 5 mellom Erdal og
Naustdal er svært skredutsatt med mange registrert skredhendelse. Statens vegvesen har derfor satt
i gang arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for å fastlegge framtidig vegtrase som
gir skredsikker, effektiv og trygg veg. Planen skal legge grunnlag for videre regulering.

1.2

Føringer for kommunedelplanarbeidet
Nasjonale forventinger
Planarbeidet legger til grunn flere relevante nasjonale føringer og premisser. Dette gjelder blant
annet Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging vedtatt i 2019 [1]. De nasjonale
forventningene gir mål, oppgaver og interesser som det skal legges særlig vekt på for utvikling av et
sosialt og økologisk bærekraftig og trygt velferdssamfunn.
Nasjonal transportplan
Planarbeidet legger til grunn målene i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 [3] der hovedmålene
gjelder bedre framkommelighet, nullvisjon for trafikkulykker, reduserte klimagassutslipp og
reduserte miljøkonsekvenser.
Strekningen rv. 5 Erdal-Naustdal ligger ikke inne som prioritert prosjekt i gjeldende Nasjonal
transportplan for perioden 2018-29. I handlingsprogrammet er det satt av til sammen 22 mill. 2018kr. til mindre skredsikringstiltak i Skredvika (fanggjerde) i 2022 og 2023 [5]. Til utarbeiding av NTP er
det utarbeidet rutevise riksvegutredninger. Rv. 5 mellom Førde og Naustdal er del av rute 5C. I
riksvegutredningen for rute 5C er strekningen omtalt som veg med mangelfull geometri i forhold til
trafikkvolum, stor skredfare og manglende tilbud for gående og syklende [4].
Planprogram
Planprogram for kommunedelplanen er utarbeidet av Statens vegvesen og ble fastsatt av Sunnfjord
kommune 11.12.2019 [2]. Planprogrammet omtaler formålet med planarbeidet og avklarer rammer
og premisser for den videre prosessen. Planprogrammet gir også en oversikt over problemstillinger
for planarbeidet, og hvilke utredninger som må utføres for å klargjøre vesentlige virkninger av
tiltaket. Denne rapporten tar for seg støy i tråd med føringene i planprogrammet.

1.3

Formål og mål for prosjektet
Formål, skredsikring
I en oversikt over skredpunkt på riks- og fylkesvegnettet i region vest fra 2015, har Skredvika den
syvende høyeste skredfarefaktoren. Uregelmessige stengninger av vegen ved skred fører også til
konsekvenser for folks mobilitet, samfunnssikkerhet og beredskap, der sentralsykehus, politi og
brannvesen har store utfordringer med å opprettholde normal drift. På dagens veg tar det ca. 12
minutter å kjøre mellom Førde og Naustdal. Alternativ omkjøringsveg har reisetid fra Førde til
Naustdal på om lag 2 timer og 45 minutt langs veg med til dels meget dårlig standard.
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Figur 1-1. Registrerte skred på strekningen.

Samfunnsmål
I planprogrammet er det formulert samfunnsmål for tiltaket.
Nasjonalt: Vegruten er et av flere hovedforbindelser mellom øst og vest. Utbedring av vegstrekningen
i dette prosjektet vil forkorte reisetiden og gi tryggere og mer effektiv transport. Oppgradering av
vegstandarden og skredsikring vil gi bedre trafikksikkerhet og bedre regularitet.
Regionalt: Bedre regularitet og forkorting av reisetid og reduksjon i transport- og avstandskostnader
regionalt, bl.a. mellom Florø og Førde. Bedre tilrettelegging for kollektivtransport.
Lokalt: Trygg veg for kjørende, gående og syklende på strekningen Erdal-Naustdal. Ny veg skal legge til
rette for sentrumsutvikling i Naustdal, som i dag er delt av både rv. 5 og Nausta.

Effektmål
Effektmålet er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket for brukerne og er avledet av
samfunnsmålet. I tråd med planprogrammet er effektmålene:
1. Bedre regularitet for å unngå stengning som følge av skred og fare for skred.
2. Kortere reisetid* for å få kortere reisetid fra kysten og Naustdal inn til Førde og videre
derifra. Kortere reisetid mellom Førde og Naustdal.
3. Reduserte avstandskostnader for bedre framkommelighet, mindre utslipp av klimagasser og
lavere kjørekostnader for transportsektoren.
4. Trygg veg for å redusere antall hardt skadde og drepte.
5. Gode forhold for gående og syklende for at flere går eller sykler.
*Mål om kortere reisetid og reduserte avstandskostnader gjelde alle brukere, inklusive
kollektivtrafikk.
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1.4

Planområdet
Overordnede trekk
Planområdet strekker seg fra Erdal ca. 6 km
nord for Førde, til Naustdaltunnelen like
nord for Naustdal. Dette er ca. 9 km langs
dagens veg. Dagens veg går langs nordsiden
av Førdefjorden og krysser Naustdalsvassdraget ved Nausta og går videre på
vestsiden av elva, forbi Naustdal sentrum til
Naustdaltunnelen på veg mot Florø.
Landskapet langs traseen består av bratte
skogkledde dalsider som strekker seg til om
lag 300 moh. Landskapet ved Erdal og
Naustdal er flatere og i større grad preget av
Figur 1-2: Avgrensing av planområde ved oppstart av
jordbruk. Her er det småskala jordbruksplanarbeidet for rv. 5 Erdal – Naustdal.
landskap med dyrket mark, innmarksbeite og
husdyrhold.
Elva Nausta er et nasjonalt laksevassdrag, og Førdefjorden er en nasjonal laksefjord. Grønøyra
naturreservat ligger på østsiden av Nausta ved utløpet av elva.
Folketall
Sunnfjord kommune hadde et folketall på 22 030 ved starten av 2020. Førde er største tettsted i
kommunen og er både kommunesentrum og regionalt sentrum med ca. 10 400 innbyggere. Naustdal
var kommunesenter i tidligere Naustdal kommune med et folketall i tettstedet på ca. 1 200
innbyggere. Naustdal er en integrert del av arbeids-, bolig- og serviceomlandet til Førde. Mellom
Smedneset og Roteneset i Erdal bor det ca. 80 personer.
Trafikk
Vegstrekningen mellom Erdal og Naustdal bru, forbi det skredutsatte området, har årsdøgntrafikk
(ÅDT) på nesten 4 500 (2019-tall fra vegdatabanken). Om lag halvparten av denne trafikken,
ÅDT 2 200 kommer fra Naustdalstunnelen. Trafikken forbi Naustdal, mellom Naustdaltunnelen og
Naustdalsbrua, er på ÅDT 3700.
Foreløpige prognoser for trafikkutviklingen basert på prognoser i Nasjonal Transportplan, viser en
økning til 5 500 ÅDT i 2046 forbi den skredutsatte strekningen og om lag ÅDT 2 800 i
Naustdaltunnelen.
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2

Omtale av tiltaket

2.1

Vegstandard
Rv. 5 er nasjonal hovedveg. Med forventet framtidig trafikk skal det ved planlegging av ny veg legges
til grunn vegklasse H1 og 80 km/t. I samsvar med planprogrammet, skal et alternativ forbi Naustdal
planlegges med lavere standard som vegklasse Hø2 med 60 km/t for å gi bedre mulighet for
tilpassing til bygda og lokalt vegnett.
Tabell 2-1. Dimensjoneringsklasse H1 og Hø2 i Handbok N100 2019 og N500 vegtunneler

Dimensjoneringsklasse

H1

Hø2

Fartsgrense
Stoppsikt (flat veg)
Tverrprofil (vegbredde)
Minste horisontalkurve
Forsterket
midtoppmerking
Krysstype

80 km/t
115 - 125 m
9m
250 m
Ja

60 km/t
65 – 76 m
7,5 m
125 m
Nei

T-kryss

Minimum avstand
mellom kryss
Antall avkjørsler
Kryssing for gående og
syklende
Tunnelprofil
Tunnelklasse

500 m

T-kryss, X-kryss eller rundkøyring
(ikke på nasjonal hovedveg)
Ingen krav

Avgrenset
Bør være planskilt

Avgrenset
Planskilt eller signalregulert kryssing
i plan

T9,5
C for Erdal-Naustdal. B for tilkobling til Naustdalstunnelen

Nye hovedveger skal bygges som
vegklasse H1 for veger under 6000 i ÅDT.
Fartsgrense er 80 km/t og vegbredde er 9
meter, jf. figur 2-1.
I tråd med Handbok N100 bør det ved
Figur 2-1: Tverrprofil H1 - Nasjonale hovedveger og
bygging av tunnel være et separat system
andre hovedveger, ÅDT < 6000 (Handbok N100 2019)
for gående og syklende. Det gjelder også
for veg i dagen dersom det er skoleveg
eller når potensialet for gående og syklende er mer enn 50 stk pr. døgn.
Standard på sidevegnettet inklusive fartsgrense og eventuelle tiltak av hensyn til m.a. gående og
syklende, blir valgt ut fra trafikkmengder og antall gående og syklende.

2.2

Alternativ
Utredningsområde, influensområde og planområde
Det skilles mellom utredningsområde (slik det er avgrenset i planprogrammet), influensområde og
det formelle planområdet. Utredningsområdet er en avgrensing brukt i arbeidet med
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konsekvensutredningen for å fange opp konsekvensene av framtidig vegtiltak innenfor en
korridorbredde som i dette planarbeidet er satt til 200 m. Det er disse korridorene som er vist på
kartet i Figur 2-2.
For noen tema kan vesentlige virkninger av tiltaket komme i et influensområde som strekker seg ut
over korridoren og utredningsområde, dette kan for eksempel gjelde landskapsbilde og trafikale
virkninger. Vurdering av konsekvenser inkluderer et influensområde som vil variere fra tema til tema.
Etter at konsekvenser og arealinngrep er avklart, blir det laget et formelt, juridisk plankart innenfor
et avgrenset planområde som bli båndlagt til vegformål. Planområdet skal sikre tilstrekkelige areal til
videre optimalisering og detaljering med endelig plassering av veganlegget i reguleringsplanfasen.
Dette området bør være så smalt som mulig for å ikke båndlegge mer areal enn nødvendig, men også
tilstrekkelige til å gi nødvendig handlingsrom til utarbeiding av gode løsninger i reguleringsplanleggingen. Planområdet kan derfor variere etter stedspesifikke forhold. Det kan derfor avvike fra
den generelle bredden på 200 meter og vil være smalere der det er viktig å avgrense lokalisering av
vegtraseen, og bredere der det bør være større spillerom for endelig plassering av veg og tilhørende
anlegg. Dette gjelder blant annet i kryssområdene.
Innenfor korridorene er det lagt inn en eksempellinje som skal være representativ for vegtiltaket i
korridoren. Denne eksempellinjen nødvendig for å konsekvensutrede virkninger og som grunnlag for
kostnadsanslag. Etter detaljering og optimalisering av vegtiltaket i senere planfase, kan vegtiltaket
endres fra eksempellinjen innenfor korridoren som er avgrenset i det formelle plankartet.
Vurdering av to delstrekninger før samlet vurdering
Etter en prosess med alternativutvikling og siling, står vi igjen med fem alternativ i Erdal og fire
alternativ i Naustdal [6]. Mellom dagstrekningene i Erdal og Naustdal går alle alternativ i tunnel, og
alle alternativ i Erdal og i Naustdal kan kombineres. I tillegg til alternativ med ny rv.5, er det også
definert et nullalternativ. Etter videre geotekniske undersøkelser, kan det bli aktuelt å redusere
aktuelle alternativ.
Ettersom alle alternativene i Erdal og Naustdal kan kombineres og er uavhengige av hverandre, er
analysen av ikke-prissatte konsekvenser først gjort for hver av de to delstrekningene for seg. Det
samme gjelder rangeringen.
Når det i første omgang er valgt å presentere konsekvensene for hver av de to delstrekningene hver
for seg, er det gjort av pedagogiske hensyn for å få mer tydelig fram vurderingene innenfor hver
delstrekning og gjøre det lettere for berørte og interessenter å få oversikt over hva og hvor
virkningene er. Ved vurdering av hele alternativ samlet for både Erdal og Naustdal og tunnel imellom,
blir konsekvensene for hver av delstrekningene koblet sammen for å få fram den samlede
konsekvensen og rangeringen mellom dem. Dette er presentert i kapittel 6.
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N11/N12

N4

N5

E8
E9
E3
E2

E1

Figur 2-2: Alle alternativ i Erdal og Naustdal kan kombineres. Dette gir 20 ulike kombinasjoner.

Nullalternativet
Konsekvensene av ny rv. 5 blir vurdert som endringer fra et referansealternativ, et nullalternativ.
Dette er situasjonen vi har i framtiden ved prognosehorisonten, dersom det ikke blir bygd ny veg, og
det bare blir utført normalt vedlikehold for å opprettholde vegen nåværende standard og funksjon. I
tillegg blir det lagt til grunn vedtatt investeringer i vegsystemet utenfor planområdet eller tiltak som
kan har virkning på trafikkutviklingen i planområdet. Dette gjeldet f.eks. planlagt gruvevirksomhet i
Vevring som gir noe mer trafikk på fv. 611 inn mot rv. 5 i Naustdal.
Det er også under arbeid større tiltak på vegnettet i Førde gjennom bompengeprosjektet
«Førdepakken», samt planlagt omlegging av E39 utenom Førde sentrum. Det er ikke ventet at dette
fører til særskilte endringer i trafikken i planområdet for denne planen. Gjeldende befolkningsprognoser og prognoser for trafikkvekst blir lagt til grunn. Disse fanger opp den generelle
samfunnsutviklingen i området.
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Alternativ i Erdal

Figur 2-3. Alternativ i Erdal.

Alle alternativ i Erdal er planlagt med H1-standard og 80 km/t. Dagens rv. 5 mellom Furevika og
Naustdalsneset stenges for biltrafikk i alle alternativene, men holdes åpen for gående og syklende i
sommerhalvåret.
Alternativ E1
Alternativet tar av fra dagens veg rett etter
Smedneset med en kort strekning i sidebratt
terreng før tunnelportal med høy forskjæring
før den går i tunnel bak hele Erdalsbygda.
Alternativet har den lengste tunnelen i
prosjektet på ca. 7 km. Det er kryss til
lokalvegnettet ved Smedneset som medfører
noe fylling ut i sjøen.

Figur 2-4: Alternativ E1 i Erdal.
Alternativ E2
Alternativet følger i starten samme trasé som
E1, men går i åpen dagsone i sidebratt terreng
på stigning gjennom Erdal til bru over Erdøla og
tunnelpåhugg i et skredfarlig område. Her kan
det bli behov for sikring. Omfang og kostnader
for skredsikring vil bli avklart gjennom videre
geotekniske undersøkelser. Tunnel mot
Naustdal blir ca. 6 km. Et bolighus må innløses.
Det er kryss til lokalvegnettet rett etter
Smedneset, om lag som for E1, som medfører
utfylling i sjøen. Midt i Erdal er lokalvegen opp i

5205074-07 Rv 5 EN Fagrapport - støy.docx

Figur 2-5: Alternativ E2 i Erdal.

2020-12-18 Side 13 av 28

Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal
Konsekvensutredning: Støy
Oppdragsnr.: 5205074 Dokumentnr.: 07 Versjon: 02J

Erdalsdalen lagt i planfri kryssing. Alternativet har en stigning som fører til krav om tre felt på deler
av strekningen for forbikjøring. Her må en velge om en skal søke fravik for avslutning av
forbikjøringsfelt inne i tunnel, eller at forbikjøringsfelt blir for kort for å avsluttes før tunnel.
Alternativ E3
Alternativet følger dagens riksveg et stykke inn
på flatene i Erdal før den tar av mot øst over
dyrka mark til ei bru over Erdøla til tunnelpåhugg i Bakkane nord i Erdal, som er et
skredfarlig område. Her kan det bli behov for
sikring. Omfang og kostnader for skredsikring vil
bli avklart gjennom videre geotekniske
undersøkelser. Tunnel mot Naustdal blir på ca. 6
km. Det er avkjøring til Smedneset og ellers
lokalvegtilkobling på flatene i Erdal for trafikken
fra vest. Lokalvegen til Erdalsdalen går under ny
rv. 5 ved ny bru over Erdøla. Kryss og utretting
av kurve ved Smedneset, gir utfylling ut i sjøen.

Figur 2-6: Alternativ E3 i Erdal.

Alternativ E8
Alternativet følger dagens rv. 5 gjennom Erdal,
med den samme løsningen ved Smedneset som
E3, med utretting av kurve og fylling ut i sjøen.
Etter Erdal går alternativet fremdeles i dagens
rv. 5-trasé gjennom Ura, hvor det kan blir behov
for sikringstiltak. Deretter går traseen inn i
terrenget på Roteneset, med bru over
Roteneselva til tunnelpåhugg. Alternativet har
tunnel mot Naustdal på ca. 4,5 km. Lokalvegtilkobling sentralt i Erdal blir samlet til et kryss i
nord, der det er kryss i dag. Det er også kryss til
lokalveg opp i Hesjedalen/Klopstad og Sunnfjord Figur 2-7: Alternativ E8 i Erdal.
miljøverk som i dag. På Roteneset er det
tilkobling til dagens rv. 5, som blir lokalveg for bosetningen ut langs fjorden.
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Alternativ E9
Alternativet følger dagens rv. 5 inn mot Erdal i
samme trase som E3 og E8 ved Smedneset. I
Erdal går traseen ned til sjøen, med bru over
Erdøla og videre fram til veg på sjøfylling forbi
heile Ura. Forbi Roteneset er traseen lik med E8.
Alternativet har tunnel mot Naustdal på ca. 4,5
km. Lokalvegtilkoblingen skjer på flatene i Erdal
der dagens rv. 5 gjennom Ura blir lokal veg både
for veg fra Hesjedalen og i Erdalsbygda. På
Roteneset er lokalvegtilkoblingen lik med E8.
Figur 2-8: Alternativ E9 i Erdal.
Alternativ i Naustdal

Figur 2-9. Alternativ i Naustdal

Alternativ N4 er utformet etter standard Hø2 (60 km/t). De andre alternativene er utformet etter H1
standard (80 km/t).
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Alternativ N4
Alternativet har tunnelportal øst på Naustdalsneset ved rasteplassen og følger dagens rv. 5
gjennom Naustdal til Naustdaltunnelen. Fordi
Naustdal bru ikke ivaretar krav til blant annet
bæreevne, må det bygges ny bru over Nausta.
Dagens bru rives. Alternativet er utformet etter
Hø2 standard (60 km/t) og kan dermed følge
kurvaturen i dagens rv. 5 forbi Naustdal. Vegen
må heves 0,5 til 1 meter på deler av strekningen
for å sikre mot 200 års flom med klimapåslag.
Figur 2-10: Alternativ N4 i Naustdal.
Dagens kryss og avkjørsler kan opprettholdes
gjennom Naustdal. Øyravegen kan kobles til ny
riksveg i same område som i dag. Fordi en ikke får til en god løsning for gående og syklende i dette
krysset, legger alternativet til grunn ny gang- og sykkelbru mellom byggefeltet (Øyra) og Naustdal
sentrum.
Alternativ N5
Alternativet er utformet etter H1 standard (80
km/t) og har tunnelportal vest på Naustdalsneset over Øyravegen og går i ny bru til kryss
med fv. 611. Dagens rv. 5 kan dermed brukes
som lokalveg til sentrum, med påkobling til rv.
5 i krysset med fv. 611. Videre går traseen i
dagens rv. 5 forbi Naustdal. Vegen må heves
0,5 til 1 meter på deler av strekningen for å
sikre mot 200 års flom med klimapåslag. Kryss
til Tunavegen (bussholdeplass i sentrum) må
Figur 2-11: Alternativ N5 i Naustdal.
forskyves nordover. Dagens kryss til
Jobakkevegen og Lunden Barnehage må
stenges. Det blir etablert ny kobling til Bervellene, som er den kommunale vegen forbi skolen til
sentrum. Avkjøring til Naustdal camping er forskjøvet sørover med ny bru over Bærelva. Krysset til fv.
5691 til Naustedalen er trukket 100 meter sørover for å få tilstrekkelig avstand til tunnelen.
Alternativ N11
Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor
nord for Naustdal sentrum, over Jarane og i bru
over Nausta og fv. 5691 til nytt tunnelpåhogg
for Naustdaltunnelen litt nord for dagens
påhugg. Lokaltrafikken fra fv. 611 langs
Førdefjorden, Naustdal sentrum og fv. 5691 fra
Naustedalen blir knyttet til ny rv. 5 med ny
lokalvegbru over Nausta til Jarane. Brua går
over Nausta ved dagens kryss til fv. 5691, til
kryss til ny rv. 5 på Jarane. Byggefeltet på
østsiden av Nausta blir koblet til rv. 5 ved å
forlenge Øyravegen til ny rv. 5 på Jarane.
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Tilkoblingen gjør at Øyravegen må oppgraderes fram til vegen til Ospeteigen (til Naustdal
aldersheim).
Alternativ N12
Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor
nord for Naustdal sentrum, over Jarane og i bru
over Nausta og fv. 5691 til nytt tunnelpåhugg
for Naustdalstunnelen litt nord for dagens
påhugg. Lokaltrafikken fra fv. 611 langs
Førdefjorden, Naustdal sentrum og fv. 5691 fra
Naustedalen blir koblet til ny rv. 5 med ny
lokalvegbru over Naustdalsfossen. Vegen
kommer tett på ungdomshuset Fosshalla som
får til adkomst fra nord. For
konsekvensanalysen legges det til grunn at
Figur 2-13: Alternativ N12 i Naustdal.
eksisterende gangbru ikke rives, og at Fosshalla
bevares. Dersom en i neste planfase ser at dette
ikke er mulig, må en vurdere hvilke konsekvenser dette kan få. Tilkobling til Øyravegen og ny
lokalvegbru over Naustdalsfossen gjør at eksisterende del av Øyravegen må oppgraderes fram til
vegen til Ospeteigen.
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3

Grenseverdier for støy

3.1

Nasjonale grenseverdier
Plan- og bygningsloven
I henhold til § 11-8 «Hensynssoner» i Plan- og bygningsloven, skal det sikres at støy er et tema i
kommuneplanens arealdel. Det skal dermed tas hensyn til støy i overordnet arealplanlegging og
arealbruk.
Støy som tema i arealplanlegging
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 [8], ble innført i 2005 og
revidert sist i desember 2016. Støysonegrensene i T-1442 for støy fra vegtrafikk er vist i Tabell 3-1
under.
Tabell 3-1

Støysoneinndeling. Alle tall som innfallende lydtrykknivå.
Gul sone

Rød sone

Støykilde

Utendørs
støy

Utendørs støy
om natta kl. 23-07

Utendørs støy

Utendørs støy
om natta kl. 23-07

Vegtrafikk

Lden = 55 dB

L5AF = 70 dB

Lden = 65 dB

L5AF = 85 dB

I nesten alle utbyggingsprosjekter for riks- og fylkesveger med vegtrafikkstøy, vil langtidsmidlet
lydtrykknivå, Lden, avgjøre hvor stor utbredelse støysonene får. Lden er det ekvivalente støynivået for
dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB ekstra tillegg på henholdsvis kveld og natt.
Maksimalstøynivået L5AF, det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 prosent av
hendelser, vil derfor være underordnet. Det gjelder spesielt for avstander fra støykilden som er
gjeldende for situasjonene som er beregnet her. Etter en faglig vurdering er det derfor bare Lden som
blir omtalt videre i denne rapporten.
Yttergrensen for gul støysone i T-1442 er identisk med anbefalt grenseverdi for vegtrafikkstøy ved
støyfølsom bebyggelse (dvs. bygg som boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager). Denne grensen er ikke rettslig bindende, men kommunene kan vedta bindende
forskrifter. Andre styresmakter, for eksempel Fylkesmannen, kan ha merknader eller innsigelser
dersom en tiltakshaver legger opp til overskridelser av denne anbefalte støygrensen.
En del personer vil være plaget av støy også utenfor gul støysone. Ved yttergrensen for gul støysone
for vegtrafikkstøy, er det vanlig å regne med at ca. 15 prosent av de berørte personene fremdeles vil
være sterkt plaget av støy1. Om anbefalte støygrenser overholdes er det derfor ingen garanti mot
opplevd støyplager for alle.
Etter T-1442 bør forventet utvikling i trafikkmengde 10-20 år fram i tid legges til grunn ved
beregninger.

1

Jfr. kapittel 3.3.1 i M-128 [9] Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442/2016, i utgave av 2014 oppdatert til august 2018.
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4

Beregningsforutsetninger
Beregninger er utført med utgangspunkt i 3D-kartgrunnlag i sosi-format for hele influensområdet.
Basert på dette grunnlagskartet er det etablert en støyberegningsmodell i programvaren CadnaA,
versjon 2020 MR 1, som beregner i henhold til nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy.
Det er utført støyberegninger for et nullalternativ med utgangspunkt i eksisterende veggeometri og
fremtidig trafikk, samt for fremtidige utbygde alternativer med ny veggeometri og fremtidig trafikk. I
støyberegningsmodellen for de utbygde alternativene er det benyttet geometri for nye veger, bruer
og tunneler med mer som er utarbeidet i oppdraget.
Støynivåene er beregnet i en høyde 4,0 m over terreng iht. T-1442/2016.

4.1

Trafikktall
I tråd med anbefalingen i T-1442 om å ta høyde for trafikkutviklingen 10-20 år frem i tid, er
støyberegningene utført med trafikkprognoser for år 2050, innhentet fra analyser utført i forbindelse
med oppdraget [10]. Dette gjelder årsmidlet døgntrafikk (ÅDT) og tungtrafikkandel.
For nullalternativet er det lagt inn skiltet hastighet hentet fra NVDB (norsk vegdatabank). For ny rv. 5
og fremtidige alternativer planlegges det for skiltet hastighet 80 km/t med unntak av i N4 (gjennom
Naustdal sentrum) som planlegges med hastighet 60 km/t. For nye lokalveger som bygges er det
forutsatt skiltet hastighet 60 km/t. Eksisterende rv. 5 langs fjorden, vil bli stengt for
gjennomgangstrafikk. Her er det planlagt å redusere hastigheten fra 70-80 km/t til 60 km/t på den
beskjedne resttrafikken når vegen legges om. Hastigheter på øvrige lokalveger er hentet fra NVDB.
Døgnfordeling av trafikken på riksvegen og fylkesvegene er satt til «Riksveg», noe som medfører en
trafikkfordeling på 75, 15 og 10 prosent for henholdsvis dag, kveld og natt. Døgnfordeling på
lokalvegene er satt til «Byveg», noe som medfører en trafikkfordeling på 84, 10 og 6 prosent for
henholdsvis dag, kveld og natt.
Støy fra de fremtidige delstrekningene i henholdsvis Erdal og Naustdal er vurdert separat da
trafikktallene er uavhengig av hvilket alternativ som er koblet på i motsatt ende av ny tunnel.

4.2

Arbeidsmetodikk
De nye traseene er «skåret» inn i terrenget uten at utforming av sideterreng er vurdert, og
representerer derfor en forenkling av et reelt vegtverrsnitt. Denne fremgangsmåten er lik for alle
varianter og støyforholdene er derfor vurdert med samme nøyaktighet for begge delstrekninger og
alle alternativer.
Det er valgt å ikke legge inn en ekstra støykilde ved tunnelportalene i dette oppdraget, da det er
vurdert at det ikke vil være utslagsgivende for rangering av alternativene.
Støysonekartene for fremtidige utbygde alternativer er vist for det samme geografiske området for
henholdsvis Erdal og Naustdal. Støysonekartene inneholder støysoner fra alle veger som vil bli berørt
av tiltaket. Dette gjelder både ved ny eller oppgradert veg og også ved eksisterende veg der tiltaket
vil påvirke trafikkfordelingen i ett eller flere alternativer. Basert på støysonekartene sammenlignes
støysituasjonen i fremtidige alternativer og rangeres, der færrest støyutsatte boliger gir best
rangering og flest støyutsatte boliger gir dårligst rangering. En sammenligning av støysonekartene
synliggjør også områder der vegtrafikkstøyen går opp og hvilke områder der vegtrafikkstøyen går ned
som følge av fremtidig utbygging av ny rv. 5.
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I forbindelse med kostnadsanslag vil det kun bli tatt hensyn til støytiltak for støyutsatte boliger langs
ny eller oppgradert veg, og der støyen økes i vesentlig grad (> 3 dB) blant annet som følge av endret
trafikkfordeling.
Støysonekartene er vist i egne vedlegg.
4.3

Støyskjermer
Det er på dette plannivået ikke sett på støyreduserende tiltak for støyutsatt bebyggelse da hensikten
med støyutredningen er å sammenligne støykonsekvensen i de ulike fremtidige alternativene
innbyrdes og opp mot nullalternativet.
Lokale støyskjermer som allerede ligger inne i kartgrunnlaget er tatt med i støyberegningsmodellen.
I forbindelse med senere utarbeidelse av reguleringsplan for alternativet som blir valgt, vil
støyskjerming langs ny veg innarbeides i planen. Plassering og høyde av skjermer optimaliseres for at
antall støyutsatte boliger skal bli lavere og at lydnivået utenfor de mest støyutsatte boligene
reduseres.
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5

Beregningsresultater
Det er utført beregninger av fem alternativer i Erdal og fire alternativer i Naustdal, i tillegg til et
nullalternativ. Alle beregningene er presentert i form av støysonekart, som egne tegninger med
tegningsnummer X001-X011.
Med utgangspunkt i støysonekartene er det utført en opptelling av alle boliger og fritidsboliger som
ligger i gul og rød støysone i de ulike alternativene. Tallene er å betrakte som cirka-tall, men
resultatet er i størrelsesorden riktig og er godt egnet til sammenligning mellom alternativene.
Inndeling i støysoner er vist i Tabell 3-1 i kapittel 3.

5.1

Antall støyutsatte boliger og fritidsboliger
Tabell 5-1 under viser fordeling av bygninger fordelt på boliger og fritidsboliger innenfor gul og rød
støysone for de ulike alternativene i Erdal og Naustdal.
Tabell 5-1 Oversikt over antall boliger og fritidsboliger i gul og rød støysone for de ulike alternativene
i Erdal og Naustdal.
Alternativ

Boliger
Gul
Rød

Fritidsboliger
Gul
Rød

Samlet
Gul
Rød

Nullalternativ,
Erdal

16

5

0

1

16

6

E1

2

0

1

0

3

0

E2

10

2

1

1

11

3

E3

12

2

0

2

12

4

E8

10

5

0

1

10

6

E9

13

1

0

1

13

2

Nullalternativ,
Naustdal

37

2

4

1

41

3

N4

45

5

4

1

49

6

N5

56

10

4

1

60

11

N11

32

0

5

0

37

0

N12

33

0

7

0

40

0

I Figur 5-1 og Figur 5-2 under er det en vist grafisk fremstilling av samlet antall boliger og fritidsboliger i gul og rød støysone for henholdsvis alternativene i Erdal og Naustdal, inkludert
Nullalternativet. Resttrafikk langs eksisterende vegnett inngår som en del av beregningsresultatet. I
påfølgende tekst vil referanse til boliger og fritidsboliger omtales kun som boliger.
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Figur 5-1: Samlet antall boliger og fritidsboliger i gul og rød støysone for alternativene i Erdal.

Beregningene viser at antall støyusatte boliger i Erdal vil gå ned i de fremtidige alternativene
sammenlignet med Nullalternativet. Dette til tross for at fartsgrensen på ny veg på den aktuelle
delstrekningen økes fra 70 km/t til 80 km/t. Dette skyldes at det i fremtidige alternativer ikke vil være
gjennomgangstrafikk ved boligene vest for krysset med Kloppstadvegen. I tillegg er det forutsatt at
fartsgrensen på eksisterende rv. 5 vil settes ned fra 70 km/t til 60 km/t for resttrafikken.
Alternativ E1 kommer klart best ut med færrest støyutsatte boliger. Dette skyldes at rv. 5 tidlig går
inn i en dyp skjæring før tunnelpåhugg som i dette alternativet ligger lenger sør sammenlignet med
de andre alternativene, og lenger unna bebyggelsen. Alternativ E3 og E8 kommer dårligst ut med
flest antall støyutsatte boliger, tett fulgt av E2 og E9.

Figur 5-2: Samlet antall boliger og fritidsboliger i gul og rød støysone for alternativene i Naustdal.
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Beregningene viser at antall støyutsatte boliger i Naustdal vil gå litt ned med alternativ N11 og N12,
og i N4 går antall støyutsatte litt opp, sammenlignet med Nullalternativet. Alternativ N5 skiller seg ut
med klart størst økning av antall støyutsatte boliger sammenlignet med Nullalternativet. Grunnen til
at N5 skiller seg ut blant de andre alternativene er at ny rv.5 vil følge traséen til eksisterende rv.5
gjennom Naustdal, med fartsgrense 80 km/t til sammenligning med dagens 60 km/t. Økt fartsgrense
vil øke utbredelsen av støysonene. Flere boliger på østsiden av Nausta som i ligger hvit (stille) sone vil
gå over i gul støysone i N5.
Også i N4 går ny rv.5 gjennom Naustdal sentrum. Grunnen til at det ikke er like mange støyutsatte
boliger i N4 sammenlignet med N5 er at N4 har fartsgrense 60 km/t, tilsvarende Nullalternativet og
ikke 80 km/t som er tilfelle i N5. Det er noen flere støyutsatte boliger i N4 sammenlignet med
Nullalternativet. Dette skyldes at det vil bli en heving av deler av vegen gjennom Naustdal sentrum.
I N11 og N12 ligger traseene nord for Naustdal sentrum. Dette fører til mindre trafikk og mindre støy
gjennom Naustdal sentrum og mer trafikk og mer støy ved den nye vegen på Jarane nord for
sentrum, sammenlignet med Nullalternativet. Antall støyutsatte i de to alternativene er litt lavere
enn i Nullalternativet. Grunnen til at nedgangen ikke er større selv om rv. 5 går helt utenfor sentrum i
disse alternativene, er at mye av trafikken på rv. 5 blir generert i Naustdal, noe som medfører at
trafikken på lokalvegsystemet gir støy i sentrum selv om rv. 5 blir lagt utenfor.
5.2

Relativ endring i antall støyutsatte boliger
Relativ endring av antall boliger i gul og rød støysone relatert til Nullalternativet er vist i Tabell 5-2 og
Figur 5-3 under.
Tabell 5-2: Endring av antall boliger i gul og rød sone for de ulike alternativene relatert til
Nullalternativet.
Antall i Gul
sone

Antall i Rød
sone

Samlet
endring

E1

-13

-6

-19

E2

-5

-3

-8

E3

-4

-2

-6

E8

-6

0

-6

E9

-3

-4

-7

N4

8

3

11

N5

19

8

27

N11

-4

-3

-7

N12

-1

-3

-4

Alternativ
Erdal

Naustdal
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Figur 5-3: Endring av antall støyutsatte boligbygninger i gul og rød sone for de ulike alternativene
relatert til Nullalternativet som referanse.

Resultatene i Tabell 5-2 og Figur 5-3 over viser at antall støyusatte boliger i Erdal vil gå ned i alle de
fremtidige alternativene sammenlignet med Nullalternativet. I Naustdal vil antall støyutsatte boliger
gå litt ned i alternativ N11 og N12 sammenlignet med Nullalternativet. I N4 er det litt økning i antall
støyutsatte boliger og i N5 vil det bli en større økning i antall støyutsatte boliger. Årsakene til dette er
beskrevet nærmere i avsnitt 5.1 over.
5.3

Antall boliger som må vurderes videre med hensyn på støytiltak
Opptellingen i avsnitt 5.1 over baserer seg på sammenligning av antall støyutsatte boliger innenfor
samme geografiske område for å kunne rangere alternativene med hensyn på hvilket alternativ som
gir flest og færrest støyutsatte. Når det kommer til fastsettelse av hvilke boliger som må tas med
videre i vurderingen med hensyn på støytiltak i neste planfase, vil opptellingen bli noe annerledes. I
henhold til retningslinje T-1442 skal boliger som ligger i gul og rød sone langs strekninger ved
ny/oppgradert veg eller der trafikken øker vesentlig (mer enn 100%) sammenlignet med
Nullalternativet inkluderes i vurdering av støytiltak. Boliger langs eksisterende vegnett hvor trafikken
reduseres eller er tilnærmet lik i fremtidig situasjon vil ikke ha krav på støytiltak som følge av denne
utbyggingen. Dette medfører at opptelling av boliger med hensyn på vurdering av behov for
støytiltak, gjelder for ulike geografiske områder i de ulike alternativene. Dette vil føre til færre boliger
med behov for støytiltak enn det som angis i Tabell 5-1 over. En oversikt over antall boliger som skal
inkluderes i vurdering av støytiltak i neste planfase, fordelt på støynivå, er vist i Tabell 5-3 nedenfor.
Det samlede opptellingsresultatet ligger til grunn for kostnader knyttet til støytiltak i anslaget.
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Tabell 5-3: Antall boliger som skal inkluderes i vurdering av støytiltak i neste planfase
fordelt på støynivå.
Antall i Gul sone
(Lden > 55 - 65 dB)

Antall i Rød sone
(Lden > 65 dB)

Samlet antall

Erdal
E1

0

0

0

E2

6

2

8

E3

11

3

14

E8

10

6

16

E9

13

2

15

N4

33

6

39

N5

56

11

67

N11

15

0

15

N12

14

0

14

Alternativ

Naustdal
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6

Konklusjon
Støyberegningene viser at antall støyutsatte boliger og fritidsboliger (i påfølgende tekst vil referanse
til boliger og fritidsboliger omtales kun som boliger) i Erdal vil gå ned i alle de fremtidige
alternativene sammenlignet med Nullalternativet. Alternativ E1 skiller seg klart ut med færrest
støyutsatte boliger. I Naustdal vil antall støyutsatte boliger gå litt ned i alternativ N11 og N12 og i
alternativ N4 går antall støyutsatte litt opp, sammenlignet med Nullalternativet. Alternativ N5 skiller
seg ut, med klart størst økning av antall støyutsatte boliger sammenlignet med Nullalternativet.
Totalt antall støyutsatte boliger
En innbyrdes rangering av alternativene for henholdsvis Erdal og Naustdal med hensyn på antall
støyutsatte boliger innenfor felles geografisk område med støyutsatte langs nye og eksisterende
veger er vist i Tabell 6-1 og
Tabell 6-2.
Tabell 6-1: Innbyrdes rangering av alternativene i Erdal der 1 er best med færrest antall støyutsatte
boliger innenfor felles geografisk område.
Erdal
Nullalternativ
E1
E2
E9
E3
E8

Antall støyutsatte boliger
og fritidsboliger
22
3
14
15
16
16

Rangering
1
2
2
2
2

Tabell 6-2: Innbyrdes rangering av alternativene i Naustdal der 1 er best med færrest antall
støyutsatte boliger innenfor felles geografisk område.
Naustdal
Nullalternativ
N11
N12
N4
N5

Antall støyutsatte boliger
og fritidsboliger
44
37
40
55
71

Rangering
1
1
3
4

Antall boliger som må vurderes med tanke på støytiltak
En innbyrdes rangering av alternativene for henholdsvis Erdal og Naustdal med hensyn på antall
støyutsatte boliger som skal inkluderes i vurdering av støytiltak i senere planfaser er vist i Tabell 6-3
og Tabell 6-4. Her er ikke støyutsatte langs eksiterende vegnett med redusert eller liten økning i
trafikken medregnet.
Tabell 6-3: Innbyrdes rangering av alternativene i Erdal der 1 er best med færrest antall boligbygg
som skal inkluderes i vurdering av støytiltak.
Erdal
E1
E2
E3

Antall støyutsatte boliger og
fritidsboliger
0
8
14
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E9
E8

15
16

3
3

Tabell 6-4: Innbyrdes rangering av alternativene i Naustdal der 1 er best med færrest antall boligbygg
som skal inkluderes i vurdering av støytiltak.
Naustdal
N12
N11
N4
N5

Antall støyutsatte boliger og
fritidsboliger
14
15
39
67

Rangering
1
1
3
4

Beregningsmodellene på dette plannivået har ikke med skjermingstiltak langs veg. Når endelig
alternativ for delstrekningene i Erdal og Naustdal blir valgt, vil det i senere planfaser innføres
støyreduserende tiltak langs veg og eventuelt lokalt på bygninger der det etter kost/nytte
vurderinger er mulig å oppnå forbedringer. Det forventes derfor at antallet bygninger i støysonene,
spesielt i alternativ N5, vil reduseres når støyskjermingstiltak er blitt implementert.
I tabellen under oppsummeres antall støyutsatte boliger og antall boliger aktuelt å vurdere for
støytiltak, for alternativer som kombinerer de to delstrekningene.
Tabell 6-5. Oppsummering av antall støyutsatte boliger og antall aktuelt for støytiltak
Erdal
Naustdal
Referansealternativ
E1
N4
N5
N11
N12
E2
N4
N5
N11
N12
E3
N4
N5
N11
N12
E8
N4
N5
N11
N12
E9
N4
N5
N11
N12
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Antall støyutsatte
boliger

Antall boligbygg aktuelt for
støytiltak

66
58
74
40
43
69
85
51
54
71
87
53
56
71
87
53
56
70
86
52
55

39
67
15
14
47
75
23
22
53
81
29
28
55
83
31
30
54
82
30
29
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