
Konsekvensutredning 
STØYUTREDNING 

Dato: 20.12.2006 
 

Utgave: 1 



 
Kilde Akustikk AS 

Rapport  2719 - 1

Konsekvensutgreiing E39/Rv580 Rådal – Sørås: 
Deltema støy 

Resultat frå utrekning av utandørs støy 

 
 

for 
Asplan Viak Bergen AS januar 06

 



Rapport 2719 - 1 29 sider 

 Voss Versjon Vår ref 

Utarbeidet av Internkontroll     (Faglig gjennomgang. Metodikk og forutsetninger. Språk og 
presentasjon) 

 

Inge Hommedal (ansv.) 
Kilde Akustikk AS 
Tvildesvegen 16D 
5700 Voss 
 

Bernt Heggøy 
 
 

Sign. Sign. 

  

Rapportorginal med signaturer er arkivert hos Kilde Akustikk AS 
 
Denne rapporten skal kopieres komplett 
Utdrag kan benyttes etter skriftlig samtykke 

 

Kilde Akustikk AS - Voss Tvildesvegen 16D www.kilde.no 
Telefon 56 52 04 60 5700 Voss kilde@kilde.no 
Telefaks 56 52 04 79  NO 942 878 338 MVA 

 

 

Kilde Akustikk AS   Bergen  -  Voss 2006-01-05 1 12253/20001553/D500106.doc 

 Deres dato Arkiv Deres ref 

Inge Hommedal    Kilde Akustikk AS 

Tvildesvegen 16D 

5700 Voss    

20050627 94017   

 
TIL KOPI TIL 
Asplan Viak AS, Bergen Statens vegvesen Region vest, v/Tonje Holm 
Postboks 2304, Solheimsviken  
5824 BERGEN  
  
Att.: Guro Steine  
 

Tittel  

Konsekvensutgreiing E39/Rv580 Rådal – Sørås: Deltema støy  
Resultat frå utrekning av utandørs støy  

Sammendrag 

Det er rekna ut og kommentert støymessige fylgjer for ei eventuell utbyggjing av ny E39/Rv580 på strekninga 
Rådal – Sørås i Bergen kommune. Utrekningane er presenterte dels som støysonekart og dels som tabellar i 
tråd med Miljøverndepartementet sin publikasjon «T1442 Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging». 

Konsekvensar av 0-alternativet (dagens vegsituasjon supplert med allereie vedtekne utbyggjingar) er sette 
opp mot konsekvensar av fire ulike utbyggjingsalternativ for deltema støy. Resultata frå utrekningane er 
vurderte ut frå konsekvensar for busette og andre brukarar i influensområdet. I ein situasjon sjølv utan nye 
støyskjermingstiltak vil alle dei føreslegne utbyggjingsalternativa føra til færre busette som vert råka av 
trafikkstøy i influensområdet. Det støymessig beste alternativet (med lang «Søråstunnel» og redusert kryss i 
Rådalen) medfører at om lag 150 færre busette hamnar innanfor raud støysone og om lag 500 færre busette 
hamnar innanfor gul støysone samanlikna med 0-alternativet. Reduksjonen kjem naturleg nok fyrst og fremst 
langs dei eksisterande vegstrekningane som vert avlasta, altså i området Rådalskrysset – Nordåstræet. 

Det er kort skissert framlegg til avbøtande tiltak. Det er kort skissert opplegg for meir detaljerte støyutgreiingar 
for reguleringsplanen.
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1. INNLEIING 

Kilde Akustikk har fått i oppdrag å vurdera samferdslestøy i områda Rådal og Sørås i 
Bergen kommune. Oppdraget er ein del av arbeidet med konsekvensutgreiing (KU) for 
E39/Rv580. Dette tiltaket er tilknyting av ny E39 frå Os til vegsystemet i 
Rådalsområdet, inkludert omleggjing av Rv580 i tunnel under Sørås. Dette nye 
hovudvegsystemet vert for det meste liggjande i fjell og frigjer delar av dagens 
vegsystem til lokaltrafikk. 

Føremålet med oppdraget er å dokumentera fylgjene av ei utbyggjing sett i høve til 
0-alternativet. 0-alternativet er dagens vegsituasjon oppgradert i tråd med tiltak der 
planar og finansiering er avklart så langt at dei truleg vil verta gjennomførte i nær 
framtid. 

Støy frå eksisterande vegar og for veg under byggjing (utviding til fire felt på strekninga 
Hop – Sørås) er rekna med skjermingstiltak som framgår av motteke kartgrunnlag. 

Støy frå nye vegar er rekna utan skjermingstiltak. Det er altså ikkje rekna med 
skjermar langs nye vegar, med unntak av naturleg skjerming frå terrenginngrep. 

Byggje- og anleggsstøy i anleggstida er ikkje vurdert. 

Det er ikkje utført synfaring langs traséen i samband med denne rapporten. 

Denne deltemarapporten er eit underlagsdokument for utgreiinga som vert utarbeidd 
av Asplan Viak AS, Bergen. Deltemarapporten er utarbeidd i tråd med offentlege 
føringar for slikt arbeid1 2
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2. STØYFAGLEGE OMGREP 

I denne rapporten vert det brukt fylgjande faglege omgrep for støy: 

Ekvivalentnivå 

Ekvivalent lydnivå uttrykkjer den midlare lydenergien ein har vore utsettt for over t.d. 8 
timar, 24 timar eller eitt år. 

LpAekv er eit mål på det gjennomsnittlege (energimidla) A-vegde nivået for varierande 
støy over ein bestemt tidsperiode. 

Lden er A-vegd årsmidla støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB 
tillegg for kvelden og 10 dB tillegg for natta.  

I denne rapporten er det føresett at  Lden = LAekv + 3 dB. Denne samanhengen gjeld 
ved slik fordeling mellom dag-, kveld- og nattrafikk som Rådal-Sørås truleg vil få. 
Vidare inkluderer Lden ikkje refleksjon frå fasade, det er altså ein frittfeltverdi. 

Maksimalnivå 

Maksimalt støynivå er eit mål for dei høgaste, vanlege toppane i ein varierande støy. 
Meir tilfeldige og lite typiske støytoppar vert vanlegvis ikkje medrekna. Krav til øvre 
nivå for maksimalnivå vert fyrst og fremst brukt for natta, som vern mot 
søvnforstyrringar. Maksimalnivået varierer mykje med korleis det vert definert, og det 
finst fleire ulike definisjonar som kan brukast for ulike føremål. Det viktigaste skiljet går 
mellom kor korte støytoppar som vert målte (tidskonstanten i målinga). 

L5AF er det A-vegde nivået målt med tidskonstant «Fast» (125 ms) som vert overskride 
i 5 % av hendingane i løpet av ei nærare spesifisert tid. 

3. FØRESETNADER OG METODE 

Planområdet versus influensområdet 

I «Melding om konsekvensutredning E39/Rv580 Rådal-Sørås» frå januar 2005 vert 
planområdet avgrensa til sonar rundt dei tre kryssområda i dagen, jamfør figur 3 s. 6 i 
meldinga. For samanlikning mellom støysituasjonen i alle dei ulike alternativa (0-
alternativet og utbyggjingsalternativa) inkluderer støyutrekningane også dagens 
vegnett mellom desse tre sonane. Dette fordi ei eventuell utbyggjing vil avlasta dagens 
vegnett og dermed skapa andre støymessige tilhøve i området mellom sonane. 

Det geografiske området for støyutrekningane, heretter kalla influensområdet for støy, 
fell stort sett saman med det geografiske området for trafikktalutrekningane3. 
Influensområdet for støy er monaleg større enn planområdet. For 
samanlikningsføremål er influensområda i 0-alternativet og i alle utbyggjingsalternativa 
sette til å vera identiske i denne rapporten. I grove trekk er influensområdet avgrensa 
til belte langs desse vegstrekningane4: 

• Fanavegen frå ca. 1 km sør for eksisterande Rådalskryss og nordover forbi 
Lagunen fram til eksisterande rundkøyring i Søråskrysset.  

• Flyplassvegen frå Rådalskrysset og vestover til kryss med ny Rv580. 
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• Fritz Riebers veg frå Søråskrysset og nordover til kryss med ny E39. 

Detaljert kart over influensområdet er presentert i vedlegg A. 

For Rådal nord (eit område like nord for framtidig kryss i Rådalen) føreligg det eit 
framlegg til reguleringsplan som inkluderer bustadområde og ny skule. Det er ikkje 
teke omsyn til dette framlegget i utrekning av støykonsekvensar i denne rapporten. 

 

Demografi/bustadstruktur 

Tidlegare studiar, t.d.5 har synt at det bur i gjennomsnitt 2,8 personar per bustad i 
dette området. I denne rapporten er det brukt 2,8 personar for ein/tomannsbustader og 
2 personar for husvære. Bu-einingar som ligg på grensa mellom gul og raud sone (sjå 
kapittel 4) er registrerte i raud sone. Det er i utgangspunktet valt alle 
befolkningspunkta, eitt punkt per bustadeining (som inneheld tal på busette registrerte 
på aktuelle bu-einingar i Folkeregisteret per august 2004). Både planlagde og 
ferdigstilte bygg som ikkje var sette opp då Bergen kommune utførte forrige 
kartleggjing basert på flyfoto hamnar i byggjesaksdatabasen i grunnkartet. Det vil seia 
at mange hus som er i bruk står registrert som byggjesak enno. For å retta opp i dette 
er både bygg-databasen og byggjesaks-databasen brukte i utvelgjinga av 
befolkningspunkt. Influensområdet ligg innanfor eit område som sist vart ajourført i 
2000. Byggjesakstala baserer seg difor på:  

1. Bustadhus innanfor støysonane som ikkje inneheld eit befolkningspunkt. Her 
kan det vera feil i Folkeregisteret. 

2. Byggjesaks-bustader som ikkje inneheld befolkningspunkt. Dette vil vera 
bustader som anten ikkje var tekne i bruk per august 2004 eller som er på 
planleggjingsstadiet enno. 

Summering av bu-einingar og busette er utført av Asplan Viak, Bergen6 basert på 
omhyllingskurver for gule og raude støysonar frå støysimuleringane.  

Resultata av summeringane er presenterte under dei respektive alternativa.  

 

Vegtrafikk 

Trafikktal  

Statens vegvesen Region vest har spesifisert trafikktala slik (12.9.2005): 

1. Prognoseår: 2031 

2. Årleg vekst i perioden 2012 – 2020: 0,9 % 

3. Årleg vekst i perioden 2021 – 2040: 0,8 % 

Desse trafikktala er lagde til grunn for denne rapporten.  

1  Side  7 av 29  

                                                      
a Data frå Folkeregisteret kopla mot adressedelen i GAB, på ein slik måte at busette per 
adresse vert summerte opp. Koplinga er gjort av geodata-avdelinga i Bergen kommune. 
Adressedelen har ein geografisk nøkkel som gjer at befolkningspunkta kan plasserast i kartet. 
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Køyrefart 

Det er føresett at faktisk køyrefart er lik skilta køyrefart. 

Skilta køyrefart på dei ulike strekningane er opplyst av Statens vegvesen Region vest i 
e-post av 12.10.2005 slik: 

1. 0-alternativet: Som i dag med 70 km/t på Flyplassvegen og 60 km/t på 
Fanavegen. 

2. Nye hovudvegar: 80 km/t.  

3. Nye rampar: 60 km/t 

Rampar og kryss gjer biletet av køyrefarten svært detaljert og denne rapporten 
inneheld ingen presentasjonar av dette.  

Handsaming av støy frå vegkryss 

Kryss og rundkøyringar gjev annan støy enn vanlege vegstrekningar: Oppbremsingar 
og påfylgjande aksellerasjonar gjev eit tillegg, medan minska fart gjev eit frådrag i 
støyen. Desse effektane er ikkje talfesta i denne rapporten. Truleg vil støynivåa gå 
marginalt opp og støykotane rundt kryss må tolkast ut frå dette. 

Geografisk underlag 

Støymodelleringane for alle alternativa er baserte på mottekne SOSI-filer frå Statens 
vegvesen Region vest og frå Asplan Viak ASb. I desse filene er bygningar oppførte 
fram til om lag år 2000 tekne med som SOSI-objekt med kode 5001. 

Nyare bygningar er derimot representerte som byggjesaker utan høgdeinformasjon. 
Terrenghøgd ved desse nyare bygningane samt høgd på sjølve bygningane er ikkje 
inkludert i SOSI-filene. Desse nyare bygningane er ikkje medrekna i 
støymodelleringane, men er inkluderte i summeringane av bu-einingar omtala i 
avsnittet «Demografi/bustadstruktur». I nokre tilfelle der nyare bygningar skjermar for 
bakanforliggjande bygningar vil støymodelleringane i denne rapporten gje ei for stor 
utbreiing av støysonane. Avhengig av bygningshøgder og detaljert terreng kan dei 
nyoppførte Nordåsdalen 41-47 og rekkjehus på Råvarden gje slik skjerming av 
bakanforliggjande bygningar, dvs. at bakanforliggjande bygningar kan få mindre støy 
enn modellert ut frå underlaget for denne rapporten. 

Underlaget er supplert med tilleggsinformasjon frå Statens vegvesen Region vest om 
støyskjermar på parsellen Hop – Sørås. 
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b Terreng, bygningar og eksisterande vegar frå filene «kartstoy.sos». Nytt kryss i 
Rådalen for 0-alternativet frå «prosj-0alt.sos». Ny veg i nordre enden av 
«Søråstunnelen» frå «fritz-koter bygningar.sos» (alle utbyggjingsalternativ). «Alt A2-
langtunnel-redkryss.sos», «rådal-reduset-koter bygg.sos», «Holtastølen koter 
bygningar.sos» og «rådal-full koter bygg.sos» gav underlag for dei ulike 
utbyggjingsalternativa lengre sør.  Eksisterande skjermar og skjermar under byggjing 
på parsellen Hop – Sørås er baserte på SOSI-fila «Kilde-NGO.sos» 
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0-alternativet 

0-alternativet er dagens vegar, inkludert utbyggjingar der planar og finansiering er 
avklara så langt at dei truleg vil verta gjennomførde dei næraste åra. Dette gjeld: 

• E39 frå Os kopla mot Rv546 Fanavegen i kryss. 

• Rv580 Fritz C. Riebers veg parsellen Hop – Søråskrysset utbygd til 
firefeltsveg. Parsellen får støydempande tiltak i form av skjermar langs vegen. 

• Nytt Søråskryss 

• Nytt vegsamband mellom Krohnåsvegen og Apeltunvegen (tunnel). Støy frå 
dette vegsambandet er ikkje teke med i denne rapporten fordi 
grunnlagsmateriale ikkje kunne skaffast (ref. e-post frå Asplan Viak 19.9.05). 
Ut frå trasé, trafikkmengd og køyrefart vil dette vegsambandet truleg ha små 
støymessige fylgjer. 

• Ny avlastningsveg mellom Fanavegen og Lagunen. 

• Rv 556 Ringveg vest Dolvik – Sandeide 

• Bybanen. Så langt som Bybanen er planlagd utbygd (til Nesttun) påvirkar han  
ikkje støymessig dei utbyggjingane som er omhandla i denne rapporten. 

Utbyggjingsalternativ 

«Søråstunnelen» på Rv580 vil få nordleg påhogg ved Nordåstræet. Alternative 
sørvestlege påhogg for Rv580 «Søråstunnelen» ved Holtastølen eller Skeievatnet, 
samt alternative kryssløysingar for kopling mellom E39 (til/frå Os) og Rv546 
Fanavegen gjev fylgjande utbyggjingsalternativ: 

Alternativ A1 

• Kort «Søråstunnel» på Rv580 (med sørvestleg påhogg ved Holtastølen). 

• Kryss mellom E39 (til/frå Os) og Rv546: Berre tilkopling av trafikk til/frå Os. 

 

Alternativ A2 

• Lang «Søråstunnel» på Rv580 (med sørvestleg påhogg ved Skeievatnet) 

• Kryss mellom E39 (til/frå Os) og Rv546: Berre tilkopling av trafikk til/frå Os 

 

Alternativ B1 

• Kort «Søråstunnel» på Rv580 (med sørvestleg påhogg ved Holtastølen). 

• Fullt kryss mellom E39 (til/frå Os) og Rv546 
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Alternativ B2 

• Lang «Søråstunnel» på Rv580 (med sørvestleg påhogg ved Skeievatnet) 

• Fullt kryss mellom E39 (til/frå Os) og Rv546 

 

Reknemetode 

Sjå vedlegg B. 

 

4. NASJONALE FØRINGAR FOR STØY 

T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» av 26.1.2005 frå 
Miljøverndepartementet er lagd til grunn for utrekningar og resultatpresentasjon. 

Bygningsmessig arealbruk  

I T-1442 rår Miljøverndepartementet til at det vert funne to støysonar kring viktige 
støykjelder, m.a. nye vegar: Ein vurderingssone (gul) og ein restriktiv sone (raud). 

Nedanståande tabell syner kriterier for inndeling i gul og raud sone. 

 

 Støysone 

Støykjelde Gul Raud 

 Utandørs 
støynivå, 
årsmidla 

Utandørs støynivå, i 
nattperioden kl. 23-
07 

Utandørs 
støynivå, 
årsmidla 

Utandørs støynivå, i 
nattperioden kl. 23-
07 

Vegtrafikk Lden ≥ 55 dBA L5AF ≥ 70 dBA Lden ≥ 65 dBA L5AF ≥ 85 dBA 

• Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. 

Gul sone er ein vurderingssone der kommunane bør vera varlege med å tillata 
etablering av bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skular og 
barnehagar. Raud sone indikerer eit område som p.g.a. det høge støynivået eignar lite 
til støyfølsom bruk. I raud sone bør difor kommunen ikkje tillata etablering av bustader, 
sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, skular og barnehagar. 

Annan arealbruk 

T-1422 har også føringar for støygrenser i ulike typar friområde, frilufts- og 
rekreasjonsområde. 

Tilrådd intervall for byparkar og andre tilrettelagde friområde: 

50 dBA < LpAekv <  55 dBA. 
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Tilrådd intervall for turvegdrag, grønstruktur i tettstad, kyrkjegard/gravplass: 

45 dBA < LpAekv <  50 dBA. 

Tilrådd intervall for nærfriluftsområde, bymarker (ytre sone), friluftsområde ved 
vassdrag: 

35 dBA < LpAekv <  40 dBA. 

Rettsleg status til støygrensene 

Støygrensene er ikkje rettsleg bindande, men vesentlege avvik kan gje grunnlag for 
innseiingar til planane frå statlege styresmakter, m.a. fylkesmannen. 
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5. STØY VED 0-ALTERNATIVET 

Gul (Lden ≥ 55 dBA) og raud (Lden ≥ 65 dBA) støysone for 0-alternativet er presenterte i 
nedanståande figur. 
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Konsekvensar for busette og andre brukarar 

Tabell 2 syner eit overslag for støymessige konsekvensar for busette i 
influensområdet dersom 0-alternativet vert lagt til grunn for situasjonen i år 2031.  

 

Støysone Bu-einingar Busette 

Raud, eksisterande bygningar 90 275

Raud, byggjesaker pr. 2005 26 65

Gul, eksisterande bygningar 445 1340

Gul, byggjesaker pr. 2005 60 135

• Tabell 2 Støymessige konsekvensar ved 0-alternativet. 
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6. STØY VED UTBYGGJINGSALTERNATIV A1 

Nedanståande figur presenterer støysonekartet med gul sone (Lden ≥ 55 dBA) og raud 
sone (Lden ≥ 65 dBA) for heile influensområdet ved utbyggjingsalternativ A1. 
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Konsekvensar for busette og for andre brukarar 

Nedanståande tabell syner eit overslag for kor mange busette i influensområdet som 
fell innanfor dei to støysonane dersom alternativ A1 vert lagt til grunn for 
trafikksituasjonen i år 2031. Situasjonen er samanlikna med 0-alternativet. Tal med 
negativt forteikn tyder ein reduksjon i høve til 0-alternativet. 

 

Støysone Bu-einingar Busette Busette 
relativt 
0-alt. 

Raud, eksisterande bygningar 54 156 -117 

Raud, byggjesaker pr. 2005 19 35 -28 

Gul, eksisterande bygningar 309 930 -410 

Gul, byggjesaker pr. 2005 40 93 -40 

• Tabell 3 Støymessige konsekvensar ved utbyggjingsalternativ A1. 
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7. STØY VED UTBYGGJINGSALTERNATIV A2 

Nedanståande figur presenterer støysonekartet med gul sone (Lden ≥ 55 dBA) og raud 
sone (Lden ≥ 65 dBA) for heile influensområdet ved utbyggjingsalternativ A2. 
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Konsekvensar for busette og andre brukarar 

Nedanståande tabell syner eit overslag for kor mange busette i influensområdet som 
fell innanfor dei to støysonane dersom alternativ A2 vert lagt til grunn for 
trafikksituasjonen i år 2031. 

 

Støysone Bu-einingar Busette Busette 
relativt 
0-alt. 

Raud, eksisterande bygningar 52 153 -120 

Raud, byggjesaker pr. 2005 14 35 -28 

Gul, eksisterande bygningar 307 894 -446 

Gul, byggjesaker pr. 2005 25 72 -61 

• Tabell 4 Støymessige konsekvensar ved utbyggjingsalternativ A2. 
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8. STØY VED UTBYGGJINGSALTERNATIV B1 

Nedanståande figur presenterer støysonekartet med gul sone (Lden ≥ 55 dBA) og raud 
sone (Lden ≥ 65 dBA) for heile influensområdet ved utbyggjingsalternativ B1. 
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Konsekvensar for busette og andre brukarar 

Nedanståande tabell syner eit overslag for kor mange busette i influensområdet som 
fell innanfor dei to støysonane dersom alternativ B1 vert lagt til grunn for 
trafikksituasjonen i år 2031. 

 

Støysone Bu-einingar Busette Busette 
relativt 
0-alt. 

Raud, eksisterande bygningar 45 142 -131 

Raud, byggjesaker pr. 2005 12 31 -32 

Gul, eksisterande bygningar 344 1006 -334 

Gul, byggjesaker pr. 2005 20 56 -77 

• Tabell 5 Støymessige konsekvensar ved utbyggjingsalternativ B1. 
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9. STØY VED UTBYGGJINGSALTERNATIV B2 

Nedanståande figur presenterer støysonekartet med gul sone (Lden ≥ 55 dBA) og raud 
sone (Lden ≥ 65 dBA) for heile influensområdet ved utbyggjingsalternativ B2. 
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Konsekvensar for busette og andre brukarar 

Nedanståande tabell syner eit overslag for kor mange busette i influensområdet som 
fell innanfor dei to støysonane dersom alternativ B2 vert lagt til grunn for 
trafikksituasjonen i år 2031. 

 

Støysone Bu-einingar Busette Busette 
relativt 
0-alt. 

Raud, eksisterande bygningar 47 145 -128 

Raud, byggjesaker pr. 2005 14 32 -31 

Gul, eksisterande bygningar 310 888 -452 

Gul, byggjesaker pr. 2005 57 128 -5 

• Tabell 6 Støymessige konsekvensar ved utbyggjingsalternativ B2. 
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10. SAMANLIKNING OG DRØFTING 

Kort om helsemessige konsekvensar av støy 

Helseskader med støy som medvirkande årsak er indirekte og ikkje så openberre7. 
Dette fordi støy samvirkar med ei rekkje andre årsaker til dårlegare helse. Den einaste 
dokumenterte direkte  helseskade på grunn av støy er overbelastning av sjølve øyret. 
Det er likevel klart at mistrivsel og mangel på gode miljøforhold grunna støy utgjer ein 
risikofaktor for dårleg helse som det er viktig å minska. Den viktigaste samanhengen 
mellom støybelastning og helsereduksjon går via stressreaksjon: Opplevinga av å 
vera plaga er det fyrste varselet om stress. 

Busette utsette for støy ved dei ulike alternativa 

Oppsummering for raud støysone 

Nedanståande figur oppsummerer endringar i raud støysone i høve til 0-alternativet for 
dei ulike utbyggjingsalternativa. 
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Oppsummering for gul støysone 

Nedanståande figur oppsummerer endringar i gul støysone i høve til 0-alternativet for 
dei ulike utbyggjingsalternativa. 
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Samanlikning 

I ein situasjon sjølv utan nye støyskjermingstiltak vil alle dei føreslegne 
utbyggjingsalternativa føra til færre busette som vert råka av trafikkstøy i 
influensområdet. 

Det støymessig beste alternativet (med lang «Søråstunnel» og redusert kryss i 
Rådalen) medfører at om lag 150 færre busette hamnar innanfor raud sone og om lag 
500 færre busette hamnar innanfor gul sone samanlikna med 0-alternativet. 
Reduksjonen kjem naturleg nok fyrst og fremst langs dei eksisterande 
vegstrekningane som vert avlasta, altså i området Rådalskrysset – Nordåstræet. 

I dette prosjektet er trafikkmengdene inn til og ut frå influensområdet grovt rekna (med 
unntak av Fanavegen nord for Søråskrysset) uavhengige av alternativ . Difor vil også 
støysonane for vegstrekningane som er felles for alle alternativa grovt rekna vera like 
store. Døme: Området nord for Nordåstræet vil få samme utbreiing av støysonane i 
alle alternativ (0, A1, A2, B1 og B2) sidan trafikktala er dei same. 

Dei to alternativa med lang «Søråstunnel» kjem betre ut støymessig enn alternativa 
med kort tunnel. Dette fordi området ved Holtastølen er meir tettfolka enn området ved 
Skeievatnet. 

Det er liten støymessig skilnad mellom alternativa med redusert og med fullt kryss i 
Rådalen. 

Konsekvensar for barnehagar og skular  ved dei ulike alternativa 

Barnehagar 

Eventyrdalen familiebarnehage (Nordåsdalen 22)  vil hamna innanfor gul sone, 
uavhengig av alternativ. 

Nordåsgrenda barnehage (Nordåsgrenda 88) vil hamna i ytterkanten av gul sone, 
uavhengig av alternativ. 

Ingen andre barnehagar ser ut til å hamna innanfor gul eller raud sone for 
vegtrafikkstøy, uavhengig av alternativ. 

Skular 

Steinerskolen på Skjold (Harald Skjolds veg 32) hamnar truleg innanfor raud sone, 
uavhengig av alternativ. 

Ingen andre skular ser ut til å hamna innanfor gul eller raud sone for vegtrafikkstøy, 
uavhengig av alternativ. 

Konsekvensar for arbeidsplassar ved dei ulike alternativa 

Det er ikkje utført talfestande GIS-analyser av arbeidsplassar råka av vegtrafikkstøy 
ved dei ulike alternativa. Fylgjande merknader er difor baserte på vurdering av 
støysoneutbreiing langs vegstrekningane. 

Dei fleste arbeidsplassane i influensområdet ligg relativt nær hovudvegane og 
forholdet mellom støyutsette arbeidsplassar og støyutsette busette i raud sone vil 
truleg vera om lag det samme ved dei ulike alternativa. Det ligg mange arbeidsplassar 
nær avlasta vegnett. Difor vil det verta vesentleg færre støyutsette arbeidsplassar ved 
ei utbyggjing enn tilfellet vil vera for 0-alternativet.  
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Lagunen handlesenter hamnar utanfor støysonane ved alle alternativ. 

11. FRAMLEGG TIL AVBØTANDE TILTAK 

Mogelege avbøtande tiltak 

For å redusera konsekvensar for busette bør ein vurdera fylgjande: 

1. Skjerming/terrengbearbeiding langs veg 

2. Lydabsorbentar i tunnelmunningane 

3. Lokal skjerming av uteplassar ved bygningar 

4. Fasadetiltak og/eller ventilasjonstiltak på bygningar 

5. Innløysing av bygningar/eigedommar 

 

Vurdering av avbøtande tiltak 

Skjerming langs nye vegstrekningar er aktuelt der det ligg til rette for god 
kost/nytteeffekt ( < 25.000 kr/dB og bustad) av slike tiltak. Døme her kan vera 
strekningar der vegane og/eller rampane ligg høgare enn råka bygningar og 
eventuelle friområde. Ved kort «Søråstunnel» vil skjermar langs austgåande og 
spesielt vestgåande filer kunne redusera støyplagene for bustader sør for 
Flyplassvegen. Ved fare for refleksjonar frå vanlege skjermar må ein i staden vurdera 
skjermar med lydabsorberande overflate. 

Dei fleste kryssa i planområdet ligg lågare enn omkringliggjande bustader og det vil 
difor vera vanskeleg å få ein god kost/nytteeffekt av skjerming ved desse kryssa. 

Bruk av lydabsorbentar i tunnelmunningar er tidlegare ikkje godt dokumentert i norske 
prosjekt. Ut frå tilgjengeleg informasjon kan ein rekna med inntil 5 dB reduksjon av 
støyen frå tunnelmunningar8. 

Lokal skjerming er aktuelt i meir grissgrende strøk eller der utsette bygningar ligg 
høgare enn vegane og/eller rampane. Stundom må lokale skjermar supplerast med 
fasadetiltak og/eller ventilasjonstiltak (støydempande ventilar eller balanserte 
ventilasjonsanlegg). 

Støysonekarta i denne rapporten kan vera til hjelp ved vurderingar av mogelege 
framtidige utbyggjingsområde. 

Dersom det finst nær føreståande utbyggjingar som kan verta råka av støy bør ein 
vurdera eventuell veg-nær skjerming i ein tidleg planleggjingsfase for å oppnå 
samordningseffektar med sjølve vegbyggjinga.  

Før vurdering av støydempande tiltak må det gjerast ei detaljert synfaring langs 
traséen.  
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12. FRAMLEGG TIL OPPLEGG FOR STØYUTGREIING I REGULERINGSPLAN 

Reguleringsplanen må dokumentera støy meir detaljert, i form av 
støy-rekneposisjonar utanfor bygningar ved mest utsett fasade og etasje. Det kan 
også verta naudsynt med detaljerte utrekningar for ulike typar friområde. 

Øvre grenser for vegtrafikkstøy og krav til avbøtande tiltak bør innarbeidast i 
reguleringsvilkåra for valt utbyggjingsalternativ. 

Det må gjerast ein gjennomgang / ei stadfesting av detaljar kring traséar, 
kryssløysingar, rampar, osv. før ein gjer reviderte utrekningar. Dette gjeld også 
trafikkmengd og reell køyrefart på rampar og i kryss. Ved behov må kryss handsamast 
spesielt, jfr. kapittel 3. 

Før reviderte støymodelleringar bør det demografiske grunnlaget gjennomgåast og 
kvalitetssikrast eller supplerast av synfaringar. 
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A. Kart over influensområdet 

I denne rapporten er influensområdet for støy avgrensa av dei tre rektangla i 
nedanståande figur. Det er altså ikkje rekna støy utanfor dette området. Jamfør 
kapittel 3 «Føresetnader og metode» for opplysningar om kva eksisterande 
vegstrekningar som er med i støymodellane. 
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B. Reknemetode 

Dagsonar 

Ekvivalentnivå 

Støy frå dagsonar av vegar er rekna ut v.h.a. dataprogrammet NoMeS 3.1ix etter 
gjeldande nordiske reknemetode for samferdslestøy. Støyen er rekna i 4 m høgd over 
terreng. Avstanden mellom rekneposisjonane er 20 m langs både nord-sør og aust-
vest. Dette 20 × 20 m – rutenettet er så interpolert i eit dertil eigna dataprogramx slik 
at rutenettet som dannar basis for presentasjonane er 10 × 10 m. 

For å få fornuftig køyretid for simuleringane er influensområdet for 0-alternativet delt 
inn i tre delområde for simulering: Sørvest, midt og nord. Resultat frå desse 
simuleringane er så sette saman til ein rutenettsmosaikk før produksjon av 
støysonekarta. 

Fordi det tilgjengelege digitale kartgrunnlaget for utbyggjingsalternativa er delt i fleire 
delområde enn tilfellet er for 0-alternativet, må også simuleringane vera delte i fleire 
område. T.d. er utbyggjingsalternativ B1 delt inn i 7 område, jamfør dei skraverte 
områda i nedanståande figur.  

 

Tilsvarande som for 0-alternativet er resultata frå delområda sette saman til ein 
mosaikk. 
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Maksimalnivå 

Maksimalnivået, L5AF er vil ikkje vera dimensjonerande for støykotane i 
influensområdet, jamfør kriteria i xi. 

Vegtunnelmunningar 

Støy frå vegtunnelmunningar er rekna i tråd med SINTEF sin metodexii. Støy frå 
tunnelmunningar er rekna i utvalde posisjonar, fyrst og fremst nær utsette bygningar. 
Det er føresett at skjeringar og støttemurar har ei slik helling at lyden vert reflektert 
oppover.  
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