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RAPPORT  

PlanID 201214 - Hystadgardane, Stord kommune 

Eksternstøyvurdering 

Kunde: ABO Plan & Arkitektur Stord AS 

  

Sammendrag: 

Det utarbeides nå områdeplan for Hystad i Stord kommune. 

De mest støyutsatte delfeltene er B1 og BKB som ligger langs fylkesveg 5050 Hystadvegen. BKS2 og 
BKS3 ligger langs den mest trafikkerte delen av samleveg o_SV3. Øvrige delfelt ligger langs internveger 
med så lav trafikkmengde at det ikke er nødvendig med konkret støyvurdering. 

For B1 og BKB er det foreslått skjermingstiltak for å ivareta krav til støyforhold på uteområder på 
bakken. Endelige høyder må fastsettes i detaljregulering og byggesak.  

For BKS2 og BKS3 er det med foreslått bebyggelse ikke nødvendig med skjerming mot veg.  

Med utforming av bebyggelse som lagt til grunn i planen vil det i de aller fleste tilfeller være mulig å 
tilfredsstille anbefalinger i T-1442/2021 om stille side. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være aktuelt 
å benytte "dempet fasade" (ref. T-1442/2021) for å få Lden ≤ 55 dB utenfor luftevindu 

Med vegtrafikkstøynivå som beregnet vil det være mulig å tilfredsstille krav til innendørs støynivå. 
Dette må imidlertid dokumenteres ved byggesøknad. 
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1 Bakgrunn 

Det utarbeides nå områdeplan for Hystad i Stord kommune. Planområdet er vist i figur 1 under. 

Boliger i planområdet er i nordvest utsatt for støy fra Fv 5050 – Hystadvegen. For øvrig er det også noe 
trafikk på interne samleveger i området. Støy fra disse er vurdert i denne rapporten.  

 
Figur 1: Plankart for Hystadgardane.  
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2 Situasjonsbeskrivelse 

2.1 Generelt 

Formålet med områdeplanen er å avklare hovedstrukturen i området. For boligområdene i vest er det 
konkrete utbyggingsplaner, disse områdene er mer detaljerte i områdeplanen. For de øvrige 
boligområdene skal det utarbeides detaljreguleringsplaner før det kan gjennomføres utbygging.  

Delfeltene for ny boligbebyggelse som er mest støyutsatt og dermed konkret vurdert her er B1 og BKB 
som ligg nær fylkesvegen. BKS2 og BKS3 ligg ved den delen av o_SV3 som forventes å få over 
1000 kjt/døgn. Støysituasjonen for disse feltene er derfor også vurdert. 

 

2.2 Delfelt B1 

For dette utbyggingsområdet skal det utarbeides detaljreguleringsplan før området kan bygges ut. 

Detaljplanen skal ta utgangspunkt i forutsetningene som områdeplanen angir. I planbeskrivelsen angis 

det at mest sannsynlig bygningstypologi i dette delfeltet vil være rekkehus. I videre vurdering legges 

dette til grunn for eksempelberegninger.  

 

2.3 Delfelt BKB 

I dette delfeltet kan det etableres kombinerte formål med nærbutikk/-senter og leiligheter. Det 
foreligger nå planer om to bygningskropper med leiligheter over første etasje (nærbutikk). Mellom 
bygningskroppene planlegges det felles uteoppholdsareal. Dette er lagt på kote +45. I skisseprosjektet, 
som legges til grunn i beregningene, har bygget i øst byggehøyde på kote +54 og bygget i vest har 
byggehøyde på +51. Dette er vist i snitt i figur 4. 

Reguleringsplanen tillater maks byggehøyde på kote +54 på begge bygningskroppene. Støysituasjonen 
for en eventuell 4. etasje i vestre bygningskropp vil være tilsvarende som for 3. etasje. 

 
Figur 2: Illustrasjon for planlagt blokk i BKB, sett fra sørvest 
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Figur 3: Illustrasjon for blokk i BKB, sett fra nord 

 

 
Figur 4: Snitt som viser aktuelle høyder for bebyggelsen i BKB. Fv 5050 – Hystadvegen er til venstre i figuren 

 

2.4 Delfelt BKS2  

I dette delfeltet kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse, med inntil 15 boenheter. Det er 
utarbeidet et skisseprosjekt, "moderne klyngetun" for området, men samtidig er det også lagt til rette 
for at man eventuelt kan etablere tradisjonelle rekkehus i området i stedet for klyngetun. En 
illustrasjon av skisseprosjektet, som også er lagt til grunn i beregningene er vist i figur 5. 

 
Figur 5: Illustrasjon av klyngetun i BKS2, med o_SV3 i bakkant. 
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2.5 Delfelt BKS3  

I dette delfeltet kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse, med inntil 20 boenheter. 
Bygningene kan ha inntil 2,5 etasjer der underetasjen (0,5 etasje) skal legges ned i det skrånende 
terrenget. Et terrengsnitt av delfeltet er vist i figur 6. 

 
Figur 6: Snitt som viser plassering av BKS3 i terreng, med oSV3 til venstre i figuren.  

 

3 Retningslinje T-1442/2021 

Regulerings- og kommuneplanbestemmelser vedtas av kommunen og er juridisk bindende. Dersom 
det ikke foreligger noen krav om støy i disse bestemmelsene, skal Klima- og Miljødepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442/2021 legges til grunn ved 
arealplanlegging og behandling av byggesaker etter Plan- og bygningsloven. 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.  

3.1.1 Grenseverdier 

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig 
må grenseverdier i tabell 1 oppfylles.  

Tabell 1 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. (utklipp fra 
tabell 2 i T1442/2021) 

Støykilde Støynivå utenfor vinduer i rom 
med støyfølsomt bruksformål og 
på stille del av uteoppholdsareal 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07 

Vei Lden ≤ 55 dB L5AF ≤ 70 dB 

 

3.1.2 Kvalitetskriterier 

I retningslinje T-1442/2021 er følgende tre kvalitetskriterier definert for støyfølsom bebyggelse: 

• Tilfredsstillende støynivå innendørs 

• Tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå 

• Stille side 

En stille side av bebyggelsen er viktig for å redusere støyplage og helsekonsekvenser som følge av støy. 
Dersom disse tre kvalitetskriteriene ikke kan oppnås, bør det vurderes om arealet er egnet for 
støyfølsomt bruksformål 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7d2793f6d8254e4b9cc2c4f33592657f/t-1442-2021.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7d2793f6d8254e4b9cc2c4f33592657f/t-1442-2021.pdf
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3.1.2.1 Stille side 

Begrepet stille side har følgende definisjon i T-1442/2021: 

"En stille side er en side av bebyggelsen som har støynivå som overholder grenseverdiene i 
tabell 2 uten at det er gjort tiltak på eller ved fasade." 

Stille side kan oppnås ved planløsning, bygningsplassering eller ved skjerming nær kilden. 

3.1.2.2 Dempet fasade 

Samtidig med at stille side har fått en mer streng definisjon i ny retningslinje T-1442/2021 er det 
innført et nytt begrep: dempet fasade: 

"En dempet fasade er en støyeksponert fasade som etter skjerming på eller ved fasaden får et 
støynivå utenfor åpningsbart vindu og/eller balkongdør som ikke overskrider grenseverdiene i  
tabell 2" 

Begrepet dempet fasade brukes om tiltak som lokalt, på del av fasade (eller utenfor vindu/dør) 
skjermer mot støy. Dermed oppnås skjermet situasjon utenfor vindu eller dør selv om fasaden ellers er 
støyutsatt. 

 

3.1.3 Krav til planløsning 

Ifølge retningslinjens kapittel 4.1 bør høyt støynivå gi strengere krav om plassering av soverom og 
andre rom med støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen anbefaler graderte krav basert på hvilken del 
av støysonene boligene vender mot. Følgende anbefales: 

• For nedre del av gul støysone anbefales det krav om at alle boenheter skal ha stille side, hvor 
soverom kan plasseres.  

• For øvre del av gul støysone anbefales det krav om at alle boenheter skal ha stille side og at 
minst ett soverom skal plasseres mot denne siden.   

• Hvis kommunen tillater boliger i rød støysone anbefales det å stille krav i bestemmelsene om 
at minst ett soverom og minst halvparten av rom for støyfølsom bruk plasseres mot stille side.   

 

3.1.4 Veier med liten trafikk 

For veier med liten trafikk sier veilederen til T-1442, M-2061, i kapittel 2.2 "Anbefalte grenseverdier 
ved nye tiltak" under punktet "Forståelse av grenseverdien Lden" følgende: 

Ved lav trafikkmengde kan en ofte se bort ifra utendørs tidsmidlet støynivå, og kun vurdere 
maksimalt støynivå. Når fartsgrensen er lavere enn 50 km/t og trafikkmengden under 500 per 
døgn er det vanligvis ikke nødvendig med støyutredning. Når trafikkmengden er mellom 500 og 
1000 kan det vurderes ut fra stedspesifikke forutsetninger om det er nødvendig med en 
støyutredning. Ved rene adkomstveier med lav hastighet, uten tungtransport og trafikkmengde 
under 1000 er det vanligvis ikke nødvendig med støyutredning. 

Det er da spesielt innendørs støynivå i soverom som bør vurderes nærmere. Bakgrunnen for 
dette er at støyen på veger med trafikkvolum mindre enn noen få tusen biler i døgnet er preget 
av enkelthendelser: det er stille i lengre perioder – men tydelig støy hver gang et kjøretøy 
passerer og dette kan forårsake støyplage. Det tidsmidlede støynivået alene gir derfor ikke en 
god beskrivelse av støybildet ved svært lav trafikkbelastning. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/grenseverdier-for-stoy/anbefalte-grenseverdier-ved-nye-tiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/grenseverdier-for-stoy/anbefalte-grenseverdier-ved-nye-tiltak/
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4 Målsetting 

Det legges til grunn at alle nye boenheter skal ha minst ett privat oppholdsareal som har et støynivå 
som ikke overskrider nedre grenseverdi for gul sone, dvs. Lden ≤ 55 dB for vegtrafikkstøy. 

Som hovedregel bør alle nye boenheter ha vinduer på stille side. I enkelttilfeller kan det likevel 
aksepteres vinduer mot dempet fasade. Krav til planløsning vil være strengere jo høyere 
støybelastningen på støyutsatt side er. 

På grunn av at trafikkmengden sør for avkjørselen til BKS3 og 4 ligger på 1100 og lavere er det ikke 
vurdert støy fra denne veien med bakgrunn i beskrivelsen av veger med liten trafikk som gitt i 
veilederen til T-1442. 

5 Resultat av støyberegninger 

Beskrivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg B.  

5.1 Støynivå på utendørs oppholdsareal på bakken 

5.1.1 Delfelt B1 og BKB 

5.1.1.1 Uten skjerming langs veg 

Vedlegg 1a viser beregnet støynivå for situasjon med ferdig utbygd BKB som beskrevet i kapittel 2.3, i 
delfelt B1 er det lagt til grunn rekkehusbebyggelse basert på mulig plassering angitt i tegningsunderlag 
tilsendt av oppdragsgiver. Videre er også høyeste nivå ved fasade vist i vedlegget. 

Av vedlegget kan man se at deler av uteområdene på bakkenivå ligger i gul støysone. det er derfor 
også sett på skjermingstiltak langs veg for disse delfeltene. 

 

5.1.1.2 Med skjerming langs veg 

Vedlegg 1b viser beregnet støynivå for delfelt BKB og B1 med skjerming langs veg. Videre er også 
høyeste nivå ved fasade vist i vedlegget. 

 

Delfelt B1: 

Langs B1 er det lagt inn en 2 m høy skjerm for å illustrere effekten av et mulig skjermingstiltak. Med en 
slik skjerm vil hele delfeltet få støynivå på bakkenivå som ligger under nedre grense for gul støysone.  

Endelig utstrekning og høyde må vurderes i forbindelse med detaljregulering av delfeltet. 

 

Delfelt BKB: 

Nord for dette delfeltet er det lagt inn en skjerm som er 2,2 m over uteområdet mellom blokkene. 
Med en slik skjerm vil hele uteområdet mellom blokkene få støynivå under grenseverdi. Endelig høyde 
må vurderes i forbindelse med byggesøknad. 
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5.1.2 Delfelt BKS2 og BKS3 

Vedlegg 2 viser beregnet støynivå for situasjon med ferdig utbygd BKS2 og 3 som beskrevet i kapittel 
2.4 og 2.5. Videre er også høyeste nivå ved fasade vist i vedlegget. 

Av vedlegget kan man se at uteområdene i delfeltet ligger utenfor gul støysone og skjermingstiltak er 
derfor ikke vurdert.  

 

5.2 Vurdering av stille side og balkonger 

5.2.1 Delfelt B1 og BKB 

Støynivå ved fasade er vurdert for skjermet situasjon, det vil si som vist i vedlegg 1b. I dette vedlegget 
vises også støynivå ved fasade for den mest støyutsatte etasjen. I vedlegg 1c er det gjengitt 3d-
illustrasjoner av situasjonen, med beregnet støynivå ved fasade for alle boligetasjer i B1 og BKB. 

 

Delfelt B1: 

Av vedleggene kan man se at rekkehusene i B1 får stille side på minst en fasade i første etasje. Enkelte 
av rekkehusene kan også få stille side i andre etasje. T-1442s anbefalinger om stille side er dermed fullt 
mulig å tilfredsstille for B1. Endelig situasjon må imidlertid vurderes nærmere i forbindelse med 
detaljregulering og videre prosjektering.  

 

Delfelt BKB: 

Også i BKB vil alle bygg ha minst en stille side. T-1442s anbefalinger om stille side er dermed fullt mulig 
å tilfredsstille også for bygningene i dette delfeltet, dersom leiligheter planlegges gjennomgående.  

For boliger i nedre del av gul støysone, det vil si typisk rundt Lden = 60 dB og lavere, er det tilstrekkelig 
at de har en stille side hvor soverom kan plasseres. Dette gjelder de fleste boenhetene i østre blokk i 
BKB.  

For boliger med støynivå over Lden = 65 dB stiller T-1442 krav om at minst et soverom og minst 
halvparten av rom for støyfølsom bruk plasseres mot stille side. Dette gjelder i praksis vestre blokk i 
BKB.  

Dersom det er vanskelig å utarbeide slike planløsninger for alle boligene i BKB kan det vurderes å tillate 
dempet fasade for en andel av leilighetene i dette delfeltet.  

For den vestre blokken kan dette for eksempel være at enkelte rom plasseres mot dempet fasade, for 
å tilfredsstille anbefalingen om planløsning. Dempet fasade kan f.eks. være soverom mot skjermet 
eller innglasset luftebalkong, så lenge denne er tilstrekkelig ventilert.  

I tilfeller hvor det aksepteres at boenheter etableres med dempet fasade, bør det stilles krav til høy 
opplevd kvalitet ved utforming av støydempende tiltak. Veilederen til T-1442 angir at ulempen ved at 
en boenhet kun får tilgang til dempet fasade, bør klart veies opp av andre forhold som kan 
kompensere for tap av stille side. Slike kompenserende forhold kan være tilgang til sol og lys, utsikt, 
kvalitativt gode uteoppholdsarealer, fellesarealer innendørs eller andre faktorer som fremmer trivsel 
og helse. Dersom leiligheter i vestre blokk i BKB planlegges gjennomgående vil de ha tilgang til stille 
side i tillegg til eventuell dempet fasade.  
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Dersom balkonger plasseres mot vest/sørvest vil det i de fleste tilfellene, ikke være nødvendig med 
tiltak. Det kan eventuelt være aktuelt med tiltak for endeleiligheter.  

For eventuelle takterrasser kan det bli aktuelt med tiltak i form av rekkverk og levegger. Endelige tiltak 
kan ikke detaljeres før plasseringer er endelig kjent. 

Endelig vurdering av tiltak på uteplasser og stille side / dempet fasade må gjøres i forbindelse med 
byggesak.  

5.2.2 Delfelt BKS2 og BKS3 

Støynivå ved fasade for den mest støyutsatte etasjen for bygninger i delfelt BKS2 og 3 er vist i 
vedlegg 2. vist i tillegg til støyutbredelsen på bakkenivå.  

Av vedlegget kan man se at de fleste bygningene i BKS2 får stille side på alle fasader. Kun bygningene 
nærmest veg får støynivå som så vidt ligger i gul støysone.  

I BKS3 ligger alle fasader mot stille side.  

T-1442s anbefalinger om stille side er dermed fullt mulig å tilfredsstille for begge delfelt.  

6 Innendørs støyforhold 

6.1 Vegtrafikkstøy 

For de mest utsatte boligene i B1 og BKB ligger det høyeste beregnede støynivå på fasade i området 
Lden = 60 – 65 dB. Med så høye støynivå som beregnet her vil det bli behov for detaljerte vurderinger av 
fasadetiltak i alle boenheter for å sikre at krav til innendørs støynivå tilfredsstilles. Imidlertid vurderes 
nivåene ikke å være så høye at man ikke kan klare å tilfredsstille krav gitt i NS8175. 

I BKS2 er støynivået vesentlig lavere, det kan likevel være aktuelt med tiltak i boliger som vender mot 
gul sone. 

Bygningen i BKS3 ligger utenfor gul støysone og grenseverdien for innendørs støynivå kan tilfredsstilles 
med normale fasadeelementer. 

Dette er forhold som må ivaretas i prosjektering og innendørs trafikkstøynivå vil måtte tilfredsstille 
krav som gitt i NS8175. Ved byggesøknad vurderes og dokumenteres innendørs støyforhold. 

 

6.2 Fellesarealer 

Selv der det ikke er krav til fasadetiltak på grunn av trafikkstøy kan det likevel være nødvendig med 
tiltak. Dette gjelder for oppholdsrom med vindu som vender ut mot fellesarealer, svalgang m.m, for å 
tilfredsstille krav til fasadeisolasjon og innendørs lydnivå som angitt i TEK og NS 8175. En kombinert 
vurdering av krav til fasadeisolasjon mot fellesarealer og eventuell trafikkstøy må gjøres når endelige 
plan- og fasadetegninger foreligger for de enkelte delfeltene. 
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7 Forslag til reguleringsbestemmelser 

Vi har følgende forslag til tekst i reguleringsbestemmelser vedrørende støy: 

 
Anbefalte støygrenseverdier som angitt i retningslinje T‐1442/2021, tabell 2, skal gjelde for planen, 
med følgende presiseringer: 

• Alle boenheter skal ha hoveduteplass med støynivå Lden ≤ 55 dB. Hoveduteplass kan ligge på 
bakken eller være terrasse/takterrasse.  

• Fellesområdet mellom bygningene i BKB skal ha støynivå Lden ≤ 55 dB. 

• Alle boliger skal ha stille side som definert i T-1442/2021. Utarbeiding av planløsning skal følge 
følgende prinsipp: 

o For boliger med fasadenivå på rundt Lden = 60 dB og lavere skal alle boenheter ha stille 
side, hvor soverom kan plasseres.  

o For boliger med fasadenivå på rundt Lden = 60 dB og opp mot rundt Lden = 65 dB skal alle 
boenheter skal ha stille side og minst et soverom skal plasseres mot denne siden.   

o For boliger med fasadenivå på rundt Lden = 65 dB og høyere skal minst et soverom og 
minst halvparten av rom for støyfølsom bruk plasseres mot stille side.   

• For boenheter i BKB kan det tillates at enkelte rom plasseres mot "dempet fasade" (som 
definert i T-1442/2021) i stedet for mot "stille side" 

• Sammen med søknad om igangsetting skal det følge dokumentasjon som viser at krav til 
innendørs og utendørs støynivå tilfredsstilles.  
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Vedlegg A - Utdrag fra retningslinje T-1442/2021 

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. 

T-1442 er en retningslinje for planlegging som angir grenseverdier, kvalitetskriterier og anbefalinger i 
forbindelse med nye planer og vedtak etter plan- og bygningsloven. Disse blir bestemt og gjort juridisk 
bindende gjennom vedtak i arealplaner. 

Formålet med retningslinjen er å legge til rette for langsiktig arealdisponering og planlegging av det 
fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet, samt forebygger helsekonsekvenser av støy. 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder (Veileder om behandling av støy i arealplanlegging, M-
2061) til retningslinjen1.  
 

Støysonekart 
Støysonekart brukes i hovedsak på kommuneplannivå for å vise hvilke områder som er støyutsatt. 
Støysonekart er vanligvis beregnet for en prognosesituasjon som tar høyde for utviklingen 10-20 år 
frem i tid, og viser støynivået i høyde 4 meter over terreng. Kartene benyttes for å gi anbefalinger om 
arealbruk i overordnet planlegging. 

Kriterier for soneinndeling er vist under i tabell 2 og er utdrag av Tabell 1 i T-1442.  

Tabell 2 - Kriterier for soneinndeling. Alle tall gjelder innfallende lydtrykknivå. 

 Støysone 

Støykilde 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå 
Lden 

Utendørs støynivå i 
nattp. 
kl. 23-07 L5AF 

Utendørs støynivå 
Lden 

Utendørs støynivå i 
nattp. 
kl. 23-07 L5AF 

Vei Lden > 55 dB L5AF > 70 dB Lden > 65 dB  L5AF > 85 dB 

 

Grenseverdier for støy 
Anbefalte grenseverdier er gitt i tabell under (utdrag for relevante støykilder), jfr. Tabell 2 i T-1442: 

Tabell 3 - Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå utenfor vinduer i rom 
med støyfølsomt bruksformål og 
på stille del av uteoppholdsareal 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07* 

Vei Lden ≤ 55 dB L5AF ≤ 70 dB 

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

 

Benevnelser for lydnivå: 

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra 
tillegg på kveld/natt. 

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. 

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides ved 5 % av hendelsene i løpet av en 
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. (Benyttes 
i vurderingen av maksimalt støynivå utenfor soveromsvindu nattestid.) 



PlanID 201214 - Hystadgardane, Stord kommune 

Eksternstøyvurdering 

 

Rapportnr: AKU-01 Revisjon: 0 Oppdragsnr.: 10.9758,01 29. oktober 2021 Side: 13 av 14 

 

Kvalitetskriterier 
I retningslinje T-1442/2021 er følgende tre kvalitetskriterier definert for støyfølsom bebyggelse: 

• Tilfredsstillende støynivå innendørs 

• Tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå 

• Stille side 

Stille side 
En stille side er en side av bebyggelsen som har støynivå som overholder grenseverdiene i tabell 3 uten 
at det er gjort tiltak på eller ved fasade. 
Stille side kan oppnås ved planløsning, bygningsplassering eller ved skjerming nært kilden. 

Dempet fasade 
En støyeksponert fasade som etter skjerming på eller ved fasaden får et støynivå utenfor åpningsbart 
vindu og/eller balkongdør som ikke overskrider grenseverdiene i tabell 3. 

Dempet fasade brukes om tiltak som lokalt, på del av fasade eller utenfor vindu/dør, skjermer mot 
støy. Dermed oppnås skjermet situasjon utenfor vindu eller dør selv om fasaden ellers er støyutsatt. 

Dempet fasade kan benyttes som erstatning for stille side for en andel av boenheter hvor det er 
vanskelig å oppnå stille side. I tilfeller hvor det aksepteres at boenheter etableres med dempet fasade 
som erstatning for stille side, bør det stilles krav til høy opplevd kvalitet ved utforming av 
støydempende tiltak. 

Planlegging i støyutsatte områder 
Retningslinje T-1442/2021 har som utgangpunkt at grenseverdiene og kvalitetskriteriene skal 
oppfylles. Likevel kan planlegging av ny støyfølsom bebyggelse også være aktuelt i støyutsatte 
områder. 

Retningslinjen åpner for å bygge i rød støysone i områder hvor utbyggingen bygger opp under 
målsettingene i Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-
BATP). 

Det kan være situasjoner hvor det selv etter arbeid med plangrep ikke er mulig å oppnå stille side for 
alle boenheter, eksempelvis for hjørneleiligheter. Retningslinjen åpner da for at det kan tillates 
dempet fasade som erstatning for stille side. 

Samlet støybelastning 
Når planområdet er utsatt for støy fra flere kilder hvorav minst én i gul sone, skal samlet 
støybelastning vurderes. Dette kan gjøres etter metode beskrevet i veiledning til T-14421. 

  

 
1 Veileder om behandling av støy i arealplanlegging (M-2061) 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/
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Vedlegg B - Beregningsmetode 

Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i tabell 4. 

Tabell 4 – Anvendt underlagsdokumentasjon. 

Underlagsdokumentasjon Kilde Mottatt dato 

Utomhusplan, plan- og fasadetegninger ABO Plan & Arkitektur Stord AS Oktober 2021 

Digitalt basiskart over området ABO Plan & Arkitektur Stord AS Oktober 2021 

Trafikktall ABO Plan & Arkitektur Stord AS Oktober 2021 

 

Tabell 5  - Beregningsmetode og verktøy 

Støykilde Beregningsmetode Beregningsverktøy 

Vei Nordisk beregningsmetode for veitrafikk, Nord96 CadnaA 2021 MR2 

 

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier der det er benyttet hard mark. 
Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid blir gjort endringer av 
bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige og beregninger må 
oppdateres. 

Usikkerheten i støyberegningene er avhengig av trafikksammensetningen, trafikkmengden og 
hastigheten. Støyberegninger for vegtrafikk har erfaringsmessig en usikkerhet opptil 2 dB ved korte 
avstander og/eller én støyskjerm i tilknytning til vegen. Ved økende avstand og kompleks geometri vil 
også usikkerheten øke. 

I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og 
hastighet. Iht. retningslinje T-1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen som gir mest 
støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon 10 – 20 år fram i tid, dersom dette har 
vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at støynivået 
kan øke ved generell trafikkvekst. 

Benyttede trafikkdata er vist i tabell 6. Trafikktallene ÅDT er basert på trafikktall fra oppdragsgiver, 
basert på forventet trafikk på vegnettet i 2040, etter full utbygging av planområdet.  

Trafikkfordeling som er benyttet tilsvarer "Gruppe 2: By og bynære område" i veileder M-2061. Det er 
benyttet skiltet hastighet i beregningene. 

Tabell 6 – Anvendte trafikktall 

Vei ÅDT i 2040 
Andel tunge 

kjøretøy 
Hastighet 

Fv.5050 Hystadvegen vest for o_SV3 7990 kjt/døgn 5 % 1) 50 km/t 

Fv.5050 Hystadvegen øst for o_SV3 7190 kjt/døgn 5 % 1) 50 km/t 

o_SV3 nord for o_SV4 1500 kjt/døgn 2 % 2) 30 km/t 

o_SV3 sør for o_SV4 1300 kjt/døgn 2 % 2) 30 km/t 

1) Fra NVDB 

2) Antatt tungtrafikkandel på grunn av tilkomstveg til boligområde 

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en 

endring av Lden lik ±3 dB. 
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