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FORORD
Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for rv. 13
mellom Melkeråna og Årdal i Strand/Hjelmeland kommune. Asplan Viak har vært rådgiver.

Bakgrunnen for og målet med prosjektet er å sikre den rasutsatte strekningen mellom
Melkeråna og Øykjaneset (Tysdal III).

Tiltakene faller inn under plan- og bygningslovens forutsetninger for konsekvensutredninger.
Som tiltakshaver, har Statens vegvesen utarbeidet planprogram for planarbeidet, jf. Forskrift
om konsekvensutredning av 1. april 2005.

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til forskrift om konsekvensutredning og i
henhold til vedtatt planprogram og følger i all hovedsak metodikken i Statens vegvesen sin
håndbok V712 (2014).

Denne fagrapporten omhandler tema Støy.

Stavanger, 01/10/2015

Ivar Fett
Oppdragsleder

Trond Norén
Fagansvarlig
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1 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

1.1 Innledning
Statens vegvesen har som prosjekteier og tiltakshaver utarbeidet forslag til kommunedelplan
med konsekvensutredning for fem alternative traséer med tilhørende kryssplassering for rv.
13 på strekninga Melkeråna og Årdal i Hjelmeland kommune. En liten del av tunnelen ved
Melkeråna ligger i Strand kommune.

Strekningen langs dagens trasé er om lag 14 km. Eksisterende veg har varierande og til dels
dårlig standard. Den er rasutsatt, og dette er den direkte bakgrunnen for planarbeidet.
Planområdet ligger i all hovedsak i Hjelmeland kommune men en liten del ligger i Strand.

Figur 1: Varslet planområde

1.2 Bakgrunn og formålet med prosjektet
Målsettingen med kommunedelplanen er å gi en framtidsrettet, effektiv og sikker veg fra
Øykjaneset og mot Årdal. Formålet er å sikre rv. 13 mot skred. Det må være mulig å
gjennomføre planen med akseptabel risiko i anleggsfasen og uten for store ulemper for de
som bruker vegen.

Formålet med kommunedelplanen er å fastlegge en korridor for rv. 13 mellom Melkeråna og
Årdal og sikre at det blir satt av tilstrekkeleg areal til gjennomføring av tiltaket. Planforslaget
skal sikre god standard på den nye parsellen og samtidig gi det lokale vegnettet en
tilfredsstillende tilpassning. Vidare må hensynet til verdier, t.d. kulturminner og naturmiljø, bli
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ivaretatt i den videre planprosessen. Vedtatt alternativ vil vere et juridisk grunnlag for en
detaljert reguleringsplan.

Kommunedelplaner faller inn under plan- og bygningslovens forskrifter om
konsekvensutredning (jf. Forskrift om konsekvensutredning av 1. januar 2015). Statens
vegvesen har utarbeidet et planprogram for tiltaket. Dette ble bekreftet av Hjelmeland
kommune 17.12.2014. Planprogrammet gjør greie for hvilke forutsetninger som skal gjelde,
m.a. hvilke alternativ som skal vurderes og tema for utredninger, og annen dokumentasjon
som skal følge planen. Statens vegvesen har vurdert innkomne merknader til
planprogrammet og innarbeidet disse i endelig planprogram.

1.3 Prosess og organisering
Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev til overordnede myndigheter og berørte aktørar og
gjennom annonse i Strandbuen 10.09.2014. Samtidig ble forslag til planprogram sendt ut på
høring. Høringsperiode for begge ble satt til 08.09. – 22.10.2014.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning vil i tråd med plan- og bygningslova
bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn høsten 2015. Planen vil også bli sendt til statlige og
regionale myndigheter for uttale. I høringsperioden kan de som ønsker det uttale seg til
planforslaget og konsekvensutredningen. Innkomne merknader og kommentarer vil bli
gjennomgått og kommentert av Statens vegvesen og eventuelt innarbeidet i planforslaget.
Etter høring vil planforslaget bli behandlet av Hjelmeland og Strand kommuner. Statens
vegvesen har som mål at planen blir vedtatt våren 2016 slik at den kan spilles inn i
revisjonen av Nasjonal Transportplan (NTP).

Når endelig trasé er vedtatt, må det utarbeides reguleringsplan for veganlegget. Der vil
fysiske rammer for utforming av anlegget og arealbehov bli endelig avklart.

1.4 Dagens situasjon
Rv. 13 er hovedvegen gjennom Ryfylke. Når Ryfast åpner, vil det være ferjefri forbindelse til
og fra Stavanger til Ryfylke. Rv. 13 går i dag gjennom Svotunnelen, vidare i Målandsdalen,
via Tjentland og Soppaland til Årdal. Vegstrekninga frå Melkeråna til Årdal er omtrent 14 km.

Vegstrekningen har varierande og delvis dårlig standard. Strekningen består av tofelts veg
som er delvis smal og med krapp kurvatur, med enkeltavkjørsler, kryssande fotgjengarar og
dyr. Den søre delen i Tysdal - er rasutsatt og er sårbar ved hendelser.

Årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2014 varierte mellom 1300 og 1700 køretøy per døgn og
tungtrafikkandelen mellom 11 og 13 %. Fartsgrensene ligger mellom 60 km/t og 80 km/t. I
forbindelse med åpning av Ryfast (rv. 13 Stavanger - Solbakk) i 2019 kan en forvente
trafikkvekst. Vegen er ikke spesielt ulykkeutsatt.

De mest sentrale arealene er i hovedsak brukt til jordbruk, noe næring/industri (masseuttak
og campingplass) og spredt boligbygging. Nær Årdal er det mer konsentrert bosetting, kirke
og bryggeområde. Området for øvrig er stort sett natur- og skogområder.
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1.5 Vegstandard
Dimensjoneringsklasse «H2 – Nasjonal hovudvegar, ÅDT <4000 og fastgrense 80 km/t» skal
legges til grunn for vegutformingen (HB N100 Veg- og gateutforming, 2014). Verken bredde,
kurvene eller stigningen vil utløse krav til søknad om avvik. Det er ikke lagt opp til utbedring
av eksisterande veg i noen av alternativene.

1.5.1 Tverrprofil
Vegen skal bygges med tverrprofil som vist i figuren under, med to felt og vegbredde på 8,5
m og fartsgrense 80 km/t. For de lange tunnelalternativene (Alternativ 2), vil
dimensjonerende fart bli satt ned til 60 km/t nord for Storåna.

Figur 2: Tverrsnitt H2

I samsvar med HB N500 Vegtunneler skal tunnelen utformes med tunnelklasse B og
tunnelprofil T9,5 altså en toløps tunnel.

Figur 3: Tunnelprofil T9,5
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1.6 Vurderte alternativ
Planprogrammet definerte tre alternativ som skulle inngå i utredningen. Gjennom
planprosessen er to nye alternativ til lang tunnel tatt med. Det var i prosessen utarbeidet et
eget notat der flere alternative traséer mot Årdal ble vurdert. Det vises til notatet «Vurdering
av alternative vegtraséar for rv. 13 mot Årdal», Asplan Viak 15.12.2014.

Detaljer om alternativene er angitt i tabellen under.

Følgende alternativer inngår i plan- og konsekvensutredningen:

- Alternativ 2A, 2B og 2C – lang tunnel og veg i dagen
- Alternativ 4 – mellomlang tunnel og kort veg i dagen
- Alternativ 7 – kort tunnel og veg i dagen

Tabell 1: Data for alternativene

Alt. Total-
lengde

hovudveg

Veg i
dagen

Tunnel
(m)

Sikrings-
portal

Ca. lengde
lokal-

vegnett

Bru
(m)

Kulvert Total lengde
tunnel

inkludert Svo-
tunnelen

2A 7100m 1135m 5935m 30-40m 480m 135m 20m 9800m

2B 7440m 910m 6460m 50-70m 790m 90m - 10345m

2C 7270m 1280m 5940m 40-60m 790m 90m - 9815m

4 3865m 360m 3505m 30-40m 300m - - 7370m

7 3360m 1240m 2120m 30-40m 475m 58m + 85m - 5985m
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Figur 4: Kart som viser planområdet, alternativene og delområder (markert med lilla strek)
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1.6.1 0-alternativet – referansealternativet
Alternativ 0 er dagens rv. 13 med forventa trafikkutvikling. Dette er samanlikningsgrunnlaget i
utgreiingane for konsekvensanalysen. Strekninga er om lag 14 km.

1.6.2 Alternativ 2A
Traséen startar inne i Svotunnelen, og kjem ut i dagen sørvest på Svadberg litt over
eksisterande terreng. Påhogget er lagt omlag 7 m over elvesletta av fleire årsaker; for å sikre
adkomstveg til bustad og turområde, for å unngå at adkomsvegen kjem under grunnvatnnivå
samtidig som det vil krevje mindre sikringstiltak og blir dermed meir skredsikkert. Vegen ligg
vest for Svadbergvegen dels på fylling over flata og kryssar elva i ei to felts bru på nedsida
av eksisterande kryssing. Vegen går vidare i dagens trasé, og koplar seg til eksisterande rv.
13 i eit nytt kryss. Utforming av kryss / krysstype avklarast i reguleringsplan.

Lokalvegnettet koplas inn til rv. 13 nord for eksisterande bru.

Eksisterande og nytt vegnett på Årdalssida visast i figuren nedanfor.

Figur 5: Alternativ 2A

1.6.3 Alternativ 2B
Dette er det lengste alternativet og vil saman med eksisterande Svotunnel ha ein total
tunnellengde på over 10 km. På Svadberg førast vegen i skjering langs ei forhøgning i
landskapet, vidare over flata aust for Svadbergvegen, kryssar Storåna oppstrøms jf. dagens
bru kryssing, går vidare i dagens trasé og koplar seg til eksisterande rv. 13 i ei nytt kryss.
Utforming av kryss / krysstype avklarast i reguleringsplan.

Det må byggast delvis nytt lokalvegnett på begge sider av vegen. Lokalvegane vil bli kopla til
veganlegget i nye kryss sør og nord for brua. Eksisterande vegnett blir nytta også til gange
og sykkel. Eksisterande og nytt vegnett visast i figuren nedanfor.
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Figur 6: Alternativ 2B

1.6.4 Alternativ 2C
Alternativet startar inne i Svotunnelen og kjem ut i dagen nær tunnelmunningen til 2A, men
lågare i terrenget. Vidare førast vegen langs fjellfoten mot nordaust. Over Svadberg ligg
traséen likt som for alternativ 2B. Vegen koplar seg til eksisterande rv. 13 i nytt kryss.
Utforming av kryss / krysstype avklarast i reguleringsplan.

Lokalvegnettet på austsida vil bli handtert i prinsippet som i alternativ 2B. Eksisterande og
nytt vegnett visast i figuren nedanfor.

Figur 7: Alternativ 2C
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1.6.5 Alternativ 4
Alternativ 4 består av ein mellomlang tunnel som startar i Svotunnelen og kjem ut i dagen
mellom Søre Tysdal og Måland. Eksisterande og nytt vegnett visast i figuren nedanfor.

Figur 8: Alternativ 4

1.6.6 Alternativ 7
Alternativet består av ein kort tunnel frå Svotunnelen til Øykjaneset. Deretter ligg vegen på
fylling langs og i Tysdalsvatnet, over elvedeltaet kor den kryssar Spjotåna to gonger før den
koplar seg til eksisterande veg. Eksisterande og nytt vegnett visast i figuren nedanfor.

Figur 9: Alternativ 7
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1.6.7 Rigg og deponiområder
Planen har ikkje avklart behovet for rigg- og deponiområde og anleggsvegar. Delar av
fjellmassane vil kunne nyttast t.d. i veganlegget, i andre nære anlegg eller til knusing og
vidaresal som pukk. Løysningane avklarast på reguleringsplannivå.

2 FORUTSETNINGER
Det er beregnet støy fra vegtrafikk for alternativene 2A, 2B, 2C, 4 og 7.

Støysonekart for alternativene følger som vedlegg.

Vegtrafikkstøy er beregnet for alle alternativene og med en fremskrevet trafikksituasjon slik
den forventes å være i 2040. Støysonekartene har beregningshøyde 4 m som angitt i T-
1442. I tillegg er det gjort beregninger i en høyde på 1,5 m over mark for vurdering av støy
på uteplasser.

Trafikkmengder og hastigheter er identiske med trafikkanslag som er benyttet i notatet
«Trafikkfordeling for Dimensjoneringsgrunnlag». Trafikktallene er samlet i Tabell 2.

Det er noen fritidseiendommer i området rundt Storåna. Fritidseiendommer får iht.
regelverket kun tiltak på uteplass der dette er aktuelt. For disse gjelder således kun
støysonekart i 1,5 m beregningshøyde, Tabell 5.

Tabell 2: Trafikktall

Støykilde
Etter utbygging 2018 Fremskrevet situasjon 2040

etter tiltak
ÅDT

Kjt/døgn

TA*

%

Fartsgrense#

Km/h

ÅDT

Kjt/døgn

TA*

%

Fartsgrense

Km/h #

Alternativ 0 1200 11 80 1350 10 80

Alternativ 2A 1900 11 80 2100 10 80

Alternativ 2B 1800 11 80 2000 10 80

Alternativ 2C 1800 11 80 2000 10 80

Alternativ 4 1400 11 80 1600 10 80

Alternativ 7 1400 11 80 1600 10 80

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT. # 60 km/t nord for Storåna og vest for Kyrkjevegen fram til 50 m
vest sør for rundkjøringen, deretter 50 km/t.

Tabell 3 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1.
Fordelingen er hentet fra M128 (veilederen til T-1442) og er vurdert representativ for vegene.
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Tabell 3: Døgnfordeling av vegtrafikk.

3 REGELVERK

3.1 Retningslinje T-1442/2012
Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging, T-1442/2012, heretter kalt T-1442.

Kravet for støy blir vurdert ut fra LDEN og maksimalnivå nattestid. LDEN er A-veiet ekvivalent
støynivå for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for
periodene er slik:

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.

LDEN er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy og periodeinndelingene er i tråd med
disse anbefalingene. LDEN-nivået skal i kartlegging etter EU-direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Også i retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging er årsmiddelverdier lagt til grunn.

T-1442 omhandler kun krav som er relevante for det man kaller støyfølsom bebyggelse.
Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og barnehager omfattes av begrepet støyfølsom
bebyggelse. Kontorer og næringsbygg omfattes derimot ikke av disse kravene.

Etter EU-direktivets bestemmelse skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter over terreng og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og
på en normal uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har
når beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker man ofte å beregne støykotekart i
1,5 meter høyde over bakken, i tillegg til 4 meters høyde, for å gi et mer reelt inntrykk av
støybelastningen der folk oppholder seg. T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor
det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se
T-1442 for detaljer)

 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 hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 4. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle
støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.

For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle
hensyn til støy fra vegtrafikk, bane eller industri i byggesaker og det kreves normalt ikke
særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift.

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Dag (kl. 07 – 19) 75 % 84 % 58 %

Kveld (kl. 19 – 23) 15 % 10 % 22 %

Natt (kl. 23 – 07) 10 % 6 % 20 %
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3.2 Vegtrafikk
Tabellen under viser kriteriene for soneinndeling av vegtrafikkstøy. Krav til maksimalt
støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt og vil i hovedsak kun
være dimensjonerende ved svært høye andeler av tungtrafikk eller ved høye andeler
tungtrafikk i kombinasjon med lav ÅDT, ev. der bebyggelse ligger svært nær veg.

Tabell 4: Kriterier for soneinndeling av vegtrafikkstøy. Ved etablering av ny støyende virksomhet, samt utvidelse
eller oppgradering av eksisterende virksomhet, gjelder de samme grenseverdiene som for nybygg, også for
eksisterende bygg.

Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (kl. 23 - 07)

Gul sone vegtrafikk LDEN 55 dB L5AF 70 dB

Rød sone vegtrafikk LDEN 65 dB L5AF 85 dB

4 BEREGNINGSRESULTATER OG KONSEKVENSER
Det foreligger ikke detaljert vegmodell som underlag for støyberegningene.
Støyberegningene er basert på forenklede trasémodeller for konsekvensutredning. Ved
regulering vil det bli gjennomført nye beregninger for valgt trasé. Ved en detaljert beregning
basert på senterlinje og vegmodell, vil resultatene kunne bli noe endret.

Vedlegg A til E viser støysonekart for de 5 traséalternativene. Beregningene viser at
støyfølsomme bygninger blir liggende utenfor rød støysone med unntak av Svadbergvegen
34 og 38 i alternativene 2B og 2C. I disse 2 alternativene må sannsynligvis Svadbergvegen
34 rives.   Ingen bygninger berøres av krav til maksimalt støynivå, dvs. det er støy beregnet
som Lden som avgjør om bygningene har krav på tiltak.

Støy på uteplasser, beregningshøyde 1,5 m, har vanligvis 1 til 2 dB lavere støynivå enn i
tilsvarende posisjon, men beregnet 4 m over mark.

Tabell 4-1 viser oversikten over eiendommer hvor bolig eller fritidsbolig får en støybelastning
som tilsier at de har krav på tiltak. Bygningene i tabellen markert med gult er de som
forventes å måtte utredes ytterligere med valgt alternativ. Andre bygninger som ligger inne i
gul støysone er alle identifiserte som ikke-støyfølsomme bygninger: Garasjer, skur,
næringsbygg o.l.

Det er en bygnings registrering i GAB-registeret som avgjør hvilke tiltak den juridisk har krav
på, ikke den faktiske bruken. Dette kan påvirke tiltaksomfanget i Tabell 5 noe.

Tabell 5: Bolig eller fritidsbolig som kan ha krav på tiltak avhengig av valgt trase. Eiendommene merket grønt er
fritidsboliger. De som er merket blått er våningshus som benyttes som fritidsbolig. De øvrige er bolig/våningshus.
U = tiltak på Uteplass, F = tiltak på Fasade. Støynivåer: Lyse gul = 55 - 60 dB, sterk gul = 60 - 65 dB. Generelt
viser beregninger av innenivå at boliger med fasadenivåer mellom 55 og 60 dB som regel ikke ha behov for
fasadetiltak.

Eiendom Alternativ 2A Alternativ 2B Alternativ 2C Alternativ 4 Alternativ 7
Svadbergvegen 2 Muligens U Muligens U Muligens U

Svadbergvegen 5 Muligens U Muligens U

Svadbergvegen 14 U U
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Svadbergvegen 341) F, U Antas rives Antas rives

Svadbergvegen 361) F F, U F, U

Svadbergvegen 38 F,U F, U F, U

Svadbergvegen 65 Muligens F Låve rives

Svadbergvegen 99 F, U F, U

Svadbergvegen 133 F, Muligens U

Svadbergvegen 135 F

Ryfylkevegen 43162) F, U

Ryfylkevegen 4311 F, U

Ryfylkevegen. 4251
Campingplass

Vurderes
spesielt

1) Svadbergvegen 34 og 36 har i dag et ca. 2,5 m høyt, tett gjerde langs Svadbergvegen. Dette er ikke tatt med
i beregninger da det ikke ligger inne i kartgrunnlaget, har usikker støydempende virkning og det er usikkert
om det kan bestå ved en utbygging av alternativ 2A. 2) Ryfylkevegen 4316 har vært en bolig, usikkert om
bygningen eksisterer per mai 2015.

5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

5.1 Behov for ytterligere vurdering av støytiltak

Vurderingen av støy er gjort på et overordnet nivå. Etterfølgende regulering vil avklare
behovet for støytiltak i detalj.

Alle alternativene med unntak av alternativ 4 utløser på dette plannivået krav til å utrede
støytiltak, enten fasadetiltak og/eller skjerming av uteplass.

 Alternativ 2 A vil tilsynelatende kreve mest omfattende støytiltak derav inntil syv
fasadetiltak og skjerming av opptil seks uteplasser. Fordi nivåene er lave og det er
store, støyfrie utearealer så er det mer sannsynlig at faktiske tiltak vil være skjerming
av 2 fasader og 2 uteplasser

 For alternativ 2B vil det måtte gjennomføres fasadetiltak på to boliger og skjerming av
uteplasser for inntil fem eiendommer.

 Alternativ 2C vil utløse krav til fasadetiltak for tre boliger og skjerming av inntil fem
uteplasser

 Alternativ 4 utløser ikke krav til støyskjerming
 Alternativ 7 utløser krav til to fasadetiltak og skjerming av to uteplasser

Disse må utredes ytterligere for valgt alternativ ved regulering.

5.2 Omfang og kostnader knyttet til støytiltak

Alle alternativene berører relativt få boliger og kostnadene med støytiltak er for de fleste
alternativene begrenset. Oppsummert vil kostnadene relatert til støytiltak alene være så små
at disse antas å ikke ha betydning for trasévalget.

Dersom eksisterende gjerde foran Svadbergvegen 34 og 36 kan beholdes så antydes at
dette vil gi en støyskjermende effekt på rundt 8 dB. I så fall er det stor sannsynlighet for at
støytiltakene begrenser seg til noe lokal skjerming av et par uteplasser og noen mindre
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fasadetiltak på Svadbergvegen 38. Det er en viss mulighet for at alternativ 2 A ikke utløser
noen tiltak.

De andre lange tunnelalternativene vil kunne ha større kostnader knyttet til støy. Både for
alternativene 2B og 2C vurderes det som høyst sannsynlig at Svadbergvegen 34 må rives
eller innløses. Det vurderes som tvilsomt at nr. 34 kan bestå i alternativ 2C pga. at
støyskjermingen synes å komme for tett på boligen til å tilfredsstille krav til utsyn og
solforhold. I Alternativ 2B vil nr. 34 måtte fjernes pga. anlegget. Alternativ 2B vil
sannsynligvis få de høyeste støykostnadene.

Alternativ 4 medfører ingen kostnader med støytiltak.

Alternativ 7, har beskjedne støykostnader. I praksis er det mest sannsynlig at det kun blir
skjermingskostnader av 2 uteplasser. Campingplassen er en usikkerhetsfaktor dersom
driften skal opprettholdes.

Det er ingen klare føringer for hvordan campingplasser med utleiehytter skal vurderes
støymessig da dette ikke er omtalt i regelverket. Her har de enkelte kommuner hatt forskjellig
praksis. Både vurdering som overnattingssted, fritidseiendom eller ingen krav er mulige
tolkninger. Alternativ 7 vil uansett medføre at deler av campingplassen blir borte og
resterende del blir liggende tett inntil vegen. Spesielt for dette alternativet og campingplassen
kan det bli større avvik i støysonenes utbredelse i en detaljert støyberegning. Støysonenes
utbredelse er her sterkt avhengig av vegens endelige høydeplassering i forhold til
campingplassen samt skjermingsmuligheter.

5.3 Forslag til bestemmelser om støy i reguleringsplan

Forslag til bestemmelser om støy i reguleringsplanen følger anbefalingene i T-1442/2012
tabell 3 for ny støyende virksomhet, her veganlegget. Forurensningsloven gir kun tiltak på
fasade for helårsboliger, dvs. bygninger som er registrert som boliger i GAB-registeret.

Fritidseiendommer gis tiltak kun på uteoppholdsareal.

Uteoppholdsareal betyr her ikke hele eiendommens areal. I M128, veilederen til T-
1442/2012, er det presisert at det gjelder «stille del» av uteoppholdsarealet. T-1442
presisere også: «Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde
i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr.
definisjon i kap.6». For alle de berørte eiendommene er det maksimale kravet til skjermet,
stille oppholdsareal 50 m2 som angitt i M128. Man har krav på et sammenhengende areal.
Dersom man har flere uteoppholdsarealer rundt huset velges ønsket område.

Mindre arealer, f.eks. fordi de er tilpasset terrasser e.l. kan ev. avtales med huseier.

Krav til innenivå er gitt av NS 8175 for klasse C og skal uansett være tilfredsstilt, det må ikke
med i reguleringsplanbestemmelsen, men tas ofte med slik forslaget viser.
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5.3.1 Forslag til ordlyd for bestemmelser

 Støy fra vegtrafikk på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt
bruksformål skal være < 55 dB LDEN

 Støynivå utenfor vindu i soverom, natt kl. 23 – 07 skal være < 70 dB L5AF.

 Grenser for innendørs støynivå, jfr. Norsk Standard 8175, skal nås samtidig med godt
inneklima i samsvar med Statens helsetilsyns veileder 4-95.

 For støyfølsomme bygninger i gul eller rød sone hvor støynivåene ikke er tilfredsstilt
skal det tilbys tiltak i form av områdeskjerming, lokale støyskjermer og/eller
fasadetiltak for å tilfredsstille kravene

 Tiltak skal sørge for at stille del av uteoppholdsareal skal være < 55 dB LDEN. Dette
kravet gjelder også fritidsboliger.

 Tiltakene skal være gjennomført før veganlegget tas i bruk.


