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Sammendrag: 
Planområdet ligger mot Madlaveien i sørøst. Med eksisterende skjermingstiltak vil støynivået på 
bakkenivå i hovedsak ligge utenfor gul støysone. Dersom hoveduteplass til boliger i BK3 plasseres på 
skjermet side vil det ikke være nødvendig med ytterligere tiltak for å ivareta krav gitt i T-1442. 

Med vegtrafikkstøynivå som beregnet vil det være mulig å tilfredsstille krav til innendørs støynivå med 
gode lydisolerende tiltak i fasader. 

Alle boliger har minst en fasade mot stille side.  
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1 Bakgrunn  

Det utarbeides ny plan (planid 2733) for Gamle Madlavei 10 i Stavanger kommune.  

Planen legger til rette for boligbebyggelse, selve plankartet er vist i figur 1. 

RV 509 Madlaveien ligger sørøst for planområdet og støy fra trafikk er derfor vurdert i denne 
rapporten. 

 

 
Figur 1: Arealdel av plan 2733 for Gamle Madlavei 

2 Situasjonsbeskrivelse 

Planen vil legge til rette for en utbygging av boliger i form av tett-lav bebyggelse av typen rekkehus, 
kjedete og frittliggende eneboliger. Byggehøyder vil variere mellom 2 og 3 etasjer. Boligene skal ha 
adkomst og uteplasser på bakkeplan.  

Terrenget i planområdet skråner svakt fra rundt kote +45 i nordvest til rundt kote +41 i sørøst. I 
beregningene er det forutsatt at bebyggelsen ligger på dagens terreng.  

Situasjonsplan for prosjektet er vist i figur 2. I figur 3 er 3D-perspektiv av illustrasjonsplanen vist, sett 
fra Madlaveien. Sentralt i planområdet vil det bli etablert en lekeplass. 

Langs Madlaveien er det i dag en voll med støyskjerm på som gir en viss skjerming på bakkenivåi 
planområdet. 
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Figur 2: Situasjonsplan 

 

 
Figur 3: Perspektiv av bebyggelse i illustrasjonsplan, sett fra Madlaveien. 
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3 Myndighetskrav 

3.1 Retningslinje T-1442/2016 

3.1.1 Grenseverdier 

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442/2016 
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 
For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig 
må grenseverdier i tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T-1442 er gitt i vedlegg A.  

Tabell 1 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. 

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

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 

Veger med lite trafikk 

For veger med lite trafikk sier veilederen til T-1442 (M-128) følgende: 

Ved trafikkmengder mindre enn ÅDT 1000 kjt/døgn kan en se bort ifra utendørs ekvivalent 
støynivå, og kun vurdere maksimalt støynivå. Det er da spesielt innendørs støynivå i soverom 
som bør vurderes nærmere. Når fartsgrensen er lavere enn 50 km/t og ÅDT er fra 500 til 1000 
kan det vurderes ut fra stedspesifikke forutsetninger om det er nødvendig med en 
støyutredning. 

 

3.1.2 Støysoner 

I retningslinje T-1442 opereres det med to typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet 
nivå: 
Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål. 
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 
 
Nærmere beskrivelser av støysoner og anbefalinger og unntak fra anbefalingene (avvik) er gitt i 
vedlegg A. 

4 Målsetting 

Det legges til grunn at alle nye boenheter skal ha minst ett privat oppholdsareal som har et støynivå 
som ikke overskrider nedre grenseverdi for gul sone, dvs. Lden ≤ 55 dB for vegtrafikkstøy. 

Lekeplasser i planområdet skal i hovedsak også ligge utenfor gul sone.  

Alle nye boenheter bør ha tilgang til en stille side. Minst ett soverom bør vende mot denne siden. 
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5 Resultat av støyberegninger 

Beskrivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg B.  

5.1 Støysituasjon uten ny bebyggelse 

Vedlegg 1 viser støyutbredelsen uten ny bebyggelse i planområdet. På grunn av eksisterende 
skjermingsforhold mot Madlaveien er det i dette tilfellet beregnet for 8 m høyde for å illustrere 
støysituasjonen for 2 – 3 etasjes høye hus. Beregningene viser at over bakkenivå ligger store deler av 
planområdet i gul støysone. Områdene lengst i sørøst ligger i rød støysone.  

I figur 4 er støysituasjonen nærmere bakken vist (beregnet 1,5 m over terreng). Denne viser at store 
deler av bakkenivå har støynivå som er under grensen for gul støysone, kun et område, BK3, langs 
Gamle Madlavei liger i gul støysone på bakkenivå. 

 
Figur 4: Støyutbredelse, Lden, 1,5 m over bakkenivå. Områder farget med gult har støynivå over 55 dB, rød farge illustrerer 
områder med støynivå over Lden = 65 dB. 
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5.2 Støynivå på utendørs oppholdsareal 

Vedlegg 2 viser beregnet støynivå for situasjon med bebyggelse i planområdet. Beregningene er 
foretatt i 1,5 m høyde for å illustrere støynivået for personer som oppholder seg på uteplasser på 
bakkenivå. Videre er også høyeste nivå ved fasade vist i vedlegget.  

Av vedlegget kan man se at store deler av planområdet har støynivå utenfor gul støysone. Kun 
området mellom boligrekka i BK3 og Gamle Madlavei ligger i gul støysone. Dersom hoveduteplasser til 
disse boligene legges på skjermet side, vil det ikke være nødvendig med ytterligere støytiltak for å 
ivareta målsettingsnivået for uteplasser på bakkenivå. 

 

5.3 Vurdering av stille side og fasadenivå 

Vedlegg 3 viser beregnede nivå ved fasade i alle etasjer for alle byggen i planområdet. Av vedlegget 
kan man se at alle bygg får minst én stille side, det vil si at støynivået er Lden = 55 dB eller lavere. 

Anbefaling om minst ett soverom mot stille side er dermed fullt oppnåelig for denne planen. 

Høyeste beregnede støynivå ved fasade er rundt Lden = 67 dB. Med støynivå i denne størrelsesorden vil 
det være mulig å tilfredsstille krav til innendørs støynivå ved hjelp av gode lydisolerende tiltak i 
fasader.  

 

6 Oppsummering 

6.1 Beskrivelse av støysituasjon 

Planområdet ligger mot Madlaveien i sørøst. Med eksisterende skjermingstiltak vil støynivået på 
bakkenivå i hovedsak ligge utenfor gul støysone. Dersom hoveduteplass til boliger i BK3 plasseres på 
skjermet side vil det ikke være nødvendig med ytterligere tiltak for å ivareta krav gitt i T-1442. 

Med vegtrafikkstøynivå som beregnet vil det være mulig å tilfredsstille krav til innendørs støynivå med 
gode lydisolerende tiltak i fasader. 

Alle boliger har minst en fasade mot stille side.  

 

6.2 Forslag til reguleringsbestemmelser 

Vi har følgende forslag til tekst i reguleringsbestemmelser vedrørende støy: 

Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2016, tabell 3 skal gjelde for planen, med følgende 
presiseringer: 

• Alle boenheter skal ha hoveduteplass med støynivå Lden ≤ 55 dB.  

• Lekeplass skal ha støynivå på Lden ≤ 55 dB.  

• Alle boliger skal ha minst ett soverom med luftemulighet mot stille side. Det vil si at støynivå 
ved vindu er Lden ≤ 55 dB. Dette kan oppnås enten ved å plassere vindu på skjermet side av 
bygning, eller ved lokal avskjerming av vindu. 

• Sammen med søknad om igangsetting skal det følge dokumentasjon som viser at krav til 
innendørs og utendørs støynivå tilfredsstilles.  
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Vedlegg A: Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016 

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 skal 
legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 

Benevnelser for lydnivå: 

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra 
tillegg på kveld/natt. 

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. 

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en 
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig 
må grenseverdier i tabell 2 oppfylles. 

Tabell 2 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå. 

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

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23-07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442: 

• Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen 
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være 
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv. 

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.  

 

I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk. 
Grenseverdiene er gitt i tabell 3. 

Tabell 3 – Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

 Utendørs 
støynivå Lden 

Utendørs 
støynivå i nattp. 
kl. 23-07 L5AF 

Utendørs 
støynivå Lden 

Utendørs 
støynivå i nattp. 
kl. 23-07 L5AF 

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

 

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye 
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. I utgangspunktet bør slik 
bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 1. 

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en 
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på 
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om 
rammetillatelse i byggesaker. 
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Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av 
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og 
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme 
bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate 
annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål. 
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Vedlegg B:  Beregningsmetode 

Underlagsdokumentasjon er oppgitt i tabell 4. 

Tabell 4 – Benyttet underlagsdokumentasjon. 

Underlagsdokumentasjon Kilde Rev. Dato 

A20 Planer.pdf   
(illustrasjoner/utomhusplan)r 

Arkitekt 14.08.2020 

Digitalt basiskart over området Arkitekt  

Plankart Arkitekt 20.08.2020 

Laserskann av terreng, 2014 www.hoydedata.no 2014 

Trafikktall NVDB   

Notat fra Park- og vei om stenging av 
veier  

Stavanger kommune  

 

Tabell 5 Beregningsmetode og verktøy 

Støykilde Metode Beregningsverktøy 

Veg Nordisk beregningsmetode for vegtrafikk, 
Nord96 

CadnaA 2020 

 

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veger der det er benyttet hard 
mark. Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid blir gjort endringer 
av bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige og beregninger må 
oppdateres. 

Tabell 6 viser trafikkdata som er benyttet i beregningene. Trafikktallene ÅDT er basert på trafikktall fra 
Statens Vegvesens vegdatabank NVDB, og framskriving iht. Vegdirektoratets prognoser Rogaland  

Benyttet trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 2: By og bynære område» i veileder M-128. Det er benyttet 
skiltet hastighet i beregningene. 

Eiganesveien har i NVDB opplyst en trafikkmengde på 1800 kjt/døgn. Tallet er omtrent likt hele veien 
til sentrum. Trafikktallet i NVDB er imidlertid fra 2016. Etter det har blant annet bomringene i 
bymiljøpakken blitt etablert. I sak 81/20 28. mai 2020 i utvalg for by- og samfunnsutvikling, Stavanger 
kommune er det opplyst resultater fra tellinger i Eiganesveien før (2018) og etter (2019) bomringen ble 
etablert. Tallene viser en ÅDT på rundt 700 før etablering av bomring og 1100 etter åpningen. På grunn 
av en trafikkmengde på rundt 1000 kjt/døgn i dag tas ikke trafikk på Eiganesveien med i beregningene 
(ref. M-128 omtale av veger med lite trafikk). Det kan også forventes noe redusert trafikk på veien som 
følge av Stavanger kommunes mål om å fjerne ekstratrafikken som kom som en følge av bomringen. 

Tabell 6 – Benyttete trafikktall. 

Veg 
Grunnlagsdata 

ÅDT i 2040 
Andel 
tunge 

kjøretøy 
Hastighet 

ÅDT Telleår 

Rv 509 Madlaveien 14.000 2019 18400 10 % 60 km/t 

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en 
endring av Lden lik ±3 dB. 
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