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SAMMENDRAG
Det er utført støyberegninger for ny regulering av Pusnes industri på Tromøya i Arendal
kommune. Den tidligere industritomta skal reguleres til boliger. Støyutredningen er utført iht. T1442.
Støyberegningene og støysonekartene viser at flere fasader ved nye bygninger ved Pusnes ikke
oppfyller grenseverdiene og følgende forhold er ikke oppfylt etter T-1442 for støyfølsom
bebyggelse.
·

Noen av de støyfølsomme byggene er i gul sone fra veitrafikk

Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul sone bør følgende forhold innfris
·

·

Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig
utredning, for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke
overskrides
Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet
uteareal med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til
kommune.

Støyforholdene er dokumentert i denne støyutredningen. Det foreslås at følgende avbøtende
tiltak for veitrafikk gjennomføres for Pusnes:
·
·
·
·

Langsgående skjerm lang Skilsøveien med høyde 2.0 meter
Tette skjermer på balkonger, og absorbenter i underkant av overliggende balkonger, for
de balkonger som har støynivåer over Lden 55 dB for veitrafikk.
Halvparten av oppholdsrom og minimum ett soverom mot stille side/skjermet balkong.
Balkong mot stille side i tilegg for de bygninger som er i gul støysone.

I tillegg er det gjort vurderinger av støy fra småbåthavn og ferge, der det ikke vil være behov for
tiltak for støy fra båttrafikk på Pusnes. Det er også gjort en vurdering av støy fra eksisterende
bebyggelse, der 9 boliger må utredes videre mht. støy.
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SITUASJONSBESKRIVELSE

Figur 1 – Ny situasjonsplan for Pusnes (fra ARK)

Pusnes er i dag er et eldre industriområde på Tromøya utenfor Arendal. Nå skal det reguleres til
et boligområde med variert boligbebyggelse i form av ca. 550 boenheter, samt lokale
senterfunksjoner. Det er en blanding av litt lavere rekkehus og leilighetsblokker med mange
etasjer. All biltrafikken skal komme via Skilsøveien og mye av trafikken går inn i et felles
parkeringsanlegg.
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Figur 2 - Dagens situasjon

3.

MYNDIGHETSKRAV

3.1

Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442
Eksterne støyforhold er regulert av Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging (T-1442). Retningslinjen har sin Veileder til retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle
problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. For innendørs støynivå henvises det videre til
grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175.

Rambøll
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LOVVERK

Plan- og
bygningsloven

FORSKRIFT

STANDARDER

VEILEDERE

TEK
Teknisk forskrift
[TEK07, TEK10, TEK17]

RETNINGSLINJE

Veiledning til
teknisk forskrift

NS 8175

Kap. 13 Inneklima og
helse

Lydklasser for ulike
bygningstyper

Lydforhold i bygninger -

T-1442
Retningslinje for
behandling av støy i
arealplanlegging

M-128
Veileder til Klima- og
miljødepartementets
retningslinje T-1442

Figur 3 - Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone:
-

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 1.
Tabell 1 - Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støysone
Gul sone

Rød sone

Støykilde
Utendørs støynivå

Vei

Havn

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå

i nattperioden

i nattperioden

kl. 23 - 07

kl. 23 - 07

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

55 Lden

45 Lnight

65 Lden

55 Lnight

60 L5AF

L5AF/S er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.
Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien.

Tabell 2 er anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller ny støyfølsom
bebyggelse.

Rambøll
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Tabell 2 - Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger,
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, frittfeltsverdier.

Støykilde

Støynivå på uteoppholdsareal og

Støynivå utenfor soverom,

utenfor vinduer til rom med

natt kl. 23 – 07

støyfølsomt bruksformål
Vei

55 Lden

70 L5AF

Havn

55 Lden

60 LAFmax

Rom til støyfølsom bruk vil være oppholdsrom og soverom. Støykravene gjelder derfor ikke
nødvendigvis ved mest utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er
plassert i bygningen. Støygrensene gjelder også for uteoppholdsareal som er egnet for
rekreasjon i tilknytning til bygningen. Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller
annet nærområde til bygning som er avsatt til opphold og rekreasjonsformål.
NS 8175 angir ulike krav til innendørs lydnivå som følge av utendørs lydkilder for ulike bygninger
med ulike bruksformål. Tabell 3 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs lydnivå fra
utendørs lydkilder for boliger.
Tabell 3 - Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent og maksimalt
lydtrykknivå Lp,AeqT og Lp,AFmax

Type brukerområde

Målestørrelse

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder

Lp,Aeq,24h (dB)

30

I soverom fra utendørs støykilder

Lp,AFmax (dB)

45

natt, kl. 23-07

Klasse C

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer.
Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over
grenseverdien.

Støy fra havn gjelder for blant annet kaier for hurtigbåter osv. Havn avgrenses utover i sjø av
området hvor havneaktiviteter foregår, for eksempel av naturlig manøvreningsområde for skip
som skal legge til kai.

4.

BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG
Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy1. Denne
metoden tar hensyn til følgende forhold
-

1

ÅDT (årsdøgntrafikk)
Andel tungtrafikk
Hastighet
Trafikkfordeling over døgnet
Veibanens stigningsgrad
Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok V716 Statens vegvesen, 2014.

Rambøll

10-(24)

STØYUTREDNING

-

4.1

Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark

Trafikkdata for vei
I henhold til retningslinjene skal det beregnes støy for prognosesituasjon 10-20 år frem i tid. I
flere av de store byene er et av hovedmålene til NTP 2018-2029 at trafikkveksten skal skje
gjennom at flere går, sykler eller velger kollektivtransport (nullvekstmålet). Trafikktall er oppgitt
av Rambøll avd for trafikk, se også egen trafikkanalyse og figuren under.
Tabell 4 - Trafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget.

Veilinje

Skilsøveien

ÅDT før

ÅDT etter

Andel

utbygging

utbygging

tunge

1700

500-4000

6

Fartsgrense

30-50 km/t

Figur 4 - Trafikkgrunnlag benyttet i støyutredningen

Det er benyttet trafikkfordeling for typisk riksvei, der 75 % av trafikkmengden er på dagtid, 15
% på kveldstid og 10 % på natt for alle veier.2
For andre veier på andre sider av fjorden er nærmeste vei Kystien som har en oppgitt
trafikkmengde på rundt 16 000 biler med en fartsgrense 50 km/t. Ut fra sjablongmetoden vil den
gule sonen strekke seg ut ca 400 meter med refleksjoner av hard mark (vannet). Nærmeste
støyfølsomme bebyggelse for nye Pusnes er ca 500 meter unna. Sjablongmetoden er en
konservativ beregningsmetode og dermed er det ikke nødvendig å inkludere Kyststien som
støykilde i denne støyutredningen.

2

Rambøll

Miljødirektoratet, 2014: M-128 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442),
s.238
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4.1.1 Redusert trafikkmengde og trafikk

I trafikkanalysen er det også gjort en vurdering av en mer realistisk trafikkmengde på
Skilsøveien i forhold til tallene til NVDB. Figuren for disse trafikktallene er under:

Figur 5 - Trafikktall som anses å være mer realistisk

Trafikkøkningen for det nye tiltaket er lik for begge trafikkalternativ, men trafikktallene for
eksisterende Skilsøvei er delt opp i flere delstrekninger opp mot Nasjonal Vegdatabank som har
samme trafikkmengde gjennom området helt ut til fergeleiet.

4.2

Trafikkdata for båt og fergetrafikk
Ut fra rutetabellen3 til Tromøy-Arendal-Histøy er det ca. 35 avganger i døgnet med ferge til og fra
Skilsø. I rushtrafikken er det 4 ganger i timen, mens resten av døgnet er det to ganger i timen.
Fergen går ikke mellom 01:00-06:15. En typisk personferge har et lydnivå på rundt Lw = 105 dB
som tilsvarer en trailer på tomgang. På grunn av opphold store deler av døgnet vil
støyutbredelsen fra fergen være begrenset ut mot Pusnes.

4.3

Beregningsmetode og inngangsparametere
Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.
Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig kartgrunnlag.
Beregningene er utført med SoundPLAN v. 8.2. De viktigste inngangsparametere for
beregningene er vist i Tabell 5.
3

Skilsoferga.no/rute-tabell-byfjorden. 2020-12-21
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Tabell 5 - Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget

Egenskap

Verdi

Refleksjoner, støysonekart

1. ordens (lyd som er reflektert fra én flate)

Refleksjoner, punktberegninger

3. ordens (lyd som er reflektert fra tre flater)

Markabsorpsjon

Generelt: 1 (myk mark, dvs. helt lydabsorberende).
Vann, veier og andre harde overflater: 0 (reflekterende)

Refleksjonstap bygninger,
støyskjermer

Rambøll

1 dB

Beregningshøyde, støysonekart

4 m og 1,5 m

Oppløsning, støysonekart

5x5m

Beregningshøyder, bygninger

1,8 m + 3 m per etasje
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RESULTATER
Figuren under viser støysonekart for nåværende situasjon.

Figur 6 - Støysonekart for eksisterende situasjon

Rambøll
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Figur 7 - Støysonekart for Pusnes

Figur 7 viser situasjon etter utbygging, der er bygningene som er i nærheten av Skilskøveien
som er i gul eller rød sone. Rød sone er en sone der en ikke bør tillate støyfølsom bebyggelse
uten avbøtende tiltak som får bygningene ut av rød sone. Trafikkanalysen har gjort en egen
vurdering ut fra oppgitte trafikktall og figur 4 angir mer realistiske trafikktall. I tillegg er det sett
på muligheten for å redusere fartsgrensen som er miljø/sikkerhetstiltak på Skilsøveien inn mot
Pusnes.
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Figur 8 - Redusert fartsgrense og realistisk ÅDT

Med denne trafikkmengden og i tillegg redusert fartsgrense (30 km/t), er det ingen bygniger i
rød sone. I tillegg er det noen bygninger som kommer ut av gul sone.

5.1

Uteoppholdsarealer
Mesteparten av felles uteoppholdsarealer på bakkeplan er utenfor gul/rød sone, med unntak av
arealene nærmest Skilsøveien, som hovedsakelig skal være parkeringsarealer og kjøreveg.
For balkonger som er plassert på fasader i gul eller rød sone som vist i figur 6 vil det være behov
for avbøtende tiltak på balkong. For fasader med overskrideleser på 1-3 dB vil det være
tilstrekkelig med tett rekkverk opp til en viss høyde, mens balkonger som har lydnivå over L den
59 dB vil det kunne bli behov for delvis eller full innglassing, men dette må detaljeres senere i
prosessen.
For bygningene ved Pusnes skal alle leiligheter i gul/rød sone være gjennomgående og skal i
tillegg ha balkonger på hver side av leiligheten. Her vil det for boenheter med lydnivå over Lden
59 dB på fasade ikke være behov for å tiltak på balkong, da leilighetene vil ha en balkong mot
stille side i tillegg. Men det anbefales å gjøre skjermingstiltak på støyutsatte balkonger, spesielt
hvis det er støyfølsomme rom som vender ut mot balkongen.
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Avbøtende tiltak

Figur 9 - Støyskjerm markert i blått får bygninger ut av rød sone

For begge trafikkalternativ er det beregnet med langsgående skjerm ved Skilsøveien der
Skilsøveien er plassert høyere enn bebyggelsen helt sør ved planområdet. Denne får 3 bygninger
ut av gul sone.
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Maksimalnivå i soverom
I tillegg til krav til ekvivalent støynivå i oppholdsrom, er det krav til innendørs maksimalt lydnivå
på natten, Lp,AFmax ≤ 45 dB på soverom. Kravet gjelder først når det er flere enn 10 hendelser om
natten som overskrider dette nivået innendørs. Som følge av dette vil maksimalnivåer (Lp,AFmax)
være dimensjonerende dersom ti (10) hendelser har støynivå mer enn 15 dB over
døgnekvivalentnivået (Lp,A,24h).
For Pusnes er ekvivalentnivået dimensjonerende for lydisolasjon på fasader.

5.4

Småbåthavn og ferge
Støynivå fra fritidsbåter kan i sommeperioden være en støybelastning og sjenanse for bebyggelse
nær sjøen. I trafikkerte områder kan det være et stort antall passeringer i høysesongen. Det er
få klager på støy fra småbåter, og det er ikke kjent hvor mange som føler seg forstyrret ufra M1284. Det anbefales å stille krav til begrenset/ingen bruk om natten (mellom 23-07), og
eventuelle andre tiltak for småbåthavnen for å begrense støy, slik som plassering av
høytrykksspylere, begrense tomgang og farten inne i havnen.
For våren, høsten og vinteren er støy fra småbåthavner sjeldent en konflikt, og det skal være en
betydelig andel båt-trafikk om sommeren før eventuelle grenseverdier overskrides.
For fergen er det ca. 35 avganger i døgnet. En typisk personferge har et lydnivå på rundt Lw =
105 dB som tilsvarer en trailer på tomgang. På grunn av opphold store deler av døgnet vil
støyutbredelsen fra fergen være begrenset ut mot Pusnes, og det nye området vil ikke være i gul
sone fra båt-trafikk.

5.5

Eksisterende bebyggelse
Det nye tiltaket fører til økt trafikk på Skilsøveien og videre ut mot Tromøybrua. Dermed er det
gjort en beregning for eksisterende bebyggelse langs Skilsøveien. Ut fra trafikkanalysen er det
strekningen fra utbyggingsområdet til Knekken hvor det er høyest trafikkøkning i forhold til
eksisterende trafikk, og hvor det kan bli aktuelt med tiltak for eksisterende bebyggelse.
For å få krav til tiltak ved trafikkøkning på eksisterende vei, må det medføre at eksisterende
bygninger får en merkbar av støyen (over 3,0 dB) og overskrider grenseverdi i T-1442. For å få
en økning på 3,0 dB må det være minst en fordobling av trafikken på veien.
Beregninger viser i vedlegg 6 at det er 9 boliger som får økt støynivå på over 3,0 dB langs
Skilsøveien. Disse må vurderes for tiltak. Det er ikke hensiktsmessig å bygge støyskjerm langs
vei da alle boligene ligger høyere plassert enn veien.
Tabell 6 - Boliger som må vurderes for tiltak i en senere fase

Adresse

4

Endring større enn
3,0 dB

Vurdere tiltak på
uteplass

Skilsøveien 376
Skilsøveien 374

Ja
Ja

Ja
Ja

Vurdere tiltak
fasade for
innendørs støynivå
Ja
Ja

Skilsøveien 371
Skilsøveien 375
Skilsøveien 369

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

M-128:2016 – Veileder til retningslinje T-1442
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Skilsøveien 343
Høydebakken 2
Skilsøveien 321B*

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Skilsøveien 321*
Ja
Ja
Ja
·
Skilsøveien 321 og Skilsøveien 321 B er ikke beregnet, men basert på avstand fra veien
antas det at disse to boligene også har fått en endring over 3,0. Må beregnes før
vurdering av tiltak.
Disse boligene må befares, der krav ift. støy vil være at innendørs lydnivå for oppholdsrom skal
være mindre enn 30 dB, og alle boenheter har tilgang til en uteplass med tilstrekkelig med
solforhold og lydnivå Lden ≤ 55 dB. Det betyr ikke at alle balkonger/uteplasser tilknyttet boligen
skal støyskjermes, men minst 1 uteplass per boenhet skal ha lydnivå som oppfyller krav
uteoppholdsareal iht. til T-1442.
For økning i trafikkmengde gjelder logaritmisk addisjon som vist i Figur 10. Dette innebærer
blant annet at en dobling i trafikkmengde, som tilsvarer en økning i trafikkmengde på 100 %, vil
føre til en relativ økning i støynivå på 3 dB.

Relativ forskjell i støynivå for ulike
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Figur 10 Relativ forskjell i lydnivå ved økning i trafikkmengde
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Figur 11 Trafikkøkning fra området til Tromøybrua

Relativ trafikkøkning fra Pusnes og utover mot Tromøybrua varierer fra 180% til ned mot 20%
ved Tromøybrya. Det betyr at lengst unna Pusnes mot Arendal så vil relativt trafikkøkning
generere under 1 dB høyere støynivå på eksisterende bebyggelse på grunn av utbyggingen på
Pusnes. Det er i denne rapporten tatt med de boligene som får mer enn 3,0 dB økning og som
må vurderes for tiltak ved full utbygging på Pusnes.
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VURDERINGER
Støyutredningen viser at det er avvik fra retningslinjen T-1442 for bygningene nærmest
Skilsøveien. Det forutsettes at alle bygninger i prosjektet skal ha støyfølsomme funksjoner. Det
gjøres oppmerksom på at bygninger som ikke er støyfølsomme, ikke har krav til utendørs
støynivå.
Trafikkanalysen har gjort en vurdering av eksisterende trafikktall som viser at trafikktall på
nåværende Skilsøvei er litt lavere gjennom området enn oppgitte tall i NVDB. Dette fordi NVDB
ikke differensierer ÅDT i like stor grad med hensyn til avkjørsler i nærheten av Pusnes. I tillegg
ønsker prosjektet å senke hastigheten til 30 km/t på veistrekningen på vei inn mot området.
Beregningene med alternative trafikktall viser at flere bygninger kommer ut av gul sone, og det
vil ikke være noen bygninger i rød støysone.
For de bygningene som fremdeles er i gul sone, er anbefalte tiltak i T-1442 at alle boenheter har
en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Bygninger
med leiligheter i gul støysone skal være gjennomgående og i tillegg har uteplasser på begge
sidene av leilighetene/bygningene. For leiligheter hvor den ene uteplassen er i gul sone anbefales
det å gjøre tiltak for å dempe støyen ned mot grenseverdi for uteoppholdsareal. Dette kan for de
fleste bygningene gjøres med tett rekkverk og absorbenter i underkant balkong. For leiligheter
med lydnivå over Lden 59 dB (dette gjelder for 4 bygninger) kan det bli aktuelt å tette igjen deler
av balkongen for å få ned lydnivået ned mot Lden 55 dB. Dette må detaljeres.
Det betyr at selv om noen av bygningene plasseres i gul sone, vil det være gode boforhold mht.
støy. For de oppholdsrom som har fasadenivå over Lden 55 dB vil det gjøres tiltak på fasaden slik
at krav til innendørs lydnivå vil være oppfylt. Lydkrav til vinduer og veggkrav må vurderes når
planløsning er nærmere kjent.
Økt trafikkmengde som fører til økte støynivåer for eksisterende bebyggelse før Pusnes er
vurdert, og 9 boliger må befares og vurderes videre da de får en økning av støyen på minst 3,0
dB og er i gul/rød sone.

7.

APPENDIKS A

7.1

Definisjoner
Tabell 7 - Definisjoner brukt i rapporten.

A-veid, dBA

Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de
frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges
forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor
hørselen har lav følsomhet.
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Dag-kveld-natt lydnivå,

A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5

Lden

dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed hensyn
til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir produsert, og
støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag til totalnivå enn
på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning over et år. Lden
skal alltid beregnes som frittfeltverdier.

Frittfelt

Med lydmåling (eller beregning) i fritt felt, menes at mikrofonen er
plassert slik at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l.
Frittfelt finnes bare utendørs.

1. ordens refleksjoner osv.

Lyd som er reflektert fra én flate på vei fra kilden til mottakeren kalles en
1. ordens refleksjon. Lyd som er reflektert fra to flater kalles 2. ordens
refleksjon osv.

arealplanlegging

Miljøverndepartementets retningslinje for eksterne støyforhold, som angir
ulike støysoner for ulike typer bebyggelse og ulike støykilder. Når det
gjelder innendørs støynivå henvises det videre til grenseverdier gitt i
norsk standard NS 8175.

M-128

Veileder til støyretningslinjen T-1442

NS 8175 Lydforhold i

NS 8175 angir tallfestede krav til lydforhold i bygninger, med

bygninger –

utgangspunkt i funksjonskravene i TEK. Forskriftens minstekrav til

Lydklassifisering av ulike

søknadspliktige tiltak anses oppfylt når kravene i lydklasse C er innfridd.

T-1442 Retningslinje for
behandling av støy i

bygningstyper
L5AF

A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms og
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode.

Ctr, Cx,

Korreksjon for ulike støytyper som benyttes ved beregning av en fasades
samlede luftlydisolasjon. Det korrigeres for veg, bane og fly, hastighet,
skjerming, type tog og type flyplass. Korreksjonsverdiene går fra C1 –
C6. Ctr tilsvarer C2 og er standard veitrafikk ved 50 km/t.

Støyfølsom bebyggelse

Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.

Gul og rød sone

Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

Støysone

Sone for støy angitt på kart som er definert av myndigheter, og der
sonegrensene er fastsatt ved gitte nivåer for støy.

Uteareal

Område nær en aktuell bygning hvor mennesker oppholder seg, og som
er avsatt for rekreasjon slik som sitteområde, lekeplass, balkong.
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Utendørs lydkilde

Lydkilde som ikke er en integrert del av en bygning, som vegtrafikk, tog,
fly, trikk, industri o.l., samt strukturlyd fra tunneler og kulverter med
vegtrafikk og skinnegående trafikk.

ÅDT

Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt vegstrekning per år
delt på 365 døgn.

ÅDT-T, % tungtrafikk

Andel av trafikken som består av tunge kjøretøy, lastebiler, store
varebiler etc.

7.2

Miljø
Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest
personer i Norge.5. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om lag 80 % av
støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske
lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og
opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie
omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder
vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne.

7.3

Støy – en kort innføring
Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i
hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået
måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et
ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000
Hz). Ved ca. 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk
smerte i ørene.
Menneskeøret kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En endring
på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en
fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre
faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.
For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået
øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i
Tabell 8. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og
det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det
også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy.
Tabell 8 Endring i lydnivå og opplevd effekt.

5
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Endring

Forbedring

1 dB

Lite merkbar

2-3 dB

Merkbar

4-5 dB

Godt merkbar

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/
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5-6 dB

Vesentlig

8-10 dB

Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå
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VEDLEGG
VEDLEGG 1: STØYSONEKART FOR EKSISTERENDE SITUASJON
VEDLEGG 2: STØYSONEKART FOR NY SITUASJON UTEN TILTAK
VEDLEGG 3: STØYSONEKART FOR NY SITUASJON MED REALISTISK ÅDT
OG REDUSERT FARTSGRENSE
VEDLEGG 4: STØYSONEKART FOR NY SITUASJON MED TILTAK
VEDLEGG 5: STØYSONEKART FOR NY SITUASJON MED REALISTISK ÅDT
OG REDUSERT FARTSGRENSE MED TILTAK
VEDLEGG 6: STØYBEREGNINGER FOR EKSISTERENDE BEBYGGELSE
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Pusnes Reguleringsplan
Vedlegg 1 - Eksisterende situasjon

Situasjonsbeskrivelse
Eksisterende situasjon med nåværende
bygning og trafikk
støykilde: vei
Prosjektnummer: 1350041646

Beregningsparametere
Beregningshøyde: 4 m
Oppløsning: 5x5 meter
Enhet: Lden
Dato: 06.01.2021

Lden dB(A)
55 <=
65 <=

< 65
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Pusnes Reguleringsplan
Vedlegg 2 - Ny situasjon uten tiltak

Situasjonsbeskrivelse
Støysonekart etter utbygging
støykilde: vei
Prosjektnummer: 1350041646

Beregningsparametere
Beregningshøyde: 4 m
Oppløsning: 5x5 meter
Enhet: Lden
Dato: 06.01.2021

Lden dB(A)
55 <=
65 <=

< 65
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Pusnes Reguleringsplan
Vedlegg 3 - Ny situasjon med realistisk ÅDT og redusert fartsgrense

Situasjonsbeskrivelse
Støysonekart etter utbygging med en mer
realistisk ÅDT, og fartsgrense 30 km/t p
å Skilsøveien
støykilde: vei
Prosjektnummer: 1350041646

Beregningsparametere
Beregningshøyde: 4 m
Oppløsning: 5x5 meter
Enhet: Lden
Dato: 06.01.2021

Lden dB(A)
55 <=
65 <=

< 65
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Pusnes Reguleringsplan
Vedlegg 4 - Ny situasjon etter tiltak

Situasjonsbeskrivelse
Etter utbygging med tiltak som støyskjerm
med høyde 2.0 meter
støykilde: vei
Prosjektnummer: 1350041646

Beregningsparametere
Beregningshøyde: 1,5 m
Oppløsning: 5x5 meter
Enhet: Lden
Dato: 06.01.2021

Lden dB(A)
60 58
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Pusnes Reguleringsplan
Vedlegg 5 - Ny situasjon etter tiltak med redusert ÅDT og fartsgrense

Situasjonsbeskrivelse
Etter utbygging med tiltak som støyskjerm
med høyde 2.0 meter
støykilde: vei
Prosjektnummer: 1350041646

Beregningsparametere
Beregningshøyde: 1,5 m
Oppløsning: 5x5 meter
Enhet: Lden
Dato: 06.01.2021

Lden dB(A)
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Pusnes Reguleringsplan
Vedlegg 6 - Støyberegninger for eksisterende bebyggelse

Situasjonsbeskrivelse
Beregninger for eksisterende bebyggelse
som følge av økt trafikk på Skilsøveien.
Boliger som får minst 3,0 dB økning og er
i gul sone må vurderes for tiltak i en
senere fase.
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støykilde: vei

3,1
3,1
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Prosjektnummer: 1350041646

Beregningsparametere
Beregningshøyde: 1,5 m
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Oppløsning: 5x5 meter
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Dato: 11.01.2021
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