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1. OPPSUMMERING

Det har blitt utført støyberegninger for Ballstad servicehavn i Vestvågøy kommune. Beregningene
av støysonekart inkluderer generert trafikkstøy med utvidelse av driften, samt støykilder for
planlagt drift ved servicehavnen.

Utvidelse av havnen og driften vil gi et større gul og rød sone for industristøy på havnearealet og
ved kaiene. Det vil ikke være boliger eller fritidsboliger som er støyutsatt fra industristøy på
servicehavnen.

Bebyggelse som ligger langs Øyaveien vil være i gul støysone fra eksisterende veitrafikk, og
havnevirksomhet anses å ikke påvirke støybildet i dette området merkverdig.

Det henvises til at det er utregnet den mest støyende situasjonen når alle angitte støyende
arbeider ved servicehavn er i drift. Videre påpekes at båtene og arbeidene er mobile støykilder
som kan befinne seg på ulike steder, men i simulering er disse modellert som stasjonære kilder.
Det kan forekomme dager hvor støybildet vesentlig avviker fra resultatene i denne rapporten.
Med utgangspunkt i dette anbefales at perimetersikringen mot nord utføres som støyskjerm.
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2. INNLEDNING

Rambøll er engasjert av Ballstad Slip AS for å utrede støyforholdene for utvidelse av Ballstad
servicehavn i Vestvågøy kommune. I forbindelse med dette er det utarbeidet støysonekart for å
kartlegge endring i støyforhold ved nærliggende bebyggelse.

Figur 1 viser en oversikt over området med nåværende havn markert med rød ring. Figur 2 viser
planlagt utvidelse av havnen fram til 2023, med unntak bygg 4, 30 og 33. Bygg 4 er planlagt
ferdigstilt i 2027/2028.

Rapporten er utarbeidet i samsvar med retningslinjer for støy beskrevet i
miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016.

Figur 1 Oversikt over området med nåværende havn. Hentet fra kart.finn.no, 29.01.2020.



6-(19) STØYUTREDNING

Rambøll

Figur 2 Illustrasjonsplan av planlagt utvidelse av Ballstad Servicehavn, datert 13.01.2019
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3. MYNDIGHETSKRAV

I «Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven» (utg. 2017) er det gitt funksjonskrav med
hensyn på eksterne støyforhold, regulert av Miljøverndepartementets «Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2016). Retningslinjen har sin veileder «Veileder
til støyretningslinjen» (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse av flere aktuelle
problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå henvises det
videre til grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175:2012.

Figur 3 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder.

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone:

· Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

· Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 1.

Impulslyd  er  kortvarige,  støtvise  lydtrykk  med  varighet  på  under  1  sekund.  Rambøll  vurderer
støybildet  til  å  ikke  være  preget  av  impulslyder  og  at  impulslyder  forekommer  i  gjennomsnitt
mindre enn 10 ganger hver time.

Plan- og
bygningsloven

T-1442
Retningslinje for
behandling av støy i
arealplanlegging

TEK
Teknisk forskrift
[TEK97, TEK07,
TEK10, TEK17]

M-128
Veileder til Klima- og
miljødepartementets
retningslinje

Veiledning til
teknisk forskrift
Kap. 13 Miljø og
helse

FORSKRIFTER VEILEDERESTANDARDER

NS 8175
Lydforhold i
bygninger -
Lydklasser for ulike
bygningstyper

RETNINGSLINJER

NS 8176
Vibrasjoner og støt

LOVVERK
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Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle verdier er frittfeltsverdier.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå
Utendørs støynivå i

nattperioden
kl. 23 - 07

Utendørs støynivå
Utendørs støynivå i

nattperioden
kl. 23 - 07

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

Havner og
terminaler

Uten impulslyd:

Lden 55 dB

Med impulslyd:

Lden 50 dB

Lnight 45 dB

LAFmax 60 dB

Uten impulslyd:

Lden 65 dB

Med impulslyd:

Lden 60 dB

Lnight 55 dB

LAFmax 80 dB

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates

dersom ekvivalent støynivå åpenbart er bestemmende for støysonenes utbredelse.

For industri, havner og terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd

opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time.

Tabell 2 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra
utendørs lydkilder.

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

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk
menes f.eks. soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest
utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen.
Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon.
Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er
avsatt til opphold og rekreasjonsformål.

Støygrensene gitt i T-1442 er alene ikke juridisk bindende. I M-128 kapittel 7.4.4 Etablering av
ny industri og næringsvirksomhet blir avvik fra støygrensene for øvrig industri beskrevet som
følger:

«For virksomheter som driver overflatebehandling og vedlikehold av skip/offshoreinstallasjoner
kan de generelle støykravene fravikes i inntil 30 dager pr. år inklusive 4 søn- og
helligdager/offentlige fridager, men maksimalt 4 dager pr. løpende uke. Med dette menes at
enhver 7 dagers periode bakover i tid kun kan ha 4 døgn med overskridelser. Maksimum 20
dager kan tas ut i perioden 1. mai-30. september. Støyen skal likevel ikke overstige Lden 60 dB
på hverdager og Lden 55 dB på søn- og helligdager/ offentlige fridager. Naboer/berørte skal
varsles før slik støyende aktivitet settes i gang.»
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4. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG

4.1 Trafikkdata

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veier,
disse nøkkeltallene er:

· ÅDT (årsdøgntrafikk)
· Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag/kveld/natt
· Andel tungtrafikk
· Skiltet hastighet på veistrekningene

I henhold til retningslinjene skal det beregnes en endring av støy i forbindelse med utbygging av
havnevirksomheten. Verdiene som er lagt til grunn for beregningene i denne rapporten er
gjengitt i Tabell 3. Trafikktall er hentet fra tilsendt data fra Vegvesenet, og fra vegkart.no. Det er
her tatt til grunn døgnfordelingen som er brukt er for riksveg slik den er beskrevet i M-128.

Tabell 3: Trafikkdata for veiene benyttet i beregningsgrunnlaget.

 Vei
ÅDT Andel tung trafikk [%]    Fartsgrense

    [km/t]

Ballstadlandet          300 9 50

Øyaveien          700 8 50

Fryseriveien          50 0 30

Jacob Jentofts vei          100 0 30

Oppsåttveien          280a 8 30

(a) Iht. trafikkmengdeberegning fra ARK inkludert økning i trafikk på 60 ÅDT ved full utbygging.

4.2 Støykilder ved havn

Det har blitt opplyst følgende informasjon om drift og støykilder på anlegget:

Arbeidstid
Arbeidstid på anlegget er kl. 7:00 til kl. 15:00. Det kan forkomme at det foregår noen arbeider
utenom den vanlige arbeidstiden, men da utføres mindre støyende arbeid og støyende mekanisk
arbeid begrenses til innendørs arealer.
Det forutsettes at arbeid som foregår utenfor den vanlige arbeidstiden begrenses til 30 dager per
år inklusive 4 søn- og helligdager/offentlige fridager, men maksimalt 4 dager per løpende uke
som beskrevet i Kap. 3. Videre forutsettes at dørene til verkstedene/hallene er stengt under
støyende arbeid innendørs.

Støyende arbeider som foregår utendørs i arbeidstiden:
Driften ved servicehavnen vil bestå av en dieseldreven båtheis, mellomstore og små båter, samt
generell drift og vedlikehold på båt:

· Båtopptak med båtheis
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· Båtvask med høytrykkspyler
· Maling
· Sliping med vinkelsliper
· Sveising
· Banking på metall

Tekniske installasjoner på uteareal
Det er et ventilasjonsanlegg på taket som betjener både administrasjonsbygget og verksted
(bygg nr. 24 og nr. 25). Videre vil det etableres et ventilasjonsanlegg ved den mindre skipshallen
(bygg nr. 33).

Støykildene er definert med forskjellig driftstid og driftsnivå per time for å gi et representativt
bilde av støy ved servicehavnen. Disse kildene er lagt inn som punktkilder. Aktuelle støykilder er
gitt i Tabell 4 for normal drift 7-15. Båtheisen vil brukes 1 – 2 ganger i uka, det er antatt å bli
brukt med driftstid på ca. en time per gang.

Tabell 4: Angivelse av støykilder ved normal drift 7-15.

(a) Støynivåer hentet fra M-128.
(b) Støynivåer estimert etter verdier i M-128.
(c) Støynivåer hentet fra SoundPLAN sitt bibliotek over støykilder.

Utstyr Antall
Støynivå Lw

[dBA]
Driftstid

Driftsnivå
[%]

Høyde over
terreng

Båtheis,
dieselmotor

1
110a 08-09

100 2 m

Mellomstor båt 2 105a 07-15 80 3 m

Liten båt 2 100b 07-15 80 2 m

Utblås
ventilasjon

2
71c 07-15

100 1,5 m

Banking og
sliping av metall

1
105c 07-15

80 2 m

Vinkelsliper 1 80c 07-15 80 1 m

Sveising 2 76c 07-15 80 1 m

Høytrykkspyler 1 93c 07-15 80 2 m
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4.3 Kartgrunnlag og terrengmodell

Vår terrengmodell er basert på mottatt 3D kartgrunnlag. Alle veilinjer med høyde og bredde for
de ulike traseene er modellert i separate modeller. Beregningsmetode og inngangsparametere for
lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy1 og
industristøy er beregnet etter ISO 9613-2. Metoden for veitrafikk tar hensyn til følgende forhold:

· Andel tunge og lette kjøretøy
· Trafikkfordeling over døgnet
· Veibanens stigningsgrad
· Hastighet
· Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng
· Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.

Retningslinjene setter støygrenser som frittfeltslydnivå. Med frittfelt menes det at refleksjoner fra
fasade på bygningene som støyforholdene vurderes for, ikke tas med. Øvrige refleksjonsbidrag,
altså refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer, medregnes. For støysonekartene er alle 1.
ordens refleksjoner tatt med, mens lydnivå på bygningsfasader er frittfeltsverdier.

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. Ny
brygge er modellert med en høyde 3 m over havnivå i terrengmodell, og nye bygninger er
modellert oppå denne nye brygga. Beregningene er utført med SoundPLAN v. 8.1. De viktigste
inngangsparametere for beregningene er vist i Tabell 5.

Tabell 5: Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget.

Egenskap Verdi

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)

Refleksjoner, punktberegninger 3. ordens

Markabsorpsjon Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt lydabsorberende).

Vann, veier og andre harde overflater: 0
(reflekterende)

Refleksjonstap bygninger,
støyskjermer

1 dB

Søkeavstand 1500 m for støysonekart

Beregningshøyde, støysonekart 4 m

Oppløsning, støysonekart 5 x 5 m

Beregningshøyder, bygninger 2/3 av etasjehøyde.

1 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok V716 Statens vegvesen, 2014.
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5. RESULTATER

Det er gjennomført støyberegninger med basis i trafikkgrunnlag og beskrivelser over. Det
påpekes at båtene og de støyende arbeidende er mobile støykilder som kan befinne seg på ulike
steder på og ved kaien, men i simulering er disse modellert som stasjonære kilder. Det kan
forekomme dager hvor støybildet vesentlig avviker fra resultatene nedenfor.

Støysonekartene er vedlagt i helsides format for bedre lesbarhet, og dette kapittelet viser utsnitt
av disse. Soneinndeling veitrafikkstøy og støy fra havnen er gitt slik som angitt i T-1442 (hvit,
gul og rød sone). Området er modellert etter mottatt kartgrunnlag, med endring gjort for
planlagt utvidelse av havn.

5.1 Midlertidig situasjon

Figur 4 viser støybildet fra havnevirksomheten uten bygg 4, 30 og 33 når de mest støyende
arbeidene foregår på det sørlige arealet samt vegtrafikk. Beregningshøyde er 4 m over terreng.
Støysonekartet viser at bebyggelse langs Øyaveien vil ligge i gul støysone. Dette skyldes støy fra
vegtrafikk og er uavhengig av drift på det utvidete havnearealet.

Figur 4 Støysonekart for midlertidig situasjon uten bygg 4, 30 og 33, Lden.
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5.2 Framtidig situasjon

Nedenfor vises beregningsresultater for framtidig situasjon, dvs. etter utvidelse av havnen samt
ferdigstillelse av bygg 4, 30 og 33.

Figur 5 viser støybildet fra havnevirksomheten og vegtrafikkstøy for framtidig situasjon med
bygg 4, 30 og 33. Beregningshøyde er 4 m over terreng. Støysonekartet viser at bebyggelse
langs Øyaveien vil ligge i gul støysone fra vegtrafikkstøy.
Figur 6 viser støysonekartet for samme situasjon uten vegtrafikkstøy. Detter viser at bebyggelse
langs Øyaveien er ikke støyutsatt fra havnevirksomheten.

Figur 5 Støysonekart for framtidig situasjon, Lden.

Figur 6 Støysonekart for framtidig situasjon uten vegtrafikkstøy, Lden.
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5.3 Skjermingstiltak

Det er planlagt perimetersikring rundt arealet som vil brukes av Ballstad Slip AS. Det anbefales
at den nordlige delen av perimetersikringen utføres som støyskjerm. Dette særlig med hensyn til
brukere av havnepromenaden, utsiktspunktet, flytemolo (nr. 10) og flytekaia (nr. 32). For
planlegging og riktig utførelse av støyskjermen henvises til Appendiks C – Støyskjermer.

Figur 7 viser skjermingseffekten når perimetersikringen mot nord utføres som støyskjerm med 3
meter høyde.

Figur 7 Støysonekart normal drift, Lden, med støyskjerming mot nord.
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6. KONKLUSJON

Dagens situasjon består av drift innendørs, samt noen båter ved havn. Utvidelse av havnen og
driften vil gi et større gul og rød sone for industristøy på havnearealet og ved kaiene. Det vil ikke
være boliger eller fritidsboliger som er støyutsatt fra industristøy på servicehavnen.

Bebyggelse som ligger langs Øyaveien vil være i gul støysone fra eksisterende veitrafikk, og
havnevirksomhet anses å ikke påvirke støybildet i dette området merkverdig.

Det henvises til at båtene og de støyende arbeidende er mobile støykilder som kan befinne seg
på ulike steder på og ved kaien, men i simulering er disse modellert som stasjonære kilder. Det
kan forekomme dager hvor støybildet vesentlig avviker fra beregningsresultatene. Med
utgangspunkt i dette og med hensyn til brukere av havnepromenaden, utsiktspunktet, flytemolo
(nr. 10) og flytekaia (nr. 32), anbefales at perimetersikringen mot nord utføres som støyskjerm.

Generelt sett bør det unngås veldig støyende arbeider på utearealet, men særlig på den nordlige
delen av havnen, ved den sørlige flytebrua samt mellom byggene 6 og 24/25. Ved den
midlertidige situasjonen etter utbyggelse av havnen, men uten bygg 4, 30 og 33 bør støyende
arbeider utføres på det sørlige arealet.

Støyende arbeid utenfor normal driftstid kl. 7:00 til kl. 15:00 må begrenses. Videre forutsettes at
dørene til verkstedene/hallene er stengt under støyende arbeid innendørs. Med hensyn til boliger,
fritidsboliger og omgivelsen må det unngås konstante motorlyder fra biler, lastebiler og båter på
arealet og ved kaiene.
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1. APPENDIKS A

1.1 Miljø

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest
personer i Norge2. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om lag 80 % av
støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til fysiske
lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og
opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie
omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder
vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne.

1.2 Støy – en kort innføring

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i
hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået
måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et
ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000
Hz). Ved ca. 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk
smerte i ørene.

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En
endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en
fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre
faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået
øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i
Tabell 6. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og
det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det
også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy.

Tabell 6: Endring i lydnivå og opplevd effekt.

Endring Forbedring
1 dB Lite merkbar
2-3 dB Merkbar
4-5 dB Godt merkbar
5-6 dB Vesentlig
8-10 dB Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå

2 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/
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2. APPENDIKS B - DEFINISJONER

En oversikt over definisjoner brukt i rapporten finnes i Tabell 7.

Tabell 7: Definisjoner brukt i rapporten.

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med
5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed
hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir
produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag
til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet
beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning
over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier.

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over
en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutter, 8 timer, 24 timer.
Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et
gjennomsnittlig lydnivå over døgnet.

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms og
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode.

L5AS A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant «Slow» på 1 s og som
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode.

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik
at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l.

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de
frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges
forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor
hørselen har lav følsomhet.

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år
delt på 365 døgn.
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3. APPENDIKS C – STØYSKJERMER

3.1 Skjerm

En støyskjerm kan oppføres på flere ulike måter og med flere ulike materialer, avhengig av
hvilket visuelt preg det ønskes at skjermen skal ha. En støyskjerm må imidlertid være tett over
hele veggflaten, og bør ha en flatevekt på minst 13–15 kg/m2 for å sikre de nødvendige
lyddempende egenskapene. Skjermen må slutte tett ned mot underlaget skjermen står på og inn
mot eventuelle tilstøtende konstruksjoner. Dersom en støyskjerm oppføres med ulike elementer
(f.eks. en treskjerm med glassfelt) er det viktig at det er god tetting mellom de ulike
elementene. Dører/porter i støyskjermen bør unngås, da det kan være krevende å sikre at disse
slutter tett mot resten av skjermen.

En enkel støyskjerm kan bestå av minst 3 cm tykke plankebord, montert med omlegg (se Figur
8). Denne tykkelsen vil generelt være tilstrekkelig til å ivareta nødvendig flatevekt, men kan
variere avhengig av trevirke. Monteringen med omlegg sørger for at skjermen blir tett, men over
tid vil det kunne oppstå sprekker mellom plankebordene. En slik enkel løsning vil derfor kreve
jevnlig vedlikehold og utskiftning ved behov, og anbefales generelt ikke. Andre, mer bestandige,
løsninger (f.eks. en skjerm med dobbel trekledning) er vist i byggdetaljblad 517.522 i
Byggforskserien. Se for øvrig også byggdetaljblad 517.521 for ytterligere detaljer om
støyskjermer.

Figur 8 Plankebord montert med omlegg.

3.2 Fundament og bæring

Da en støyskjerm er en tett vegg, vil den kunne utsettes for betydelige krefter når det blåser.
Støyskjermen må derfor dimensjoneres for vindlast, slik at det ikke er fare for at den blåser ned.
Støyskjermen må også fundamenteres etter grunnforholdene, slik at den ikke faller ned som
følge av telehiv eller andre forhold. For vindlaster og fundamentering henvises det generelt til
byggdetaljblader 471.043 og 517.631. Prosjektering av fundament og bæring må gjøres av
kvalifisert personell.

3.3 Litteratur

Nedenfor er en liste over anbefalte byggdetaljblader fra Sintef Byggforsk med navn og nummer.

· 471.043 – Vindlaster på bygninger
· 517.521 – Utendørs skjermer mot støy. Planlegging og prosjektering
· 517.522 – Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning
· 517.551 – Skjerming av uteplasser
· 517.631 – Fundamentering av små konstruksjoner
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Vedlegg 1: Ballstad servicehavn, Vestvågøy
Støysonekart, Lden, midlertidig, uten bygg 4, 30, 33
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Vedlegg 2: Ballstad servicehavn, Vestvågøy
Støysonekart, Lden, framtidig

Dato: 11.06.2020
Oppdragsnummer: 1350038245

Målestokk 1:1750
0 10 20 40 60 80 100

m

Lden dB(A)

55 <= < 65
65 <=

Tegn og symboler
Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse

Vei

Vann

Punktkilde

Egenskap
Refleksjoner:

Støysonekart

Punktberegninger

Refleksjonstap

Beregningshøyde

Oppløsning

Etasjehøyde

Støykilde

Beregningsår

Verdi

1

3

1 dB (bygninger)

4 m

5 x 5 m

2,8 m

industri og vei

2020

Liten båt

Liten båt

Mellomstor båt

Mellomstor båt

Båtheis

Vinkelsliper

Høytrykkspyler

Banking og sliping av metall

Sveising

Ventilasjon

Ventilasjon

Sveising



Vedlegg 3: Ballstad servicehavn, Vestvågøy
Støysonekart, Lden, framtidig, uten veitrafikk
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Vedlegg 4: Ballstad servicehavn, Vestvågøy
Støysonekart, Lden, framtidig, med støyskjerming
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Oppdragsnummer: 1350038245

Målestokk 1:1750
0 10 20 40 60 80 100

m

Lden dB(A)

55 <= < 65
65 <=

Tegn og symboler
Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse

Vei

Vann

Punktkilde

Støyskjerm

Elevation line

Ridge

Noise calculation area

Egenskap
Refleksjoner:

Støysonekart

Punktberegninger

Refleksjonstap

Beregningshøyde

Oppløsning

Etasjehøyde

Støykilde

Beregningsår

Verdi

1

3

1 dB (bygninger)

4 m

5 x 5 m

2,8 m

industri og vei

2020

Liten båt

Liten båt

Mellomstor båt

Mellomstor båt

Båtheis

Vinkelsliper

Høytrykkspyler

Banking og sliping av metall

Sveising

Ventilasjon

Ventilasjon

Sveising


	Vedlegg 4
	Vedlegg 1
	Vedlegg 2
	Vedlegg 3

