RAPPORT
Kjetså Motorcrossbane, gnr. 16 bnr. 1, Evje og Hornnes kommune
Vurdering av støy fra motocrossbane ifm. reguleringplan id. 201903

Kunde:

Planfolket v/ Endre Fennefoss Balch

Sammendrag
Det er planer om å etablere motocrossbane på Finnholane i Evje og Hornnes kommune.
Tiltakshaver er Otra IL motorsport.
Banen vil benyttes til motorcrossere av ulike kubikk og takt (motorsykler). I denne fasen er ikke alle
detaljer om bruken bestemt. Det er derfor tatt utgangspunkt i en «worst case» situasjon som skal
analyseres.
Målsettingen for motocrossbanen bør være å tilfredsstille grenseverdi til støy utenfor fritids- og
helårsboliger, gitt i T-1442, L5AF < 60 dB.
I vurderingene er det forutsatt at beregnede nivåer for LAfmax er identiske med L5AF.
En «worst case» beregning med 20 stykk 4-taktere (500 ccm eller mer) tilsvarer omtrent nedre
grenseverdi for gul støysone ved en hytte ved gnr./bnr. 16/3 sør for anlegget. Beregnet støy er
LAFmaks = 62 dB (2 dB over nedre grenseverdi). Enheten LAFMaks skal etter metoden benyttes med mindre
det finnes data for L5AF.
Beregningen vurderes å være konservativ.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Det er planer om å etablere en motocrossbane på Finnholane i Evje og Hornnes kommune.
Tiltakshaver er Otra IL motorsport.
Planidèen fra oppstartsmøte av 26.11.2019 sier følgende om anlegget:
Motorcrossbane Kjetså: Enkel treningsbane med begrensede fasiliteter. Ikke tenkt vaskehall
osv. Men det reguleres for en noe større bruk enn det som er tenkt realisert i nærmeste fremtid.
Otra har egen privat avtale med grunneier som begrenser kjøretid.
Banen vil benyttes til motorcrossere av ulike kubikk og takt. I denne fasen er ikke alle detaljer om
bruken bestemt. Det er derfor tatt utgangspunkt i en «worst case» situasjon som skal analyseres.
For slike reguleringsplaner er det krav om en utredning av den støymessige konsekvensen av planen.
Brekke & Strand Akustikk AS er på oppdrag for Planfolket engasjert til å foreta denne støyvurderingen.

1.2 Situasjonsbeskrivelse og omgivelser
Figur 1 viser oversiktskart plassering av motocrossbanen og omegn.

Figur 1. Kopi av kart «Arealplan Finnholane».

Et areal vest for planområdet er avstatt til masseuttak.
Figur 1 viser banetraseer av motocrossbanen.
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Figur 2. Skisse av banetrasèer motorcross («evjemx2.jpg).

Traseene i forslaget er ca. 1200 m lang.
Kart på se.eiendom.no samt temakart (webatlas.no) for kommunen er undersøkt. Informasjon fra
disse kildene viser at:


Området er i hensynssone LNF. Det er imidlertid ikke registrert bruk av området utover
"vanlig/ tilfeldig" bruk som friluftsområde.



Omegn er svært lite bebygd med hytte/bolig/annen støysensitiv bebyggelse. Nærmeste
bebyggelse er:
o
o
o

En hytte ca. 600 m mot sør (gnr./bnr. 16/3 på kote + 193 m).
En hytte (gnr./bnr. 16/ 4 på kote +239) og
En gård (15/52 på kote +216). Begge ca. 1100 m nordøst for anlegget.

Disse mottakerposisjonene er vist i figur 3.
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Figur 3. Kartutstnitt laget med grunnlag fra mottatt SOSI-fil. Den nærmeste bebyggelse i
gnr./bnr. 16/3 i sør og 16/4 og 15/52 i nordøst er avmerket.

2 Underlagsdokumentasjon
Tabell 1: Mottatt underlagsdokumentasjon.
Dokument

Datert

Mottatt dato

Referat oppstartsmøte: Detaljregulering for Kjetså
Motorcrossbane, gnr. 16, gnr. 1, møtedato: 26.11.2019

-

11.12.2019

Skisse av banetrasèer motorcross, «evjemx2.jpg»

-

27.11.2019

Arealplan Finnholane (avmerket område til motorsportsenter)

-

27.11.2019

Digitalt kartgrunnlag på SOSI-format, mottatt fra Evje og Hornnes
kommune

-

13.01.2020
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3 Grenseverdier
3.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442
Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, definerer
grenseverdier for støy for mange utendørs støykilder, herunder motorsport. Retningslinjen er kun
veiledende, ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for innsigelser fra statlige
myndigheter, bl.a. fylkesmannen.
T-1442 skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggs-eierne beregner to
støykoter rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at
støyfølsom bebyggelse bør unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan
oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Tabell 2: Anbefalte støygrenser i T-1442/2016 ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, innfallende
lydtrykknivå.
Gul sone
Støykilde

Motorsport

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23 – 07

Lden 45 dB

Rød sone
Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23 – 07

Lden 55 dB
Aktivitet bør ikke foregå

L5AF 60 dB

Aktivitet bør ikke foregå
L5AF 70 dB

Støyverdiene
Alle støygrenser gjelder i såkalt innfallende lydtrykknivå, dvs. uten refleksjon fra eget bygg.





Lden er A-veiet ekvivalentnivå for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld / natt.
Lden er et frittfelts støynivå, også når den oppgis foran bygg.
L5AF og L5AS angir et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser målt med henholdsvis
tidskonstant ”Fast” og ”Slow”. Verdien man får, angir det nivået som overskrides av 5 % av
hendelsene i løpet av en periode.
Tidsperioder: Dag: 0700 – 1900, Kveld: 1900 – 2300, Natt: 2300 – 0700.

I retningslinjen er det ikke gitt egne grenseverdier for lørdager og søndager/helligdager, dvs. alle
ukedager er likestilte.
Kommentar til maksimalnivåene L5AF
For motorsport angir retningslinjen T-1442 grenseverdi for L5AF. Dette er en statistisk verdi som er
avhengig av flere faktorer, blant annet bruksmønsteret til støykildene, hyppighet av og størrelse til
maksimalnivåene (størrelsen til maksimalnivåene vil variere). For å bestemme denne verdien må en ha
informasjon om disse faktorene. Ofte er det kun støymålinger på stedet som vil være en tilstrekkelig
måte å bestemme L5AF. Vi har derfor basert beregningene på rene maksimal-nivåer, LA,maks [dB], uten
korreksjon for hyppighet og innbyrdes størrelse. Dette er i tråd med beregningsmetoden. Ut fra flere
prosjekter med støymålinger fra ulik type motorsport er L5AF typisk 2 – 3 dB lavere enn LA,maks.Veileder
til T-1442, M-128, angir veiledning til beregningsmetodikk og kildedata.
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3.2 Stille områder
Generelt anbefaler T-1442/2016 at kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle
stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. I tabell 2 (i støyretningslinjen) angis anbefalte
støygrenser for stille områder i og utenfor tettsteder.
Tabell 3: Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille områder.
Områdekategori

Anbefalt støygrense,

Anbefalt støygrense, maksimalnivå

ekvivalent støynivå
Stille områder og større sammenhengende
grønnstruktur i tettsteder
Stille områder, nærfriluftsområder og
bymark utenfor by/tettsted,

Motorsport: LAFmax 60 dB
Lden 50 dB
Driftstidsbegrensninger bør benyttes
Motorsport: LAFmax 60 dB
Lden 40 dB
Driftstidsbegrensninger bør benyttes

Det står også at kommunen bør vurdere støybelastningen ved ny virksomhet opp mot hvilken karakter
de berørte områdene og bruken av disse har.

4 Aktuell målsetting
Målsettingen for motocrossbanen bør være å tilfredsstille grenseverdi til støy utenfor fritids- og
helårsboliger, samt stille områder, nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted, gitt i T-1442:



LAFmax < 60 dB.
Ingen bruk om natten kl. 23 – 07.

Disse grenseverdiene, som definerer nedre grenseverdi for gul sone, gjelder "på uteplass og utenfor
rom med støyfølsom bruk".
Kommentar til ekvivalentnivå:
I praksis vil ikke kravet til årsmidlet ekvivalentnivå være relevant for de minste banene. Antall dager
med aktivitet er her så lavt at maksimalt støynivå vil være dimensjonerende.
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5 Beregningsmetode
5.1 Generelt om beregningsmodeller
Ved beregning av støy fra motorsport, anbefaler T-1442 at den nordiske beregningsmetoden for
ekstern industristøy benyttes.
Maksimalnivå, LAFmax, er beregnet fra en punktkilde som beveges langs en linje (svart linje i Error!
Reference source not found.). Støytoppene ved de ulike mottakerpunktene oppstår for situasjoner
hvor motorkjøretøyene enten er i den korteste avstand, eller i minst skjermet situasjon.

5.2 Støydemping fra skog
Den nordiske metoden for industristøy forutsetter en krum lydbane. Det betyr at eventuelle trær ikke
bare må bryte sikten mellom kilde og mottaker, men den må også bryte den krumme lydbanen. I
metodebeskrivelsen er det gitt at for tett skog som er minst 1 m høyere enn den krumme lydbanen,
kan en regne med en dempning på 1 dB per 50 m med sammenhengende skog. I beregningene er det
ikke lagt inn ekstra demping for skog.
Flyfoto som vises på norgeskart.no viser at terrenget er kuppert med skogkledde topper.

5.3 Sammenlagteffekter - flere kjøretøy i drift samtidig
Følgende formel kan etter M-128 benyttes for beregning av sammenlagteffekt for støy fra flere
kjøretøy:
KS = 10 x logN
Der:

: Gjelder startposisjon

(1)

KS = Sammenlagteffekt (dB)
N = Antall kjøretøy av samme type (samme referanseverdi og støyspekter) i drift.

Formelen kan f.eks. nyttes i situasjoner hvor en ønsker å korrigere opp en måleserie for situasjon med
flere kilder i drift. Formelen som gjelder «øvrige baneposisjoner» forutsetter at minst halvparten av
kildene befinner seg i mest kritiske punkt og har maksimal lydutstråling samtidig.
Formel (1) sier at for hver gang en øker antall motorcrossere med 100 % vil støyen øke med
3 dB.
I beregningene er det videre forutsatt at under løp og trening utenom startposisjon avgir halvparten av
motorcrosserne maksimalnivå samtidig (dvs. har full pådrag for gass til samme tid). Dette medfører:
KS = 10 x log N – 3 dB

: Gjelder øvrige baneposisjoner
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5.4 Beregningsprogram
Til beregning av støykoter benyttes dataprogrammet CadnaA versjon 2020, hvor blant annet Nordisk
metode for beregning av støy fra industri er implementert. Metoden tar blant annet hensyn til forhold
som markabsorpsjon, luftabsorbsjon, eventulle skjermingseffekter av terreng- og refleksjonsforhold.

6 Beregningsforutsetninger
6.1 Bruken av anlegget
Vi har fått opplyst følgende planlagte bruk av anlegget



Åpen for trening og stevner: To ukedager pr. uke samt en lørdag i måneden.
Stengt:
o Banen skal være stengt første uka i elgjakten, samt ikke lørdagskjøring i perioden 25.09 til
23.12.
o Det skal ikke være trening eller stevner på banen i juli.
o Det forutsettes at anlegget er stengt for bruk natt (kl. 23 – 07).

6.2 Kommentar til bruken og støyvurderingene
Ifølge veilederen til T-1442 (M-128) gjelder støygrensene i utgangspunktet mer permanent virksomhet
enn stevner/konkurranser, som treningskjøring. Normalprosedyre vil være at det tillates et visst antall
konkurranser i løpet av året. I beregningene er det derfor ikke gjort skille på konkurranse eller vanlig
trening.
I praksis vil ikke kravet til årsmidlet ekvivalentnivå være relevant for de minste banene. Antall dager
med aktivitet er her så lavt at maksimalt støynivå vil være dimensjonerende.
Hvor lenge og hvor ofte anlegget er i bruk har kun betydning for ekvivalentnivå Lden, men ikke for
maksimalnivå, LAFmax.

6.3 Type motorcrossere og lyddata
Det er forutsatt at det kjøres med inntil 20 motorcrossere samtidig. Dette har betydning for sammenlagteffekter. I dette tilfellet blir sammenlagteffekten for maksimalt støynivå lik +10 dB for 20 kjøretøy
samtidig sammenlignet med maksimalt støynivå fra 1 kjøretøy, og samtidig ca. 50 % av motorcrosserne
avgir maksimal støy samtidig.
Maksimal støy fra banen beregnes normalt fra nærmeste punkt langs startstrekningen ev. fra
nærmeste eller mest kritiske banedel i den øvrige delen av banen.
Motorcross finnes i flere motorstørrelser og takt [2]:



2-takt: 80 – 500 cm3
4-takt: > 500 cm3

Det vil i planområdet benyttes alle disse kategoriene av motorcrossere.
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I vurderingene har vi benyttet lyddata for 4-takt: > 500 cm3, som både er mest støyende og som også
har høyest bidrag av lavfrekvent støy.
I tabell 5 er det gitt en oversikt over referansedata og støyspekter for både 2- og 4-taktere:
Tabell 4: Referanseverdier for støy, lydnivå i 10 m avstand (LAFmax,10m).
Modell

Referanseverdi: Lydtrykknivå
LAFmax,10m [dB]

Kilde

Motorcross 2-takt

95

M-128

Motorcross 4-takt

98

M-128

Tabell 5. Lineære (u-veide) frekvensspekter for frekvensområdet 63–8000 Hz, oppgitt i M-128. Tall i dB.
Frekvens

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

Motorcross 2-takt

-29

-9

-8

-1

-7

-4

-11

-13

Motorcross 4-takt

-12

-5

-3

-1

-6

-5

-11

-16

6.4 Kart, terreng og kotehøyder
Beregningene er basert på digitalt kart for området mottatt av oppdragsgiver. Høydekotene har
ekvidistanse på 1,0 m.

6.5 Beregningspunkter- og høyder
Kildehøyden til alle kilder er 0,5 m over lokalt terreng.
Støysonene er beregnet 4,0 m høyde over bakken. Dette er i samråd med anbefaling i T-1442.

6.6 Markabsorpsjon
Den nordiske metoden tillater å definere ulik absorpsjonsfaktor for mark fra 0 for helt hard til 1 for
myk mark. "Myk" mark utgjør typisk åker og eng, samt løs snø, mens "hard mark" er vannoverflater,
asfalt og fjell i dagen.
Det er regnet med myk mark i hele området.
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7 Usikkerhet
Beregningsresultatene er forbundet med usikkerhet. Usikkerhet er omtalt for å gi et mest mulig
helhetlig bilde av beregningsmetode, men det er ikke vanlig praksis å ta høyde for usikkerhet i denne
typen støyvurderinger.
Beregningene må regnes for å være konservative. Det vil si at beregningsmetoden tar høyde for svak
vind fra støykilden til mottager og/eller en positiv temperaturgradient som medfører at lydbanen
krummes nedover og øker støynivået ved mottager. En situasjon som ofte kan oppstå på varme
sommerkvelder eller ved «riktig» vindretning. I tillegg er det lagt til grunn den kraftigste støykilden
som er tenkt benyttet på banen og at det forekommer støy fra 20 samtidig kjørende i mest utsatte
posisjon samtidig.
Anslått usikkerhet i aktuell avstand er i størrelsesorden ± 5-10 dB.

8 Beregnede støynivå
På vedlegg 1 vises beregnede støysonekart LAFmaks i 4 m høyde over bakken i uskjermet situasjon.
Det er forutsatt 20 stykk 4-taktere i drift samtidig.
I tabell 6 vises beregnede maksimalnivåer LAFmax ved fritidsboligene gnr./bnr. 16/3 i sør og 16/4 i nord.
Tabell 6: Beregnet maksimalnivå ved fritidsboligene gnr./bnr. 16/3 i sør og 16/4 i nord..
Modell
20 stykk motorcross 4-takt

Fritidsbolig gnr./bnr.
16/3 LAFmax [dB]

Fritidsbolig gnr./bnr.
16/4 LAFmax [dB]

Bolig gnr./bnr. 15/52
LAFmax [dB]

62

45

54

9 Konklusjon
Den støymessige konsekvensen av motocrossbanen anses å være liten ut fra at området rundt har få
støykritiske byggninger. Området rundt er heller ikke et definert friareal.
En «worst case» beregning med 20 stykk 4-taktere (500 ccm eller mer) kan medføre en overskridelse
av nedre grenseverdi for gul støysone med 2 dB ved en hytte gnr./bnr. 16/3 sør for anlegget.
Beregningen vurderes å være konservativ.
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Oppdragsgiver:
Planfolket v/ Endre Fennefoss Balch

6489100

16/3
15/52

Dok. ref.: AKU – 01 Rev0 R10967200

Utarbeidet av: HS

425000

425100

425200

425300

425400

425500

425600

425700

425800

425900

426000

426100

426200

426300

426400

426500

426600

426700

426800

426900

427000

427100

6489000

6489000

Dato: 07.02.2020

6489400

60 <= ... < 65
65 <= ... < 70
70 <= ...

65

6489300

6489400

Målestokk: 1:6000 (A3).
Grid: 3 m x 3 m

6489200

6489500

70

6489500

Drift: 20 stykk 4-taktere i drift samtidig
spredt jevnt utover hele anlegget.
Lw,A = 126 dB for hver mc.

75

6489100

6489600

Beregningshøyde: 4,0 m relativt

Kontrollert av: FE

427200

