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Rv 510 Solasplitten
Lokale støyskjermingstiltak

Rv. 510 Solasplitten omfatter ny vegforbindelse mellom Stavanger lufthavn (Sømmevågen)
og E39 nord på Forus. Denne skal avlaste deler av dagens vegnett og gi en
god forbindelse mellom Stavanger lufthavn/Risavika og E39 Kyststamvegen. Vegen
skal avlaste dagens Rv. 510 Nesbuveien mellom Sola/Stavanger lufthavn og Stavanger
sentrum.

Multiconsult har hatt i oppdrag å støyberegne alle boliger langs strekningen og
prosjektere lokale støytiltak på boliger med fasadetiltak, balansert ventilasjon og lokale
støyskjermingstiltak på uteplass.

NØKKELTALL
4 km ny veg | Ca. 100 boliger 
er kartlagt iht støy

PERIODE
2009 - 2012

BYGGHERRE
Statens vegvesen 
Region vest

PROSJEKT
Rv 510 Solasplitten

STED
Sola kommune

PROSJEKTTYPE
Prosjektering av 
lokale støyskjer-
mingstiltak

Kartet viser støyberegninger langs ny Rv 510 Solasplitten | Ill.: Multiconsult



BE
 | 

0
1_

0
0

0
,  

0
0

.0
0

.2
0

16

VÅRE TJENESTER
• Støyberegne alle boliger langs 

strekningen
• Støyrapport
• Formingveileder for lokale 

støyskjermingstiltak
• Detaljprosjektering av løsning
• Beskrivelser, G-prog.
• Fasadetiltak
• Balansert ventilasjon
• Skjerming av lokal uteplass
• Byggemelding
 
FAGDISIPLINER
• Akustikk
• Landskapsarkitektur
• VVS

LØSNING AV OPPDRAG

Multiconsult har prosjektert støyskjermingstiltak
på lokal uteplass for ca 30
boliger langs ny Rv 510 Solasplitten.
Det var høye støyverdier på mange av
uteplassene og det var ikke mulig å
skjerme kun med støyskjermer i dette
området. I tilegg til støyskjermer i glass
og tre ble det planlagt støyskjerming
i form av innglassingsløsninger og
frittliggende paviljong i hage.

Arbeidet har vært utfordrende med
strenge krav i reguleringsplanen med
min. 25 m2 støyskjermet uteplass og
maksverdier for støy på 52 dB. Det har
også blitt utarbeidet en formingsveileder
for utforming av støyskjerming av lokale
uteplasser.

Multiconsult har også stått for fasadetiltak
og balansert ventilasjon.

www.multiconsult.no

Støyskjerming med skjerm i tre og glass | Illustrasjon: Multiconsult Øverst: Innglassing av veranda | Ill.: Multiconsult
Nederst: Illustrasjon av paviljong | Ill.: Multiconsult


