RAPPORT
Støleveien 170, Grimstad - detaljregulering
Vurdering av støy fra veitrafikk
Kunde:

Støleveien 170 AS v/ Anders Øynes

Sammendrag:
Det planlegges oppføring av fem nye boliger i Støleveien 170 i Grimstad kommune. I forbindelse med
detaljregulering er det foretatt en vurdering av støy fra veitrafikk. Aktuell tomt ligger vest for
Støleveien.
Gul støysone strekker seg litt inn over tomta og berører så vidt ett av byggene.
Planlagt felles lekeplass ligger delvis i gul støysone. Forslag til skjermingsløsning for lekeplassen er
presentert i rapporten.
Fire av fem boliger ligger utenfor støysone og får stille side ved alle fasader.
En av fem boliger (nr. 2 fra nord) får stille side mot nord, sør og vest. Dersom soverom i dette bygget
legges med luftemulighet til en eller flere av disse fasadene oppfylles anbefalingen om stille side i T1442 for alle boligene.
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1

Bakgrunn

Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Støleveien 170 AS gjort en vurdering av veitrafikkstøy i
forbindelse med detaljregulering. Aktuell tomt omfatter Gnr./Bnr. 74/134 i Grimstad kommune.
Aktuell tomt er markert i Figur 1 under.

Figur 1 Kart med markør på aktuell tomt (kilde: https://kart.finn.no/)

2 Situasjonsbeskrivelse
Det planlegges fem nye boliger i Støleveien 170 i Grimstad kommune. Tomten ligger vest for
Støleveien og er utsatt for støy fra denne.

3

Underlagsdokumentasjon

Tabell 1 Mottatt underlagsdokumentasjon

Dokument

Tegningsnr.

Rev. Dato

A30-10

17.03.2021

Illustrasjon_270121-A3-L

-

27.01.2021

Plankart_250521-A3 1-500

-

25.05.2021

A30-10 Terrengsnitt

4

Mottatt dato

01.07.2021

Grenseverdier

4.1 Generelt
Reguleringsbestemmelser og kommuneplanbestemmelser vedtas av kommunen og er juridisk
bindende. Dersom det ikke foreligger noen krav om støy i disse bestemmelsene, kan
Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442, legges til grunn. Retningslinjen er veiledende og ikke
juridisk bindende. I tillegg er det i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven gitt generelle krav til
lydforhold i bygninger.

4.2 Kommuneplanbestemmelser
I Grimstad kommunes kommuneplan «Bestemmelser kommuneplanens arealdel 2019-2031» står
følgende:
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§ 2.8.3 Krav til areal
a) Til lekeareal skal det settes av minst 25 m2 per boenhet.
b) Til felles uteoppholdsareal skal det settes av minst 15 m2 per boenhet.
c) Til privat (skjermet) uteoppholdsareal skal det settes av minst 8 m2 per boenhet.
d) Det enkelte område for lekeplass / felles uteoppholdsareal skal ikke være mindre enn 200 m2. Ved
samlokalisering gjelder minstekravet det totale arealet.
e) Areal med støyforhold over 55 dB(A) samt arealer brattere en 1:3 eller smalere enn 2 meter kan ikke
medregnes.

4.3 Utendørs støyforhold – Miljøverndepartementets retningslinjer
Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442/2021
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

4.3.1

Støysoner

I retningslinje T-1442 opereres det med to typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet
nivå:
Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål.
Gul sone er en vurderingssone hvor bygning med støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Tabell 2 – Praktisk støysoneinndeling fra T-1442/2021, alle tall i dB

GUL SONE
Støykilde

Vei

RØD SONE

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

Stille side
Stille side er definert som en side av bygningen hvor nedre grense for gul støysone er tilfredsstilt.
T-1442/2021 anbefaler for nedre del av gul støysone, at alle boenheter skal ha stille side hvor soverom
kan plasseres. For øvre del av gul støysone anbefales krav om at alle boenheter skal ha stille side og at
minst et soverom skal plasseres mot denne siden. Hensikten med denne anbefalingen er at beboere
skal kunne ha luftemulighet mot en stille side med åpent vindu.
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4.4 Innendørs støynivå – Byggeforskriftene
Byggeforskriftenes krav til lyd- og støyforhold kan anses innfridd om en tilfredsstiller grenseverdiene i
lydklasse C i NS 8175. Aktuelle grenseverdier i oppholds- og soverom i boliger til støy fra utendørs
støykilder er:



Døgnekvivalentnivå:
Maksimalnivå i soverom på natt, kl. 23-07:

Lp,Aeq,24h = 30 dB
Lp,AF,max = 45 dB

Maksimalnivåkravet gjelder på steder med stor trafikk om natten. Dette er definert som 10 hendelser
eller flere som overskrider grenseverdien i nattperioden.
Kravene gjelder med lukkede vinduer, men med tilfredsstillende ventilasjon, dvs. åpne ventiler eller
balansert ventilasjon.

5

Forutsetninger

5.1 Trafikkforhold – vei
Trafikktall for Støleveien er hentet fra Statens Vegvesen (Nasjonal Vegdatabank). Eksisterende
trafikktall er fremskrevet 20 år frem i tid, dvs. til 2041, i henhold til prognoser i Nasjonal Transportplan
for tidligere Aust-Agder fylke.
Trafikkfordelingen på veiene antas å tilsvare gruppe 2-vei i M-128, kap. 9.2.2, hvor andelen på
dag/kveld/natt er henholdsvis 84/10/06 (%). Tabell 3 viser trafikktallene som er lagt til grunn for
trafikkstøyberegningene.
Tabell 3 - Trafikktall 2041

ÅDT

Telleår

ÅDT i 2041
(benyttet I
beregninger)

900

2020

1 200

Grunnlagsdata

Vei
Støleveien

Andel tunge
kjøretøy

Hastighet

12 %

50 km/t

5.2 Metode
Støyberegningene er utført etter Nordisk metode for beregning av veitrafikkstøy. Programmet CadnaA,
versjon 2021 MR 1, er benyttet. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt
kartunderlag. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og
refleksjonsforhold fra eksisterende bebyggelse. Det er generelt benyttet myk mark i beregningene.

6 Resultat av støyberegninger
Vedlegg 1 viser døgnvektet ekvivalentnivå, Lden, fra veitrafikkstøy i 1,5 meter høyde over bakkenivå.
Vedlegg 2 viser døgnvektet ekvivalentnivå, Lden, fra veitrafikkstøy i 4 meter høyde over bakkenivå.
Vedlegget viser også høyeste beregnede Lden-nivå på fasader.
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6.1 Støynivå på utendørs oppholdsareal
Deler av tomten nærmest veien ligger i gul støysone som definert i retningslinje T-1442/2021 i 1,5 m
høyde.
Dersom private uteplasser for hver enkelt bolig plasseres over carport og/eller garasje, på baksiden
eller sidene av boligene (mot vest, nord eller sør) eller på takterrasser vil alle disse uteplassene ha
tilfredsstillende lydforhold med støynivå Lden < 55 dB uten skjermingstiltak.
Del av planlagt felles lekeplass vil ligge i gul støysone uten skjermingstiltak som vist i Figur 2.

Figur 2 Planlagt lekeplass markert i grønt.

Dersom det bygges en 1,3m høy støyskjerm langs lekeplassens østlige grense som vist i Figur 3 vil hele
lekeplassen ha tilfredsstillende lydforhold med støynivå Lden < 55 dB, og kravet om minst 200 m2 egnet
lekeplass i kommuneplanen er oppfylt.

Figur 3 Planlagt lekeplass markert i grønt. 1,3 m høy støyskjerm vist som blå linje.
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Skjermens effekt forutsetter at terrenget på lekeplassen heves/planeres til kotehøyde 11 og at toppen
av skjermen får kotehøyde 12,3 som vist i Figur 4. Dersom lekeplassen heves/planeres til en annen
kotehøyde burde det gjøres en ny beregning av nødvendig skjermhøyde for å oppnå tilfredsstillende
lydforhold på lekeplassen.

Figur 4 Planlagt lekeplass med 1,3 m høy støyskjerm.

7

Stille side

Det er beregnet døgnekvivalent fasadenivå, LAeq,24h, og maksimalnivå, L5AF, på alle fasader.
Med planlagt plassering og utforming av boligene, vil fire av fem boliger ligge utenfor støysone. Disse
får dermed "stille side" på alle fasader.
Bolig som ligger som nr. 2 fra nord (nest øverst) vil ha fasade nærmest Støleveien (mot øst) som ligger
litt inn i gul støysone. For å tilfredsstille anbefalingen om "stille side" bør soverom i denne boligen
plasseres i de tre andre fasadene slik at de får vindu og luftemulighet utenfor støysonen.

8

Fasadetiltak

Det er beregnet døgnekvivalent fasadenivå, LAeq,24h, og maksimalnivå, L5AF, på alle fasader.
Fasadenivåene er så lave at det ikke er behov for lydisolerende tiltak i fasadene utover normal
byggeskikk og dagens krav til varmeisolering, dvs. at det bygges med tett platekledning på yttervegger
både inne og ute, dvs. vindtetting av GU-gips. Videre forutsettes det balansert ventilasjon i byggene,
dvs. ingen ytterveggs-ventiler.
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