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Kort sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart og beregnet fasadenivåer for eksisterende bebyggelse i planområde
for ny fylkesveg til Arendal Havn, Eydehavn i Arendal kommune. Det utarbeides her en
detaljreguleringsplan hvor man ønsker å bygge ny fylkesveg og nye næringsarealer langs ny vegtrasé.
Støyvurderingen angir at det er gunstig å sette av plass til langsgående skjerming forbi Skoleveien,
vest for ny fylkesveg, samt forbi Else Hagens vei 6 og Heggedalveien 2. Langsgående skjerming er
også vurdert for Heggedalveien 1 og 5, men bebyggelsens plassering medfører at langsgående
skjerming ikke skjermer disse boligene helt ut av gul sone.
Med skjermingstiltak langs veg som vurdert i denne rapporten, vil 8 av 10 boliger/støyfølsom
bebyggelse føres ut av støysonene. En vurdering av aktualiteten på skjermingstiltak må ses opp mot
kost/nytte vurderinger i byggeplanfase. Der langsgående skjermingstiltak ikke er tilstrekkelig må
lokale støytiltak vurderes.
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Forord
Asplan Viak AS har vært engasjert av Arendal kommune for å beregne vegtrafikkstøy i forbindelse
med en detaljreguleringsplan for ny fylkesveg til Arendal Havn, Eydehavn i Arendal kommune. Barbro
Kristine Olsen hos Arendal kommune har vært kontaktperson for oppdraget.
Johan Nyland har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS. Ilja Eriksen har utført beregninger av
vegtrafikkstøy og skrevet foreliggende rapport.

Sandvika, 14.02.2020

Ilja Eriksen
Støyfaglig utreder

Halvor Berulfsen
Kvalitetssikrer
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INNLEDNING

Asplan Viak AS er engasjert av Arendal kommune for å utrede støy for detaljreguleringsplan for ny
fylkesveg til Arendal Havn, Eydehavn som strekkes seg fra Nitridveien opp til fylkesveg 410 i Arendal
kommune. Det skal også planlegges for næringsarealer i planområdet. Områder langs vegtraseen
avsatt til byggeområde vurderes omregulert fra bolig til næring. Det skal også gjøres noen endringer
for boligfelt, en skole, to barnehager og en omsorgsboliger langs vegtraseen. Figur 1-1 viser områdets
avgrensninger gitt av detaljregulering.
Hensikten med støyberegningene er å dokumentere støyforholdene. Beregningene danner grunnlag
for å vurdere behov for støyreduserende tiltak. Det må tilrettelegges for at tilfredsstillende
støyforhold oppnås for eksisterende støyfølsom bebyggelse.
Støyberegninger er utført etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy og dette er vurdert opp
mot Klima- og Miljødepartementets retningslinje T-1442/2016.
Det vises til vedlegg A for en forklarende oversikt over vanlige støyfaglige ord og uttrykk.
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Figur 1-1: Detaljregulering. Foreslått omregulering innenfor planområdet. Utarbeidet av Asplan Viak AS,
29.01.2020.
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REGELVERK

2.1. Retningslinje T-1442/2016
Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2016, heretter kalt T-1442.
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik:
Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.
Lden-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig
støybelastning over et år.
Det bemerkes at T-1442 kun omhandler grenseverdier 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 ikke av disse grenseverdiene.
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.

Gul og rød støysone skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 meter
over terreng. Grenseverdi 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 som regel å beregne støynivået i 1,5 meter høyde over bakken for å gi et mer
reelt inntrykk av støybelastningen på bakkeplan.
Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 2-1Feil! Ugyldig selvreferanse for bokmerke.. Når minst ett
av kriteriene for den aktuelle støysonen er innfridd, faller arealet innenfor sonen.
For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til
støy fra vegtrafikk, bane eller industri i byggesaker og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å
tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.
Tabell 2-1: Kriterier for soneinndeling av gul og rød sone.
Støysone
Gul sone
Støykilde
Utendørs
støynivå

Veg

Lden 55 dB

Utendørs støynivå,
lørdager og
søndager/helligdager

Rød sone
Utendørs støynivå i
Utendørs støynivå
nattperioden
kl. 23 – 07
L5AF 70 dB

Lden 65 dB

Utendørs støynivå,
lørdager og
søndager/helligdager

Utendørs
støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07
L5AF 85 dB

Utdrag fra T-1442: «Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal
kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle
bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker
eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker.
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Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak.»
Dersom retningslinjens anbefalinger kan tilfredsstilles gjennom avbøtende tiltak som ikke er
uforholdsmessig kostbare, bør ikke avvik fra anbefalte grenseverdier aksepteres. I forhold til
etablering av ny støyfølsom bebyggelse bør ikke høye kostnader ved å tilfredsstille retningslinjens
anbefalinger alene aksepteres som begrunnelse for avvik. Avvik bør først aksepteres dersom både
uforholdsmessig høye kostnader for avbøtende tiltak og hensynet til samordnet areal- og
transportplanlegging, eller eventuelt andre tungtveiende interesser, etter en helhetsvurdering tilsier
at avvik bør aksepteres. Slike interesser kan f.eks. være estetikk, kulturminner og kulturmiljø. I
vurderingen av hvor vidt avvik fra anbefalingene skal tillates, bør et eller flere av kriteriene for avvik i
T-1442 kapittel 3.2.1 være innfridd.
Vurderingskriterier for vegtrafikkstøy for eksisterende støyfølsom bebyggelse:
Ved trafikkøkning som følge av planlagt utbygging:
-

Dersom eksisterende støyfølsom bebyggelse har fasadenivåer over grenseverdi i tabell 3 i T1442 og samtidig får over 3 dB økning i fasadenivå, må disse vurderes videre for støytiltak.

Ved endring av veggeometri/etablering av ny veg/nytt kryss som følge av planlagt utbygging:
-

Kun veglenker som får endringer i planen vil være med som grunnlag for støyberegningen.
Dersom eksisterende støyfølsom bebyggelse blir liggende med fasadenivåer over grenseverdi
i tabell 3 i T-1442 for støy generert av disse veglenkene, må denne bebyggelsen vurderes
videre for støytiltak.

Ev. støytiltak på eksisterende støyfølsom bebyggelse skal utføres slik at følgende innfris:
•
•

Innendørs støynivå iht. NS 8175:2012, Lydklasse C for gjeldende bygningstype. Lydklasse D
kan unntaksvis vurderes dersom tiltakets omfang ikke er økonomisk forsvarlig sett opp mot
støydempende virkning.
Tilgang til en avgrenset og allerede opparbeidet hoveduteplass med støynivå Lden ≤ 55 dB for
veg. Det er ikke krav om å skjerme hele uteområdet til en eiendom.

2.2. NS 8175:2012
Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og
Bygningsloven TEK17 og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper".
Kravet til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger er gjengitt i Tabell 2-2, for kontorer er
gjengitt i Tabell 2-3, for barnehager og skolefritidsordninger er gjengitt i Tabell 2-4, for skoler og
andre bygninger til undervisningsformål er gjengitt i Tabell 2-5 nedenfor og for helsebygninger er
gjengitt i Tabell 2-6.
Tabell 2-2: Utdrag av NS 8175, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er
minstekrav. Lydklass D kan også vurderes for eksisterende bebyggelse i de tilfellene omfanget av støytiltaket er
omfattende i forhold til ønsket støydempende effekt. For angivelse av lydkrav i klasse D vises det til NS 8175.
Type brukerområde

Målestørrelse

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder

Lp,A,24h (dB)

I soverom fra utendørs lydkilder

Lp,AF,max (dB)
Natt, kl. 23 – 07

Klasse C
30

45

Tabell 2-3: Utdrag av NS 8175, tabell 35 - lydklasser for kontorer i brukstid. Innendørs lydnivå fra utendørs
kilder. Klasse C er minstekrav. Målestørrelsen Lp,A,T angir A-veid lydtrykknivå i brukstiden, der A står for A-veiing
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og T står for aktuell brukstid. Dersom brukstiden er dagperioden (kl. 07-19) vil dette tilsvare målestørrelsen
Lday.
Type brukerområde

Målestørrelse

I kontor og møterom fra utendørs lydkilder

Lp,A,T (dB)

Klasse C
35

Tabell 2-4: Utdrag av NS 8175, tabell 18 - lydklasser for barnehager og skolefritidsordninger i brukstid.
Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er minstekrav. Målestørrelsen Lp,A,T angir A-veid lydtrykknivå i
brukstiden, der A står for A-veing og T står for aktuell brukstid. Dersom brukstiden er dagperioden (kl. 07-19) vil
dette tilsvare målestørrelsen Lday.
Type brukerområde

Målestørrelse

I oppholdsrom fra utendørs lydkilder

Lp,A,T (dB)

Klasse C
32

Tabell 2-5: Utdrag av NS 8175, tabell 12 - lydklasser for bygninger til undervisningsformål i brukstid. Innendørs
lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er minstekrav. Målestørrelsen Lp,A,T angir A-veid lydtrykknivå i brukstiden,
der A står for A-veing og T står for aktuell brukstid. Dersom brukstiden er dagperioden (kl. 07-19) vil dette
tilsvare målestørrelsen Lday.
Type brukerområde

Målestørrelse

I undervisningsrom/møterom fra utendørs lydkilder

Lp,A,T (dB)

Klasse C
30

Tabell 2-6: Utdrag av NS8175, tabell 24 - lydklasser for helsebygninger. Høyeste grenseverdier for innendørs Aveid lydtrykknivå.
Type brukerområde

I senge- eller beboerrom fra utendørs lydkilder
I undersøkelsesrom, behandlingsrom, operasjonsstue, fra
utendørs lydkilder
I fellesareal Tv-stue fra utendørs lydkilder
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Målestørrelse

Klasse C

Lp,,A,24h (dB)

30

Lp,,AF,max (dB) natt, kl.23-07

45

Lp,,A,24h (dB)

30

Lp,,A,24h (dB)

35
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FORUTSETNINGER OG METODE

3.1. Generelt
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A 2020 etter Nordisk metode for beregning av
vegtrafikkstøy.
Støysoner er generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Nøyaktigheten
bestemmes av oppløsningen på rutenettet i beregningsmodellen.
Tabell 3-1 viser de generelle beregningsforutsetningene oppsummert.
Tabell 3-1: Beregningsforutsetninger oppsummert.
Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442

4 meter

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan

1,5 meter

Oppløsning støysoner

10 x 10 meter

Refleksjoner

1. ordens

Marktype

Myk (absorberende)

Vann, veier og andre harde overflate

Hard (reflekterende)

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger, støyskjermer

0,21

I foreliggende rapport er det beregnet høyeste fasadenivåer for Lden for nærliggende
boliger/støyfølsom bebyggelse langs den nye vegtraséen. Fasadenivåer gir en større nøyaktighet enn
støysonene.
Vår terrengmodell er basert på mottatt 3D kartgrunnlag. Alle veglinjer med høyde og bredde for
traséen er lagt inn i modellen. For bebyggelse er det skilt mellom støyfølsom bebyggelse og andre
bygninger.
På Figur 3-1 vises sammenhengen mellom trafikkvekst og støynivåøkning. Som det fremgår av figuren
skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengde, og/eller i fordelingen av antall biler i
døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar endring av støynivået. Eksempelvis vil et avvik
mellom faktisk og simulert vegtrafikk på 20 % gi en forskjell i støynivå (Lden) på < 0,8 dB. Dobbelt så
stor trafikk gir 3 dB økning av støynivå.

side 10 av

21

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN - DETALJREGULERING MED KU

DELUTREDNING TRAFIKKSTØY

Figur 3-1: Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite at
verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at et økt
støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.
En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av
lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme
gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell
av oppfattet støynivå. Se Tabell 3-2 nedenfor for oversikt.
Tabell 3-2: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.
Økning av støynivå

Reaksjon

1 dB

Knapt merkbart

2 – 3 dB

Merkbart

4 – 5 dB

Godt merkbart

5 – 6 dB

Vesentlig endring

8 – 10 dB

Dobbelt så høyt

3.2. Vegtrafikk
I denne støyutredningen er det lagt til grunn trafikktall for en fremtidig situasjon med nytt vegnett og
utbygging av næringsarealer. Underlagsdata for vegtrafikk er hentet fra en tidligere
forprosjektrapport1 og er vist i Tabell 3-3. Fylkesvegen utformes iht. dimensjoneringsklasse Hø2, som
iht. Statens vegvesen sin håndbok N100 skal benyttes for øvrige hovedveger og andre veger hvor
arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at fartsgrensen settes til 60 km/t.
For alle riks- og fylkesveger krever Vegdirektoratet minimum 20 års framskrivning av trafikktallene
som skal benyttes i støyberegningene. Det er benyttet trafikktall for år 2040 i beregningene, noe som
tilsvarer 20 år.
1

Nytt transportsystem Arendal. Delprosjekt E 17- Arendal havn, Statens vegvesen. 18.11.2014.
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Tabell 3-3: Underlagsdata for vegtrafikk
Fremskrevet situasjon/ Regulert situasjon 2040
Støykilde

Ny fylkesvei til Arendal Havn

ÅDT

TA*

Fartsgrense

Kjt/døgn

%

Km/t

4200

15

60

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT.

Tabell 3-4 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1, gruppe 2 og
gruppe 3. Fordelingen er hentet fra M-128/2014 og gruppe 1 er vurdert representativ for vegen.
Tabell 3-4: Døgnfordeling av vegtrafikk.
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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RESULTATER

4.1. Støysonekart
Tabell 4-1 viser beregnede støysonekart. Det er 4 meters beregningshøyde som er påkrevd
beregningshøyde for støysoner mens 1,5 meters beregningshøyde benyttes for å beskrive støynivå
for utearealer på bakkeplan.
Alle beregningene er basert på ny prosjektert veggeometri lagt inn i beregningsmodellen. Det er kun
beregnet for fremskrevet situasjon i år 2040, da dette er dimensjonerende situasjon for ev. lokale
støytiltak. Det bemerkes at noen boliger fjernes i forbindelse med etablering av ny veg, disse er tatt
ut av beregningsgrunnlaget.
Tabell 4-1: Beregnede støysonekart.
Vedlegg

Beregningsår

Beregningshøyde

Beregningsparameter

Skjermingstiltak

X001

2040

4 meter

Lden

Nei

X002

2040

1,5 meter

Lden

Nei

X101

2040

4 meter

Lden

Ja

X102

2040

1,5 meter

Lden

Ja

Bygninger med støyfølsomt bruksformål som må vurderes videre for tiltak (med beregnet fasadenivå
Lden > 55 dB) er markert med blå farge på samtlige av vedleggene for fremtidig situasjon. Bygningenes
adresse fremgår også av vedleggene for fremtidig situasjon.

4.2. Vurderinger av langsgående skjermingstiltak
De fleste boligene og annen støyfølsom bebyggelse ligger et stykke unna ny fylkesveg. En vurdering
av langsgående skjermingstiltak for utvalgte områder er utført med fokus på støyfølsom bebyggelse
nær ny fylkesveg.
Delområde – Skoleveien/Breivikveien ved rundkjøringa
Ved Skoleveien, rett vest for ny Fylkesveg ligger støyfølsomme bebyggelser/ boliger i gul sone.
Eksisterende boliger Skoleveien 15 (gnr 52, bnr 124), Skoleveien 8 (gnr52, bnr 134) og Skoleveien 10
(gnr 52, bnr 133) ligger opp mot 2 meter over vegsenterlinje og ligger i gul sone. Østlig del av
Skoleveien 12ligger i gul støysone og ligger opp mot 7 meter over vegsenterlinje. Grandehagen
barnehage (T5.1) reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting, med underformål barnehage og har
da deler av sitt uteoppholdsareal i gul sone. Lenger sør-vest for ny fylkesveg ligger eksisterende
boliger i Elly Eydes vei 2 (gnr 52, bnr 632) og Elly Eydes vei 1 (gnr 52, bnr 124). Boligene ligger opp
mot 10 meter over vegsenterlinje. Følgende støyømfintlig bebyggelse vil ha fasadenivå eller
uteoppholdsareal i gul sone pga. ny fylkesveg: Skoleveien 15, Skoleveien 8, Skoleveien 10, Skoleveien
12, Elly Eydes vei 1 og Elly Eydes vei 2.
Det er plassert en langsgående skjerm på ca. 260 meter utstrekning i 3 meter høyde for å undersøke
effekt med og uten langsgående skjerming for boligene/ støyfølsom bebyggelse. Skjermen er ikke
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detaljert mht. ev. vegtekniske grensesnitt, den er først og fremst plassert for å vise effekt av en
langsgående skjerming.

Figur 4-1: Beregnet Lden 1,5 meter over terreng, fremtidig situasjon uten skjermingstiltak. Høyeste beregnet
fasadenivå av Lden uavhengig av etasje. Rød støysone er Lden > 65 dB og gul støysone er Lden > 55 dB.
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Figur 4-2: Beregnet Lden 1,5 meter over terreng, fremtidig situasjon med langsgående skjerm. Høyeste beregnet
fasadenivå av Lden uavhengig av etasje. Skjerm markert med blå linje. Utstrekning ca. 260 meter og høyde 3
meter over terreng. Rød støysone er Lden > 65 dB og gul støysone er Lden > 55 dB.

Som det fremgår av beregningene, vil en langsgående skjerm ha effekt mht. støysituasjonen på
bakkeplan og fasadenivåene får en forbedring på opp mot 8 dB. Alle disse nevnte støyfølsom
bebyggelsene/ boligene nå ikke lenger ligger i gul sone. Dette er en merkbar forbedring av
situasjonen, men som det fremgår av beregningene vil en del av område på ca. 1000 m2 for
barnehage T5.1 fortsatt ligge i gul støysone.
Delområde – Else Hagens vei ved rundkjøringa
Ved Else Hagens vei, rett øst for ny fylkesveg ligger støyfølsomme bebyggelser/ boliger i gul sone.
Eksisterende boliger; Heggedalveien 1 (gnr 52, bnr 412), Heggedalveien 2 (gnr 52, bnr 413) og
Heggedalveien 5 (gnr 52, bnr 594) ligger opp mot 9 meter over vegsenterlinje. Videre litt lenger sør
ligger et bo- og behandlingssenter i Else Hagens vei 6 (gnr 52, bnr 580). De kommunale
omsorgsboligene i T7.1 reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting, underformål helse- og
omsorgsinstitusjon og tillates nyttet til omsorgsboliger med tilhørende funksjoner og anlegg. Vestlig
del av område T7.1 ligger i gul støysone. Eksisterende bo- og behandlingssenter i område T7.1 ligger
opp mot 3 meter over vegsenterlinje. Følgende støyømfintlig bebyggelse vil ha fasadenivå eller
uteoppholdsareal i gul sone pga. ny fylkesveg: Heggedalveien 1, Heggedalveien 2, Heggedalveien 5
og Else Hagens ei 6.
Det er plassert en langsgående skjerm på ca. 120 meter utstrekning i 3 meter høyde for å undersøke
effekt med og uten langsgående skjerming for Else hagens vei 6 og en langsgående skjerm på ca. 170
meter utstrekning i 3 meter høyde for å undersøke effekt med og uten langsgående skjerming for
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Heggedalveien 1, 2 og 5. Skjermene er ikke detaljert mht. ev. vegtekniske grensesnitt, disse er først
og fremst plassert for å vise effekt av en langsgående skjerming.

Figur 4-3: Beregnet Lden 1,5 meter over terreng, fremtidig situasjon uten skjermingstiltak. Høyeste beregnet
fasadenivå av Lden uavhengig av etasje. Rød støysone er Lden > 65 dB og gul støysone er Lden > 55 dB.

side 16 av

21

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN - DETALJREGULERING MED KU

DELUTREDNING TRAFIKKSTØY

Figur 4-4: Beregnet Lden 1,5 meter over terreng, fremtidig situasjon med langsgående skjerm. Høyeste beregnet
fasadenivå av Lden uavhengig av etasje. Skjerm markert med blå linje. Utstrekning til skjerm ved Else Hagens vei
6 ca. 120 meter og høyde 3 meter over terreng. Utstrekning til skjerm ved Heggedalveien 1, 2 og 5 ca. 170
meter og høyde 3 meter over terreng. Rød støysone er Lden > 65 dB og gul støysone er Lden > 55 dB.

Som det fremgår av beregningene, vil en langsgående skjerm ved Else Hagens vei 6 ha effekt mht.
støysituasjonen på bakkeplan og fasadenivåene får en forbedring på opp mot 10 dB. Hele eiendomen
og fasadenivåer til Else Hagens vei 6 kommer ut av gul sone med foreslått skjerm lang ny fylkesveg.
Dette er en merkbar forbedring av situasjonen. En langsgående skjerm ved Heggedalveien 1, 2 og 5
vil ha effekt mht. støysituasjonen på bakkeplan og fasadenivåene får en forbedring på opp mot 5 dB.
Hele eiendommen og fasadenivåer til Heggedalveien 2 kommer ut av gul sone. Dette er en merkbar
forbedring av situasjonen, men som det fremgår av beregningene vil man likevel måtte vurdere
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Heggedalveien 1 og 5 for lokale støytiltak, siden fasadenivåene fortsatt kommer til å ligge et stykke
over Lden 55 dB.

4.3. Bebyggelse som må vurderes videre for lokale støytiltak
Tabell 4-2 angir en liste over bebyggelse med støyfølsomt bruksformål som må vurderes videre for
lokale støytiltak som følge av planen. Oversikt over støynivå før/etter skjerming er også lagt inn i
tabellen. Fasadenivået for Lden tar utgangspunkt i fremtidig situasjon og har kun inkludert trafikk fra
ny fylkkesveg til Arendal Havn, Eydehavn.
Tabell 4-2: Oversikt over adresser som får fasadenivåer på Lden> 55 dB som følge av planen.
Høyeste beregnet
Høyeste beregnet
Lden [dB], regulert
Lden [dB], regulert
situasjon før
situasjon etter
Adresse
Gnr/bnr
skjerming
skjerming
Kommentar
Skoleveien 8

52/134

58

51

Enebolig

Skoleveien 10

52/133

57

54

Enebolig

Skoleveien 15

52/211

57

49

Enebolig

Skoleveien 12

52/722

57

54

Eydehavn skole,
eiendommen
reguleres til
Grandehagen
barnehage (T5.1)

Elly Eydes vei 2

52/632

57

54

Enebolig

Elly Eydes vei 1

52/124

58

55

Enebolig

Else Hagens vei 6

52/580

62

52

Bo- og
behandlingssenter,
eiendommen
reguleres til
omsorgsboligene
(T7.1)

Heggedalveien 1

52/412

64

60

Enebolig

Heggedalveien 2

52/413

58

52

Enebolig

Heggedalveien 5

52/594

58

56

Enebolig

4.4. Situasjonen for næringsområder, boligområde B2.1, undervisning T2.1 og barnehage
T2.2 langs ny fylkesveg.
Næringsområder N6, N7, N8 og N9 reguleres til næring, forretning og kontor som ikke har krav til
støynivå fra vegtrafikk utenfor vindu, det gjelder kun krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs
lydkilder. Næringsområde N1 er allerede regulert til næring. De fleste eksisterende og planlagte
bygningene i næringsområdene ligger langs ny fylkesvegmed fasadenivåer Lden > 55 dB.
Boligområdet B2.1 opprettholdes i ny plan. Formålsgrensene justeres og tilpasses eksisterende
eiendomsgrenser og slik at eksisterende uthus også blir liggende innenfor regulert byggeområde.
Hele området vil ligge utenfor gul støysone. Eydehavn skole reguleres til underformål undervisning
T2.1. Byggeområdet avgrenses i samsvar med eksisterende tomtegrense og gjeldende formålsgrense
mot nord og øst, avgrenset av eksisterende adkomstvei i vest, og Soria Moria barnehage i sør. Hele
området vil ligge utenfor gul støysone. Soria Moria barnehage reguleres til underformål barnehage
T2.2. Over halvparten av utearealet, bare litt helt på grensa til gul sone mot sørøst til barnehageen vil
ha støynivå Lden < 55 dB.
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Det eneste nye byggeområdet for boliger B6.2 i planområdet, vist i figur 1-1 ligger langt fra ny
fylkesveg og ligger derfor langt unna gul sone.

4.5. Videre beregninger på byggeplannivå
Det er kun ny fylkesveg til Arendal Havn, Eydehavn innenfor planavgrensningen som er inkludert ved
vurdering av hvilke bygninger som skal vurderes videre for lokale støytiltak i byggeplanen. I senere
detaljfase/byggeplan må samtlige støykilder i området legges til grunn for dimensjonering av tiltak
ved de utvalgte eiendommene.
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KONKLUSJON

Det er utført støyberegninger i forbindelse med detaljreguleringsplan for ny fylkesveg til Arendal
Havn, Eydehavn i Arendal kommune.
Støyvurderingen angir at det er gunstig å sette av plass til langsgående skjerming forbi Skoleveien,
vest for ny fylkesveg, samt forbi Else Hagens vei 6 og Heggedalveien 2. Høyde og utstrekning er gitt
på foreløpig nivå, men det foreslås at dette detaljeres videre i byggeplan, slik at skjermingstiltakene
til slutt får en god effekt samtidig som at de blir økonomisk forsvarlig. Det er vist at støyskjermene
kan skjerme støyfølsom bebyggelse helt ut av gul sone for flere eksisterende og planlagte bygg.
Langsgående skjerming er også vurdert for Heggedalveien 1 og 5 som gir 4 – 5 dB redusert nivå på
uteareal og fasadenivå, men bebyggelsens plassering medfører at både Heggedalveien 1 og 5 vil få
Lden > 55 dB.
Med skjermingstiltak langs veg som vurdert i denne rapporten, vil 8 av 10 boliger/støyfølsom
bebyggelse føres ut av støysonene. En vurdering av aktualiteten på skjermingstiltak må ses opp mot
kost/nytte vurderinger i byggeplanfase. For ny barnehage og eventuelt skole må hele
uteoppholdsareal skjermes. Og må da sjekkes mot Lday ogsp. Forutsettes at omsorgsboliger skjermes
slik det er planlagt. En videre vurdering av lokale støytiltak vil fokusere på at følgende tilfredsstilles:
•
•

Innendørs støynivå i oppholds- og soverom
Støy på en avgrenset og allerede opparbeidet hoveduteplass for boliger.

Næring, forretning og kontor har ikke krav til støynivå fra vegtrafikk utenfor vindu, det gjelder kun
krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder.
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VEDLEGG A – VANLIGE STØYUTTRYKK OG BETEGNELSER
Begrep

Benevning

Forklaring

A-veid lydtrykknivå

dBA

A-veiet, ekvivalent støynivå
for dag-kveld-natt

LDEN

Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A
(LA, angitt i dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for alle
dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå.
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

A-veide nivå som
overskrides 5 % av tiden,
Fast

L5AF

Desibel

dB

Ekvivalent lydnivå

Lekv,T
LA,ekv,T

Fritt felt

Lydnivå
Maksimalt lydnivå

L
Lmaks

Støy
Støynivå
Veiekurve – A

A

Veiekurve – C

C

ÅDT

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, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall
hendelser
Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på to
måter:
1) For å angi forholdet mellom to størrelser
2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en
referanseverdi.
Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall,
f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer. Noen
ganger markeres at det er A veid verdi ved en A foran ekv.
Normalt er det underforstått.
Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs.
nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker i lydfeltet
mottar lyd bare i en direkte retning i fra lydkilden. Vi snakker ofte
om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved bygningsfasade der
refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke lydnivået
Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.
Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. Lmaks
er svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres.
(tidskonstant som skal brukes, hvilke topper som skal inkluderes).
For å ha entydige forhold brukes faste definisjoner, f.eks. nivået
som overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden for
vegtrafikkstøy (1996) har definert Lmaks til det nivået som
overskrides en viss prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt
verdi.
Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære
og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn
Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som
ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.
Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet
for ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved
de fleste vurderinger av støy. A-kurven framhever
frekvensområdet 2000 - 4000 Hz
Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet
ved høye nivåer. C-kurven har bare en svak demping av de aller
laveste og høyeste frekvenser. Benyttes en del i NS 8175,
bygningsakustikk.
ÅDT (Årsdøgntrafikk) er i prinsippet summen av antall kjøretøy
som passerer et punkt på en veistrekning i året dividert på årets
dager. Antall tunge kjøretøy settes som en andel i prosent.
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