RAPPORT
Bjerkvik,Narvik
Utendørsstøy fra veitrafikk i forbindelsemed reguleringsplan

Kunde:
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Sammendrag:
•
•

•

•

Nye boliger ligger delvisi gul støysonefra veitrafikk.
Deler av uteoppholdsarealhar støynivåover grenseverdienLden 55 dB gitt i T-1442.ARKeller
LARKmå foreta en nærmereberegningoppmot arealkravi bestemmelsene.Dersomdet er
behov for større områder med støynivåLden 55 dB enn det som visesi figuren anbefales
lokaleskjermingstiltakmed voll eller skjerm.
9 av 24 leiligheterer planlagtensidigmot støyutsattfasadeiht. foreliggende
tegninger/modell.Det er foreslått skjermingstiltakpå balkonger/takterrasserfor å dempe
støynivåtil under grenseverdipå balkongeri leiligheter med overskridelser.
Vi har følgendeforslagtil tekst i reguleringsbestemmelser
vedrørendestøy:
Anbefaltestøygrenseverdier
som angitt i retningslinjeT 1442/2016skal gjeldefor planen,med
følgendepresiseringer:
Minst 50 % av uteoppholdsarealetsom krevesiht gjeldendevedtekt skal tilfredsstille
støygrenseriT 1442/2012.På det øvrigeuteoppholdsarealsom kreves,tillates inntil 5 dB
høyerestøynivå.
Altlekeareal skal tilfredsstillegrenseverdierfor utendørsstøy i T 1442/2016.
Det tillates tiltak på fasader/balkongerfor å dempestøy ved fasadetil undergrenseverdii T
1442,Lden 55 dB.Minimum ett soveromi hver leilighet skal ha luftevindumot fasademed
støynivåLden 55 dB.
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1

Bakgrunn

Brekke& StrandAkustikkAShar på oppdragfra Ingolf ThuneASv/SteinarThuneutført beregningav
støy fra veitrafikk i forbindelsemed detaljreguleringav Esso,Bjerkvik,Narvik.
Hensiktenbak planener å etablerenye bolig- og næringsarealerrundt Essoi Bjerkvik.Samtidig
opparbeidesgrøntarealermed lekeplassog park.

2

Situasjonsbeskrivelse

Det er planlagtå etablereto boligblokker,hver med 3 boligetasjerover næringslokalesom ligger på
grunnplanet. Det er planlagttilkomst til området fra vest/E6Nordmoveien.Nye boliger er markert i
Figur1.

Nye boliger

Figur1 –Foreløpig sitausjonsplanhvor nye bygningerer markert

Planområdeter avgrensetav E6Medbyveieni sør,E6Nordmoveieni vest og Kirkebakkeni nord, se
foreløpigplankart i Figur2. I plankartet er kombinert bebyggelseog anleggsformålsamt friområde
markert. Det går ikke fram hvor ny nærlekeplassskalligge.
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Figur2-Foreløpig plankart

3

Grenseverdier

3.1 Kommunedelplanfor Bjerkvik
Nedenforer det gjengitt relevanteutdrag for støy fra kommunedelplanenfor Bjerkvikvedtatt 20. juni
2013:

1.5.9 Støy
a. MiljøverndepartementetsretningslinjeT-1442/2012gjelderfor behandlingav støy.
b. Minst 50 % av uteoppholdsarealetsom krevesiht gjeldendevedtekt skaltilfredsstille støygrenser
i T-1442/2012.Pådet øvrigeuteoppholdsarealsom kreves,tillates inntil 5 dB høyerestøynivå.Alt
lekearealskaltilfredsstille grenseverdierfor utendørsstøy i T-1442/2012.

c. For nye boliger i området for Sentrumsformålskaldet dokumenteresat det i stue og soverom
kan oppnåstilfredsstillendenattestøynivåsamtidigmed drift av serveringsstederi området.

d. Dissebestemmelseneom støy gjelderogsåfor ny bebyggelsei områdersomomfattes av
tidligere vedtatte reguleringsplaner.
e. For støyendeog mulig støyendetiltak, og støyfølsomtbruksformål,skalstøyforholdeneog
nødvendigestøyreduserendetiltak dokumenteresfør igangsettingstillatelsegis.

f. Førstøyømfintligbebyggelse(boliger,pleieinstitusjoner,skolereller barnehager)tillates langs
riksveiE6og E10krevesdet støyfagligrapport som dokumentererat støykravjf MD retningslinje
T-1442/2012er oppfylt.
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2.4 Sentrumsformål
a. Innenfor området tillates forretninger, kontor, hotell, bolig med uteoppholdsarealer,
næringsformål,offentlig eller privat tjenesteyting,grønnstrukturog veganlegg.Det tillates ikke
industri eller særligareal-og transportkrevendeaktiviteter. (…)
Retningslinjer
Boligeri sentrumsområdetmå utformespå sentrumslivetspremisser,slik at de ikke vil leggeen
demperpå framtidig aktivitet i de mest sentralestrøk.Boligenemå værestøyisolertog utformet i
forhold til de tildels støyendeaktiviteter som torvområde,utestedermm. i nærmiljøetrepresenterer.
Fasadeutformingeni første etasjebør bidra med god belysningnår det er mørkt.

3.2 RetningslinjeT-1442/2016
3.2.1 Grenseverdier
Klima og Miljødepartementetsretningslinjefor behandlingav støy i arealplanleggingT 1442/2016
skalleggestil grunn ved arealplanleggingog behandlingav enkeltsakeretter plan- og bygningsloven.
For å tilfredsstille retningslinjenskrav til støy på utendørsoppholdsarealog utenfor vinduer for bolig
må grenseverdieri tabell 1 oppfylles.Mer utfyllende gjennomgangav T-1442er gitt i vedlegg.
Tabell1–Grenseverdier for støy,på utendørsoppholdsarealerog utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støynivåpå uteoppholdsareal Støynivåutenfor soverom,
og utenfor vinduer til rom med natt kl. 23-07
støyfølsomtbruksformål

Vei

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

3.2.2 Støysoner
I retningslinjeT-1442opereresdet med to typer støysonerfor vurderingav arealbrukpå overordnet
nivå:
Rødsoneregnesvanligvissom uegnettil støyfølsommebruksformål.
Gul soneer en vurderingssonehvor støyfølsomtbruksformålkan oppføresdersomavbøtendetiltak gir
tilfredsstillendestøyforhold.
Nærmerebeskrivelserav støysonerog anbefalingerog unntak fra anbefalingene(avvik)er gitt i
vedlegg.

4 Resultatav støyberegninger
Beskrivelseav beregningsmetodeog beregningsforutsetninger
er vist i vedlegg.

4.1 Støysonekart
Støyfra veitrafikk er beregneti 4 meters høydefor å dokumenterehvilkenstøysonetiltaket liggeri.
Støysonekarter vist i vedleggX001.Kartet viserat planlagtenye bygningerliggerdelvisi gul støysone.
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4.2 Støynivåpå utendørsoppholdsareal
Støyfra veitrafikk på uteoppholdsarealer beregneti 1,5 meters høydeover terreng jf. T-1442og vist i
vedleggX001.
Utsnitt fra beregninger vist i Figur3 nedenfor.Deler av planlagtuteoppholdsarealsør for nye
bygningerhar støynivåover grenseverdienLden 55 dB i T-1442.
Kommunedelplanenspesifisererat minst 50 % av uteoppholdsarealetsom krevesiht gjeldende
vedtekt skaltilfredsstille støygrensei T-1442Lden 55 dB. Påøvrig uteoppholdsarealtillates inntil 5 dB
høyerestøynivå.Videreskalalt lekearealtilfredsstille grenseverdierfor utendørsstøyLden 55 dB.
Beregningsområdeter skissertmed mørk grå strek i Figur3. Arealersom er hvite har tilfredsstillende
støynivåiht. kommunedelplanen/T-1442,
dvs.Lden 55 dB. Arealermed lys gul farge har støynivåinntil
Lden 60 dB som er tillatt for «øvriguteoppholdsareal»jf. kommunedelplanen.
ARKeller LARKmå foreta en nærmereberegningopp mot arealkravi bestemmelsene.Dersomdet er
behov for større områder med støynivåLden 55 dB enn det som visesi figuren anbefaleslokale
skjermingstiltakmed voll eller skjerm.

Områdemed lys gul farge tillatt
for «øvriguteoppholdsareal»

Figur3 –Beregnet ekvivalent støynivå,Lden, på uteoppholdsareal.Beregningshøyde1,5 m over terreng.

Rapportnr:AKU-01

Revisjon:0

Oppdragsnr.:53140-00

30. oktober2020

Side:6av 12

Bjerkvik, Narvik
Utendørsstøy fra veitrafikk i forbindelsemed reguleringsplan

4.3 Støynivåved fasade
Det er beregnetstøynivåertilsvarendegul sonepå fasaderved nye boliger som vendermot
sørvest/E6.Fasadersom vendermot nordøstvil ha støynivåunder grenseverdiLden 55 dB gitt i
T- 1442.
Høyesteberegnedenivå Lden i frittfelt uavhengigav etasjeer vist i vedleggX003.Høyesteberegnede
støynivåpå bygningi vest nærmestE6er Lden 60 dB, dvs 5 dB over grenseverdien.Blokkeni øst har kun
mindre overskridelsepå inntil 2 dB for 2. og 3. etasje.
Figur4 og Figur5 nedenforviser støynivåerutenfor planlagteleiligheter i nye boligblokkerhentet fra
3D-modell.
Det er beregnetfærre enn 10 støyhendelserover grenseverdienL5AF 70 dB på natt. Grenseverdienpå
natt gjelder derfor ikke for nye boliger.

Figur4–Støynivå Lden i frittfelt ved fasadersett fra sørvest

Figur5 -StøynivåLden i frittfeltved fasadersett fra nordøst

Foreliggendetegningerviser24 nye leiligheter.9 av leiligheter er planlagtensidigmot fasademed
støynivåover grenseverdi.Det anbefalestiltak ved planlagtebalkongermot sørvestfor å dempe
støynivåved fasadetil under grenseverdieni T-1442,Lden 55 dB. Dette er behandleti kap 4.4.
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4.4 Avbøtendetiltak
Støypå utendørsoppholdsarealer:
Dersomarealberegningviserat det krevesstørre uteoppholdsarealmed støynivåLden 55 dB enn det
som går fram av Figur3 og vedleggX002,anbefaleslokal skjermingved tett gjerde eller voll.
Støyved fasaderog tilgangtil fasademed støynivåunder grenseverdienLden 55 dB:
9 av 24 leiligheter er planlagtensidigmot støyutsattfasadeiht. foreliggendetegninger/modell.
Nedenforer det foreslått tiltak som vil dempestøynivåtil under grenseverdipå balkongeri leiligheter
med overskridelser1:
•

•

•

5

Ensidigeleilighetermed overskridelserinntil 3 dB (støynivå 58 dB):Det etablerestett
rekkverkpå balkonger/takterrassermed høydeminimum 1 meter, og absorbenti overliggende
balkongdekke.
Ensidigeleilighetermed overskridelserinntil 5 dB (støynivå 60 dB):Det etablerestett
rekkverkpå balkonger/takterrassermed høydetilsvarendeminst ¾ av etasjehøyde,og
absorbenti overliggendebalkongdekke.
Minimum ett soveromi hver leilighet skalha luftevindu mot støydempetbalkong.

Lydisoleringi fasader

5.1 Støyfra utesteder
Kommunedelplanenangir at Boligenemå værestøyisolertog utformet iforhold til de tildels støyende
aktiviteter som torvområde,utestedermm. i nærmiljøetrepresenterer.
Vi har fått opplyst at det ikke er planlagtutesteder/serveringo.l. i forbindelsemed tiltaket. Det er
heller ikke utesteder/serveringi umiddelbarnærhet.
Det skaletableresbutikker/dagligvarei næringsarealene.Lydisoleringmot boliger fra vareleveringbør
vurderesi senerefaseav prosjektet.Dennetype aktivitetvil ofte medføreskjerpedelydkravtil vindu.

5.2 Innendørsstøynivåfra veitrafikk
Støynivåpå bygningsfasadermot sørvesthar støynivåtilsvarendegul soneog krav til innendørs
støynivåi TEKvil normalt kunneløsesmed lett fasadeveggog støydempendevinduer.
Det må utføres nøyaktigeberegningerav nødvendiglydisoleringi fasadeveggerog vinduer for å sikre
at krav til innendørsstøynivåfra veitrafikk og jernbanetilfredsstillesjfr. TEK17.

1 Tiltak er basert på NSEN12354-3
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6

Oppsummering

6.1 Beskrivelseav støysituasjon
•
•

•

Nye boliger ligger delvisi gul støysonefra veitrafikk.
Deler av uteoppholdsarealhar støynivåover grenseverdienLden 55 dB gitt i T-1442.ARKeller
LARKmå foreta en nærmereberegningoppmot arealkravi bestemmelsene.Dersomdet er
behov for større områder med støynivåLden 55 dB enn det som visesi figuren anbefales
lokaleskjermingstiltakmed voll eller skjerm.
9 av 24 leiligheterer planlagtensidigmot støyutsattfasadeiht. foreliggendetegninger/modell.
Det er foreslått skjermingstiltakpå balkonger/takterrasserfor å dempestøynivåtil under
grenseverdipå balkongeri leiligheter med overskridelser.

6.2 Forslagtil reguleringsbestemmelser
Vi har følgendeforslagtil tekst i reguleringsbestemmelser
vedrørendestøy:
Anbefalte støygrenseverdiersom angitt i retningslinje T 1442/2016skal gjelde for planen,
med følgendepresiseringer:
Minst 50 % av uteoppholdsarealetsom krevesiht gjeldendevedtekt skal tilfredsstille
støygrenseri T 1442/2012.På det øvrige uteoppholdsarealsom kreves,tillates inntil 5 dB
høyerestøynivå.
Altlekeareal skal tilfredsstille grenseverdierfor utendørsstøy i T 1442/2016.
Det tillates tiltak på fasader/balkongerfor å dempestøy ved fasadetil under grenseverdii T
1442,Lden 55 dB. Minimum ett soveromi hver leilighet skal ha luftevindu mot fasademed
støynivå Lden 55 dB.
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VedleggA:
Utdrag fra Retningslinjefor behandlingav støy i
arealplanlegging,T-1442/2016
Klima og Miljødepartementetsretningslinjefor behandlingav støy i arealplanleggingT 1442 skal
leggestil grunn ved arealplanleggingog behandlingav enkeltsakeretter plan- og bygningsloven.
Benevnelserfor lydnivå:
Lden

A-veietekvivalentlydnivåfor dag-kveld-natt(day-evening-night)med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået
uttrykker det gjennomsnittligelydtrykk over 24 timer.
L5AF

A-veidenivå målt med tidskonstant”Fast” som overskridesav 5 % av hendelsenei løpet av en
nærmereangitt periode,dvs.et statistiskmaksimalnivåi forhold til antall hendelser.

For å tilfredsstille retningslinjenskrav til støy på utendørsoppholdsarealog utenfor vinduer for bolig
må grenseverdieri tabell 2 oppfylles.
Tabell2–Grenseverdier for støy,på utendørs oppholdsarealerog utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støynivåpå uteoppholdsareal Støynivåutenfor soverom,
og utenfor vinduer til rom med natt kl. 23-07
støyfølsomtbruksformål

Vei

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Bane

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

Videreer følgendepresiseringertil grenseverdieneangitt i T-1442:
•

•

Grenseverdienfor uteplassmå væretilfredsstilt for et nærområdei tilknytning til bygningen
som er avsattog egnet til opphold og rekreasjonsformål.Beregningshøyden
skalvære
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong-eller terrassegulv.
Kravtil maksimaltstøynivåi nattperiodengjelderder det er mer enn 10 hendelserpr. natt.

I retningslinjener det definert grenseverdierfor støysonersom gir føringer for planlagtarealbruk.
Grenseverdieneer gitt i tabell 3.
Tabell3–Kriterier for soneinndeling.Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Gul sone
Utendørs
støynivåLden

Rødsone
Utendørs
støynivåi nattp.
kl. 23-07L5AF

Utendørs
støynivåLden

Utendørs
støynivåi nattp.
kl. 23-07L5AF

Vei

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Lden 65 dB

L5AF 85 dB

Bane

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

Lden 68 dB

L5AF 90 dB

Gul sone er en vurderingssonehvor kommunenebør visevarsomhetmed å tillate etableringav nye
boliger,sykehus,pleieinstitusjoner,fritidsboliger,skolerog barnehager.I utgangspunktetbør slik
bebyggelsebare tillates dersomman gjennomavbøtendetiltak tilfredsstiller grenseverdienei tabell 1.
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Ved etableringav nye bygningermed støyfølsomtbruksformåli gul sone,skalkommunenkreve en
støyfagligutredning som synliggjørstøynivåerved ulike fasaderpå de aktuellebygningeneog på
uteoppholdsareal.Utredningenskalforeliggesamtidigmed planforslagi plansakereller ved søknadom
rammetillatelsei byggesaker.
Utredningenbør belyseinnendørsog utendørsstøynivåerved alternativeløsningerfor plasseringav
bebyggelse,og aktuelleavbøtendetiltak. Det skalleggesvekt på at alle boenheterfår en stille side,og
tilgangtil egnet uteoppholdsarealmed tilfredsstillendestøyforhold.
Rødsoneangir et områdesom på grunn av det høyestøynivåeter lite egnet til støyfølsomme
bruksformål.I rød sonebør kommunenderfor ikke tillate etableringav boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner,fritidsboliger,skolerog barnehager.Kommunenbør ogsåværevarsommed å tillate
annenny bebyggelseeller arealbrukmed støyfølsomtbruksformål.
Avvik fra anbefalingene
I sentrumsområderi byer og tettsteder, spesieltrundt kollektivknutepunkter,er det aktuelt med høy
arealutnyttelseav hensyntil samordnetareal-og transportplanlegging.Forutsattat kommunenhar
angitt grensenefor slikeområder i kommuneplanensarealdel,kan det vurdereså tillate oppføringav
ny bebyggelsemed støyfølsomtbruksformål.I slikeavviksområderbør kommunenstille konkretekrav
til ny bebyggelsemed støyfølsomtbruksformål.Kravenebør nedfellesi planbestemmelseneslik at de
blir juridisk bindende.
Eksempelpå krav:
•
•
•
•

Alle boenheterinnenfor avvikssonenskalvære gjennomgåendeog ha en stille side.
Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomtbruksformåli hver boenhet skalha vindu mot
stille side.Herunderskalminimum 1 soveromliggemot stille side.
Støykravfor uteoppholdsarealerskalvære tilfredsstilt.
Alle boenheterhvor ett eller flere rom til støyfølsomtbruksformålkun har vinduer mot
støyutsattsidemå ha balansertventilasjon.

I videre anbefalingfor saksbehandlingi gul og rød sonesier T-1442at retningslinjensprinsipperom at
alle boenheterskalha en stille side og tilgangtil et støymessigtilfredsstillendeutearealbør følges.
Byggtekniskforskrift må være oppfylt.
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VedleggB:

Beregningsmetode

Anvendtunderlagsdokumentasjon
er oppgitt i tabell 4.
Tabell4–Anvendt underlagsdokumentasjon.

Underlagsdokumentasjon

Kilde

Mottatt Dato

Situasjonsplan,plankart

LPOArkitekter

29.10.2020

Planbeskrivelse,
referat fra oppstartsmøte
regulering

10.06.2020

Digitalt basiskartover området

LPOArkitekter

13.08.2020

Trafikktall

Vegkart.no

28.08.2020

Tabell5-Beregningsmetodeog verktøy

Støykilde

Metode

Beregningsverktøy

Vei

Nordiskberegningsmetodefor veitrafikk,
Nord96

CadnaA2020

Det er genereltbenyttet myk mark i beregningene,med unntak av veier og asfalterteområder,der det
er benyttet hard mark. Dersomdet skalgjøresvesentligeterrenginngrep,eller dersomdet i ettertid
blir gjort endringerav bygningsmassen,
vil de presenterteresultatenei dennerapporten væreugyldige
og beregningermå oppdateres.
I vurderingenav trafikksituasjonenmå det tas hensyntil ÅDT(årsdøgntrafikk),andeltunge kjøretøyog
hastighet.Iht. retningslinjeT-1442skaldet gjøresberegningerfor den trafikksituasjonensom gir mest
støy, enten av dagenstrafikk eller en prognosesituasjon10 –20 år fram i tid, dersomdette har
vesentligbetydningfor støysituasjonen.Hensiktenmed bestemmelsener å ta hensyntil at støynivået
kan øke ved generelltrafikkvekst.
Tabell6 viseranvendtetrafikkdata.TrafikktalleneÅDTer basertpå trafikktall fra StatensVegvesens
vegdatabankNVDB,og framskrivingiht. VegdirektoratetsprognoserNordlandfylke. Det foreliggerikke
trafikktall for Kirkebakken,trafikktall for denneveien er derfor konservativtestimert ut fra trafikktall
på omkringliggendeveier.
Anvendttrafikkfordelingtilsvarer «Gruppe2: By og bynæreområde» i veilederM-128. Det er benyttet
skiltet hastigheti beregningene.
Tabell6–Anvendte trafikktall.

ÅDT

Telleår

E6Medbyveien

3 550

2019

3870

Andel
tunge
kjøretøy
24 %

E6Nordmoveien

3200

2019

3470

21 %

50 km/t

E10Trollvikveien

2800

2019

3040

21%

50 km/t

200

2%

30 km/t

Grunnlagsdata
Vei

Kirkebakken2

ÅDTi 2030

Hastighet
50 km/t

For å illustrere betydningenav usikkerheti trafikkgrunnlagetkan det nevnesat en dobling/halveringav ÅDTrepresentereren
endringav Lden lik ±3 dB.

2 Lokalveierfremskrivesofte
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VEDLEGG - STØYPLOT
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