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1. Bakgrunn 

Multiconsult AS har av Statens vegvesen fått i oppdrag å vurdere støy fra vegtrafikk for 
planlagt sykkelstamveg i kommunene Stavanger og Sandnes. Det er i tidligere Rapport 01 av  
19. mars 2010 og Rapport 02 av 21. mars 2011 gjort foreløpige beregninger av støynivå ved 
sykkelstamvegen, dette i forbindelse med kommunedelplanen. Det ble også utført en 
gjennomgang av støybestemmelser som konkluderte med en anbefaling av støygrenser for 
sykkelstamvegen. I tillegg er det i forbindelse med reguleringsplaner gjort foreløpige 
beregninger av støynivå ved sykkelstamvegen sør for Auglendstunnelen i Rapport 03 av  
21. desember 2012.  

I denne rapporten gis det en dokumentasjon på beregninger av støysonekart sør for 
Auglendstunnelen (støy fra E39 og av- og påkjøringsveger samt kryssende veger) for følgende 
situasjoner: 

 For sykkelstamvegen med måleenhet Ld (kl 07-19) beregnet i 2 m høyde, vist i 13 
deler (vedlegg 5-17). Det er ikke utført beregninger nord for Auglendstunnelen 
(tidligere vedlegg 1-4), men vedleggs-nummereringen er beholdt. Oppløsning i 
beregningene er 5m x 5m. Det er valgt fargeskala i ulike varianter av blått/grønt for 
støysonene. 

 For omgivelsene (boliger m.m.) ut til Lden 55 dBA beregnet i 4 m høyde over terreng, 
vist i 2 deler (tegning X001 og X002). Tegning X003 er støysonekart uten knaus rett 
sør for Auglendstunnelen. Oppløsning i beregningene er 20m x 20m som er en god 
oppløsning ved beregninger for større områder. Beregning med oppløsning 5m x 5m 
gir en detaljeringsgrad som ikke står i forhold til usikkerheten i beregningene. 
Nøyaktige beregninger for enkelthus i andre sammenhenger, og i en senere fase, må 
uansett gjøres ved punktberegninger på fasade og uteplass.   

 
Hensikten med oppdraget er å vurdere hvor anbefalte støygrenser overskrides og foreslå tiltak. 

Definisjoner er gitt i vedlegg A.  

2. Anbefalte støygrenser for sykkelstamvegen 

Det finnes støygrenser for ulike typer friluftsområder m.m., men det er ikke krav til støynivå 
for syklister. Støyskjerming er vanligvis ikke et tema som vurderes, men støy skal likevel 
vurderes med tanke på attraktivitet og ekstra høy standard for sykkelstamveg-prosjektet. 
Målgruppen for sykkelstamvegen er transportsyklister som antas å være mindre opptatt av støy 
enn de som sykler for turens skyld. 

I arbeidet med kommunedelplanen ble det, etter grundige vurderinger, valgt å ta utgangspunkt 
i Arbeidstilsynets forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen (Arbeidsdepartementet, 2006) 
for vurdering av hvor det eventuelt skal settes krav til skjerming. Multiconsult har i nevnte 
Rapport 01 utarbeidet ved kommunedelplan, anbefalt å bruke følgende støygrenser i 2 m 
høyde over sykkelstamvegen: 
 

 Planleggingsgrense  Ld ≤ 75 dBA  

 Tiltaksgrense   Ld ≤ 85 dBA 

 
Grenseverdiene kan anvendes slik at sykkelstamvegen skal støyskjermes hvis tiltaksgrensen på 
85 dBA overskrides. Der planleggingsgrensen på 75 dBA overskrides skal støyskjerming 
vurderes i henhold til blant annet praktisk gjennomførbarhet.  

Fargeskalaen som er benyttet i støysonekartene for sykkelstamvegen er vist i figur 1. 
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Figur 1: Fargeinndeling for lydnivå Ld (dBA) i støysonekart vedlegg 5-17 for sykkelstamvegen. 

3. Støygrenser i retningslinje T-1442 for omgivelsene 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-14421 fra Miljøvern-
departementet. Retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av 
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder 
både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende 
virksomhet. 

Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan gi grunnlag for 
innsigelse til planen fra statlige myndigheter, blant annet fylkesmannen. 

T-1442 har til formål å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og 
friluftsområder. Grenseverdier for ny vei ved støyfølsom bebyggelse er gitt i tabell 1. Ved 
miljøtiltak (her sykkelstamvegen) anbefales det at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i 
større saker, og der boliger og institusjoner ligger i rød sone. 

Kriterier for arealbruk i støysoner er gitt i vedlegg B. 

 
Tabell 1: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av 
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Tallene oppgitt i dBA 
er frittfeltverdier (innfallende lydtrykknivå).  

Støykilde Støynivå på 
uteoppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med 
støyfølsom bruksformål 
 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23 - 07    

 
Vei 
 

Lden ≤ 55 dBA L5AF ≤ 70 dBA 

 

 Grenseverdi for ekvivalentnivå skal beregnes som årsmiddelverdier, i tråd med definisjonen 
av Lden.  

 Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell. 

 Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. 

 Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.  

                                                     
1 T-1442, "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", 2. utgave juli 2012. 
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4. Beregninger 

Beregningene er utført i henhold til Nordisk Beregningsmetode for Vegtrafikkstøy, TemaNord 
1996:525. A-veid årsmidlet ekvivalent lydnivå, Ld og Lden, er beregnet. Dataprogrammet 
Cadna/A, versjon 4.3.144, er benyttet som beregningsverktøy. 

I beregningene av Ld og Lden er refleksjoner inkludert.  Industriområder, veier og bygninger er 
reflekterende, mens øvrig mark er absorberende.  

Trafikktall er hentet fra Statens vegvesens program NVDB 123 i 2012. Det er lagt til 2 % årlig 
trafikkøkning fram til 2025, avrundet oppover til nærmeste hele 100, for å ta høyde for 
framtidig trafikkmengde. Det er lagt inn trafikktall for E 39 og av- og påkjøringsveger samt 
trafikk på kryssende veger. 

Trafikkdataene for E 39 i 2025 er påført støysonekartene. 

Døgnfordelingen av trafikken som er benyttet i beregningene (Klima- og 
forurensingsdirektoratets anbefaling for riksveger), er gitt i tabell 2.  
 

Tabell 2: Antatt fordeling av trafikken på dag, kveld og natt. 

Klokkeslett Prosentfordeling 

0700-1900 75 % 

1900-2300 15 % 

2300-0700 10 % 

 

Sykkelstamvegen er markert med tynne røde streker i støysonekartene vedlegg 5-17. I 
støysonekartene for omgivelsene (X-tegninger) ligger sykkelstamvegen hovedsakelig i rød 
støysone og er derfor markert med grønn strek. 

I vedlegg 5 og 6 vises støynivå med en skjermende knaus/fjellnabb mellom E 39 og 
sykkelstamveien. Hvis E 39 skal utvides med et felt, vil knausen bli fjernet og terrenget 
planert. Vedlegg 5A og 6A viser situasjonen med knausen fjernet. Beregningene viser at 
knausen har en god skjermingseffekt (minst 10 dB) for sykkelstamvegen, men ingen merkbar 
effekt for omgivelsene lengre fra E 39, jf. tegning X003. Anleggelse av sykkelstamvegen gir 
heller ingen merkbar endring av støynivå for omgivelsene. 

Beregningene viser at støynivået Ld på sykkelstamvegen vil være i området 70 – 80 dBA 
(lysegrønn og lyseblå sone) der den legges nær E39 og det ikke anlegges støyskjerming. Der 
sykkelstamveien er skjermet, vil støynivået i hovedsak ligge under 70 dBA (hvit sone). 
Høyeste støynivå Ld på sykkelstamvegen er beregnet til 84 dBA ved Sørmarka/bru Grannes 
(vedlegg 6). Beregningsresultatene viser dermed at støynivået på sykkelstamvegen er lavere 
enn tiltaksgrensen på 85 dBA. Det blir derfor i begrenset grad foreslått støyskjerming for kun 
syklistene på strekningen. 

4.1 Støysonekart med hensyn til sykkelstamvegen 

En oversikt over lydnivåer angitt i forhold til profil nummer langs strekningen er vist i figur 2 
på neste side. 
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PROFIL NR. LYDNIVÅ Ld (dBA) 

-50 – 250 
 

250 – 600 Mindre enn 70 dB dB(A) 

Ved å fjerne fjellknaus 250 – 600  

600 – 650 
 

650 – 1000  

1000 – 1800 
 

1800 – 2300 
 

2300 – 2450 
 

2450 – 2530  

2530 – 2700 
 

2700 – 2750 
 

2750 – 2950 Mindre enn 70 dB dB(A) 

2950 – 3250 
 

3250 – 3400 Mindre enn 70 dB dB(A) 

3400 – 4400 
 

4400 – 6200 
 

6200 – 6400 Mindre enn 70 dB dB(A) 

6400 – 6750 
 

6750 – 8200 
 

8200 – 8850 Mindre enn 70 dB dB(A) 

 

Figur 2: Lydnivåer angitt for ulike profilnumre langs sykkelstamvegen. 
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4.2 Støysonekart for omgivelsene til E39 med hensyn til boliger 

Det er utarbeidet støysonekart for omgivelsene til E39 med hensyn til boliger (bebyggelse med 
støyfølsom bruksformål), jf. vedlegg X001-X003. Man får da en oversikt over boliger i rød 
støysone som skal vurderes med tanke på behov for støyskjerming i henhold til 
Vegdirektoratets rundskriv for praktisering av T-1442 i Statens vegvesen (SVEIS 004/047879-
033). Støysonekartene i henhold til T-1442 benyttes også for å se om støyskjerming av selve 
sykkelstamvegen kan gi redusert støy for bakenforliggende boliger (gi merverdi). Forslag til 
støyskjerming av sykkelstamvegen er også vurdert med bakgrunn i alle kriterier vedtatt i 
kommunedelplanen (Statens vegvesen Region vest, 2011).  

4.3 Kriterier for støyskjerming 

På betydelige deler av strekningen vil støynivået for syklistene være lavere enn 75 dBA 
grunnet eksisterende støyskjerming, oppgradert støyskjerming, forslag til ny støyskjerming 
eller på grunn av avstand/høyde til E39. Forventet støynivå på sykkelstamvegen er lavere og til 
dels betydelig lavere enn tiltaksgrensen på 85 dBA (over 8 timer) satt i Arbeidstilsynets 
forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Dermed blir det en vurderingssak hvor man vil 
anlegge støyskjerming. I kommunedelplanen (Statens vegvesen Region vest, 2011) er følgende 
kriterier lagt til grunn for hvor man skal vurdere skjerming: 

· Om det er støytiltak på strekningen i dag. 
· Om tiltak også kan gi redusert støy på bakenforliggende boliger (gi merverdi). 
· Unngå for lange, sammenhengende strekninger med høyt støynivå. 
· Avstand og høyde i forhold til E39 / synlighet. 
· Anvendelse av masseoverskudd til støyvoll. 
· Trygghetsfølelse og fordel med innsikt (visuell og sosial kontroll). 
· Estetikk. 
· Arealbruk / arealforbruk.  
· Kostnader. 

4.4 Vurderinger av støyskjerming fra reguleringsplanens forprosjektfase 

På strekningen fra profil nr. 250 til profil nr. 640 er det viktig i størst mulig grad å beholde 
fjellnabben mot E39. Den vil gi god skjerming for sykkelstamvegen og friområdet for øvrig. 
Hvis fjellnabben må fjernes, kan den erstattes av en ny voll som gir tilsvarende skjermings-
effekt. Videre sørover i Sørmarka legges det ikke opp til skjerming, men avstanden til E39 gjør 
det mulig å anlegge en voll. Dette kan vurderes dersom man kan bruke overskuddsmasse fra 
anlegget eller andre anlegg i området. 

Ved Granneskrysset skal det stort sett være åpent/uskjermet på grunn av oppmerksomhet og 
synlighet. 

I landbruksområde mellom Granneskrysset og Forus kan det være hensiktsmessig å anlegge en 
støyvoll, eventuelt med skjerm på toppen.  

Kryssområder på deler av Forus skal stort sett være åpne på grunn av oppmerksomhet og 
synlighet. 

Der det er eksisterende støyskjerming (deler av Forusområdet, samt langs eksisterende 
boligområder i Sandnes kommune) skal sykkelstamvegen fortrinnsvis ligge på den stille siden 
av skjerm/voll. Eksisterende støyskjerming som sykkelstamvegen gjør inngrep i, skal 
reetableres. Under broene vil avstanden mellom E39 og sykkelstamvegen være minst 4 m. En 
fullverdig støyskjerming er ikke nødvendig her.  
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4.5 Forslag til støyskjerming av sykkelstamvegen 

Grunnlag for vurdering av støyskjerming langs sykkelstamvegen, og hvor dette kan gi 
merverdi i forhold til boligområder, er vist i figur 3 på neste side.  

4.6 Beregninger med nye støyskjermer langs E39 
 
Der sykkelstamvegen går på vestsiden av E39, er det kun spredt bebyggelse. Skjerm langs E39 
er derfor i hovedsak kun vurdert i forhold til sykkelstamvegen. Unntaket er en strekning på få 
hundre meter nord for Solasplitten hvor det er noe flere boliger. Ved Kvadrat og et lite stykke 
mot sør er skjerming vurdert for boliger i rød støysone. 
 
Det er beregnet med følgende 3 nye støyskjermer: 
 

 Ved profil nr. 2300-2650, nord for Solasplitten: En 290 m lang skjerm, avstand 10 m 
fra midtlinje til sørgående felt på E39, skjermhøyde 2,5 m over E39. 
 

 Ved profil nr. 7200-7300, skjerming uavhengig av sykkelstamvegen, sør for Kvadrat: 
En 100 m lang skjerm, avstand 12,5 m fra ny støttemur, skjermhøyde 2,5 m over ny 
tilførselsvei til Kvadrat. 
 

 Ved profil nr. 7600-7950, reetablering nord for Elixia: En 350 m lang skjerm, avstand 
12 m fra midtlinje til nordgående felt på E39, skjermhøyde 3,5 m over E39, det vil si 
skjermhøyde 1-2 m over terreng. I nordenden er skjermen lagt i avstand 11 m, og i 
høyde 3,5 m, fra avkjørselsvei. 

 
Støyskjermene er i beregningene lagt inn som absorberende mot vei. 
 
Beregningene viser at de to skjermene ved Solasplitten og Elixia har meget god effekt for 
sykkelstamvegen (beregnet i 2 m høyde). Ingen av støyskjermene har imidlertid noen effekt på 
støysonene (rød og gul) for omgivelsene beregnet i 4 m høyde. Punktberegninger i 2 m høyde 
for omgivelsene viser at skjermingseffekten her er 1-3 dB. 
 
Det må derfor i byggeplanfasen vurderes lokal skjerming av boliger i rød støysone. 
 
En manuell opptelling av boliger fra ortofoto viser at det i Stavanger kommune er ca. 7 boliger 
i rød støysone (spredt bebyggelse) og i Sandnes kommune ca. 20 boliger i rød sone 
(konsentrert bebyggelse). 
 
Støysonekart (for sykkelstamvegen) med de 3 nye støyskjermene er vist i vedleggene 8A, 14A 
og 15A.  
 
En støttemur ved Kvadrat gir ikke noe beregnet refleksjonsbidrag, men det vurderes som 
usikkert om dette vil være korrekt i praksis. Det anbefales derfor at støttemuren lages med en 
noe ru/brutt overflate (det vil si ikke glatt flate), eventuelt med beplantning foran.  
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PROFIL 
NUMMER. 

SYKKELSTAMVEGEN 
Ld (dBA) 

BOLIGOMRÅDER 
Lden (dBA) 

KOMMENTAR 

250 – 600  80 - 85 dBA 

 

 Ved å ta bort fjellknausen vil en få økt 
støynivå på sykkelstamvegen, men 
fremdeles under tiltaksgrense 85 dBA. 
Foreslår ingen skjerming.   

650 – 1000  80 - 85 dBA 

  

 Støynivå på sykkel-stamvegen er 
under tiltaksgrense 85 dBA. Foreslår 
ingen skjerming.   

1000 – 1800  75 - 80 dBA 

 

 

 

 > 65 dBA 

 

Støynivå på sykkel-stamvegen er 
under tiltaksgrense 85 dBA. Så lenge 
kun enkelte bolighus kan få effekt av 
en 800 m lang skjerm, foreslås ingen 
skjerming. Bolighus får eventuelt 
lokal skjerming (vurdering tas i 
byggeplanfasen). 

2300 – 2450 

2450 – 2530 
 75 - 80 dBA 

 80 - 85 dBA 

 

 > 65 dBA 

 

Strekning med høyt støynivå. Åpent 
mot E39. Støyskjerming gir god effekt 
for sykkelstamvegen, og kan gi litt 
bedre forhold for spredt 
boligbebyggelse. Bolighus får 
eventuelt lokal skjerming (vurdering 
tas i byggeplanfasen). 

2700 – 2750  75 - 80 dBA 

 

 Avkjøringsrampe ved Solasplitten. 
Foreslår ingen skjerming. 

4400 - 6200  75 - 80 dBA 

  

 Industriområde Forus. Foreslår ingen 
skjerming. 

6750 - 7100  75 - 80 dBA 

 

 Industriområde Forus. Foreslår ingen 
skjerming. 

7200 - 7300  75 - 80 dBA  > 65 dBA 

 

Boligområde og lekeplass sør for 
Kvadrat. Foreslår skjerming av dette 
området isolert sett, uavhengig av 
sykkelstamvegen. 

7600 - 7950  75 - 80 dBA 

  

 > 65 dBA 

 

Boligområde sør for Stavangerveien. 
Reetablering av kombinert 
støyvoll/støyskjerm. 

7950 - 8200  75 - 80 dBA 

  

 Industriområde. Foreslår ingen 
skjerming. 

 
Figur 3: Grunnlag for vurdering av støyskjerming langs sykkelstamvegen/E39. 
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VEDLEGG A 

Definisjoner 

Ekvivalent støynivå  

LpAeqT 

Det ekvivalente støynivået LpAeqT er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for varierende 
støy over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks. 1/2 time,  
8 timer, 24 timer. 

Lden  

A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på 
natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07. Lden er 
nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd med anbefalingene her. 
Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig 
støybelastning over et år. For grenseverdier gitt i retningslinje eller forskrift kan ulike midlingstider 
gjelde. 

Lde  

A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld (day-evening) med 5 dB ekstra tillegg på kveld, se 
definisjonen av Lden ovenfor.  

Ld  

A-veid ekvivalent støynivå for dag (day), se definisjonen av Lden ovenfor. 

Frittfelt lydnivå 

Med frittfelt eller direktefelt menes når lydbølgene brer seg fra kilden uten å reflekteres. Frittfeltverdi er 
lydnivå når det kun tas hensyn til direktelydnivået, og ser bort fra refleksjon fra fasaden på den aktuelle 
bygning. Refleksjon fra andre flater skal imidlertid regnes med. 

Maksimalt støynivå 

LAFmax er A-veid maksimalnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. 

L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene 
i løpet av en nærmere angitt periode, det vil si et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.  

Uteplass 

Med uteplass forstås balkong, hage, lekeplass eller annet nærområde til bygning som er avsatt til 
opphold og rekreasjonsformål. Uteplassen må være egnet til formålet, og bør således ha gunstig 
eksponering i forhold til sol, vind etc. Terreng/landskapsformer/størrelse må være tilpasset bruken, og 
tilrettelagt/opparbeidet for formålet. 
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VEDLEGG B 

Arealbruk i støysoner i henhold til T-1442      

Veiledende grenseverdier for vegtrafikkstøy er gitt i medhold av plan- og bygningsloven, retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging, T-14422 fra Miljøverndepartementet (MD). Retningslinjen er 
veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til 
planen fra statlige myndigheter, blant annet fylkesmannen. 

T-1442 har til formål å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og 
friluftsområder. Støybelastning skal beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner:   

 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. 

 hvit sone, angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses som 
nødvendige 

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell 2A. Når minst ett av kriteriene for 
den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen. De ulike benyttede uttrykkene er forklart 
i vedlegg 1. 
 

Tabell 2A: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier. 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Vei 55  Lden < 65 70  L5AF < 85 Lden  65 L5AF  85 

 

 

                                                     
2 T-1442, ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”, 2. utgave juli 2012. 
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