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REGULERINGSPLAN LILLE KOMSA 

VURDERING STØY 

 

 

 
1. Innledning 

 
På oppdrag fra Alta kommune har Rambøll gjort en vurdering av eksisterende 
støykartlegging for Lille Komsa, hvor det er planlagt bygging av 130-300 nye 
boliger. Det er også blitt vurdert om det er andre støykilder enn vegtrafikk som 
kan påvirke det nye boligområdet, og sett på støybelastningen for eksisterende 
boliger som følge av etablering av nytt boligområde. I figuren under kan man 
se tegning av ny veg inn til boligområdet. Boliger er tenkt etablert på opp- og 
nedsiden av ny veg som strekker seg parallellt med E6 (Altavegen). 
 

 
Figur 1 Illustrasjon av vegforslag inn til nytt boligområde, med to ulike endeplasseringer. 

Nye boliger er tenkt etablert på opp- og nedsiden av ny veg. 
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2. Vurdering av støyutredning 

Det er i 2010 utført en støyutredning «Vegtrafikkstøy i Alta», rapport 5143-1, datert 19.2.2010. Denne 
er utført av Kilde Akustikk for Statens Vegvesen. Beregningene benytter nordisk beregningsmetode for 
vegtrafikkstøy og støysonekartene som er utarbeidet er i henhold til gjeldende grenseverdier i T-1442. 
Årsdøgntrafikk er hentet fra Statens Vegvesens Vegdatabank og er prognosert frem til 2030, som er 15 
år frem i tid fra nå. Veilederen til T-1442, M-128, anbefaler at trafikktall fremskrives 15-20 år frem i tid, 
så prognosen er fortsatt gjeldende. Rapporten virker å være et godt utgangspunkt for betraktninger i 
denne fasen.  
 
Figuren under er et utdrag av støysonekartet, for Lille Komsa. Vi kan se at store deler av området er i 
gul, og delvis i rød sone. Det må i videre planlegging gjøres en støyutredning hvor man ved plassering 
av planlagt boligbebyggelse i terrenget, utreder vegtrafikkstøyen og skjermingstiltak for å ivareta krav 
iht. T-1442 og NS 8175. 
 

 
Figur 2 Utdrag av støysonekart, 4 meter over terreng, fra utredning utført av Kilde Akustikk. 
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3. Andre støykilder 

Vegtrafikkstøy er den dominerende støykilden for området. Andre kilder som kunne gjort seg gjeldende 
er flystøy fra Alta lufthavn. I figuren under kan man se støysonekart for flyplassen. Vi kan se at det 
aktuelle området (Lille Komsa) ikke berøres av sonene fra flytrafikken. Støy fra flytrafikk er derfor ikke 
noe som behøves å utredes i videre arbeid. Det virker ikke å være andre støykilder i området (industri, 
jernbane, skytebane, el.l.) som kan være aktuelle for det planlagte boligområdet. 
 

 
Figur 3 Støysonekart flystøy fra Alta lufthavn (avinor.no, hentet ut 8.7.2015). 
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4. Støybelastning eksisterende boliger 

Det er oppgitt at utbyggingen vil kunne generere en ÅDT på ca. 1500 på innkjøringen til bebyggelsen 
etter utbygging (fra Altavegen), basert på en utbygging av 130-300 nye boenheter. Det er ikke kjent 
hva eksisterende ÅDT for vegen er, men trolig er den noe lavere enn dette. Vegen er nå en tilførselsveg 
til et eksisterende boligområde. Det er benyttet en sjablongmetode fra M-128 for å vurdere utstrekning 
av gul og rød sone for en ÅDT på 1500-2000, se figur 4. Det antas en fartsgrense på 50 km/t og en 
tungtrafikkandel på 5 %. Sjablongmetoden tilsier at rød sone vil ha begrenset utstrekning, og gul sone 
vil kunne strekke seg ca. 40-45 meter ut fra vegen for hard mark. Figuren viser kun utstrekning av gul 
sone på én side av vegen, siden det er der eksisterende boliger befinner seg. Rød sone vil kunne ha en 
utstrekning på ca. 6 meter, og er ikke tegnet inn i figuren. Alle byggene ligger mer enn 6 meter fra 
vegen. De eksisterende boligene A-F, vist i figuren under vil kunne berøres som følge av økt trafikk. Det 
må i videre arbeid gjøres en støyutredning som dokumenterer økt støybelastning for disse boligene som 
følge av trafikkøkningen, med vurdering av avbøtende tiltak. 
 

 
Figur 4 Skjematisk fremstilling av utstrekning av gul støysone for tilførselsveg i henhold til sjablongmetode i M-128.  

 
5. Oppsummering og videre arbeid 

Eksisterende støyutredning og støysonekart er gjennomgått og de er basert på antakelser som fortsatt 
er gjeldende for Lille Komsa, og er beskrevet å være utført etter normale fremgangsmåter for 
støyutredninger. Rapporten kan derfor benyttes som underlag i denne fasen. Støysonekartet viser at 
store deler av området er innenfor gul sone, og deler innenfor rød. Det må derfor gjøres videre 
beregninger og vurderinger i forhold til støy og støyskjerming i videre planlegging.  
 
Det virker ikke å være andre fremtredende støykilder enn vegtrafikkstøy for området. 
 
Eksisterende boligbebyggelse langs tilførselsveg til planlagt boligområde vil kunne berøres av støy som 
følge av økt trafikkmengde på tilførselsveg, og det må i videre planlegging gjøres en utredning av støy 
og avbøtende tiltak for disse.  


