
STRATEGISK STØYKARTLEGGING 
SANDNES 2017 
 

FORURENSNINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 5 
- STØYSITUASJON FOR ÅR 2016 
 

 

  



STRATEGISK STØYKARTLEGGING – SANDNES 2017 

1 
 

 
 

1. Innholdsfortegnelse 
1. Innholdsfortegnelse ........................................................................................................................ 1 

2. Strategisk støykartlegging ............................................................................................................... 2 

1.1. Bakgrunn ...................................................................................................................................... 2 

1.2. Prosjekt ......................................................................................................................................... 2 

1.3. Støykartlegging ............................................................................................................................. 2 

1.4. Minstekrav .................................................................................................................................... 3 

1.5. Krav til opplysninger ..................................................................................................................... 3 

1.6. Krav til offentliggjøring ................................................................................................................. 3 

1.7. Oppfølging av kartleggingen ........................................................................................................ 4 

1.8. Situasjonsbeskrivelse: Fakta om Sandnes kommune ................................................................... 5 

3. Myndighet og ansvar ....................................................................................................................... 7 

4. Strategisk støykartlegging – tidligere gjennomførte tiltak,Tilskuddsordning og 

kommuneplan/miljøplan ................................................................................................................. 8 

5. Strategisk støykartlegging 2017 .................................................................................................... 12 

6. Beregningsmetoder og forutsetninger .......................................................................................... 24 

 

  



STRATEGISK STØYKARTLEGGING – SANDNES 2017 

2 
 

2. Strategisk støykartlegging 
Strategisk støykartlegging etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy for storbyområdet 

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 

1.1. Bakgrunn 

Kapittel 5 om støy i forskrift om begrensing av forurensning (forurensningsforskriften) trådte i kraft fra 

1.1.2005. Den omfatter blant annet en implementering av EUs rammedirektiv for støy (direktiv 

2002/49/EF) i norsk lovgivning, som innebærer at det må kartlegges utendørs støy for større 

byområder og for større veier/jernbaner. Den omfatter også en videreføring av bestemmelser om 

innendørs støy i tidligere forskrift om grenseverdier for støy.  

Formålet med denne støykartleggingen er å fremme menneskers helse og trivsel. Støykartleggingen 

skal forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering ved at det i etterkant skal 

utarbeides handlingsplaner og videre gjennomføres støyreduserende tiltak  

Kravet til kartlegging innebærer at alle storbyområdene i Norge skal kartlegge utendørsstøy som 

forårsakes av veitrafikk, jernbanetrafikk, flytrafikk, havne- og industristøy. 

1.2. Prosjekt 

For å møte dette kravet i byområdet på Nord-Jæren er det etablert en arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg samt representanter fra 

Fylkesmannen, Statens Vegvesen region vest, Bane Nord, Avinor, Stavanger Havn og Sandnes Havn. 

Prosjektet ledes av Stavanger kommune.  

Denne rapporten er en delrapport fra Sandnes kommune, som senere skal sys sammen med de øvrige 

rapporter fra vårt storbyområde. 

Prosjektet har ansvaret for å kvalitetssikre og koordinere utendørs støykartlegging og handlingsplaner, 

samt rapportere til oppdragsgiver Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland. De enkelte 

anleggseiere er ansvarlig for støykartlegging av sine anlegg. Miljødirektoratet videresender 

rapportering og data fra vårt storbyområde til EU-kommisjonen.  

1.3. Støykartlegging 

Foreliggende rapport dokumenterer og viser resultatene av utendørs støykartlegging i Sandnes, i 

henhold til forskriften.  

Støykartleggingen er gjort ved hjelp av beregningsmodeller. I rapporten er det støykart og statistikk 

for støybelastning fra vei, jernbane, flyplass (i Sola kommune) , skytebane og havneområder i Sandnes. 

Støykartene viser gjennomsnittlig støy over døgnet (Lden) og om natten (Lnight) i høyde 4 meter over 

terreng. Det gjennomsnittlige støynivået over døgnet (Lden) er regnet ut etter en definisjon som 

innebærer at støy om kveld og natt vektes med henholdsvis +5dB og +10 dB.  

Støykartleggingen bør anvendes med en viss forsiktighet, da kartleggingsresultatene er beheftet med 

en usikkerhet som brukeren bør være oppmerksom på. Det er særlig når støykartene brukes til 

støyvurderinger på detaljnivå, at brukeren må være klar over mulige feilkilder. 



STRATEGISK STØYKARTLEGGING – SANDNES 2017 

3 
 

1.4. Minstekrav 

Minstekrav til den strategiske støykartleggingen er gitt i vedlegg 2 i forurensningsforskriftens kapitel 5 

om støy. Strategisk støykartlegging skal brukes til følgende formål:  

- Som grunnlag for opplysningene som skal oversendes EU-kommisjonen i samsvar med direktiv 

2002/49/EF. 

- Som informasjonskilde for befolkningen. 

- Som grunnlag for handlingsplaner. 

Stavanger lufthavn Sola inngår også i støykartleggingen for Sandnes kommune da deler av støysonene 

dekker vestre deler av kommunen. 

Nødvendige forenklinger og tilpasninger av kildedata og kartdata, samt begrensninger i programvare 

eller beregningsmetoder, er beskrevet i de neste kapitlene.  

1.5. Krav til opplysninger 

Støykartleggingen i Sandnes omfatter støynivåer ned til henholdsvis 55 dB Lden og 50 dB Lnight fra 

veier, jernbaner, sporveier og havner. Som minstekrav er det gitt at det skal lages støykart, separat for 

støy fra vei, jernbane, lufttrafikk og industrikilder. Hvert støykart skal gi opplysninger om:  

- Anslått antall personer som bor i boliger som er eksponert for støy på den mest støyutsatte 

fasaden beregnet som:  

. L
den 

i hvert av følgende dB-intervaller: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75  

. L
night 

i hvert av følgende dB-intervaller: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75  

Herunder er det gitt at støynivåene skal beregnes 4 m over bakken. 

- Anslått antall boliger, skoler og sykehus i et bestemt område som ligger over de spesifikke 

støyverdiene  

- Det samlede areal (i km2) av de områder som utsettes for Lden-verdier over henholdsvis 55, 

65 og 75 dB for større veier, større jernbaner og større flyplasser.  

1.6. Krav til offentliggjøring 

Kartene og handlingsplanene skal offentliggjøres for allmennheten. Som minstekrav er det gitt at 

støykart skal offentliggjøres enten som tall i tabeller, tall i elektronisk form, eller med grafisk 

fremstilling. For informasjon til befolkningen kreves det at det skal gis ytterligere og mer detaljerte 

opplysninger i form av enten en grafisk framstilling, differansekart, eller beregninger i en annen høyde 

enn 4 meter der hvor det er hensiktsmessig. For byområder skal det lages egne støykart for 

veitrafikkstøy, jernbanestøy, flystøy og industristøy, herunder havner. Ved grafisk fremstilling skal 

konturlinjene for 55, 60, 65, 70 og 75 dB vises.  
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Støykartleggingen bør anvendes med en viss forsiktighet, da kartleggingsresultatene er 

beheftet med en usikkerhet som brukeren bør være oppmerksom på. Det er særlig når 

støykartene brukes til støyvurderinger på detaljnivå, at brukeren må være klar over mulige 

feilkilder, den strategiske støykartleggingen i Sandnes kommune er først og fremst ment å gi 

en oversikt over støyproblemet.  

1.7. Oppfølging av kartleggingen 

På bakgrunn av kartleggingene skal det være utarbeidet handlingsplaner med formål å redusere 

støyplagen. Park, idrett og vei er ansvarlig for å sammenstille planene fra de ulike støykildene. Som en 

del av den samordnende handlingsplanen, skal Park, idrett og vei og Samfunnsplan legge frem en 

oversikt over stille områder i Sandnes kommune.  

Samordning av strategisk støykartlegging og kartlegging av innendørs støyforhold  

Kartlegging etter de to delene av forurensningsforskriften har samme tidsfrist:  

- Forurensningsforskriftens kapittel 5, avsnitt II om innendørs støynivå, kartlegging ned til 

Lp
Aeq24h 

35 dB innendørs  

- Forurensningsforskriftens kapittel 5, avsnitt III om strategisk støykartlegging, kartlegging av 

utendørs støy i større byområder og fra større samferdselsanlegg, ned til L
den 

55 dB  

Utendørs støyberegninger i et område vil kunne gi nødvendig grunnlag for kartlegging av innendørs 

støyforhold. Kartlegging etter de to delene av forurensningsforskriften bør derfor samordnes.  

Ved å samordne kartlegging i henhold til forurensningsforskriftens kap.5 og utarbeidelse av støykart i 

henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), 

med hjemmel i Plan- og bygningsloven, bør det kunne oppnås synergieffekter.  

Retningslinje T-1442 oppfordrer til utarbeidelse av støysonekart for alle kilder, med gule og røde 

støysoner basert på utendørs støynivå for ulike kilder. (For eksempel gul sone L
den 

55 dB – 65 dB, og 

rød sone L
den 

65+ for vegtrafikk).  

Støysonekartene skal utarbeides på grunnlag av dagens støysituasjonen og en prognosesituasjon 10 - 

20 år fram i tiden. 
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1.8. Situasjonsbeskrivelse: Fakta om Sandnes kommune 

Her vises de relevante befolknings- og arealtype dataene som bør tas i betraktning under 

støyvurderingen: 

Befolkning pr. bydel 01.01.2017 

BYDELSNAVN Antall Innbyggere - jan 2017 

GANDDAL 7797 

HANA 8252 

STANGELAND 7588 

MALMHEIM OG SOMA 1548 

RISKA 7273 

HØLE 977 

SVILAND 1233 

FIGGJO 2225 

BOGAFJELL 7091 

AUSTRÅTT 8465 

TRONES OG SENTRUM 8208 

LURA 8469 

SANDVED 6132 

SUM 75258 

Tabell 1. Befolkning pr. bydel i Sandnes Kommune, januar 2017. 

Befolkningssammensetning og vekst 

Pr. Jan 2014 2015 2016 2017 

<=5 5497 5694 5552 5523 

6-12 6932 7150 7361 7508 

13-15 2819 2795 2890 2897 

16-19 3869 3917 3955 3932 

20-49 31795 32568 33007 32880 

50-66 13184 13443 13798 14182 

67-79 5249 5478 5660 5922 

80-89 1836 1858 1896 1905 

>=90 491 492 504 509 

Sum 71672 73395 74623 75258 

Vekst   2,35 % 1,65 % 0,84 % 

Tabell 2. Befolkningssammensetning og vekst i Sandnes Kommune, januar 2017. 
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Areal 

Arealtype 
Sum Areal 
(Km2) 

Myr 6,24 

Ferskvann 20,42 

Innmarksbeite 33,38 

Overflatedyrka jord 0,41 

Skog 101,90 

Åpen fastmark 77,93 

Samferdsel 6,16 

Bebygd 26,62 

Hav 71,31 

Fulldyrka jord 50,08 

SUM 394,45 

Tabell 3. Antall Km2 på hvert arealtype i Sandnes Kommune, januar 2017. 

Veinett 

Type Lengde (Km) 

Kommunal vei 344,60 

Tabell 4. Antall Km kommunal vei i Sandnes Kommune, januar 2017. 
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3. Myndighet og ansvar 
Strategisk støykartlegging for storbyområdet på Nord-Jæren har sitt utgangspunkt i krav fra EU, og 

kravet blir effektuert gjennom Fylkesmannen i Rogaland og Miljødirektoratet. 

For byområdet er det kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som er representert. 

Stavanger kommune har som største kommune hovedansvar for at dette prosjektet blir gjennomført 

innen den tid som er stilt til rådighet. Det vil si at en samlet rapport skal være klar og levert til 

Fylkesmannen i Rogaland innen 30. juni 2017. 

Sandnes kommune gjennom Park, Idrett og Vei og Plan har hatt ansvaret for at støykartleggingen blir 

gjennomført iht. krav, og dermed også påse at de aktuelle anleggseiere leverer sine rapporter for 

støykartleggingen som kreves. 

Geodata har også vært involvert i arbeidet. Det samme har Sandnes havn v/ havnesjefen, samt Avinor, 

Forsvarsbygg og jernbaneverket som har levert en felles støykartlegging for et samlet storbyområde. 

Statens vegvesen region vest har vært en stor bidragsyter i dette arbeidet for hele storbyområdet, 

Sandnes kommune iberegnet gjennom å foreta en omfattende støyberegning for både riks-, fylkes-, 

og kommunale veier for hele storbyområdet. 
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4. Strategisk støykartlegging – tidligere gjennomførte tiltak, 
Tilskuddsordning og kommuneplan/miljøplan 

Sandnes kommune har gjennom miljøpakken arbeidet med å redusere støybelastningen langs 

vegnettet i kommunen enten det gjelder riks-, fylkes- eller kommunale veier. Miljøpakken var en 

samarbeidsavtale mellom Sandnes kommune og Statens vegvesen i perioden 1995 – 2001. Den ble på 

slutten forlenget ut 2002 på grunn av forskyvning av bevilgninger og mindre forbruk på slutten av 

perioden. Samlet ble det brukt 28,4 mill.kr. til støy og miljøtiltak i Miljøpakke Sandnes. I 2002 ble 

avtalen justert noe og miljøtiltakene ble en del av den lokale samarbeidsavtalen mellom Statens 

vegvesen og Sandnes kommune for perioden 2002 – 2011. Avtalen har ikke blitt forlenget siden 2011, 

men det finnes enda tilgjengelige midler som kan bli tildelt til dette formålet. 

Resultatmessig har Miljøpakken Sandnes bidratt på en positiv måte til å forbedre bomiljø for de boliger 

og strekninger som er prioritert gjennom denne kommunale og statlige samarbeidspakken. Det er 

satset mye på støyskjermer og -voller, noe som bakenforliggende boliger også drar nytte av. Hele det 

bakenforliggende boområdet har fått forbedret sitt bomiljø og fått mindre støyulemper gjennom disse 

tiltak. 

Totalt i perioden er 200 boliger og 1 skole blitt skjermet innenfor de definerte prosjektene, 95 med 

støyskjermer/voller og 64 med fasadetiltak. I tillegg kommer 41 boliger som har fått tilskudd til private 

tiltak gjennom tilskuddsordningen med en fordeling på hhv. 11 boliger med støyskjermer og 30 boliger 

med fasadetiltak. 

Tilskuddsordningen er et bidrag til private beboere langs riks- og fylkesveier som selv ønsker å anlegge 

mindre enkeltstående vernetiltak mot veitrafikkstøy. Tilskuddet er delfinansiering av vernetiltak med 

inntil 50 % eller maks. 30.000,- pr. grunneier. Dette beløpet ble hevet f.o.m. 1997 for å gjøre 

tilskuddsordningen mer attraktiv. Samtidig ble det innført en mulighet for huseiere som ønsker en 

stilhistorisk tilbakeføring om å få et ekstra tilskudd på inntil kr. 20.000,- i ekstra tilskudd. I 2002 ble 

tilskuddsordningen strammet noe inn ved at den kun ble gjort gjeldende for fasadetiltak på boliger. 

I perioden 2011 – 2016 er det gjennomført tiltak på 26 boliger gjennom tilskuddsordningen som nå er 

en del av den lokale samarbeidspakken. 6 flere hus har blitt isolert i løpet av 2016, noe som gir oss 

totalt 32 boliger med denne type tiltak i den siste støykartleggingsperioden. 

Utover eiendommene tildelt av tilskuddet, har Sandnes Kommune gjennomført et eget prosjekt for å 

skjerme boligene langs Roald Amundsens gate som var utsatt for trafikkstøy over grenseverdien på 42 

dBA innendørs støynivå. I 2011 ble de mest støyutsatte boligene langs gaten valgt ut for nærmere 

kartlegging av innendørs støy. Beregningene utløste krav om tiltak på 11 boligeiendommer. Disse 

hadde et beregnet støynivå inne ≥ 42dB. 10 av disse 11 boligene har det blitt allerede isolert (2016). 

Tiltakene til den gjenværende eiendommen skal utføres i løpet av 2017. 

Gjennom reguleringsplanarbeid og utbygging av bl.a. 4-felt på E 39 fra Stangeland til Hove, nye 

boliger/boligområder langs vegnettet samt ved nye terminaler og utvidelse av jernbanen til 

dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger er det gjennomført ulike støyskjermingstiltak. Ved å følge 

opp T-1442 om støy i arealplanleggingen blir flere innbyggere skjermet slik at gjeldende krav til 

innvendig og utvendig støynivå oppnås. Gjennom vekst og fortetting ved eksisterende støykilder blir 

også flere personer eksponert for støy som følge av tiltakene. Ved store vegprosjekter har en også stilt 

krav om etterkontroll av støyskjermingstiltakene. 
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Langs følgende kommunale veier er det etablert nye støyskjermer siden 2011: 

Maudlandsveien, Skaraveien, Kleivane, Buggelandsbakken, Sørbøveien, Torger Carlsens gate, 

Sandvikbakken, Hoveveien (Sørbø), 

En ny støyskjerm er planlagt i nedre del av Skaraveien, i henhold til reguleringsplanen med 

rekkefølgekrav for utbygging på Vedafjell og Kleivane. Disse to nye boligfelter vil medføre en betydelig 

vekst i trafikken via Skaraveien. Som et resultat av dette blir det en økning i støynivå fra veien. 

Avbøtende tiltak for å skjerme boligene langs denne veien blir en ny støyskjerm på begge sider, samt 

som lokale tiltak hvor er det behov. 

Ved revisjonen av kommuneplanen og miljøplanen for perioden 2007 – 2020 ble det også vedtatt 

kommunale retningslinjer knyttet til støy. Disse lyder som følger: 

Retningslinjer for støy i Sandnes: 

1. Boliger som får støy over yttergrense for gul sone på mest utsatte fasade, må lages 
gjennomgående, slik at de får en stille side. Mer enn halvparten av soverommene i hver bolig 
skal ha vindu mot stille side, med støy høyst tilsvarende yttergrense for gul sone, som for 
vegtrafikkstøy er Lden=55 dB. 

2. Det kan bygges boliger med støy opptil ca 5 dB over yttergrense rød sone, som for 
vegtrafikkstøy betyr opp til ca Lden=70 dB, utenfor mest støybelastede fasade, dersom 
luftkvaliteten i boligrom og på utearealer blir tilfredsstillende og kravene til innendørs støy i 
NS8175 kan tilfredsstilles. 

3. Boliger med støy høyere enn 5 dB over yttergrense gul sone, som for vegtrafikkstøy betyr over 
Lden= 60 dB, ved minst ett soverom eller én stue, skal ha balansert ventilasjon. 

4. Det vil ikke bli godkjent planer for nye prosjekter: 
• med boliger uten stille side 
• med boliger uten private og felles uteplasser med lavt nok støynivå (yttergrense gul sone, 

som for vegtrafikkstøy betyr høyst Lden= 55 dB). 
5. Privat uteplass kan være utformet som vinterhage (innglasset balkong) 
6. Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for støyømfintlig bebyggelse i gul eller rød 

sone skal følges av egnethetsvurdering knyttet til støy. Egnethetsvurdering, er en tidlig, enkel 
støyfaglig vurdering som kan gi avklaring for hva som er teknisk mulig og hvilke plangrep 
som er nødvendig for å tilfredsstille kravene til støy i prosjektet. (egnethetsvurdering erstatter 
ikke den støyfaglige dokumentasjonen som skal følge reguleringsplanen.) 

7. Reguleringsplan med forslag om utbygging i gul eller rød sone må dokumentere gjennom 
støyfaglig utredning at støybestemmelsene tilfredsstilles. 

8. Reguleringsplan med forslag om utbygging i gul eller rød sone skal i vise bebyggelsen 
(plassering, høyder) dersom egnethetsvurderingen konkluderer med dette. 

9. Søknad om rammetillatelse for utbygging i gul eller rød sone må enten ha fått støyfaglig 
utredning i reguleringsplanen, eller ha fullt tilfredsstillende slik utredning som følge til 
rammesøknaden. dersom den støyfaglige utredningen viser at saken har vesentlige avvik i 
forhold til kravene til støy, blir rammesøknaden avvist og saken må fremmes som plansak. På 
rammesøknadsnivå må i tillegg innestøy og andre støykrav etter NS8175 dokumenteres. 

10. For fortettingsprosjekter gjelder at: 
• tilfredsstillende felles uteareal inngår for prosjekter over 5 boliger, 
• prosjektet har tilfredsstillende private uteplasser, og 
• nye boliger har mer enn halvparten av soverommene på stille side. 

11. Rekkefølgebestemmelser skal utformes på en slik måte at alle tiltak, også for uteområder, skal 
være gjennomført før området tas i bruk. 

 

Disse retningslinjene er også innarbeidet ved siste revisjon av kommunens miljøplan for perioden 

2015-2030. 
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Ved siste revisjon av kommuneplanen ble det utarbeidet nytt støysonekart for kommunen. På dette 

kartet fremkommer støysoner for riks- og fylkesvegnettet, Stavanger Lufthavn Sola og Forsvarets 

skytebaner på Vatne. I tillegg ble det gjennomført en kartlegging av stille soner. Disse ble innarbeidet 

i kommunens miljøplan, se figur under.  

 

Kart 1.OVersikt over støysoner og stille områder i Sandnes Kommune(figur 5.3 i miljøplan for Sandnes 2915-2030) 

I kommuneplanens bestemmelser er det flere bestemmelser knyttet til støy. I §1.12 fremgår følgende: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets anbefalinger for støygrenser skal legges til grunn ved 

planlegging og bygging til støyfølsom bruk (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 

barnehager), og etablering av støyende virksomheter. Avvik fra anbefalingene i veilederen kan bare 

gjøres gjennom plan der nødvendige vurderinger er gjort, og avbøtende tiltak er sikret.  

Tiltak som medfører økt støynivå i friområder og/eller grønnstruktur, kan bare tillates etter at 

nødvendige vurderinger er dokumentert og plan sikrer avbøtende tiltak. Støyskjerming skal føre til at 

støybelastningen for friområdet reduseres. 

I §2.2 er det lagt inn en bestemmelse mhp. hensynssone for støy: 

Hensynssone støysone 

I hensynssone for støy skal kommunal- og moderniseringsdepartementet retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging legges til grunn ved planlegging og bygging (nybygg, tilbygg og påbygg) av 

støyfølsom bruk (boliger, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager) og støyende 

virksomheter.  

Miljøplan 

I miljøplanen er det følgende resultatmål knyttet til støy: 
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Resultatmål  

• Ingen nye boliger eller institusjoner skal utsettes for støy som bryter med anbefalingene i T-

1442 

• De sterkest støybelastede boligene skal støyutbedres. 

• Beboere som er utsatt for plagsom støy (fra alle grader av støybelastning) skal oppleve at 

støyen bli redusert. 

• Støyutsatte utearealer prioriteres i rekkefølgen barnehager, skoler, boligområder og stille 

områder.  

Følgende tiltak er beskrevet for å kunne nå disse målene: 

 
• T-1442 skal implementeres i plan- og byggesaksbehandling i Sandnes kommune 

• Kommunen må føre en samferdselspolitikk som fremmer miljøvennlig transport. 

• Kommunen må samarbeide med Statens vegvesen for å gjennomføre beskyttelsestiltak for 

eksisterende boliger og ta politiske initiativ for å utvide og forbedre eksisterende, statlige 

støyreduksjonsprogrammer jf. Handlingsplan mot støy for Sandnes kommune 2013-2018. 

• Ved planlegging av overordnede veier (Europa-, riks- og fylkesvei) skal kulvert alltid utredes 

som virkemiddel for å unngå helseskadelig, jfr. grenseverdiene, støybelastning for tilgrensede 

bebyggelse.  Utarbeide retningslinjer for stilleområder, der målet er å bevare områdenes 

kvalitet som stilleområde.  

 

Stille områder  

Stille områder defineres i forurensningsforskriften og i T-1442 som et, i tettstedbebyggelse, avgrenset 

område (park, skog, kirkegårder og lignende), egnet til rekreasjonsaktivitet hvor støynivået er under 

Lden 50 dB. Utenfor tettstedsbebyggelse områder hvor støynivået er under Lden 40 dB, jfr. kart 5.3.1.  

Stille områder som blir prioritert av kommunen vil bli fulgt opp gjennom revisjon av ny kommuneplan.  
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5. Strategisk støykartlegging 2017 
Støykartleggingen for Sandnes Kommune har medført resultatene som beskrives nedenfor. 

Støysonekart med sammenstillingen fra alle støykildene vises først, samt som en sammenligning med 

kart fra 2012.  

Støybidraget fra hvert anlegg presenteres etterpå, med separerte kart og tabeller som detaljerer støy 

omfanget for nåværende kartlegging og utviklingen i forhold til 2012. 

 

Støysonekart for Sandnes 

Kartet nedenfor vises sammenstillingen fra alle støykildene i Sandnes Kommune. 

 

Kart 1. Støysonekart for Sandnes Kommune, 2017 

Det vedlegges også kart med sammenligningen mellom resultater fra 2012 og 2017 [Vedlegg 1. 

Støysonekart 2012-2017]. 
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Veistøy 

De følgende kart og tabeller beskriver støyomfanget av veinettet og sammenligner dem med data 

oppnådd i den siste kartleggingen. 

 

Kart 2. Støysonekart fra veinettet i Sandnes Kommune, 2017 (Lden). 
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Kart 3. Støysonekart fra veinettet i Sandnes Kommune, 2017 (Lnight). 
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Personer i helårsboliger År \ Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 
2012 2162 2141 1182 442 0 5927 

2017 971 3034 2208 1090 9 7312 

Personer uten stille side 
2012 5458 2962 989 117 7 9533 

2017 6640 3623 1196 117 2 11578 

Sum pers. i helårsbolig 
2012 7620 5104 2171 559 7 15461 

2017 7611 6657 3404 1207 11 18890 

Tabell 5. Antall personer per støysone (Lden). 

Personer i helårsboliger År \ SPI 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsboliger 
2012 2179 1840 965 281 4 5269 

2017 2171 2403 1479 605 7 6665 

Tabell 6. Støyplageindeks (antall personer som utsettes for vedkommende støykilde). 

Personer i helårsboliger År\ Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 
2012 2450 1058 860 2 0 4370 

2017 2723 2475 1299 9 5 6511 

Personer uten stille side 
2012 3466 1362 223 7 0 5058 

2017 4386 1778 202 7 0 6373 

Sum pers. i helårsbolig 
2012 5916 2420 1083 9 0 9428 

2017 7109 4253 1502 16 5 12885 

Tabell 7. Antall personer per støysone (Lnight). 

Støyberegningene for støyomfanget av veinettet i Sandnes for 2017 viser at det er en svak generell 

økning av antall personer berørte av denne støykilden (se tabeller ovenfor). Dette er i stor grad basert 

på tre faktorer: 

• Økningen av befolkningen. 

• Økningen av trafikken på de kartlagte veiene i 2011. 

• Innlemmelsen i kartleggingen av alle veier som har en ÅDT høyere en 500 kjøretøy per dag i 

gjennomsnitt. 

Dette siste punktet kan forklare, i særdeleshet, økningen. I den nye kartleggingsrunden er det inkludert 

en del hoved- og samleveier som ikke var med tidligere (for eksempel: Austråttveien, Hoveveien, 

Buggelandsbakken, Bogafjellbakken og Torger Carlsens gate) og også noen få nye veier (for eksempel: 

Sørbøveien). 

Det er foretatt en detaljert analyse av støypåvirkningen for hver kommunal vei [Vedlegg 2. Kommunale 

veier med de største støyforhold]. 

Bygningene som ligger i disse type områder er isolert på forsiden av veiene, og det settes krav i 

regulering- og byggesakfasene til forbindelse med dette. 

Når gjelder bidraget til støynivå fra kommunale veiene i boligområder, og spesielt med hensyn til 

personene uten stille side, må det påpekes at nesten alle boligene har lokale tiltak i form av 

fasadeisolering, privat støyskjerming og andre typer skjerming (busker, vegetasjon, osv.), som bidrar 

til å dempe støyen. 
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Ved hjelp av disse tiltakene, har disse boligene (som ligger i den røde sone ved fasaden og i gul sone 

ved uteplassene) demping for å ivareta støykravene. Denne påvirkningen er ikke reflektert i 

kartleggingen, og derfor har det blitt analysert med spesiell fokus. Se listen de over kommunale veiene 

under disse forutsetninger: 

• Langs Bogafjell- og Buggelandsbakken finnes det noen få eiendommer med mer enn 65 dB ved 

fasaden. Disse boligene er nybygd og nødvendige tiltak har blitt ivaretatt. 

• I Roald Amundsens gate har det blitt gjennomført et egen prosjekt for å isolere fasadene med 

mer enn 65 dB. 

• I Torger Carlsens gate ble det etablert ny støyskjerming som rekkefølgekrav for utbyggingen 

av Aasegårdene. 

• Alle boligene langs Sørbøveien er nybygd og skal ha støykravene ivaretatt. 

• Eiendommene i deler av Bedriftsveien, Brugata og Kyrkjevegen, har tette busker og vegetasjon 

skjerming som hjelper noe med å dempe støyen. Støynivået her er hovedsakelig forårsaket av 

fylkesveinettet og jernbanen. 

• Boligblokkene ved Bedriftsveien og Dyre Vaas vei har også et høyt støynivå. Det er imidlertid 

gjennomført fasadetiltak og en bruker bygningsmassen som en skjermfunksjon. 

• Langs Skaraveien finnes det støyskjerming på begge sider, bortsett fra første delen. Etablering 

av skjermingen for denne strekningen er under planlegging og skal bekostes som 

rekkefølgekrav for utbygging i Skaarlia/Vedafjell. 

• I første delen av Solaveien Vest er det planlagt å forlenge den eksiterende støyskjermen i 

Solaveien ved utbyggingen av sykkelstamveien. Med denne tiltak blir eiendommene skjermet 

mot støyen fra E-39 og Solaveien. 

De to eneste kommunale veier hvor det anses behov for støydempingstiltak er Postveien og Åsveien. 

Dette var allerede påpekt i den gjeldende handlingsplan. På grunn av mangel på økonomiske ressurser 

har disse prosjektene blitt utsatt. Dette må følges opp ved revisjon av handlingsplanen og 

økonomiplanen. 

 

Antall helårsboliger, 
barnehager, skoler og 

helseinstitusjoner 
År \ Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (privat) 
2012 3265 2215 944 243 3 6670 

2017 3289 2845 1422 525 5 5525 

Helårsboliger (annet) 
2012 48 4 0 0 0 52 

2017 20 49 58 0 0 127 

Barnehager 
2012 13 2 0 0 0 15 

2017 18 4 2 0 0 24 

Skoler 
2012 7 9 7 1 0 24 

2017 11 9 9 2 0 31 

Helseinstitusjoner 
2012 7 3 1 1 0 12 

2017 11 6 0 1 0 18 

Tabell 8. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner per støysone (Lden). 
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Antall helårsboliger, 
barnehager, skoler og 

helseinstitusjoner 
År\ Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (privat) 
2012 2526 1052 471 4 0 4053 

2017 3036 1792 652 7 2 5489 

Helårsboliger (annet) 
2012 46 0 0 0 0 46 

2017 55 57 1 0 0 113 

Barnehager 
2012 3 1 0 0 0 4 

2017 4 2 0 0 0 6 

Skoler 
2012 11 7 1 0 0 19 

2017 7 10 3 0 0 20 

Helseinstitusjoner 
2012 5 1 1 0 0 7 

2017 8 1 1 0 0 10 

Tabell 9. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner per støysone (Lnight). 

En lignende økning for de antall personer i hvert støysone vises i opplysningen relatert med antall 

helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Dette begrunnes av samme årsaker: 

• Økningen av antall bygninger pga. byens utviklingen.  

• Økningen av trafikken på de kartlagte veiene i 2011. 

• Innlemmelsen i kartleggingen av alle veier som har en ÅDT høyere en 500 kjøretøy per dag i 

gjennomsnitt. 

Støykartleggingen viser at det er to barnehager som ligger i den røde støysonen. 

Lundegård barnehage SA (Haugen nr. 2, gnr. 47 bnr. 1109) har 70 db ved fasaden fra Hoveveien. Her 

er det gjennomført fasadeisoleringstiltak. Ved lekeplassen, som ligger i gul sone, er det etablert en 

lokalt støyskjerm slik at kravet til utvendig støy tilfredsstilles. 

Barnehagen hvor tiltak bør anses, i forhold til siste kartlegging, er Skaarlia barnehage (Skaret terrasse 

nr. 1, gnr. 34 gnr. 155), som får mer støy på grunn av økningen av trafikken i Skaraveien ifm. utbygging 

i Kleivane og Vedafjell. Dette skal følges opp ved revisjon av handlingsplanen. 

Det er også verdt å merke seg er Byggeklossen åpen barnehage (støy fra Eidsvollsgata), Rabalder 

barnehage (støy fra Porsmyrveien), Espira Lura barnehage (støy fra Midtbergmyrå) og Regnbuen 

Kanvas barnehage (støy fra Forusbeen). Alle disse barnehager får ved fasaden mellom 55 og 65 dB. Her 

er støykravene ivaretatt i form av fasadeisolering og ytterligere tiltak anses ikke som nødvendige. 

Når det gjelder skolene, er det kun Trones skole som behøver skjermingstiltak langs det kommunale 

veinettet. Dette ble også påpekt i gjeldende handlingsplan og må følges opp ved revisjon av denne. 

Andre skoler som får betydelig støy fra de kommunale veiene er Soma-Stangeland skole (støy fra 

Solaveien) og Øygard ungdomskole (støy fra Kyrkjeveien). I begge tilfeller er det et støynivå på 65 dB 

ved fasaden og støykravene er ivaretatt gjennom fasadetiltak. 

Angående støyen fra fylkesveinettet, bør de settes fokus på de følgende skoler: Soma-Stangeland skole 

(opp til 70 dB fra Oalsgata), Soma barneskole (opp til 70 dB fra Sandnesveien), Altona skole og 

ressurssenter (opp til 70 dB fra Stavangerveien), Austrått skole (opp til 70 dB fra Austråttveien og 60 

fra Ålgårdsveien), Gand videregående skole (opp til 65 dB fra Hoveveien og Austråttbakken) og Høyland 

ungdomsskole (opp til 65 dB fra Austråttveien). 



STRATEGISK STØYKARTLEGGING – SANDNES 2017 

18 
 

I forbindelse med helseinstitusjonene, er det ingen, uten støyavbøtende tiltak på fasade, som har et 

støynivå hvor tiltak anses som nødvendig. 

Kun Bogafjell legesenter er bemerkelsesverdig i dette tilfellet, hvor det er registrert et støynivå opp til 

70 dBA ved fasaden, hovedsakelig fra E-39. Denne støyen er dempet ved bruk av fasadeisolering. 

 

Samlet areal, 
helårsboliger og 

personer 
År \ Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (Km2) 
2012 13,2 3,97 0,6 

2017 14,24 4,75 0,96 

Helårsboliger (i hundre) 
2012 68 12 0 

2017 82 20 0 

Personer (i hundre) 
2012 155 27 0 

2017 189 46 0 

Tabell 10. Samlet areal og antall helårsboliger og personer per støysone (Lden). 

Skytebanestøy 

Støynivå fra Vatne/Svartemyr skyte- og øvingsfelt er det samme som ble brukt i den forrige kartlegging. 

Det er ikke gjennomført noe tiltak eller finnes det noe variasjon fra støykilden. Forsvarsbygg har varslet 

oppstart av ny detaljregulering for området. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å sikre 

rammebetingelser for forsvarets aktiviteter ved å forankre området i en robust reguleringsplan som 

gir rom for langsiktig utvikling av feltet.  Planen skal legge til rette for nødvendig oppgradering av 

skytebaner og øvingsområde. Et sentralt delmål er å redusere støyen fra planområdet i forbindelse 

med skyting. Oppdatert støysonekart vil bli vedtatt gjennom ny reguleringsplan for tiltakene i Vatneli 

og Svartamyr. 

 

Kart 4. Støysonekart for Vatne/Svartemyr skyte- og øvingsfelt i Sandnes Kommune, 2017 (Lden). 
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Kart 5. Støysonekart for Vatne/Svartemyr skyte- og øvingsfelt i Sandnes Kommune, 2017 (LAFmax). 
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Havnstøy 

Det er utarbeidet støysonekart og tabeller som viser hvor mange bygninger som ligger i de forskjellige 

støysonene. Dette vedlegges som egen rapport [Vedlegg 4. Støykartlegging Sandnes Havn KF].  

 

 

Kart 6. Støysonekart fra Sandnes Havn i Sandnes Kommune, hhv. for 2016 dvs. før flytting (øverst) og når all 

aktivitet er samlet dvs. etter flytting (nederst). 
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Beregningene av Lden for situasjon etter flytting av aktivitet til Somaneset viser at: 

• Ingen boenheter har støynivå Lden over 60 dB 

• 8 boenheter (16 personer) har støynivå Lden mellom 55 og 60 dB 

• 34 boenheter (75 personer) har støynivå Lden mellom 50 og 55 dB 

Beregningene av Lnight for situasjon etter flytting av aktivitet til Somaneset viser at: 

• Ingen boenheter har støynivå Lnight over 55 dB 

• 5 boenheter (10 personer) har støynivå Lnight mellom 50 og 55 dB 

I forhold til den forrige støykartlegging, har det blitt en reduksjon fra antall boliger i gul sone under 

nattestid (opp til 10 bolig i 2012). Når gjelder støynivå på dagtiden, er det ikke noe betydelig variasjon 

(opp til 10 bolig hadde i 2012 et støynivå Lden mellom 55 og 60 dB). 

 

Flystøy 

Det er utarbeidet nytt støysonekart for Stavanger lufthavn Sola, som er vedlagt som egen rapport 

[Vedlegg 5. Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola]. 

Dette kartutsnittet viser området over Sandnes vest (Årsvoll – Malmheim området) som ligger nær 

innflygningsruten til Stavanger lufthavn Sola. Det er ingen boliger i Sandnes som ligger i rød støysone 

men alle boliger i sørvestre del (dvs. vest for Malmheim sentrum) av Sandnes ligger innenfor gul 

støysone. Malmheim skole, menighetshuset og barnehagen ligger også i den gule støysonen. 

 

Kart 7. Støysonekart fra Stavanger lufthavn Sola i Sandnes Kommune, 2017. 
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Jernbanestøy 

Det er utarbeidet støysonekart og tabeller som viser hvor mange bygninger som ligger i de forskjellige 

støysonene. En kortfattet oppsummering av kartleggingen av jernbanestøy i byområdet 

Stavanger/Sandnes vedlegges som egen rapport [Vedlegg 6. Støykartlegging Bane Nor SF]. 

 

 

Kart 8. Støysonekart fra jernbanen i Sandnes Kommune, 2017 (Lden). 
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Sammenlignet med strategisk støykartlegging i 2012 gav kartleggingen i 2017 omtrent samme resultat. 

Kartleggingsresultatene viser at omfanget av støyeksponering fra jernbane er relativt begrenset. Det 

er likevel enkelte boliger med høye nivå både på dag- og nattestid. Ny infrastruktur og godt vedlikehold 

sørger for å opprettholde gode støyforhold. I tillegg vil nytt og mer stillegående materiell sørge for 

støyreduksjon i tida framover. 

Lden [55,60> [60,65> [65,70> [70,75> >75 
Boligbygg 246 131 67 9 0 
Skolebygg 1 0 1 0 0 
Sykehus 0 0 0 0 0 
Mennesker 593 316 161 22 0 

Tabell 11. Støyeksponering i 5 dB-intervaller av Lden i Sandnes: 

Ln [50,55> [55,60> [60,65> [65,70> >75 
Boligbygg 114 48 0 0 0 
Skolebygg 2 0 0 0 0 
Sykehus 1 0 0 0 0 
Mennesker 251 106 0 0 0 

Tabell 12. Støyeksponering i 5 dB-intervaller av Lnight i Sandnes:  
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6. Beregningsmetoder og forutsetninger 
Veinett 

I forbindelse med denne runden med strategisk støykartlegging i 2017 ble Miljødirektoratet etterspurt 

om det er anledning å benytte trafikktall fra forrige kartleggingsrunde og supplere med nye tellinger 

der det er ansett som nødvendig. Dette begrunnes med at det ikke er store endringer i trafikkmengde 

på veien og at det derfor ikke anses som nødvendig med en ny trafikktelling. Miljødirektoratet mener 

det er akseptabelt at det benyttes trafikktall fra forrige kartleggingsrunde. Forutsetningen for dette er 

at det må dokumenteres at tallene er representative. 

Miljødirektoratet vurderer dermed at det er akseptabelt at kommunene benytter trafikktall fra forrige 

kartleggingsrunde. Det må imidlertid kunne dokumenteres at tallene er representative for år 2016. 

Med hensyn til dette kravet er trafikktallene for de kommunale veiene i Sandnes beregnet og 

kvalitetssikret. 

Det vedlegges en tabell der alle veiene er tatt med [Vedlegg 3. Trafikktallene for kommunale veier i 

Sandnes, 2016]. Veiene er sortert etter veinummeret og det inkluderes alle som har en ÅDT høyere en 

500 kjøretøy per dag i gjennomsnitt. 

Data som inngår i tabellen er: gatenavn, veinummer, fartsgrense, den delen der det er det påført 

(meter fra – meter til), trafikktallene i 2016 (ÅDT, andel lange og SA10), grunnlag og bemerkninger. 

Alle rapportene og kildene beskrives som fotnoter i tabellen. 

Alle trafikktallene, samt fartsgrenser og støyskjermer langs kommunale veier, er lagt inn i NVDB. 

Årsdøgntrafikken lagt inn i NVDB er avrundet til ti enhet (tallene som vises i tabellen er direkte 

beregningsresultat). 

Trafikkmengdene og prosentandel tungtrafikk er beregnet med grunnlag i: 

• Trafikktelling fra 2011: med økning fra mellom 0 og 2,5% avhengig av utbygging i området. 

• Støyrapport, trafikkanalyse og mobilitetsplan: for veier ved betydelig utvikling trafikkdata er 

basert på rapportene utført av konsulentfirmaer (Multiconsult, Sinus, Asplan Viak, Norconsult, 

osv.). 

• Andre trafikktellinger: i tillegg har det blitt brukt data fra forskjellige tellinger utført av Sandnes 

Kommune, konsulenter og andre etater. Disse tallene er økt med den tilsvarende 

prosentandelen. 

• Trafikken generert er avhengig av antall boliger: data fra trafikktellinger og rapportene er 

komplettert med trafikken generert i henhold til antall boliger. Disse mengdene er basert på 

antall turer pr bolig, som varierer mellom 1,5 og 4 avhengig av plasseringen og tilgjengelighet 

til offentlig transport. For eksempel, for gater i sentrum med god tilgang til offentlig transport 

(Telthusveien, Ganddalsgata...) er grunnlaget satt til 1,5 daglig turer pr bolig. For bydeler langt 

fra sentrum og fra Forus og Stavanger (Sviland, Sandvikbakken...) er grunnlaget satt til 4 daglige 

turer pr bolig. Antall daglige turer pr bolig beskrives under grunnlagsfeltet i tabellen for alle 

veiene med dette vurdering. Det ble også tatt hensyn til trafikken generert av andre type av 

bygninger (skoler, barnehager, butikker, osv.) 

Basert på disse dataene, har Statens Vegvesen utført støyberegningen for hele veinettet i kommunen. 
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Beregningen inneholder et støysonekart over hele byområdet Nord- Jæren, resultatene for utendørs 

støy, samt som rapporteringstabeller utformet etter rapporteringskrav i tråd med EUs direktiv 

2002/49/EF. 

Kartet viser støysonene etter beregnet støynivå for L DEN (dB) fra 55 dB til over 75 dB. Støysonene er 

fargemerket i 5 dB- trinn. Områder med et beregnet støynivå under L DEN 55 dB er ikke fargemerket 

på kartet. 

Forutsetninger som er lagt til grunn er: støynivåene er beregnet i 4 m høyde, trafikktallene er brukt for 

2016, alle veger med registrert trafikkgrunnlag innenfor området inngår i beregningene. 

 

Sandnes havn 

Aktivitetene på Sandnes havn sin kai ved Somaneset er i hovedsak lasting og lossing av båter i linjefart, 

samt lasting og lossing av kjøretøy til Sandnes havn og Norlines terminal på havneområdet. 

Aktuelle støykilder er da hjelpemotor fra båter, kraner og trucker, samt kjøretøy til Norlines terminal. 

[Vedlegg 4. Støykartlegging Sandnes Havn KF]. 

 

Flystøy 

Grunnlaget for beregningene er basert på dokumentasjon av flymønster gjengitt på utskrifter fra ny 

traséradar. Dette har medført noen justeringer av beregningsgrunnlaget sammenlignet med tidligere 

undersøkelser. 

[Vedlegg 5. Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola] 

 

Bane NOR SF 

Støyberegninger er utført av Bane NOR i henhold til Nordisk beregningsmetode for jernbane, Nord96. 

[Vedlegg 6. Støykartlegging Bane Nor SF] 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 Støysonekart fra støykartlegging i 2012 og 2017 

Vedlegg 2 Kommunale veier med de største støyforhold 

Vedlegg 3 Trafikktallene for kommunale veier i Sandnes, 2016 

Vedlegg 4 Støykartlegging Sandnes Havn KF 

Vedlegg 5 Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola 

Vedlegg 6 Støykartlegging Bane Nor SF 


