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FORORD 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan for fv. 47 
Fagerheim - Ekrene. Rapporten tar for seg temaet støy. 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Region vest. 

Hos Statens vegvesen leder Henry Damman arbeidet med detaljreguleringsplanen. Hos COWI AS er 
Magnar Sætre prosjektleder. Fagansvarlig for støy har vært  Saeed Mehdizadeh. 

Desember 2017 
Haugesund
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1 Sammendrag 

Det er utført beregninger og vurderinger av vegtrafikkstøy for tre vegalternativer i forbindelse 
detaljregulering for fv.47 Fagerheim-Ekrene. Alternativene er kun ulike mellom Fagerheim og 
Halsane. I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m bred miljøtunnel 
ved Halsane, i alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane og i alternativ 
1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten miljøtunnel eller tunnel. 

Det er foreslått fire støyvoller og to støyskjermer i reguleringsområdet. Støyvoller har høyde mellom 
2,2 meter og 3,5 meter og har samlet lengde cirka på 1000 meter. Støyskjerm1 har høyde på 3 meter 
over terreng og lengde på 65 meter for alternativ 1B og høyde på 3,2 meter over terreng og lengde på 
120 meter for alternativ 1Aog 1C. Støyskjerm2 har en høyde på 3,8 meter over terreng og lengde på 
88 meter. 

Etter utbygging av ny fv. 47 vil 57 og 56 støyfølsomme bygninger være støyutsatt henholdsvis for 
alternativ 1A og 1C (48 i gul støysone og 9 i rød støysone) og alternativ 1B (47 i gul støysone og 9 i 
rød støysone ). Til sammenlikning er det 72 støyutsatte bygninger for 0-alternativet (57 i gul sone og 
15 i rød sone). Etter foreslåtte skjermingstiltak vil 48 og 47 bygninger være støyutsatt henholdsvis for 
alternativ 1A/1C og alternativ 1B. Alternativ 1B vil føre til én mindre støyutsatt bolig sammenliknet 
med  alternativ 1A/1C. Tre bygninger vil innløses. Disse er ikke tatt med i opptelling for 
utbyggingsalternativer. 

Fasadetiltak må vurderes for alle bygninger med fasadenivåer både Lden ≥55 dB og høyere enn dagens 

situasjon etter langsgående skjermingstiltak. Det forelsås samtdig at andre støyfølsomme bygninger i 
gul sone for utbyggnigsalternativene vurderes for aktuelle fasadetiltak.  
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2 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 
av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 
Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. 

Det er krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det ble varslet 
oppstart 1. gang av reguleringsplanarbeid 01.12.2005. Forslag til planprogram for planarbeidet ble 
sendt på offentlig høring til etater og berørte parter januar 2007. Planprogrammet ble vedtatt i 
Haugesund kommune den 29.04.2008 og i Sveio kommune den 14.04.2008. September 2016 ble det 
varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på ny, på grunn av tiden som har gått, samt endringer av 
løsninger i prosjektet. 

Strekningen fv. 47 Fagerheim - Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet 
med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene, å bidra til bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

2.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 2-1: Oversiktskart som viser alternativene fra Fagerheim til Ekrene. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra 
www.miljostatus.no) 
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Ny fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene er planlagt med standardklasse H5. Dette er en to-felts veg med 
midtdeler, samt at det skal være et forbikjøringsfelt i hver retning. Vegen skal være avkjørselsfri. Det 
er planlagt toplanskryss på Saltveit og på Ekrene. Vest for Håvåsen er det foreslått et område for 
deponi av utskiftningsmasse.  

Fra Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følger ny trasé i stor grad eksisterende fylkesveg. Fra det 
nye krysset på Saltveit er vegen lagt på østsiden av eksisterende fv. 47, krysser til vestsiden ved Vikse, 
før den krysser dalen ved Søre Våge på bru. Fra Søre Våge ligger den nye vegen øst for dagens veg et 
stykke, før den følger eksisterende fylkesveg frem til Ekrene. På Ekrene får eksisterende fv. 47 ny 
tilkobling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter fra dagens kryss.  

Gang- og sykkelveg vil ligge på østsiden av fv. 47 fra Fagerheim, før den krysser under fylkesvegen 
ved Førlandsvegen og kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg til Vikse. Mellom Vikse og Søre 
Våge er det ikke planlagt separat gang- og sykkelveg. På den strekningen må man benytte eksisterende 
fv. 47, men trafikken blir sterkt redusert fra dagens trafikktall. Fra Søre Våge er det gang- og 
sykkelveg fram til Rophusvegen i dag. Fra Rophusvegen nord til toplanskrysset ved Ekrene er det 
planlagt ny gang- og sykkelveg langs med eksisterende fv. 47.  

Underalternativene 1A, 1B og1C er ulikt utforma på delstrekningen mellom Fagerheim og Halsane.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m lang miljøtunnel ved 
Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. 

› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

2.2 0-alternativet 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ der dagens veg sammenlignes med ulike 
utbyggingsalternativ. 0-alternativet defineres som dagens veg med forventet trafikkøkning i år 2040, 
og med eventuelle tiltak i forhold til oppfyllelse av gjeldende støyforskrifter. Konsekvensutredningen 
bygger på gjeldende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner. 
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3 Forskrifter og grenseverdier 

3.1 Utendørs lydnivå, støysoner 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) angir 
støysonene som skal kartlegges. Utdrag av kriterier for soneinndeling er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå (uten refleksjoner fra egen 
fasade). 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23–07 
Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23–07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 
› Lden er det gjennomsnittlige støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB 

ekstra tillegg på henholdsvis kvelds- og nattestid. 
 

› De gjennomsnittlige støynivåene beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden 
og Lnight i T-1442. 

› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. Dette gjelder der det 
er mer enn 10 hendelser i løpet av nattperioden kl 23–07. 

› Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i T-1442/2016 
kap. 6. 

› Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå åpenbart er 
bestemmende for støysonenes utbredelse. 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til 
egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

3.2 Anleggsstøy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016, er lagt 
til grunn for vurdering av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Da dette blir et anlegg med driftstid på 
mer enn 6 uker skjerpes retningslinjens ordinære grenseverdier, dvs. 3 dB for 7 uker til og med 6 
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måneder og 5 dB for mer enn 6 måneder. Grenseverdiene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet ved 
støyfølsomme bruksformål er gjengitt i tabell 2 uten skjerpelse.  

Tabell 2 Anbefalte støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder ekvivalent 
lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsom bruksformål. 

Bygningstype Støykrav på 

dagtid (LpAeq12h 

07-19)  

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller 

søn-/helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt (LpAeq4h 

23-07)  

Boliger, 

fritidsboliger, 

sykehus, 

pleieinstitusjoner 

65 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 

 

  

3.3 Støynivå innendørs 

I T-1442 står det at for innendørs støy fra alle utendørs kilder gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 
klasse C. Gjeldende krav fra standarden er gjengitt i Tabell 3. 
 

Tabell 3 Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent lydtrykknivå, LpA,eq,24 h og maksimalt lydtrykknivå 

LpA,max fra utendørs lydkilder 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Boliger: I oppholds- og soverom fra utendørs 

lydkilder 

LpA,eq,24h (dB) 30 

Boliger: I soverom fra utendørs lydkilder LpA,max (dB) 

natt, kl. 23-07 

45 

 
Standarden setter krav til maksimalt innendørs støynivå med hensikt å sikre gode forhold for søvn. 
Grenseverdien for maksimalt lydtrykknivå gjelder steder med stor trafikk utendørs om natten, ti 
hendelser eller flere som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser. Tunge kjøretøy er 
hovedårsak til høye maksimale støynivåer. 
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4 Beregning av Vegtrafikkstøy 

4.1 Avgrensning av prosjektet 

Vurderingsområde avgrenser til rundtkjøringen på Fagerheim i sør og til planområdegrensen på 
Ekrene i nord. Et området opptil 300 meter avstad fra planområdegrense i nordvest og sørøst er tatt 
med i vurderinger. Området sør for  rundkjøringen er ikke tatt med i vurderinger fordi dette området 
ligger en annet reguleringsplan. 

4.2 Underlag og metode 

Beregningene er gjort med nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy (Nord96) i 
støyberegningsverkstøyet CadnaA versjon 4.6. Beregningshøyde for støysonekartet er satt til 2 meter 
over bakkenivå for å synliggjøre støyforhold på antatt uteplass. Det beregnes i rutenett med størrelse 
10 × 10 meter.  

Beregningene benytter digitalt kartgrunnlag utlevert fra Statens vegvesen i 2016. Veggeometri for ny 
fv. 47 er hentet inn som linjemodeller utarbeidet av COWI februar 2016. Det er benyttet akustisk myk 
mark i beregningene, unntatt på veier og vannflater, der det er benyttet harde overflater. 

Refleksjoner opp til første orden er tatt med i beregningene. Det er tatt hensyn til vegens 
helningsgradient i støyberegningene. 

Tunnelprofil T12,51 er lagt til grunn for beregning av støy fra tunnelåpninger for Alternativ 1B. 

Veggeometri for alternativ 1B og alternativ 1A/1C er like mellom profilnummer 1350 meter og 
nordover. Trafikktall 

Det er benyttet trafikktall for fv. 47 og nærliggende veier fra trafikkanalyse utført av COWI. 

Benyttede hastigheter for beregningene er skiltede hastigheter for eksisterende veger og disse er hentet 
fra Statens vegvesens Nasjonal vegdatabank (NVDB). Benyttede hastigheter for nye veger er valgt 
etter prosjektkrav.  

For beregning av dag-, kveld- og nattnivå, Lden, er det nødvendig med fordeling av trafikken i de ulike 
periodene av døgnet. Her er det brukt typisk trafikkfordeling for riksveger og byveger som er 
beskrevet i veilederen til T-1442/2012 (M-128), se Tabell 4. 

Tabell 4 Fordeling av trafikktall over døgnet 

Periode Riksveger Byveger 

Dag (07-19) 75% 84% 

Kveld(19-23) 15% 10% 

Natt(23-07) 10% 6% 

                                                      
 
 
1 Håndbok N500, vegtunneler, vegdirektoratet 2014. 
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Trafikktall benyttet i beregningene  for dagens og framtidige alternativer er gitt henholdigvis i Tabell 5 
og Tabell 6. 

Tabell 5 Vegtrafikktall (ÅDT) som benyttes for dagens situasjon, se også på Figur 2 

Punkt Basis 

2040 

Hastighet (km/t) Tungtrafikkan

del 

 

1 Fv. 47 6000 80 7% Riksveg 

2 Fv. 47 7800 80 /60* 7% Riksveg 

3 Fv. 47 7800 60 7% Riksveg 

4 Fv. 47 8300 60 7% Riksveg 

5 Fv. 47 8500 60 7% Riksveg 

6 Fv. 47 8700 60 7% Riksveg 

7 Fv. 47 8700 60 7% Riksveg 

8 Fv. 47 9100 60 7% Riksveg 

9 Fv. 47 9400 60 7% Riksveg 

10 Fv. 47 9400 60 7% Riksveg 

11 Fv. 47 10100 60 7% Riksveg 

12 Fv. 541 1800  60 10%   Riksveg 

13 Fv. 541 1800 60 10%   Riksveg 

14 Fv. 934 700 60 5% Byveg 

15 Fv. 933 300 50 5% Byveg 

16 Fv. 931 600 60 5%  Byveg 

17 Førlandsve

gen 

200 50 5% Byveg 

18 Skoglands

vegen 

200 60 5% Byveg 

19 Jovegen 700 60 5% Byveg 

      

 

Tabell 6 Vegtrafikktall (ÅDT) som benyttes for alternativer (1A, 1B og 1C), se også på Figur 3. 

Punkt Basis 

2040 

 Hastighet 

(km/t) 

Tungtrafikk

andel 

 

1 Ny fv. 47 nord for 

krysset ved Ekrene 

6900  90 10% Riksveg 

2 Eksis. fv. 47 -     

3 Eksis. fv. 47 100  60 5% Byveg 

4 Eksis. fv. 47 600  60 5% Byveg 

5 Eksis. fv. 47 900  60 5% Byveg 

6 Eksis. fv. 47 1200  60 5% Byveg 

7 Eksis. fv. 47 800  60 5% Byveg 

8 Eksis. fv. 47 200  60 5% Byveg 

9 Eksis. fv. 47 50  30 5% Byveg 

10 Eksis. fv. 47 50  30 5% Byveg 
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11 Eksis. fv. 47 11000  60 10% Riksveg 

12 Fv. 541 2000  60 10% Riksveg 

13 Fv. 541 100  50 10% Riksveg 

14 Fv. 934 700  60 5% Byveg 

15 Fv. 933 300  50 5% Byveg 

16 Fv. 931 600  60 5% Byveg 

17 Førlandsvegen 200  50 5% Byveg 

18 Skoglandsvegen 50  60 5% Byveg 

19 Jovegen 700  60 5% Byveg 

20 Ny fv.47 mellom 

krysset ved Ekrene 

og Salveit 

8700  90 10% Riksveg 

21 Ny fv.47 sør for 

kryss ved Saltveit 

10300  90 10% Riksveg 

22 Ny tilknytningsveg 1900  50/60 5% Byveg 

 
 

 

Figur 2 Kart som beskriver vegstrekninger for dagens situasjon  
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Figur 3 Kart som beskriver vegstrekninger for framtidig situasjon 

Benyttet veitrafikkdata for beregninger for krysset ved  Ekrene og Saltveit er gitt henholdigvis i Figur 
4 og Figur 5. 

 

Figur 4 Vegtrafikkdata som benyttes for kryss ved Ekrene. Trafikkfordeling for byveger med tungtrafikkandel 
5% er benyttet for krysset 
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Figur 5 Vegtrafikkdata som benyttes for kryss ved Saltveit. Trafikkfordeling for byveger med tungtrafikkandel 
5% er benyttet for krysset  

Det knyttes alltid noe usikkerhet til trafikktall og framskrivinger. Det skal imidlertid være store 
endringer i trafikktallene før det får vesentlig betydning for støynivåene. F.eks. vil en dobling av ÅDT 
gi 3 dB økt støynivå. 
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5 Resultater 

5.1 Utendørs støy 

Det er foretatt beregninger av støynivå, Lden, på uteområder og ved fasader med utgangspunkt i 
trafikktall gitt i avsnitt 0. Maksimalnivå L5AF er ikke vurdert i denne fasen av prosjektet. 

Tegninger X1001-1005 viser støysituasjon i reguleringsområde for 0-alternativet, dvs. dagens 
geometri på fv. 47 med prognosetrafikktall i 2040. 

Tegninger X2001-X2005 viser støysituasjon for alternativ 1A og 1C uten skjermingstiltak og 
tegninger X3001-X3005 viser støysituasjon for alternativ 1A og 1C med skjermingstiltak. 

Tegninger X4001-X4005 viser støysituasjon for alternativ 1B uten skjermingstiltak og tegninger 
X5001-X5005 viser støysituasjon for alternativ 1B med skjermingstiltak. 

5.2 Skjermingstiltak 

Langsgående skjermingstiltak er antatt som den prioriterte formen for støyskjerming av uteområde ved 
støyfølsomme bygninger.  

Lokale skjermingstiltak foreslås der bebyggelsen er så spredt at opparbeidelse av en langsgående 
skjerm ikke vil ha rimelig kost/nytte.  

En oversikt over foreslåtte skjermer/voller i reguleringsområde er gjengitt i Tabell 7. 

Tabell 7 Støytiltak i reguleringsplanen 

 Høyde Lengde Omtrentlig 

profilnummer 

kommentarer 

Voll 1, alternativ 1A 

og 1C 

3 meter over veg 335 meter 0-350 meter  

Voll 1, alternativ 1B 2,7 meter over veg 267 meter 0-300 meter  

Skjerm 1, altrenativ 

1A og 1C 

3,2 meter over 

terreng 

120 meter 150-270 meter  

Skjerm 1, altrenativ 

1B 

3, meter over 

terreng 

65 meter 150-225 meter  

Voll 2 3,4 meter over veg 273 meter 1700-1950 meter  

Skjerm 0 1,4 meter over bru 122 meter 4550-4650 meter Kan settes opp for 

å forbedre 

støysituasjonen  

Voll 3 2,6 meter over veg 138 meter 4700-4850 meter 

 

 

Voll 4 2,20 meter over 

veg 

270 meter 4950-5225 meter 

 

 

Skjerm 2 3,8 meter over 

terreng  

88 meter 5500-5800 meter  
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Ambisjonsnivåmetoden2 bruker inntil ca. 80 000,- pr. dB3 (2017-kroner) pr. boenhet som fornuftig å 
bruke på støytiltak (både lokale og langsgående)4, og man kan tillate å bruke inntil ca. 160 000,- pr. dB 
pr. boenhet før det begynner å bli dårlig kost/nytte. 

Voll 1 er planlagt slik at framtidig bebyggelse øst for ny fylkesvei mellom profilnummer 0- 350 meter 
beskyttes av vegtrafikkstøy. Det er i utgangspunktet ikke aktuelt å vurdere kost/nytte for denne vollen. 

Skjerm1 vil gi omtrent 4 dB og 2 dB støyreduksjon henholdigvis for alternaiv 1A/1C og alterativ 1B 
for den berørte boligen med gnr./bnr. 21/42 på Fagerheim som ligger mellom profilnummer 150- 250 
meter. Kost/nytte for denne skjermen er svak, men boligen i denne eiendommen er til en viss grad 
vernet og det ønskes bedre støyforhold for den. Skjerm1 vil føre til at denne eiendommen reduseres fra 
rød til gul støysone for begge alternativer.  

Med Voll 2 kan det oppnås cirka 14 dB støyreduksjon på to eiendommer med gnr./bnr. 19/17 og 
gnr./bnr. 9/3 på østsiden av fylkesveien. Kost/nytte for denne vollen vurderes akseptabel.  

Voll 3 vil føre til omtrent 4 dB støyreduksjon samlet for berørte boliger på Våga mellom 
profilnummer 4600-4850 meter. Disse boligene har hovedsakelig nordfasader støyutsatt fra 
eksisterende fv. 47 i dagens situasjon, men etter utbyggning av ny fv. 47 vil sørfasader bli støyutsatt 
for disse boligene. Kost/nytte for denne vollen vurderes svak. 

For å forbedre støyforhold på Våga kan det også settes opp en 1,4 meter støyskjerm langs bru mellom 
profilnummer 4550- 4650 meter, se Figur 6. Skjermen, Skjerm 0, vil gi samlet 5 dB støyreduksjon for 
boliger med gnr./bnr. 72/30, 72/58. Skjermingstiltaket vurderes å ha svak kost/nytte.  

Med Voll 4 kan det oppnås cirka 10 dB støyreduksjon på boligene som ligger mellom profilnummer 
4950- 5250 meter. Vollen vurderes å ha akseptabel kost/nytte.  

Skjerm2 vil gi omtrent 17 dB støyreduksjon samlet for berørte boliger på Ekrene som ligger mellom 
profilnummer 5500- 5600 meter, Kost/nytte for denne skjermen vurderes som svak, men denne 
skjermen er viktig hvis man vil ha eiendommer med gnr./bnr. 72/45 og gnr./bnr. 72/56 fra rød til gul 
støysone. 

                                                      
 
 
2 Ambisjonsnivåmetoden, Statens vegvesen, ISSN-nummer: 1890-2472, Rapport nr. UTB 2007/17, 29.01.2008 
3 Normkostnad er fremvekst fra år 2007 til år 2017 basert på en årlig endring i konsumprisindeksen på 2,5 %, som er sentralbankens 

inflasjonsmål. 
4 For Kost/nytte vurderinger forutsettes det at støyvoll og støyskjerm koster henholdsvis kr 3 000 per meter og kr 5000 per kvm.  

http://www.vegvesen.no/_attachment/60659/binary/377553
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Figur 6 Støysituasjon på Våga, profilnummer 4550-4850 meter, a) med 1,4 meter støyskjerm langs bru, b) 
uten støyskjerm langs bru. Det gjelder for både alternativ 1A/1C og 1B. 

(a) 

(b) 
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5.3 Sammenligning av alternativer 

Tabell 8 inneholder en oversikt over antall støyutsatte bygninger med støyfølsomt bruksformål som 
påvirkes av ny vegutbygging. Støyutsatte boliger sør for rundkjøringen på Fagerheim er ikke tatt med i 
tellingen fordi de ligger i en annen reguleringsplan.  

Antall støyutsatte støyfølsomme bygninger vil redusere med 15 og 16 henholdsvis for alternativ 
1A/1C og alternativ 1B i forhold til 0-alternativet, samtidig vil antall bygninger i rød støysone 
reduseres med 6. Etter foreslåtte skjermingstiltak vil 48 og 47 bygninger være støyutsatt henholdsvis 
for alternativ 1A/1C og alternativ 1B.  

Eiendom gnr./bnr. 21/14, gnr./bnr. 9/6, og gnr/bnr 73/6 ligger i rød støysone etter utbygging av ny fv. 
47, men de vil innløses ved bygging av ny veg. Disse er ikke tatt med i tellingen av støyutsatte boliger. 

Tabell 8  Antall støyutsatte boliger 

  0-
alternativet 

Alternativ 
1A og 1C 

Alternativ 
1A og 1C 
med tiltak 

Alternativ 1B Alternativ 1B 
med tiltak 

Antall støyfølsomme bygg 

Lden, Gul sone 
57 48 42 47 41 

Antall støyfølsomme bygg 

Lden, Rød sone 
15 9 6 9 6 

 

Tabell 9 viser en oversikt over støyutsatte bygninger med støyfølsomt bruksformål hvor høyeste 
fasadenivåer er Lden ≥55 dB og høyere enn dagens situasjon (0-alternativet) for minst et av 
utbyggingsalternativene. Tabellen er sortert etter bygningsposisjon fra sør til nord, med økende (y-
koordinater og) vegprofilnummer. Fasadetiltak må vurderes for alle støyfølsomme bygninger med 
fasadenivåer både Lden ≥55 dB og høyrere enn dagens situasjon etter langsgående skjermingstiltak. Det 
forelsås samtdig at andre støyfølsomme bygninger i gul sone vurderes for aktuelle fasadetiltak.  

Tabell 9  Oversikt over støyutsatte støyfølsomme bygninger 
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0 22 159 59 62 60 59 59 3 1 0 0 

200 21 42 65 69 65 66 64 4 0 1 -1 

1250 21 28 65 68 68 68 67 3 3 3 2 

1250 21 30 63 65 65 65 65 2 2 2 2 

1450 19 73 57 62 62 62 62 5 5 5 5 

1450 19 74 58 61 61 61 61 3 3 3 3 

1700 9 3 55 61 54 61 54 6 -1 6 -1 
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1700 19 17 56 63 54 63 54 7 -2 7 -2 

2050 19 56 62 62 62 62 62 0 0 0 0 

2850 10 15 49 56 56 56 56 7 7 7 7 

2850 10 24 50 58 57 58 58 8 7 8 8 

2850 10 1 48 58 58 58 58 10 10 10 10 

2900 10 2 56 61 61 61 61 5 5 5 5 

3850 11 35 65 66 66 67 68 1 1 2 3 

4100 11 94 51 57 57 57 57 6 6 6 6 

4100 11 95 50 58 58 58 58 8 8 8 8 

4300 11 27 52 64 64 64 64 12 12 12 12 

4500 22 50 54 55 55 55 55 1 1 1 1 

5350 73 4 55 56 55 56 55 1 0 1 0 

5500 72 222 58 60 58 60 58 2 0 2 0 

5500 72 238 52 58 53 58 53 6 1 6 1 

5550 72 45 64 68 64 68 64 4 0 4 0 

5550 72 56 65 68 62 68 62 3 -3 3 -3 

5575 72 250 57 57 57 57 57 0 0 0 0 

6150 73 8 65 68 68 68 68 3 3 3 3 

6300 71 39 60 63 63 63 63 3 3 3 3 

6450 71 38 57 59 59 59 59 2 2 2 2 

6450 71 16 68 71 71 71 71 3 3 3 3 

 

*Fasadenivåer ble avrundet til nærmeste hele tall. Det vil si at fasadenivået på 54,9 dB er vist med 55 dB med 

hvit farge og fasadenivået på 55,1 er også vist med 55 dB men med gul farge fordi det første nevnte fortsatt 

ikke har overskredet grenseverdien men det andre har overskridelse. I samme måte ble fasadenivåene mellom 

64,5 og 65 avrundet til 65 dB og vist med gul farge, og fasadenivåene mellom 65 dB og 65,5 ble avrundet til 65 

dB og vist med rød farge. 

 

5.4 Støy i Anleggsperioden 

Det er vanligvis ikke hensiktsmessig å beregne støynivået for anleggsperioden i reguleringsfasen. 
Inngangsdata til slike beregninger vil være faseplanene for anleggsperioden som angir når og 
hvor de forskjellige støyende aktivitetene utføres og med hvilket utstyr. Faseplanene blir først 
endelige når det jobbes med byggeplanen for prosjektet. Erfaringsmessig vet vi likevel at det vil 
bli mye støy fra et slikt omfattende anleggsarbeid. 

Den støymessige konsekvensen i anleggsperioden vurderes som negativ. I byggeplanfasen bør det 
derfor utføres støyberegninger av anleggsstøyen, sammenlikne med grenseverdier i tabell 2 og 
evt. utføre avbøtende tiltak. 
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Vedlegg 

 

› Støysonekart X1001, 0-alternativet, år 2040,  profilnummer: 0 m-1500 m 

› Støysonekart X1002, 0-alternativet, år 2040, profilnummer: 1500 m-3000 m 

› Støysonekart X1003, 0-alternativet, år 2040, profilnummer: 3000 m-4500 m 

› Støysonekart X1004, 0-alternativet, år 2040, profilnummer: 4500 m-6000 m 

› Støysonekart X1005, 0-alternativet, år 2040, profilnummer: 6000 m-6700 m 

› Støysonekart X2001, 0-alternativet, år 2040, profilnummer: 0 m-1500 m 

› Støysonekart X2002, alternativ1A\1C uten tiltak, år 2040,profilnummer: 1500 m-3000 m 

› Støysonekart X2003, alternativ1A\1C uten tiltak, år 2040, profilnummer: 3000 m-4500 m 

› Støysonekart X2004, alternativ1A\1C uten tiltak, år 2040, profilnummer: 4500 m-6000 m 

› Støysonekart X2005, alternativ1A\1C uten tiltak, år 2040, profilnummer: 6000 m-6700 m 

› Støysonekart X3001, alternativ1A\1C med tiltak, år 2040, profilnummer: 0 m-1500 m 

› Støysonekart X3002, alternativ1A\1C med tiltak, år 2040, profilnummer: 1500 m-3000 m 
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› Støysonekart X3003, alternativ1A\1C med tiltak, år 2040, profilnummer: 3000 m-4500 m 

› Støysonekart X3004, alternativ1A\1C med tiltak, år 2040, profilnummer: 4500 m-6000 m 

› Støysonekart X3005, alternativ1A\1C med tiltak, år 2040, profilnummer: 6000 m-6700 m 

› Støysonekart X4001, alternativ1B uten tiltak, år 2040,profilnummer: 0 m-1500 m 

› Støysonekart X4002, alternativ1B uten tiltak, år 2040,profilnummer: 1500 m-3000 m 

› Støysonekart X4003, alternativ1B uten tiltak, år 2040, profilnummer: 3000 m-4500 m 

› Støysonekart X4004, alternativ1B uten tiltak, år 2040, profilnummer: 4500 m-6000 m 

› Støysonekart X4005, alternativ1B uten tiltak, år 2040, profilnummer: 6000 m-6700 m 

› Støysonekart X5001, alternativ1B med tiltak, år 2040, profilnummer: 0 m-1500 m 

› Støysonekart X5002, alternativ1B med tiltak, år 2040, profilnummer: 1500 m-3000 m 

› Støysonekart X5003, alternativ1B med tiltak, år 2040, profilnummer: 3000 m-4500 m 

› Støysonekart X5004, alternativ1B med tiltak, år 2040, profilnummer: 4500 m-6000 m 

› Støysonekart X5005, alternativ1B med tiltak, år 2040, profilnummer: 6000 m-6700 m 


