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RAPPORT  

Tangen 25-27, Kristiansand 

Vurdering av støy fra veitrafikk 

Kunde: WSP Norge AS v/ Geir Ove Tørnkvist 

  

Sammendrag: 

Det planlegges oppføring av nytt kombinert nærings- og leilighetsbygg i Tangen 25-27 i Kristiansand 
kommune.  

 

Foreløpige planer viser at enkelte leiligheter ikke oppfyller krav i reguleringsplanen om å være 
gjennomgående/ha tilgang til stille side. Det anbefales at planløsninger utarbeides med tanke på støy 
slik at kravet i bestemmelsene og intensjonen om stille side i T-1442 tilfredsstilles.  

 

Det vil være behov for skjermingstiltak av uteplasser som ligger i støysone. Aktuelle tiltak kan være 
tette rekkverk opp til en viss høyde, anslagsvis 1,0 meter.  

 

Fasadetiltak må dimensjoneres når endelige planløsninger og vindusareal foreligger, slik at innendørs 
støynivå tilfredsstiller krav etter TEK17, dvs. lydklasse C i NS 8175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oppdragsnr: 21040600 

Rapportnr: AKU - 01 

Revisjon: 0 

Revisjonsdato: 15. januar 2020 

Oppdragsansvarlig: Katrine Arnesen 

Utarbeidet av: Katrine Arnesen 

Kontrollert av: Helge Forsdal 



Tangen 25-27, Kristiansand 

Vurdering av støy fra veitrafikk 

 

Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Oppdragsnr.: 21040600 15. januar 2020 Side: 2 av 7 

 

Rev. Utarbeidet Kontrollert Kommentar 
Nr: Navn: Dato (Egenkontroll) Navn Dato  

0 Katrine Arnesen 14.01.2021 Helge Forsdal 14.01.2021 Dokument opprettet 

IT arkiv: AKU 01 R 210115 Tangen 25-27, Kristiansand - veitrafikkstøy  

 

Innhold: 
1 Bakgrunn ............................................................................................................................................ 3 

2 Underlagsdokumentasjon .................................................................................................................. 3 

3 Aktuelle krav og retningslinjer ........................................................................................................... 4 

3.1 Generelt ...................................................................................................................................... 4 

3.2 Reguleringsbestemmelser .......................................................................................................... 4 

3.3 Utendørs støyforhold – Miljøverndepartementets retningslinjer ............................................. 4 

3.4 Innendørs støynivå – Byggeforskriftene ..................................................................................... 5 

4 Forutsetninger .................................................................................................................................... 5 

4.1 Trafikkforhold – vei .................................................................................................................... 5 

4.2 Metode ....................................................................................................................................... 6 

5 Resultater og vurderinger .................................................................................................................. 6 

5.1 Fasadenivå og stille side ............................................................................................................. 6 

5.2 Utendørs oppholdsarealer ......................................................................................................... 7 

5.3 Innendørs støynivå ..................................................................................................................... 7 

 

 

VEDLEGG 1:  Støynivå Lden fra veitrafikk  (1 side)  



Tangen 25-27, Kristiansand 

Vurdering av støy fra veitrafikk 

 

Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Oppdragsnr.: 21040600 15. januar 2020 Side: 3 av 7 

 

1 Bakgrunn  

Det er utført en vurdering av støy fra veitrafikk i forbindelse med endring av reguleringsplan for 
Tangen felt B1-4. Det planlegges oppføring av kombinert næring- og boligblokk med næring i 1. etasje 
og boliger i 2.-7. etasje. Endringen av reguleringsplanen omfatter i hovedsak økning fra 5 til 7 etasjer 
og økt antall leiligheter. Situasjonsplan er vist i figur 1. 

 

 
Figur 1 - Situasjonsplan 

2 Underlagsdokumentasjon 
Tabell 1 – Mottatt underlagsdokumentasjon 

Dokument Rev. dato Mottatt dato 

A10 Situasjon_utomhus.pdf 11.02.2020 22.12.2020 

A20 Planer.pdf 11.02.2020 22.12.2020 

A30 Snitt.pdf 11.02.2020 22.12.2020 

A40 Fasader.pdf 11.02.2020 22.12.2020 

A70 Modellstudier.pdf 05.06.2020 22.12.2020 

Planbeskrivelse Tangen felt B1-4 _191020.pdf 19.10.2020 14.12.2020 

Digitalt kartunderlag - 22.12.2020 
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3 Aktuelle krav og retningslinjer 

3.1 Generelt 

Reguleringsbestemmelser og kommuneplanbestemmelser vedtas av kommunen og er juridisk 
bindende. Dersom det ikke foreligger noen krav om støy i disse bestemmelsene, kan 
Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442, legges til grunn. Retningslinjen er veiledende og ikke 
juridisk bindende. I tillegg er det i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven gitt krav til lydforhold i 
bygninger.  

 

3.2 Reguleringsbestemmelser 

I reguleringsbestemmelsene for Tangen felt B1, plannr. 1044, står det følgende om støy: 

 

3.5  Krav til uteoppholdsareal: 
Det skal anordnes 25 m2 utomhusareal pr. boenhet, godt egnet til opphold med omsyn til sol og 
vind og avskjermet for støy og annen forurensing. Fellesareal på tak som kan regnes med i de 
25 m2 skal ha sol kl. 12-18 ved vårgjevndøgn og ikke ha støy over 55 dBA.  

3.7  Der støynivået utenfor boligfasade har en døgnekvivalent på mer enn 55 dBA skal leilighetene 
være gjennomgående.   

 

3.3 Utendørs støyforhold – Miljøverndepartementets retningslinjer 

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442: Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging. Denne skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige 
etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen er 
veiledende og ikke juridisk bindende.  
 
Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en 
gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule 
sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Nedenfor er grensene for soneinndelingen gjengitt. 

 

Tabell 2 – Støysoneinndeling fra T-1442, alle tall i dB 

 GUL SONE RØD SONE 

Støykilde Støynivå på uteplass og 
utenfor rom med 
støyfølsom bruk 

Støynivå utenfor 
soverom, natt kl. 

23 – 07 

Støynivå på uteplass og 
utenfor rom med 
støyfølsom bruk 

Støynivå utenfor 
soverom, natt kl. 

23 – 07 

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 

Stille side 

Stille side er definert som en side av bygningen hvor nedre grense for gul støysone er tilfredsstilt.  
T-1442 anbefaler at minst halvparten av rommene til støyfølsomt bruk, herunder minst 1 soverom, bør 
legges mot stille side. Hensikten med denne anbefalingen er at beboere skal kunne ha luftemulighet 
mot en stille side med åpent vindu.  
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3.4 Innendørs støynivå – Byggeforskriftene 

Byggeforskriftenes krav (TEK17) til lyd- og støyforhold kan anses innfridd om en tilfredsstiller 
grenseverdiene i lydklasse C i NS 8175:2012. Aktuelle grenseverdier i oppholds- og soverom i boliger til 
støy fra utendørs støykilder er: 

 

• Døgnekvivalentnivå:     Lp,Aeq,24h = 30 dB 

• Maksimalnivå i soverom på natt, kl. 23-07:  Lp,AF,max = 45 dB 

 

Maksimalnivåkravet gjelder på steder med stor trafikk om natten. Dette er definert som 10 hendelser 
eller flere som overskrider grenseverdien i nattperioden. 

Kravene gjelder med lukkede vinduer, men med tilfredsstillende ventilasjon, dvs. åpne ventiler eller 
balansert ventilasjon. 

 

4 Forutsetninger 

4.1 Trafikkforhold – vei 

Trafikktall for KV 18370 Tangen er basert på trafikktellinger utført av Kristiansand kommune i 2015. 
Tellingene viser en ÅDT på 2 042 kjt/døgn i tellepunkt som ligger like før avkjøringen til P-kjeller i 
Bystranda Aveny. Siden den tid har området på Tangen blitt utbygd med prosjektene Bystranda Blå og 
Tangen Ytterst. I forbindelse med utbyggingen av Bystranda Blå ble det i 2018 utført en trafikkanalyse 
av ViaNova der det ble estimert en generert ÅDT på til sammen 940 kjt/døgn for boenhetene i de to 
prosjektene. Det forventes i tillegg en økning av trafikk som følge av utbygging av Tangen 25-27.  

 

Basert på tellinger i 2015, analyse i 2018 og forventet økt fremtidig trafikk er det i støyberegningene i 
denne rapporten benyttet en ÅDT på 3 500 kjt/døgn. Trafikktallene er usikre og det anbefales at det 
utføres nye tellinger før prosjektet realiseres.  

 

Trafikkfordelingen på veiene antas å tilsvare gruppe 2-vei i M-128, kap. 9.2.2, hvor andelen på 
dag/kveld/natt er henholdsvis 84/10/6 (%). Tabell 3 viser trafikktallene som er lagt til grunn for 
trafikkstøyberegningene.  

 

Tabell 3 – Trafikktall, fremtidig situasjon 

Vei ÅDT 
Andel tunge 

kjøretøy 
Hastighet 

KV 18370 Tangen 3 500 1 % 30 km/t 
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4.2 Metode 

Støyberegningene er utført etter Nordisk metode for beregning av veitrafikkstøy. Programmet CadnaA, 
versjon 2021, er benyttet. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt 
kartunderlag. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og 
refleksjonsforhold fra eksisterende bebyggelse. Det er generelt benyttet hard mark i beregningene. 

5 Resultater og vurderinger 

Vedlegg 1 viser døgnvektet ekvivalentnivå, Lden, fra veitrafikkstøy i 4,0 meter høyde over bakkenivå. 
Vedlegget viser også høyeste beregnede Lden-nivå på fasader.  

 

5.1 Fasadenivå og stille side 

Figur 3 viser bebyggelse sett fra sørøst og beregnet støynivå på fasader. Boliger planlegges fra og med 
2. etasje. Med planlagt plassering vil fasader mot sørøst i de nederste etasjene ligge i gul støysone.  

 

Endringen fra eksisterende til ny reguleringsplan med økning fra 5 til 7 etasjer gir ikke utslag i forhold 
til støy, de to øverste etasjene vil i dette tilfellet ligge utenfor støysone. 

 

Reguleringsbestemmelsene sier at boenheter med støynivå på fasade over Lden = 55 dB skal være 
gjennomgående. Intensjonen med dette kravet er å gi boenhetene tilgang til stille side. I henhold til 
foreliggende plantegninger vil det være en del leiligheter som ikke får en slik stille side. Det anbefales 
at plantegninger utarbeides med tanke på støy slik at kravet i reguleringsbestemmelsene og 
intensjonen om stille side i T-1442 tilfredsstilles. 

 

 
Figur 2 - Bebyggelse sett fra sørøst med beregnet Lden-nivå på fasader 
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5.2 Utendørs oppholdsarealer 

Det vil være behov for støyreduserende tiltak på uteplasser som plasseres i støysone. Aktuelt tiltak kan 
være tette rekkverk, f.eks. i glass. Overslagsberegninger viser at det i nederste boligetasje må påregnes 
tette rekkverk med anslagsvis 1,0 meter høyde for å sikre tilfredsstillende støynivå i sittehøyde på 
eventuelle balkonger som plasseres mot sørøst. Endelige høyder på rekkverk/støyskjermer bør 
dimensjoneres når endelige planer foreligger og det er utført nye trafikktellinger.  

 

5.3 Innendørs støynivå 

Krav til innendørs støynivå vil kunne tilfredsstilles med konvensjonell byggeteknikk og lydisolerende 
vinduer. Fasadetiltak bør dimensjoneres når endelige planløsninger og vindusareal foreligger.  
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