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Sammendrag
I forbindelse med detaljregulering på Mørkved i Bodø kommune er det utført støyutredning for planlagt
bebyggelse på Eventyrhaugen og eiendommene 42/889 og 43/1055. Utredningen omfatter støy fra rv.
80, fv. 576, Mørkvedveien og Greisdalsveien, samt støy fra gods- og persontrafikk på
Nordlandsbanen.
Beregningene viser at boligblokkene delvis ligger i gul støysone for vegtrafikkstøy. Alle rekkehusene
med unntak av ett ligger under nedre grenseverdi for støy fra vegtrafikk. Både blokkene og
rekkehusene ligger utenfor nedre grenseverdi for støy fra togtrafikk. Dette i henhold til Klima- og
miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T-1442:2016.
For boliger i gul støysone er det krav om tilgang til uteplass med lydnivå under 55 dB L den. Det
anbefales ikke å anlegge felles uteoppholdsarealer, lekeplass eller balkonger/terrasser i gul sone uten
lokal støyskjerming. Felles uteoppholdsareal mellom bygningene samt rekkehusenes private
uteoppholdsareal ligger under nedre grenseverdi for gul støysone. Planlagte blokkbalkonger mot øst
ligger delvis i gul støysone.
Det er krav om at alle boenheter skal ha minst ett soverom vendt mot stille side, med muligheter for
lufting gjennom dør eller vindu. For å tilfredsstille krav om stille side må planløsningen utformes slik at
minst ett soverom i hver boenhet vender mot stille side.
For øvrig skal alle rom til varig opphold tilfredsstille krav til innendørs lydnivå gitt i NS 8175:2012
klasse C. Det må utføres detaljerte beregninger av eventuelle fasadetiltak før igangsettelse av
bygging. Beregningene må baseres på endelige plan- og fasadetegninger.
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Bakgrunn
Bodø kommune har engasjert Norconsult AS for utarbeiding av støyutredning i forbindelse med
detaljregulering av boligfeltet Eventyrhaugen på Mørkved i Bodø. Gnr/bnr 42/889 og 43/1055 ligger i
krysset mellom Mørkvedveien og Greisdalsveien. I tillegg ligger Nordlandsbanen på det nærmeste 60
meter unna, mens riksveg 80, som er hovedinnfartsåre til Bodø, ligger 250 meter sør for tomtene.
Plassering av planområdet er vist i figur 1.

Figur 1: Planområdet er markert med rød strek. Kartutsnitt fra seeiendom.no (9.10.2017).
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Retningslinjer og grenseverdier
Utendørs støy: Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging,» T-1442:2016
Klima- og miljødepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”, T-1442:2016,
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
(for eksempel ny veg) og ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ved eksisterende eller planlagt
støykilde. Dette for å forebygge støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs
oppholdsarealer.
I retningslinjen er utendørs lydnivå inndelt i tre soner:
•
•
•

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål. Etablering av ny
støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak
gir tilfredsstillende støyforhold.
Hvit sone: Sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for avbøtende tiltak mot
støy.

Grenseverdiene for soneinndeling i T-1442 varierer med type støykilde. Retningslinjens kriterier for
soneinndeling for veg og jernbanestøy er gjengitt i tabell 1.
Tabell 1: Kriterier for soneinndeling i henhold til T-1442:2016.

Gul sone

Rød sone

Støykilde
Utendørs lydnivå

Utendørs lydnivå i
nattperioden kl.
23-07

Utendørs lydnivå

Utendørs lydnivå i
nattperioden kl.
23-07

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

Lden er det ekvivalente støynivået for dag–kveld–natt (day–evening–night) med 5 dB og 10 dB ekstra
tillegg på henholdsvis kveld og natt. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av
5 % av hendelsene. Kravet til maksimalnivåer gjelder der det i gjennomsnitt er mer enn ti hendelser
per natt som overskrider grenseverdien.
•
•
•

Grenseverdiene for døgnveid nivå gjelder støynivå midlet over år, som angitt i definisjonen av
Lden og Lnight.
Grenseverdiene gjelder i beregningshøyden som er aktuell for den enkelte etasje.
for innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på
bygning gjelder krav i teknisk forskrift, NS 8175:2012, lydklasse C.
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•

Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen,
avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i T-1442 kapittel 6.

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk
menes for eksempel soverom og oppholdsrom. 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.
Ved avvik skal det dokumenteres at boligbebyggelsen har uteområde/privat uteplass med støynivå
under nedre grenseverdi for gul støysone med gode lysforhold, samt at krav til innendørs støynivå gitt
i Teknisk forskrift ikke overskrides. T-1442:2016 med veileder M-128:2017 tilråder følgende
minimumskrav dersom planlagt bebyggelse ligger innenfor gul støysone: Alle boliger skal ha tilgang til
stille side der vindu for oppholdsrom vender mot stille side. Størst mulig andel av oppholdsrom bør
vende mot stille side, hvorav minst ett soverom.

Kommunedelplan for Bodø kommune
Retningslinje T-1442 er nedfelt i Bodø kommunes planbestemmelser, «Kommuneplanens arealdel
2014-2026», revidert i oktober 2015. Eventyrhaugen ligger på Mørkved, som regnes som
byutviklingsområde. Følgende bestemmelser er gitt med hensyn til støy under § 1.4 Krav til maks
støynivå:
Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442:2016 gjelder i hele kommunen.
Boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå i henhold til N 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 henholdsvis Lden 55, 58 og 52 dB. I soverom gjelder dessuten maksimalnivå fra
utendørskilder 45 LpAmax (dB), natt klokken 23-07. (§ 1.4.1 Støy – boliger).
Det kan vurderes unntak fra bestemmelsen såfremt:
•
•
•
•
•

Saken behandles som reguleringsplan
Utendørs støyforhold er dokumentert gjennom støyfaglig utredning som angir støynivå på
uteoppholdsarealer og utenfor rom med støyfølsom bruk
Alle boenheter får en stille side, jamfør T-1442:2016, og tilgang til uteareal best mulig egnet til
uteopphold med tilfredsstillende støyforhold
Støyrapport dokumenterer at innendørs støynivå som angitt i § 1.4.1 kan oppfylles
Det stilles krav om uavhengig kontroll for henholdsvis prosjektering og utførelse med hensyn
til ivaretakelse av innendørs støyforhold
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Utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder: NS 8175:2012
Tabell 2 er et utdrag fra NS 8175:2012 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra
utendørs lydkilder ved boliger.
Tabell 2: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt-lydnivå.

Type brukerområde

Målestørrelse

Klasse C

Lydnivå på uteareal og utenfor
vinduer fra andre utendørs
lydkilder

Lden, Lp,AFmax,95, Lp,Asmax,95,
Lp,Aimax, Ln (dB) for støysone

Nedre grenseverdi for gul sone

Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder: NS 8175:2012
Nye boliger skal i henhold til veileder til Plan- og bygningsloven, TEK 17, tilfredsstille krav til innendørs
lydnivå fra utendørs støykilder gitt i Norsk standard NS 8175 «Lydforhold i bygninger – Lydklasser for
ulike bygningstyper». NS 8175:2012 angir grenseverdier for fire lydklasser fra A til D. Lydklasse A har
de strengeste kravene og klasse D de minst strenge. For at funksjonskrav i TEK 17 skal være oppfylt,
skal minimum lydklasse C være tilfredsstilt. Grenseverdien for A-veid maksimalt lydtrykknivå gjelder
steder med stor trafikk om natten, ti hendelser eller flere som overskrider grenseverdien, og ikke
enkelthendelser.
Innendørs ekvivalent lydnivå i boliger er gitt i tabell 3.
Tabell 3: Oversikt over krav til innendørs lydnivå fra eksterne støykilder i henhold til NS 8175 klasse C for boliger.

Type brukerområde

Målestørrelse

Klasse C

I oppholds- og soverom fra
utendørs lydkilder

Lp,Aeq,24h (dB)

30

I soverom fra utendørs lydkilder

Lp,AFmax (dB)
Natt, kl. 23-07

45

I tråd med vanlig praksis forutsettes krav til innendørs lydnivå å være ivaretatt når beregnede
fasadenivåer er lavere enn nedre grenseverdi for gul støysone, og bygget for øvrig oppføres i henhold
til TEK 17. Ved beregnede fasadenivåer i gul eller rød støysone må det vurderes tiltak for å oppnå
tilstrekkelig støydemping i fasaden.
Kravet til innendørs lydnivå gjelder i rom for varig opphold, det vil si soverom, stue, kjøkken, kontor
med mer, men ikke i baderom, vaskerom og så videre.
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Beregninger
Beregningsforutsetninger og metode
Beregningene av støy fra veg- og togtrafikk er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for
vegtrafikk og skinnegående trafikk. Dataprogrammet CadnaA versjon 159.4707 er benyttet til
beregningene.
Inndata i programmet er trafikkdata fra Nasjonal vegdatabank og Bane NOR, digitalt kartgrunnlag fra
Digital Norge samt skisse av planlagt bebyggelse på tomtene.
Markabsorpsjon er satt til 1, det vil si myk mark langs strekningen. Absorpsjonsfaktor for vertikale
flater på bygg er satt til 0,21 og det er beregnet med førsteordens refleksjoner.
Beregningsoppløsningen er satt til en beregningspunkttetthet på 5 x 5 m. Beregningshøyden er satt til
1,5 og 4 meter over terreng, jamfør T-1442.
Det er gjort en beregning av maksimalnivå, L5AF. Ettersom det i gjennomsnitt er flere enn ti passerende
tunge kjøretøy i området på nattestid, er det vurdert hvorvidt tunge kjøretøy vil overskride
grenseverdiene for maksimalnivåer.

Trafikkgrunnlag veg
Støyberegningene for vegtrafikk er basert på trafikktall og tungtrafikkandel som fremgår av Nasjonal
vegdatabank samt opplysninger gitt av Bodø kommune. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er fremskrevet til
prognoseår 2027 i tråd med forventet trafikkvekst gitt av «Framskrivinger for persontransport 20162050» (TØI-rapport 1554/2017) for Nordland fylke.
Der det er benyttet trafikktall fra før 2016, er tallene fremskrevet til 2016-verdier ved bruk av samme
fremskrivingsprosent som i intervallet 2016-2022.
Riksveg 80 er modellert med trafikkfordeling over døgnet tilsvarende vegtype 1, «riksvei» i TA-2115,
det vil si: Dag (kl. 07- 19): 75%; kveld (kl. 19-23): 15%; natt (kl. 23-07): 10%.
Øvrige veger er modellert med trafikkfordeling over døgnet i henhold til vegtype 2 «byvei», 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 4.
Tabell 4: Oversikt over trafikkgrunnlag benyttet i beregning av vegtrafikkstøy.

Veg

ÅDT 2016
[kj/d]

ÅDT 2027 [kj/d]

Rv. 80
Øst for rundkjøring

9 600

10 062

50

9

Rv. 80
Vest for rundkjøring,
øst for Munarvollveien

12 600

13 206

50

9
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Veg

ÅDT 2016
[kj/d]

ÅDT 2027 [kj/d]

Skiltet
Tungtrafikkandel
fartsgrense [km/t]
[%]

Rv. 80
Vest for Munarvollveien

12 600

13 206

60

9

Fv. 576, Skytterveien

3 000

3 144

50

5

Mørkvedveien
Øst for Greisdalsveien

3 443

3 608

50

1

Mørkvedveien
Ved Mørkvedhallen

4 876

5 111

50

1

Mørkvedveien
Ved Bodin vgs.

7 573

7 937

50

1

Greisdalsveien

1 649

1 728

50

1

Trafikkgrunnlag jernbane
Trafikktall for jernbanen, fremskrevet til 2027, er opplyst av Bane NOR. Dagens sporgeometri er
benyttet i beregningene, og det er beregnet med skiltet hastighet hentet fra bane NORs kartvisning.
Denne hastigheten er angitt som 120 km/t på den aktuelle strekningen. Det anses som lite sannsynlig
at passerende tog vil holde så høy hastighet, så beregningen anses som konservativ. All togtrafikk på
denne strekningen er dieseldrevet og det forventes å den fortsatt er det i overskuelig fremtid.
Ettersom det ikke foreligger lyddata for DI4- og godsDI-lokomotivene, er det benyttet verdier for
svenske godstog for begge togtypene.
Tabell 5: Oversikt over trafikkgrunnlag benyttet i beregning av jernbanestøy.

Strekning

Togtype

Ant. togmeter/døgn
Dag

Kveld

Natt

Oteråga–Mørkved

Persontog, BM93

476

39

31

Oteråga–Mørkved

Persontog, DI4

484

196

0

Oteråga–Mørkved

Godstog, godsDI

799

456

0
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Beregningsresultater og vurderinger
Støysonekart med støynivåer fra vegtrafikk i fremtidig situasjon er fremstilt i vedlegg X001 og X002.
Kartene viser beregnede støykoter i henholdsvis høyde 1,5 og 4 meter over terreng. Støysonekart for
støynivåer fra togtrafikk i fremtid situasjon er fremstilt i vedlegg X003 og X004. Kartene viser
beregnede støykoter i henholdsvis høyde 1,5 og 4 meter over terreng.

Støy fra togtrafikk
De to tomtene ligger utenfor gul støysone fra togtrafikk, og det vil derfor ikke være nødvendig å ta
hensyn til støy fra togtrafikk i videre prosjektering.

Støy fra vegtrafikk på uteoppholdsarealer
Beregningshøyde på 1,5 meter over terreng er relevant ved vurdering av støy på uteoppholdsarealer
på bakkeplan. Beregninger viser at lydnivå på felles leke- og uteareal mellom blokkene og
rekkehusene er under 55 dB Lden. Det er dermed tilgang til felles utendørs oppholdsareal med gode
lys- og lydforhold utenfor nedre grenseverdi for gul støysone. Samtlige rekkehus har tilgang til privat
uteplass under nedre grenseverdi for gul støysone. Resultatet er vist i støysonekart X001.
For private uteoppholdsarealer er det utført støyberegninger for hver etasje. På blokk 4 må samtlige
balkonger mot øst utføres med tett rekkverk i 1,5 meters høyde for at lydnivået skal komme under
grenseverdien på 55 dB Lden. Rekkverkene må ha en flatemasse på minimum 10–15 kg/m2. Siden
støykilden ligger lavere enn utearealet er det spesielt viktig at rekkverket slutter tett mot dekket. Det
kan også være nødvendig å montere lydabsorberende plater på undersiden av overliggende balkong
for å unngå refleksjon av støy ned på balkong. På blokk 1, 2 og 3 gjelder dette for balkongene
nærmest vegen. Se figur 2.

Figur 2: Lydnivå Lden ved fasader på blokk 1–4 (fra venstre mot høyre) og rekkehus A–H (fra venstre mot høyre).
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Stille side
For vurdering av om gjeldende grenseverdier er tilfredsstilt er både Lden og L5AF beregnet for alle
etasjer. Høyeste lydnivå ved fasade for Lden og L5AF er vist i henholdsvis figur 3 og figur 4.

Figur 3: Høyeste fasadenivåer Lden.

Figur 4: Høyeste fasadenivåer L5AF.
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Dimensjonerende fasadenivå vil være det nivået der det er størst overskridelser fra gjeldende
grenseverdi. Resultatene viser at fasadenivåer med maksimalnivå L5AF er dimensjonerende for
rekkehus A–E og blokk 1–4. For rekkehus F–H er Lden dimensjonerende. Merk at L5AF kun regnes som
dimensjonerende utenfor eventuelle soverom.
Det er krav om at minst ett soverom i hver boenhet skal ha luftemuligheter mot stille side i form av dør
eller åpent vindu. Alle rom til varig opphold skal til fredsstille krav til innendørs lydnivå gitt i NS
8175:2012 klasse C. For å tilfredsstille krav om stille side må planløsningen utformes slik at minst ett
soverom i hver leilighet vender mot stille side.

Støy fra vegtrafikk innendørs
Det er ikke utført beregninger av innendørs støynivå for oppholdsrom da det ikke foreligger endelige
etasjeplaner. For å sikre at krav til innendørs lydnivå fra utendørs støy i henhold til NS 8175:2012
tilfredsstilles, må det utføres detaljerte beregninger av eventuelle fasadetiltak før igangsettelse av
bygging. Beregningene må baseres på endelige plan- og fasadetegninger.

x:\nor\oppdrag\bodø\517\37\5173719\4 resultatdokumenter\41 rapporter\ria\ria_eventyrhaugen.docx

2017-11-09 | Side 14 av 15

Oppdragsnr.: 5173719 Dokumentnr.: 001 Versjon: 001
Eventyrhaugen | Støyvurdering i forbindelse med detaljregulering

Vedlegg
X001: Lden fra fremtidig vegtrafikk i 1,5 meters høyde over terreng.
X002: Lden fra fremtidig vegtrafikk i 4 meters høyde over terreng.
X003: Lden fra fremtidig jernbanetrafikk i 1,5 meters høyde over terreng.
X004: Lden fra fremtidig jernbanetrafikk i 4 meters høyde over terreng.
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