
Tiltak 
angår 

Tiltak Ferdigstilles innen Ansvarlig(e) 
etat(er) 

Mål Anslått ressursbehov og 
kommunens vurdering av 
gjennomførte tiltak  

Barnehager Utføre tiltak beskrevet i kapittel 7.1.1 
(veitrafikkstøy). 

Tiltak skal være 
utført innen 2020. 

 

Statens vegvesen 

Kommunen 

 

Alle barnehager i Sandnes 
kommune skal oppfylle mål om at 
minimum 50 % av utearealet skal 
ha nivåer lavere enn grense for 
gul sone angitt i T-1442. Behov 
for fasadetiltak må vurderes i 
enkelte tilfeller. 

 

Skoler Utføre tiltak beskrevet i kapittel 7.1.2 
(veitrafikkstøy). 

 

Tiltak skal være 
utført innen 2021. 

 

Statens vegvesen 

Jernbaneverket 

Forsvarsbygg 

Kommunen  

Alle skoler i Sandnes kommune 
skal oppfylle mål om at minimum 
50 % av utearealet skal ha nivåer 
lavere enn grense for gul sone 
angitt i T-1442. Behov for 
fasadetiltak må vurderes i enkelte 
tilfeller. 

 

Bolig-
områder 

Utføre tiltak beskrevet i kapittel 7.1.4 – 
7.1.5 (veitrafikkstøy) og kapittel 7.4 
(jernbanestøy). 

Tiltak skal være 
utført innen 2022. 

 

Statens vegvesen 

Bane NOR SF 

Kommunen 

Et betydelig antall boliger langs 
vei og jernbane i Sandnes 
kommune skal ved avbøtende 
tiltak få tilgang til utendørs 
oppholdsareal med nivåer lavere 
enn grense for gul sone angitt i T-
1442. Behov for fasadetiltak må 
vurderes i noen tilfeller. 

Tiltak på skytebane vil gi 
ytterligere gevinst.  
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Tiltak 
angår 

Tiltak Ferdigstilles innen Ansvarlig(e) 
etat(er) 

Mål Anslått ressursbehov og 
kommunens vurdering av 
gjennomførte tiltak  

Skytebane Støy fra skytebane skal skjermes, i 
henhold til anbefalinger beskrevet i 
kapittel 7.2.  

Skjermingstiltak skal 
være utført før utgang 
av 2022. 

Kommunen 

Forsvarsbygg 

Ingen støyfølsom bebyggelse skal 
ha utendørs nivå som overstiger 
grense for rød sone i T-1442. 

 

Havne-
områder 

Havnestøy skal inngå i kartlegging av 
summering av støy. 

Kartlegging skal 
utføres innen 2020. 

Kommunen 

Sandnes havn KF 

Ingen støyfølsom bebyggelse skal 
ha utendørs nivå som overstiger 
grense for gul sone i T-1442. 

 

Bygg og 
anlegg 

Utarbeide enkel veileder for kommune 
og byggherre for å redusere støy i bygg 
og anleggsperioden, basert på kap. 4 i 
T-1442, med eksempel på 
støyskjerming som bør brukes. 

 

Veileder utarbeides 
og tas aktivt i bruk 
før utgang av 2020. 

Kommunen Sikre bedre rutiner for å unngå 
støy klager i byggeperioder. 

 

Støyskjermer Utarbeide en plan for vedlikehold av 
eksisterende kommunale skjermer, jf. 
kapittel 7.7. 

 

Vedlikehold utført før 
utgang av 2022. 

Etappemål: Befaringer 
i 2020, deretter valg av 
tiltak. 

Kommunen Skjerme støyutsatte områder og 
oppgradere eksisterende skjermer 
når det foreligger behov. 

 

Arealplan-
legging 

Anbefalinger i T-1442 skal følges i tidlig 
planleggingsfase av nye områder med 
støyfølsom bebyggelse/opprettelse av 
nye støykilder.  

Når nye støykart foreligger skal de alltid 
inngå for å vurdere om  
området er egnet for planlagt 
virksomhet/bebyggelse.  

Avvik fra T-1442 skal offentliggjøres på 
kommunens hjemmesider sammen med 
begrunnelse. 

Oppstart 2018.  

Etappemål: Utarbeide 
kommunens 
hjemmeside for 
informasjon relatert til 
arealplanlegging og 
støy.  

Kommunen Støyvurderinger skal være en 
integrert del av byplanlegging og – 
utvikling i hele planprosessen. 

 

  



 

Tiltak 
angår 

Tiltak Ferdigstilles innen Ansvarlig(e) 
etat(er) 

Mål Anslått ressursbehov og 
kommunens vurdering av 
gjennomførte tiltak  

Stille 
områder 

Kommunen er ansvarlige for å fokusere 
på støy i park- og grøntområder for å 
bevare eksisterende stille områder samt 
planlegge, og skjerme 
ønskede/fremtidige stille områder. 

Utarbeide et regelverk for stille 
områder.  

Tiltak utført før 
utgang av 2022. 

 

 

 

 

 

Kommunen 

Anleggseiere 

Angitte områder skal ikke ha 
ekvivalentnivåer som overstiger 
50 dBA i tettstedbebyggelse, 40 
dBA utenfor tettstedbebyggelse. 

 

Begrensning 
av bilbruk 

Aktive tiltak for å redusere bilbruk 
generelt og for å skape et bilfritt 
sentrum 

Økt kunnskap i 
kommunen om bilfrie 
bykjerner og 
alternative 
transportmidler.  

Kommunen Redusert bruk av bil i Sandnes 
byområde. 

 

Kampanje 
holdnings-
endringer 

Kompetanse
-heving 

Kampanjer som bevisstgjør 
befolkningen på problematikken rundt 
støy, og som oppfordrer til blant annet 
mindre bilbruk, skal utføres. 

Intern satsing i kommunen for å heve 
kompetanse innenfor fagområdet støy 
for ansatte som jobber relatert til faget. 

Pågår aktivt i hele 
perioden. 

Kommunen  Bevisstgjøre befolkningen på de 
negative konsekvensene av 
støyeksponering.  Gjøre de 
oppmerksomme på at de selv kan 
bidra til å minske problemet. 

Kommunen ivaretar 
støyproblematikk i alt kommunalt 
arbeid. 

 

Kolonnen ”Anslått ressursbehov og kommunens vurdering av gjennomførte tiltak” fylles ut underveis som prosjekt startes opp og avsluttes. Dette vil dokumentere forskjellen 

mellom planlagte utgifter og reelle utgifter og effekt. 


