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Sammendrag

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bekkerhus boligområde, Tingberget i Evje og
Hornnes kommune, er det foretatt beregning av støy fra vegtrafikk.
Det er foretatt trafikkstøyberegninger for planlagt bebyggelse.
Uten tiltak vil fasader mot veg, i fremste husrekke, bli utsatt for støynivå Lden 60 dBA. Området
mellom husene og fv 42 vil ligge i gul sone.
Uteområder på bakkeplan mot sør vil få støy lavere enn grenseverdien.
Utendørs oppholdsplass på terrasser over carport vil få støy over grenseverdien uten skjerming. Det
presiseres at dette er beregnet uten bod plassert mot veg på terrassen.
Støy på utendørs oppholdsplass på terrasser over carporter er beregnet med bod som forutsatt i
planforslaget. Støyen på alle terrassene i husrekken mot veg vil bli lavere enn grenseverdien.
Bod som foreslått i planen er en forutsetning for å tilfredsstille grenseverdien.
For å skjerme fasade mot veg og området mellom husrekke og veg, foreslås skjerming med voll langs
gs-vegen. Det spares igjen en åpning for adkomst mellom gs-vegen og planområdet.
Topp voll høyde 1,5 m over gs-vegen vil medføre at støynivå i 1. etasje i alle boligene reduseres til
under grenseverdien. Støynivået i uteområdet mot vegen reduseres og det blir en sone med støy
lavere enn grenseverdien langs fasaden.
Alternativt til voll kan slik skjerming eventuelt utføres med støyskjerm.
Støynivået ved fasade i 2. etasje vil ikke få merkbar effekt av tiltaket og vil fremdeles få støynivå Lden
59-60 dBA. Det er foretatt kontrollberegning av innenivå i mest støyutsatte oppholdsrom.
Innestøyen er beregnet til Lekv 26 dBA og tilfredsstiller grenseverdien. Det vil ikke være behov for
ytterligere skjermingstiltak i fasader ut over det som framkommer av valgt standardløsning.
Kristiansand 24.06.2015
ViaNova Kristiansand AS

Prosjektleder

Kontrollert
Bekkerhus boligområde i Evje – Støy fra vegtrafikk

3
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INNLEDNING

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bekkerhus boligområde, Tingberget i Evje og
Hornnes kommune, er det foretatt beregning av støy fra vegtrafikk.
Det er foretatt trafikkstøyberegninger for planlagt bebyggelse.
Beregningene er utført av ViaNova Kristiansand AS.

2

PLANGRUNNLAG

Beregningene er basert på foreliggende digitalt kart. Kartet gir plansituasjonen for eksisterende
bebyggelse og kotehøyder for terreng.
Kartet danner grunnlag for den digitale beregningsmodellen.
Trafikkdata er fra Statens vegvesens trafikktellinger. Trafikkmengden er i henhold til metoden
framskrevet 10-20 år til beregningstidspunktet år 2035.
Eventuelle eksisterende bygg og skjermer av betydning for støyen er lagt inn i beregningsmodellen.
Planlagt bebyggelse for planområdet er lagt inn i beregningsmodellen. Det planlegges horisontalskilte
leilighetsbygg i 2 etasjer.

3

BEREGNINGSMETODE

Beregningene er utført etter Nordisk Beregningsmetode for vegtrafikkstøy.
I detaljarbeidet er det benyttet Novapoint Støy for beregning av utestøy. Programmet benytter digital
terrengmodell (3D-informasjon), vegdata, trafikkdata med videre.
Innestøy er beregnet etter Byggforsk Håndbok 47 med tilhørende datasamling og beregningsverktøy.

4

TRAFIKKDATA

Det foreligger trafikktall fra Statens vegvesen for fv 42, Arendalsvegn. Det er lagt til grunn skiltet
hastighet.
Trafikkmengden er framskrevet med 2% årlig økning til beregningstidspunktet.
Døgnfordeling av trafikken er i henhold til M-128, Veileder til T-1442. Det er regnet med fordeling i
gruppe 1, typisk riksveg.
Tungtrafikkandel er 10% tunge.
Trafikkgrunnlaget er ihht metoden framskrevet til beregningstidspunktet år 2035.
Veg
Fv 42, Arendalsvegen

ÅDT
2000

Trafikkmengde år 2030
Dag (%)
Kveld (%)
75
15

Natt (%)
10
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Fart
km/t
50

Tunge
%
10
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TILTAKSKRITERIER
T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn.
Det skal kartlegges utendørs forhold, frittfeltverdi, for to støysoner; rød og gul.
Fra vei som støykilde gjelder disse kriterier:
 Rød sone. Lden 65 dB, L5AF 85 dB (natt)
 Gul sone. Lden 55 dB, L5AF 70 dB (natt)
Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Støygrensen Lden 55 dBA gjelder for bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Det omfatter boliger,
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.
Innendørs i oppholdsrom og soverom utsatt for støy fra utendørs kilde, er grenseverdien for ekvivalent
lydtrykksnivå 30 dBA.
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BEREGNINGSPUNKTER

Det er beregnet støy i et rutenett av beregningspunkter. Rutenettet er forsterket med
beregningspunkter der dette anses nødvendig. Støynivået i beregningspunktene danner grunnlag for
støykotekart. Beregningshøyde er 2,0 m over bakken.
Det er også beregnet støy ved mest støyutsatte fasader. Beregningshøyden ved fasade er 1,5 m over
gulv. Fasaderefleksjon er medregnet.
Leiligheter i 1. etasje har utendørs oppholdsplass på bakkeplan mens leilighetene i 2. etasje har
terrasse oppå carport som ligger mellom boligene. På bakkeplan vil det være naturlig å legge
oppholdsplassen mot syd. De blir da samtidig skjermet mot vegen av nybyggene. Det er brukt
beregningshøyde 1,5 m over gulv på terrasse i 2. etasje og 2,0 m over bakken i 1. etasje.
Beregningspunktet på terrasser i 2. etasje er midt på terrasse.

6

BEREGNINGSRESULTATER

Tegning X001 viser støysoner og støynivå ved boliger uten skjermingstiltak. Trafikkmengden er
framskrevet til beregningsåret 2035.
Fasader mot veg, i fremste husrekke, vil bli utsatt for støynivå Lden 60 dBA. Området mellom husene
og fv 42 vil ligge i gul sone.
Stigning på fv 42 medfører at støyen er noe høyere i østre del av planområdet enn i vestre del.
Uteområder på bakkeplan mot sør vil få støy lavere enn grenseverdien.
Utendørs oppholdsplass på terrasser over carport vil få støy over grenseverdien uten skjerming. Det
presiseres at dette er beregnet uten bod plassert mot veg på terrassen. Se Tegning X002, med forslag
til skjermingstiltak.
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Tegning X002 viser støysoner og støynivå ved boliger med forslag til skjermingstiltak.
Trafikkmengden er framskrevet til beregningsåret 2035.
Støy på utendørs oppholdsplass på terrasser over carporter er beregnet med bod som forutsatt i
planforslaget. Bod er plassert på kanten av terrasse mot veg og dekker halvparten av terrassebredden
på 6 m.
Støyen på alle terrassene i husrekken mot veg vil bli lavere enn grenseverdien.
Bod som foreslått i planen er en forutsetning for å tilfredsstille grenseverdien.
Uten annen skjerming vil fasaden i 1. etasje mot veg utsettes for støy Lden 58-60 dBA og noe høyere i
2. etasje.
Det foreslås skjerming langs gs-vegen. Det spares igjen en åpning for adkomst mellom gs-vegen og
planområdet.
Skjermingen foreslås som voll, eventuelt delvis utført med natursteinsmur.
Topp voll høyde 1,5 m over gs-vegen vil medføre at støynivå i 1. etasje i alle boligene reduseres til
under grenseverdien. Støynivået i uteområdet mot vegen reduseres og det blir en sone med støy
lavere enn grenseverdien langs fasaden.
Plassering av topp voll er vist på tegningen. Skjermingen kan eventuelt utføres med tradisjonell skjerm
høyde 1,5 m. Denne vil da kunne plasseres i eiendomsgrensen noe nærmere gs-vegen.
Støynivået ved fasade i 2. etasje vil ikke få merkbar effekt av tiltaket og vil fremdeles få støynivå Lden
59-60 dBA.
Innvendig støy i oppholdsrom
På grunn av resulterende støynivå over grenseverdien mot fasade i 2. etasje, har vi foretatt beregning
av støy i det mest støyutsatte oppholdsrommet. Det er i hus 4 fra vest i husrekken mot veg, lite
soverom i 2. etasje. Rommet har vindu mot vegen og sidevegg uten vinduer.
Det er regnet med tradisjonelle bindingsverkvegger med 25 cm isolasjon. Det er regnet med 20+5 cm
trestendere, utvendig asfaltimpregnert plate og innvendig 13 mm gipsplate. I vinduet er det regnet
med vanlig 2-lags isolerglass. Byggene vil ha balansert ventilasjon og det er dermed ikke tradisjonelle
ventiler i yttervegger eller vinduer.
Innenivået er beregnet til Lekv 26 dBA og tilfredsstiller krav til innenivå. Det vil heller ikke være
nødvendig med støytiltak i fasade for andre bygg i planområdet.
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KONKLUSJON

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bekkerhus boligområde, Tingberget i Evje og
Hornnes kommune, er det foretatt beregning av støy fra vegtrafikk.
Det er foretatt trafikkstøyberegninger for planlagt bebyggelse.
Det planlegges horisontalskilte leilighetsbygg i 2 etasjer.
Trafikken er framskrevet til beregningsåret 2035.
Uten tiltak vil fasader mot veg, i fremste husrekke, bli utsatt for støynivå Lden 60 dBA. Området
mellom husene og fv 42 vil ligge i gul sone.
Uteområder på bakkeplan mot sør vil få støy lavere enn grenseverdien.
Utendørs oppholdsplass på terrasser over carport vil få støy over grenseverdien uten skjerming. Det
presiseres at dette er beregnet uten bod plassert mot veg på terrassen.
Støy på utendørs oppholdsplass på terrasser over carporter er beregnet med bod som forutsatt i
planforslaget. Støyen på alle terrassene i husrekken mot veg vil bli lavere enn grenseverdien.
Bod som foreslått i planen er en forutsetning for å tilfredsstille grenseverdien.
For å skjerme fasade mot veg og området mellom husrekke og veg, foreslås skjerming med voll langs
gs-vegen. Det spares igjen en åpning for adkomst mellom gs-vegen og planområdet.
Topp voll høyde 1,5 m over gs-vegen vil medføre at støynivå i 1. etasje i alle boligene reduseres til
under grenseverdien. Støynivået i uteområdet mot vegen reduseres og det blir en sone med støy
lavere enn grenseverdien langs fasaden.
Alternativt til voll kan slik skjerming eventuelt utføres med støyskjerm.
Støynivået ved fasade i 2. etasje vil ikke få merkbar effekt av tiltaket og vil fremdeles få støynivå Lden
59-60 dBA. Det er foretatt kontrollberegning av innenivå i mest støyutsatte oppholdsrom.
Innestøyen er beregnet til Lekv 26 dBA og tilfredsstiller grenseverdien. Det vil ikke være behov for
ytterligere skjermingstiltak i fasader ut over det som framkommer av valgt standardløsning.
Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS
Asbjørn Eide

Vedlegg:

- Støykotekart tegning X001 og X002
- Utskrift av beregningsresultat innestøy
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3. Beregning av innenivå
(Hvite felt kan fylles ut)
Adresse:
Støybeskrivelse/C-nr.1):
Rombeskrivelse:
Romvolum:
Etterklangstid:

Bekkerhus. Hus 4 (vestfra) i 1. rekke
C2
2.etg. Soverom lite (vest) mot veg
m3
20
0,5
s

3)

Utendørs lydnivå (Leq,1) ved delflate 1:
delflate 2:
delflate 3:

62,3
59,7

Dato:
Signatur:

dB(A) (inkl. refl.bidrag)
dB(A) (inkl. refl.bidrag)
dB(A) (inkl. refl.bidrag)

24.06.2015
ae

Ref./beregningssted:
Mot veg
Mot vest

Delflate 1
Element nr. Type konstr.
1
Vegg
2
Vindu
3
4

Areal2), m2
5,5
1,9

Rw + Ctr4) (Dn,w + Ctr)5), dB Ev. beskrivelse av oppbygging
41
25cm b.v. i tre. Inn gips/utv asf. Nr 228- 1) Alternative støyspektre er gitt i tabell 3.6.1
29
1x 2-lags isolerglass. Åpnes. Nr 83
og appendiks 2 i Håndbok 47.
2)

Støyutsatt areal sett fra mottakerrommets side.
Veggareal: unntatt vindu og ventil. Vindusareal:
ev. sum av flere like vinduer, utvendig karmmål.

Delflate 2
Element nr. Type konstr.
1
Vegg
2
3
4

Ventil: arealet brukes ikke, dvs. settes lik null.
2)

Areal , m
6,6

2

3)
Referanse til målt/beregnet lydnivå i fasadeplanet inkl. reflekRw + Ctr4) (Dn,w + Ctr)5), dB Ev. beskrivelse av oppbygging
41
25cm b.v. i tre. Inn gips/utv asf. Nr 228- sjonsbidraget på 6 dB. Hvis utenivået er målt/beregnet 1 – 2 m

foran fasaden: legg til 3 dB. Hvis utenivået er frittfeltverdi uten
refleksjoner: legg til 6 dB. Hvis begrenset lydinnfall: se pkt 5.6
4)

Delflate 3
Element nr. Type konstr.
1
2
3
4

=> Innenivå:

i Håndbok 47.
Ctr erstattes etter behov med C1 – C6 for aktuell støytype og
situasjon (veg-, fly- eller skinnegående trafikk).

Areal2), m2

Rw + Ctr4) (Dn,w + Ctr)5), dB

Ev. beskrivelse av oppbygging

5)

Ventildata skal gis i enheten Dn,w etter ISO/DIS 140-10 og Ctr,
alternativt C1 – C6, skal inkluderes.

26

dB(A)
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4. Dokumentasjon
Beregning av innenivå
Adresse:
Støybeskrivelse/C-nr.1):
Rombeskrivelse:
Romvolum:
Etterklangstid:

Bekkerhus. Hus 4 (vestfra) i 1. rekke
C2
2.etg. Soverom lite (vest) mot veg
3
20 m
0,5 s

Beskrivelse
Ref./beregningssted
Element nr.
Type konstruksjon
Areal 2)
Beregning
Utendørs lydnivå (Leq,1)3)
Korreksjon for refl.bidrag
Etterklangstidskorreksjon
Volumkorreksjon
Utgangsverdi
Element nr.
Utgangsverdi
Arealkorreksjon (ventil: 0)
Rw + Ctr4) (for ventil Dn,w + Ctr)5)
Delbidrag til innenivå
Sum bidrag fra delflatene
Samlet innenivå

Delflate 1
Mot veg
1.1
1.2
1.3
Vegg Vindu
5,5
1,9

+
+
+
=

+
=

1.1
61
-3
41
18

62
-3
0
2
61
1.2
61
-7
29
25
26

1.3

1.4

Dato:
24.06.2015
Signatur: ae

Delflate 2
Mot vest
2.2
2.3

2.1
2.4
3.1
Vegg
6,6
Lydnivå i dB(A) og korreksjonsverdier i dB
60
-3
0
2
59
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
59
-2
41
16
16
26

Delflate 3
3.2

3.3

3.4

Anm.
m2
Henv. Håndbok 47
Kap. 1
Fast verdi
Kap. 5.3
Kap. 5.2

3.2

3.3

3.4
Kap. 5.1
Kap. 1 og 3.7
Kap. 5.7
Kap. 5.7

1)

Alternative støyspektre er gitt i tabell 3.6.1 og appendiks 2 i Håndbok 47.
Støyutsatt areal sett fra mottakerrommets side. Veggareal: unntatt vindu og ventil. Vindusareal: ev. sum av flere like vinduer, utvendig karmmål.
Ventil: arealet brukes ikke, dvs. settes lik null.
3)
Referanse til målt/beregnet lydnivå i fasadeplanet inkl. refleksjonsbidraget på 6 dB. Hvis utenivået er målt/beregnet 1 – 2 m foran fasaden: legg til 3 dB.
Hvis utenivået er frittfeltverdi uten refleksjoner: legg til 6 dB. Hvis begrenset lydinnfall: se pkt 5.6 i Håndbok 47.
4)
Ctr erstattes etter behov med C 1 – C6 for aktuell støytype og situasjon (veg-, fly- eller skinnegående trafikk)
2)

5)

Ventildata skal gis i enheten D n,w etter ISO/DIS 140-10 og C tr, alternativt C1 – C6, skal inkluderes.

Fra «Beregning av innenivå.xls» på disketten «Isolering mot utendørs støy» utarbeidet av Byggforsk, 1999

