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Sammendrag 

I forbindelse med planlegging av ny vegtrasé for fylkesveg 5880 fra nye Nerlandsøybrua til rundt Teigeneset 
på Nerlandsøya har Norconsult utført støyberegninger for strekningen. Beregningen er gjort i henhold til 
bestemmelser i kommunedelplanen for Herøy og Klima- og miljødepartementets "Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging”, T-1442:2021. 

Beregningene viser at støy langs Teigevegen vil reduseres betraktelig som følge av at trafikken flyttes til den 
nye vegforbindelsen. 15 boliger og 1 fritidsbolig som i dag ligger i gul sone langs Teigevegen, vil havne 
utenfor gul sone som følge av vegomleggingen / tiltaket. 

Boliger på gnr/bnr 4/61 (Teigenesvegen 5) og 4/290 (Teigelia 2, 4 og 6) ligger innenfor gul sone i utbygget 
situasjon og får en støyøkning som følge av det nye tiltaket. I henhold til retningslinjen T-1442 vil det være 
behov for videre vurdering av støytiltak for boligene nevnt ovenfor på grunn av økningen i vegtrafikkstøy som 
følge av prosjektet. Målet er å sikre støyforhold i henhold til grenseverdiene i tabell 2 i T-1442, som tilsvarer 
nedre grenseverdi for gul støysone. 

Ettersom det på nåværende tidspunkt er uklart hvordan Teigenesvegen frem til Joker-butikken blir 
omprosjektert, er det per nå ikke gjort noen konkret vurdering av muligheter for langsgående 
støyskjermingstiltak langs veien. Slik området fremstår i dag kan det være utfordrende å skjerme boligene 
ved veien ettersom terrenget skråner opp mot bebyggelsen. Lokale støytiltak på de private eiendommene 
kan derfor være en mer hensiktsmessig løsning. 

Lokale støytiltak må utredes nærmere i en senere fase. 
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1 Innledning 
I forbindelse med planlegging av ny vegtrasé for fylkesveg 5880 fra nye Nerlandsøybrua til rundt Teigeneset 
på Nerlandsøya har Norconsult utført støyberegninger for strekningen. 

Planlagt ny trasé ligger innenfor blå firkant i figuren nedenfor. Det er traséalternativ 2 som er utredet. 

 

Figur 1: Planlagt ny trasé innenfor blå firkant. 
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2 Grenseverdier og retningslinjer 

2.1 Kommuneplanens arealdel 

Støy står omtalt i FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL vedtatt 30.10.14 / sist revidert 
28.7.2015 for Herøy kommune under punk 2.11. 

Støyforhold skal oppfylle Miljøverndepartementet si retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442). 

2.2 T-1442:2021 

Klima- og miljødepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”, T-1442:2021, 
legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven (PBL) i 
kommunene og berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet, 
endring av eksisterende virksomhet, og ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ved eksisterende eller 
planlagt støykilde. Dette for å forebygge støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs 
oppholdsarealer. Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål omfatter boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, skoler og barnehager  

Retningslinjen deler støynivået inn i to støysoner: 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 

 
Grenseverdiene for støysonene avhenger av støykilde. Retningslinjenes kriterier for soneinndeling av støy 
fra veg er gjengitt i tabell 1: 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Utdrag fra T-1442:2021. 

Støykilde Gul sone Rød sone 
Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå i 

nattperioden kl. 23–

07 

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå i 
nattperioden kl. 23–

07 
Veg Lden > 55 dB L5AF > 70 dB Lden > 65 dB L5AF > 85 dB 

 

 

• Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB ekstra 
tillegg på henholdsvis natt og kveld.  

• Levening er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 19-23. 

• Lnight er ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23:00 til kl. 07:00. 

• LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt med 
tidskonstant «Fast» på 125 ms. 
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Ved planlegging av ny støyfølsom bebyggelse eller støyende anlegg og virksomhet legges grenseverdiene i 
tabell 2 til grunn. 

Tabell 2: Anbefalte øvre støygrenser ved nytt anlegg, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål 

Støynivå utenfor soverom på natt 
(kl. 23–07) 

Veg Lden  55 dB L5AF  70 dB 

For å sikre tilfredsstillende lydnivåer både innendørs og utendørs legges det vekt på tre kvalitetskriterier i 
T-1442 med hensyn på støyfølsom bebyggelse: 

• Tilfredsstillende støynivå innendørs. 
• Tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå. 
• Stille side. 

Støygrensene i tabell 2 gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 
menes for eksempel soverom og oppholdsrom i boliger. Støygrensene gjelder også uteareal knyttet til 
rekreasjon, det vil si balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 
avsatt til opphold og rekreasjonsformål. Krav til støyforhold innendørs og på uteoppholdsareal finnes i 
byggteknisk forskrift, NS 8175:2012. 

Målsetningen er å sikre støyforhold i henhold til grenseverdiene i tabell 1 og tabell 2 og kvalitetskriteriene 
nevnt over. Ambisjonen bør være å sikre tilfredsstillende støyforhold på hele eiendommen og fasaden. 
Skjerming ved støykilden bør derfor være et prioritert avbøtende tiltak. Vurdering og prioritering av 
avbøtende tiltak bør gjøres ut ifra kriteriene i veileder M-2061:2021 kapittel 5.1. 

Ifølge retningslinjen skal alle boliger, også de som ligger i gul eller rød støysone, ha tilgang til en skjermet 
uteplass med Lden  55 dB. Lokale støytiltak vurderes for boliger i planområdet med utendørs lydnivå Lden > 
55 dB. Eventuelle avvik fra grenseverdiene i tabell 2, kvalitetskriteriene og NS 8175:2012, bør begrunnes i 
planbeskrivelsen. Avbøtende tiltak bør sikres i plankart og/eller i planbestemmelsene. 

I tråd med støygrensene gitt i T-1442, og tilhørende veileder M-2061, vurderes ikke støy nærmere for boliger 
med utendørs vegtrafikkstøynivå Lden  55 dB. 

Nye samferdselsanlegg 

Med nye samferdselsanlegg menes helt nye anlegg, samt alle tiltak på eksisterende anlegg som øker 
støynivået med 3 dB eller mer. 

Målet er å sikre at eksisterende støyfølsom bebyggelse får støynivå som ikke overskrider nedre grense for 
gul sone og ivaretar kvalitetskriteriene i kapittel 1.2 i T-1442. Ambisjonen bør være å sikre tilfredsstillende 
støyforhold på hele eiendommen og fasaden. Skjerming ved støykilden bør derfor være et prioritert 
avbøtende tiltak. Dersom det ikke oppnås tilfredsstillende støyforhold gjennom skjerming ved kilden, bør det 
etableres lokale tiltak for å overholde grenseverdiene og sikre kvalitetskriteriene. 

Det er ikke nødvendig å gjøre tiltak dersom grenseverdiene ikke er overskredet. 
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3 Beregningsgrunnlag og metode 
Beregningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. 
Støykartleggingsprogrammet CadnaA 2021 versjon MR 2 er benyttet ved beregninger og utarbeidelse av 
støysonekart. 

Beregningsmodellen er bygget opp med utgangspunkt i et digitalt 3D SOSI-kart over området, samt ny 
veggeometri. Markabsorpsjon er satt til 1, det vil si myk mark. Absorpsjonsfaktor for vertikale flater på bygg 
er satt til 0,21 og det er beregnet med førsteordens refleksjoner i henhold til beregningsmetoden. 
Beregningsoppløsningen er satt til 5x5 meter. Beregningshøyden er satt til 4 meter over terreng, jamfør T-
1442. 

3.1 Trafikktall 

Trafikktall benyttet i støymodellen er basert på trafikktall og tungtrafikkandel som fremgår av Nasjonal 
vegdatabank, samt vurderinger gjort av Norconsult. For å kunne vurdere eventuelle endringer i 
støysituasjonen som følge av tiltaket, er det i tillegg til beregninger for framtidig situasjon også utført 
beregninger for et «0-alternativ», dvs. dagens terreng/veggeometri. 

Det er ikke forventet generell vekst i trafikken i området som følge av tiltaket. 

Alle veger er modellert med trafikkfordeling over døgnet tilsvarende vegtype 2, «byvei» i M-128, det vil si: 
«Byvei» i M-128, det vil si: Dag (kl. 07–19): 84%; kveld (kl. 19–23): 10%; natt (kl. 23–07): 6%. 

Trafikkdata som er benyttet i beregningene for vegtrafikkstøy er sammenstilt i Tabell 3.  

Tabell 3 - Trafikktall benyttet i støyberegningene. 

Vei Fargekode ÅDT 
(0-alternativ) 

[kjøretøy/døgn] 

ÅDT 
(Framtidig 
situasjon) 

[kjøretøy/døgn] 

Tungtrafikkandel 
ÅDT-T [%] 

Skiltet 
hastighet 

[km/t] 

Bruvegen  1600 1600 3 60 
Teigevegen  1600 1050 3 50 

Koparstadvegen  950 950 2 50 

Teigevegen  800 100 3 50 

Teigevegen  550 50 3 50 

Teigenesvegen  300 900 3 50 

Teigenesvegen  300 300 3 50 

Ny tilførselsveg  0 600 3 50 
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Figur 2: Oversikt over strekninger med fargekoder. 
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4 Resultater og støyfaglig vurdering 
Beregnet støy fra vegtrafikk for 0-alternativet og utbygget situasjon vises henholdsvis i vedlegg X01 og X02. 

Det er gjort en oppsummering av hvilke eiendommer med støyfølsom bebyggelse som får en reduksjon i 
støynivå som følge av at det bygges en ny vegforbindelse som vil overta store deler av eksisterende trafikk 
på Teigevegen. Støy langs Teigevegen vil reduseres betraktelig som følge av at trafikken flyttes til den nye 
vegforbindelsen. 15 boliger og 1 fritidsbolig som i dag ligger i gul sone langs Teigevegen, vil havne utenfor 
gul sone som følge av vegomleggingen / tiltaket. 

Det er også gjort en oppsummering av hvilke eiendommer med støyfølsom bebyggelse som ligger innenfor 
gul sone i utbygget situasjon og som får en støyøkning som følge av det nye tiltaket. 

I henhold til retningslinjen T-1442 vil det være behov for videre vurdering av støytiltak for boligene listet opp i 
Tabell 4 på grunn av økningen i vegtrafikkstøy som følge av prosjektet. Målet er å sikre støyforhold i henhold 
til grenseverdiene i tabell 2 i T-1442, som tilsvarer nedre grenseverdi for gul støysone.  

Tabell 4: Liste over boliger som har beregnede fasadenivåer over nedre grense for gul sone, og har en økning på 1 dB 
eller mer. 

Eiendom (Gnr/bnr) og 
adresser 

Høyeste beregnede 
fasadenivå Lden (dB) i 

utbygget situasjon 

Endring (dB) mellom 0-
alternativ og utbygget 

situasjon 
4/61 Teigenesvegen 5 58 4 

4/290 Teigelia 2, 4 og 6 58 5 

 

Ettersom det på nåværende tidspunkt er uklart hvordan Teigenesvegen frem til Joker-butikken blir 
omprosjektert, er det per nå ikke gjort noen konkret vurdering av muligheter for langsgående 
støyskjermingstiltak langs veien. Slik området fremstår i dag kan det være utfordrende å skjerme boligene 
ved veien ettersom terrenget skråner opp mot bebyggelsen. Lokale støytiltak på de private eiendommene 
kan derfor være en mer hensiktsmessig løsning.  

Lokale støytiltak må utredes nærmere i en senere fase. 
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