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Sweco Norge AS har på oppdrag fra Fantoft eiendom AS utført beregning av støy fra vegtrafikk i
forbindelse med forslag til reguleringsplan for gnr 12, bnr 263, Fantoftvegen, i Bergen kommune.

Støynivåene har blitt vurdert etter kommuneplanbestemmelsene til Bergen kommune, KPA2018, og
støyretningslinjen T-1442.

Hele området definert som felles uteoppholdsareal får støynivå under Lden = 55 dB.

Privat uteareal for ett rekkehus trenger lokal støyskjerm med høyde ca. 1,6 m for å få tilfredsstillende
støynivå på uteoppholdsareal. Det kan også bli nødvendig med lokal skjerming på balkonger for å få
tilfredsstillende støynivå i etasjene over bakkeplan.

Høyeste støynivå ved mest utsatte fasade er Lden = 60 dB. Forutsatt gjennomgående boenheter vil alle
boenheter ha tilgang til en side hvor støynivået er Lden < 55 dB.

Planløsningene må utformes slik at halvparten av oppholdsrom og minst ett soverom har vindu som kan
åpnes mot en del av fasaden hvor støynivået er Lden ≤ 55 dB.

Ett rekkehus og ikke-gjennomgående leiligheter har stille side ut på dempet fasade og det må
konkretiseres i planbestemmelsene at dette er tilstrekkelig.
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1 Innledning
Sweco Norge AS har på oppdrag fra Fantoft eiendom AS utført beregning av støy fra vegtrafikk i
forbindelse med forslag til reguleringsplan for gnr 12, bnr 263, Fantoftvegen, i Bergen kommune.
Feltet ligger i gul sone for vegtrafikkstøy og det er nødvendig med en støyfaglig utredning som en
del av planarbeidet.

Støynivåene har blitt vurdert etter kommuneplanbestemmelsene til Bergen kommune [1]og
støyretningslinjen T-1442[2].

Underlag:

 Illustrasjonsplan datert 20.12.2021 (ABO Plan og Arkitektur)

 Trafikkanalyse utført av siv. Ing. Helge Hopen 23.01.2019

 Digitalt kart over området med 1 m kotehøyde.

Figur 1: Oversiktskart hentet fra www.norgeskart.no.

N
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2 Lyduttrykk
I rapporten er følgende faglige uttrykk for støy tatt i bruk:

Dag-kveld-natt lydnivå Lden er et A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et helt døgn der støybidragene
i kveldsperioden (kl. 19-23) er gitt et tillegg på 5 dB og støybidragene i nattperioden (kl. 23-07) er
gitt et tillegg på 10 dB.

Statistisk maksimalt lydnivå Lp,AF,max,95/L5AF: statistisk maksimalverdi av A-veid lydtrykknivå som
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode.

Maksimalt lydnivå LpAFmax: A-veid maksimalt lydtrykknivå (med tidskonstant Fast 125 ms).

Døgntidsmidlet lydnivå LpA,24t er et A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et helt døgn.

3 Krav og retningslinjer vedr. støy
3.1 Kommunale bestemmelser

I gjeldende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel for Bergen kommune
KPA2018 [1] blir gul og rød støysone definert i samsvar med støysonene i Miljøverndepartementet
sin støyretningslinje T-1442 [2]. Kriterier for støysonene er gitt i Tabell 1.

Tabell 1. Kriterier for inndeling i gul og rød støysone

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå
i nattperioden

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

I gul støysone for vegtrafikk må alle boliger være gjennomgående og ha stille side der støynivået
ikke overskrider Lden = 55 dB. Minimum halvparten av oppholdsrom og minst ett soverom skal ha
minst ett vindu mot stille side.

I rød støysone kan ikke boliger bygges uten at området samtidig blir skjermet slik at utendørs
støynivå kommer under Lden = 65 dB eller bebyggelsen ligger i sentrumskjerne S som definert i
KPA Prosjektet i Fantoftvegen 9 ligger i bebyggelsessone BY og bygging i rød støysone tillates i
utgangspunktet ikke. Ved regulering av større tiltak (mer enn 15 enheter) i BY kan det likevel i noen
tilfeller tillates bygging i rød støysone dersom det gir bedre helhetlige løsninger og begrunnes i
planen.

Grenseverdiene i nattperioden gjelder ved flere enn 10 hendelser. I denne saken er Lden

dimensjonerende.

Bestemmelsene stiller krav til kvalitet og størrelse på utendørs oppholdsareal. For boliger skal
støynivået fra vegtrafikk på uteareal ikke overskride Lden = 55 dB. Størrelsen på uteareal skal være
minimum 40 m2 hvor minimum 50% skal utformes som fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal.
Minst 50 % av enhetene skal ha privat uteoppholdsareal.
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3.2 Teknisk forskrift
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK17 [3], har fastsatt grenser til tillatt støy fra utendørs
støykilder innendørs i støyfølsomme bygg. Grenseverdiene er tallfestet i tilhørende norsk standard
NS 8175:2012 [4] der minstekravene er gitt ved lydklasse C:

 Støynivå på uteoppholdsareal skal ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone, jf. T-1442
(Lden = 55 dB)

 Støynivå innendørs i støyfølsomme rom skal ikke overstige LpA,24t = 30 dB

 Støynivået innendørs i soverom skal ikke overstige LpAFmax = 45 dB på natt. Gjelder dersom
det er 10 eller flere hendelser over dette nivået i løpet av nattperioden (kl. 23-07).
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4 Forutsetninger og metode
4.1 Situasjon

Utsnitt av illustrasjonsplan og plankart er vist i Figur 2. Feltet er planlagt utbygd med en blanding av
blokk- og rekkehusbebyggelse. Areal for lek og felles uteoppholdsplasser er lagt til tunet mellom
bygningene. Rekkehusene har privat uteoppholdsareal på terreng mot vest.

Det planlegges åpne arealer rundt bygningene og felles utearealer uten støyskjermer som
motvirker åpenheten.

Figur 2: Utsnitt av illustrasjonsplan (ABO Plan og Arkitektur, 20.12.2021).

N
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4.2 Trafikkdata
Trafikkdata for nærliggende veger, er hentet fra Nasjonal vegdatabank [5] og trafikkanalysen utført
av  siv. ing. Helge Hopen AS [6]. Ihht. trafikkanalysen er det ikke lagt til grunn en økning i trafikken
annet enn i Fantoftvegen fra kryss mot studentbyen hvor det er lagt til 100 ÅDT pga. nye boliger på
Kråkehaugen. Dette skyldes at bortfallet av trafikk som følge av at eksisterende hagesenter
forsvinner er større enn økning i trafikk som følge av de planlagte boligene innenfor planområdet
og at området ligger gunstig til i forhold til kollektivtransport.

Trafikktall benyttet i beregningene er oppsummert i Tabell 2.

Annen veg i nærområdet forutsettes å ha så liten trafikk – eller ligge så langt unna – at de ikke
bidrar til støynivået.

Tomten ligger nær Fantoft bybanestopp, men vil være god skjermet av andre bygninger slik at
støynivået herfra blir ikke høyt nok til å gi noe bidrag i denne saken.

Tabell 2: Trafikkdata

Veg ÅDT
[kjt/døgn]

Hastighet
[km/t]

Andel tungtrafikk
[%]

Døgnfordeling
(dag/kveld/natt) [%]

Storetveitvegegen sør for
x Fantoftvegen

6500 60 5 75/15/10

Storetveitvegen nord for
x Fantoftvegen

7000 60 5 75/15/10

Fantoftvegen v/ x
Storetveitvegen

2500 50 5 84/10/6

Fantoftvegen til x mot
studentbyen

2000 30 5 84/10/6

Fantoftvegen fra x mot
studentbyen

1300 30 5 84/10/6

4.3 Beregning av utendørs støynivå
Beregningene av utendørs støynivå er gjort etter gjeldende metode [7], med dataprogrammet
CadnaA (versjon 2021 MR 2).

Det er beregnet støynivå for uteområder og ved fasader. Beregningshøyde på uteområder er 1,5 m
over terreng. Beregningshøyde ved fasade er 1,5 m over gulvnivå i hver etasje (estimert).

Det er forutsatt akustisk absorberende (myk) mark, mens vegene er reflekterende. Refleksjoner fra
vertikale flater er inkludert i beregningene. Nytt bygg i Fantoftvegen 16 er også inkludert i
beregningsmodellen for å få med eventuelle refleksjoner fra bygget.

5 Resultat
5.1 Støynivå på uteområdet – uskjermet

Beregnet støynivå på uteområdet i uskjermet situasjon er vist i Figur 3. Alt utearealet på tunet
mellom bygningene får støynivå Lden ≤ 55 dB. Størrelsen på arealet med tilfredsstillende støynivå er
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ca. 1300 m2. Området lengst nord får støy over Lden = 55 dB, men det er tilstrekkelig areal med
tilfredsstillende støynivå mellom og sør for byggene.

Figur 3. Støynivå, Lden (dB), på uteareal, uskjermet situasjon. Beregningshøyde er 1,5 m over terreng.

Behov for lokal
støyskjerming
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5.2 Støynivå på privat uteareal ved rekkehus
Alt privat uteareal på bakkeplan får støynivå Lden ≤ 55 dB med unntak av rekkehuset lengst nord, jf.
Figur 3, hvor det vil være nødvendig med en lokal støyskjerm med høyde på ca. 1,6 m over
terreng. Plassering er vist i. Figur 4. Skjermen er 6,5 m lang mot sør og mot øst.

Figur 4. Plassering av lokal støyskjerm (blå strek) ved rekkehus lengst nordvest. Høyde ca. 1,6 m over
terreng. Gult område viser område med støynivå, Lden, over 55 dB.

5.3 Støynivå ved fasade
Støynivå ved fasade er vist i perspektiv i Figur 5 og Figur 6. Støynivå per etasje er vist i Figur 7 a
og b, og Figur 8 a-c. Forutsatt gjennomgående boenheter vil alle boenheter ha tilgang til en side
hvor deler av fasaden har støynivå Lden ≤ 55 dB.

Høyeste støynivå ved mest utsatte fasade er Lden = 60 dB.

Planløsningene må utformes slik at krav i KPA om minimum halvparten av oppholdsrom og minst
ett soverom skal ha vindu som kan åpnes mot stille side tilfredsstilles. Ikke-støyfølsomme rom slik
som f.eks. kjøkken, bad og bod kan med fordel vende mot mest støyutsatt side.

Rekkehuset lengst nord er støyutsatt og har kun stille side ved dempet fasade i 1. etasje mot vest.
Det må konkretiseres i planbestemmelsene at dempet fasade her er tilstrekkelig som stille side.
Dempet fasade kan også oppnås i 2. etasje med å bruke tett rekkverk mot nord og vest på
eventuell altan mot vest.
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Figur 5: Støynivå, Lden (dB), ved fasade sett fra nordvest.

Figur 6: Støynivå, Lden (dB), ved fasade sett fra nordøst.

Lokal støyskjerm
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a. plan 1 b. plan 2

Figur 7. Støynivå, Lden, ved fasade plan 1 og 2.
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a. plan 3 b. plan 4 c. plan 5

Figur 8. Støynivå, Lden, ved fasade plan 3, 4 og 5.

I leilighetsbygget er det planlagt ikke-gjennomgående leiligheter lengst nord-øst i bygget, se sirkel i
Figur 9. Støynivå ved fasade nord er 55-56 dB og støynivå ved fasade øst er 56-58 dB og
leilighetene her vil ikke ha en hel fasade med stille side-nivå. Stille side-nivå kan oppnås på
dempet fasade bak balkong mot nord, med tett rekkverk. Støynivået er på grenseverdien eller
marginalt over grenseverdien for stille side og ytterligere tiltak enn tett rekkverk er ikke nødvendig.

Det må konkretiseres at dempet fasade på balkong er tilstrekkelig som stille side for disse
leilighetene.
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Figur 9. Ikke-gjennomgående leilighet i leilighetsbygget.

5.4 Bygge- og anleggsstøy
Grunnarbeid og bygging av rekkehus og leilighetsbygg vil sannsynligvis kunne gi overskridelser på
støykrav ved nærmeste naboer.

Det må legges til grunn at avbøtende tiltak som informasjon og varsling til nærmeste naboer
utføres som foreslått i retningslinje T-1442.

Grunnarbeid som innebærer uttak av fjell medfører særlig støyende arbeid som boring og pigging
og dette må varsles spesielt.

Det forutsettes at det ikke utføres arbeid på natt og at særlig støyende arbeid kun utføres på
dagtid.

6 Vurdering
Hele området definert som felles uteoppholdsareal får støynivå under Lden = 55 dB.

Privat uteareal for ett rekkehus trenger lokal støyskjerm med høyde ca. 1,6 m for å få
tilfredsstillende støynivå. Det kan også bli nødvendig med lokal skjerming på balkonger for å få
tilfredsstillende støynivå i etasjene over bakkeplan.

Høyeste støynivå ved mest utsatte fasade er Lden = 60 dB. Forutsatt gjennomgående boenheter vil
alle boenheter ha tilgang til en side hvor støynivået er Lden ≤ 55 dB.

Planløsningene må utformes slik at halvparten av oppholdsrom og minst ett soverom får vindu mot
stille side.

For rekkehuset lengst nord og ikke-gjennomgående leiligheter i leilighetsbygget må det i
reguleringsbestemmelsene konkretiseres at dempet fasade med støynivå som tilfredsstiller stille-
side-nivå er tilstrekkelig som stille side.
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Utkast/forslag til reguleringsbestemmelser for støy:

 Støynivå ved fasade skal ikke overstige grenseverdier for rød støysone i T-1442:2021
tabell 1.

 Alle boenheter skal ha minst en fasade som vender mot stille side der støynivået ikke
overstiger grenseverdier i T-1442:2021 tabell 2.

 For ett rekkehus og ikke-gjennomgående leiligheter er dempet fasade som har støynivå
som stille side tilstrekkelig som stille side.

 Minimum halvparten av oppholdsrom og minst 1 soverom skal ha minst 1 vindu som kan
åpnes mot en del av fasaden der støynivået er under grenseverdier i T-1442:2021 tabell 2.

 Støynivået på uteoppholdsareal skal ikke overstige grenseverdier i T-1442:2021 tabell 2.

 Grenseverdier for bygge- og anleggsstøy gitt i T-1442 kapittel 6 skal i utgangspunktet
tilfredsstilles. Ved overskridelser av grenseverdiene skal det varsles og gjennomføres
avbøtende tiltak i samsvar med T-1442 og M-2061.

Krav til størrelse på uteareal med tilfredsstillende støynivå beskrives i avsnitt om kvalitetskrav for
uteareal.

7 Videre arbeid
Detaljert støyberegning med kontroll av valgt planløsning og innendørs støynivå må utføres av
akustiker på et senere tidspunkt – senest i forbindelse med byggesaken.
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