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Til: Jensvoll Eiendom AS 
Fra: Norconsult AS v/Anne-Margrethe Faureng 
Dato 2020-07-10 

 Støyvurdering Nordstrupsletta Jensvolldalen 

Norconsult har på oppdrag fra T. Kolstad Eiendom AS utført en støyanalyse for tre planlagte nye boligbygg 
på tomten med Gnr. 40/Bnr. 615 i Jensvolldalen i Bodø kommune. Plassering av nye bygg er vist i figur 1. 

 

Figur 1: Utsnitt av plan for tomten fra kommunekart. Plassering av nye bygg er indikert i figuren. 
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Krav og grenseverdier 

Utendørs støy behandles normalt etter Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442/2016. Retningslinjen deler utendørs støynivå inn i rød og gul støysone. 

• 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. 

 

Støyfølsom bebyggelse inkluderer blant annet boligbygg. 

Retningslinjens kriterier for soneinndeling er gjengitt i tabell 1: 

 

Tabell 1: Retningslinjens kriterier for soneinndeling mht. vegtrafikkstøy. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå  
i nattperioden  

kl. 23 – 07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå 
i nattperioden  

kl. 23 – 07 

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 

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. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av 
hendelsene.  

Retningslinjene anbefaler en grenseverdi for trafikkstøy på Lden ≤ 55 dB på uteplass og at boligen har en 
stille side der Lden ≤  55 dB. Rom med støyfølsom bruk, som soverom og stue, anbefales å vende mot en 
stille side og ha luftemulighet dit. 

 

Kommunale planbestemmelser 

Bodø kommunes «Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Bestemmelser og retningslinjer» vedtatt 
14.06.2018, sier at  

Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets (MD) retningslinjeT-1442/2016 gjelder i hele kommunen. 

(§ 1.7). 

Boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå iht. NS 8175, klasse C som tilsvarer 30LpA,eq,24h 

(dB). Maks støynivå for uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk er for støykildene vei, jernbane, 

flyplass hhv. 55, 58 og 52 Lden. I soverom gjelder dessuten maksnivå fra utendørskilder 45 LpAmax (dB), 

natt kl. 23 – 07. (§ 1.7.1) 
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Beregningsgrunnlag og metode 

Planområdet ligger utenfor hensynssone for støy både fra flystøy, jernbanestøy og støy fra riksveinettet, som 
vist i temakart tilknyttet kommuneplanens arealdel. 

Det er utført en lokal støyberegning med hensyn til støy fra nærmeste veg, Soløyvannsveien, samt fra 
internveier på området. 

Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy ved hjelp av 
støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 2020. Beregningsmodellen er bygget opp med utgangspunkt i 
et digitalt 3D SOSI-kart over området, samt tegninger av den nye bebyggelsen, mottatt fra arkitekt, juni 2020. 

I henhold til T-1442 er støysoner beregnet 4 meter over terreng (støykart X001). I tillegg er det gjort 
beregninger i 1,5 meters høyde over terreng, for å synliggjøre støysituasjonen i vanlig oppholdshøyde på 
utearealene. 

Beregningsoppløsningen er satt til 2x2 meter og 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. 

Trafikktall 

For Soløyvannsveien er det tatt utgangspunkt i trafikktall fra trafikksikkerhetsrapport utarbeidet av Norconsult 
i 2014. ÅDT er basert på tellinger utført i 2014, som ga ÅDT i 2014 på 640 kjøretøy/døgn nord for kulvert 
(kryssing under jernbanen). Trafikkmengden er fremskrevet til prognoseår 2035 i tråd med anbefaling i T-
1442, med årlig trafikkvekst i tråd med TØIs grunnprognoser for persontransport for Nordland fylke1. 

Det er lagt til grunn skiltede hastigheter. 

Tungtrafikkandeler, samt ÅDT på internvegnettet er satt skjønnsmessig. 

 

Alle trafikkdata benyttet i beregningen er oppsummert i tabell 2. 

Tabell 2: Trafikkdata benyttet i støyberegningen. 

Vei ÅDT 2035 [kj/d] Hastighet [km/t] Tungtrafikkandel [%] 

Soløyvannsveien nordøst for 
kulvert under jernbanen 

700 30/50/60 5% 

Nordstrupelva 400 30 2% 
Nordstrupen 400 30 2% 
Nordstrupsletta 200 30 2% 

 
1 TØI-rapport 1554/2017: Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050 
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Beregningsresultater 

Vedlagte støykart X001 og X002 viser at de planlagte tre boligbyggene som inngår i byggetrinnet ikke 
kommer til å ligge i gul støysone, verken fra Soløyvangveien eller fra det interne vegnettet med 
trafikkforutsetningene som gitt i tabell 1. 

Gjeldende krav til støyforhold på uteoppholdsarealer og stille side vil dermed være ivaretatt uten 
skjermingstiltak. Når bebyggelsen ligger utenfor rød og gul støysone som her, vil krav til innendørs lydnivå 
fra utendørs støykilder normalt være ivaretatt uten spesielle lydkrav til fasade, forutsatt at bygningene ellers 
er bygget og isolert etter normal standard iht TEK17. 

Øvrige krav til lydforhold internt i bygningene inkl støy fra tekniske installasjoner må ivaretas gjennom 
bygningsakustisk prosjektering i forbindelse med den videre prosjekteringen av bygningene. 

 

Vedlegg 

X001: Støysonekart veg 4 meter over terreng. 

X002: Støysonekart veg 1,5 meter over terreng. 
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