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Tittel  

Apalen Sør  
Beregning av veitrafikkstøy  

Sammendrag 

KILDE Akustikk AS har beregnet støy fra veitrafikk på området Apalen Sør, gnr/bnr 202/1, Lindås 
kommune. Det er planlagt 30 boenheter på området.  
 
Høyeste støynivå ved mest utsatte fasade er beregnet til Lden = 60 dB. 23 av boenhetene vil få 
deler av fasaden der støynivået er over Lden = 55 dB. Alle boenheter vil få en stille side der side 
der støynivået er under Lden = 55 dB. 
 
Private uteplasser vil kunne få store deler av arealet under Lden = 55 dB hvis de legges til stille 
side slik at bygningskroppen skjermer mot veitrafikkstøy. 
 
Kun en liten del av de 5 grøntområdene vil få støynivå over Lden = 55 dB. 
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1. INNLEDNING 

KILDE Akustikk AS har på oppdrag fra Leiv Jan Fosse beregnet støy fra veitrafikk på 
gnr/bnr 202/1, Lindås Kommune, i forbindelse med forslag til reguleringsplan for 
Apalen Sør. 

Støynivåa

Lyduttrykk i kursiv er forklart i vedlegg 

 (Lden) ved boenhetenes mest støyutsatte fasade er beregnet med 
beregningshøyde 4 m. I tillegg er det beregnet støynivå på 5 grøntarealer, med 
beregningshøyde 1,5 m. 

A. 

Underlag 

Beregningene er gjort på bakgrunn av digitalkart på sosi-format, samt illustrerende 
situasjonskart over planområdet (vist i vedlegg B), mottatt i e-post fra Fritjof Stangnes 
ved Riss Landskap AS, 14.03.11. 

Trafikk og veisystem 

Området er i hovedsak utsatt for veitrafikkstøy fra Ev 39. Andre veier i området (FV 
391 samt lokale veier) antas å ha så liten trafikk at de ikke vil bidra til støynivået.  

Trafikktall for Ev 39 er hentet fra Nasjonal vegdatabank (2009) og prognosert 10 år 
frem i tid (2021). Det er forutsatt en fremtidig trafikkøkning på ca. 30 %. Det er noe 
forskjell i trafikktall nord og sør for Apaltunnelen. Trafikktall brukt i beregningene er vist 
i Tabell 1. 

• Tabell 1. Trafikktall 

Vei ÅDT2009 
(kj/døgn) 

ÅDT2021 
(kj/døgn) 

Skiltet 
hastighet 

Andel 
tung-
trafikk 

Døgn-
fordeling 

Ev 39 sør 4900 6400 80 km/t  5 % 75 % dag, 
15 % kveld, 
10 % natt 
(standard 
riksvei iht. 
TA-21151

Ev 39 nord 

) 

4400 5700 80 km/t 5 % 

Situasjonsbeskrivelse 

Det er planlagt 30 boenheter på eiendommen. Store deler av byggeområdet ligger på 
en åsrygg over Apaltunnelen. En illustrerende situasjonsplan er vist i vedlegg B. 

 

 

                                                      
a Med støynivå menes i denne rapporten A-veid lydtrykknivå ”day-evening-night” (Lden) med veitrafikk som kilde. 
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2. FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER 

Teknisk Forskrift, TEK 

Plan- og bygningsloven med TEK2 er utformet med kvalitative funksjonskrav, og det er 
utarbeidet en egen Norsk Standard som referanse til forskriften (NS 8175). NS 8175 
vurderer lydforhold etter tre lydklasser, A-C for nye boliger: 

Lydklasse A: Tilsvarer lydmessig spesielt gode lydforhold hvor berørte personer kun unntaksvis blir 
forstyrret av lyd og støy. 

Lydklasse B: Tilsvarer tydelig bedre lydforhold enn de minstekrav som er gitt i lydklasse C, og 
betraktes som god lydstandard. Berørte personer kan bli forstyrret av lyd og støy til en viss grad. 

Lydklasse C: Angir de grenseverdier for nybygde hus som tilsvarer intensjoner for minstekrav i 
byggeforskrift. MERKNAD: Inntil 20 % av berørte personer i boliger kan forventes å bli forstyrret av 
lyd og støy. 

Den delen av standarden som omhandler trafikkstøy og lydklasse C, er samordnet 
med Miljøverndepartementets planretningslinje T-14423. 

NS 8175 kap. 5.6 ”Lydnivå på uteareal - grenseverdier for utemiljø” beskriver høyeste 
støynivå lik ”Nedre grenseverdi for gul sone” utenfor vinduer og på minst én uteplass 
for lydklasse C. Nedre grenseverdi for gul sone med veitrafikk som lydkilde er  
Lden 55 dB. 

NS 8175 kap. 5.5 ”Lydnivå innendørs fra utendørs lydkilder” oppgir høyeste 
grenseverdi lik LA,ekv,24t 30 dB (døgnekvivalent lydtrykknivå) i oppholds- og soverom for 
lydklasse C.  

For lydklasse B (tydelig bedre lydforhold) er kravet LA,ekv,24t 25 dB. For lydklasse A 
(spesielt gode lydforhold) er kravet LA,ekv,24t 20 dB. 

For steder med stor trafikk om nattenb

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

 gjelder et tilleggskrav om at maksimalt 
lydtrykknivå ikke skal overstige LA,max 45 dB innendørs i soverom 

I Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging3 slås 
det fast at retningslinjene kommer til anvendelse ved:  

• Etablering av nye boliger eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende 
eller planlagt støykilde  

• Etablering av ny støyende virksomhet (for eksempel ny vei) 
• Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet, forutsatt at endringen 

er så vesentlig at det kreves ny plan etter plan- og bygningsloven. 

Retningslinjen angir to hoved-støysonerc

                                                      
b NS 8175 angir 10 hendelser over grenseverdien pr natt (kl 23-07) som kriterium for ”stor trafikk”.  

: 

c Retningslinjen angir til sammen fem soner: rød – nærmest lydkilden (med restriksjoner), gul – utenfor rød sone 
(vurderingssone), hvit – utenfor gul sone (tilfredsstillende), grønn – stille område (skal skjermes mot ny støyende 
aktivitet), grå – ikke kartlagt. 
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 Rød sone - nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal 
unngås.  

 Gul sone - er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Støygrensene for rød og gul sone er vist i Tabell 2.  

• Tabell 2. Kriterier for soneinndeling når støykilden er veitrafikk. Alle tall er 
frittfeltverdier. 

Støysoneinndeling for veitrafikkstøy 
Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
i nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 
i nattperioden 
kl. 23 – 07 

Lden = 55 dB L5AF = 70 dB Lden = 65 dB L5AF = 85 dB 

 

Anbefalt støygrense ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse 

Anbefalt støygrense ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehage er grenseverdi for gul 
sone eller lavere, dvs. Lden = 55 dB (A-veid lydtrykknivå "Day-Evening-Night") for 
veitrafikk. I tillegg er det anbefalt grenseverdi til maksimal lydtrykknivå på L5AF = 70 dB 
for veitrafikk der det er mer en 10 hendelser pr. natt (f.eks. 10 tunge kjøretøyer).  

Prognosetidspunktet i veitrafikksaker bør legges 10-20 år frem i tiden, for ikke å 
undervurdere støyen.  

Avvik fra støygrensene 

Planmyndigheten har av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging 
anledning til å tillate avvik i grensene for utendørs støy. Ved avvik fra bestemmelsene i 
gul og rød sone bør kommunen se til at følgende forhold innfris: 

• Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert gjennom en 
støyfaglig utredning, for å sikre at kravene til innendørs støynivå i TEK2 ikke 
overskrides.  

• Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet 
uteareal med tilfredsstillende støyforhold. 

3. BEREGNINGER OG RESULTAT 

Metode 

Utendørs støynivå er beregnet etter gjeldende metode4. Dataprogrammet NoMeS ver. 
4.5 (10122010) er benyttet. Beregnet utendørs støynivå er basert på fremtidig 
døgntrafikk (år 2021) som angitt i Tabell 1. 

Beregningshøyde for støynivå ved fasade er 4 m. Beregningshøyde for støynivå på 
grøntarealer er 1,5 m. 

Høyde på nye bygninger er ikke kjent, men er satt til 6 m for ikke å overvurdere 
skjermingseffekten. Endelig planering av terreng, oppbygging av vei, og eventuelle 
skjæringer vil kunne ha innvirkning på støynivået, spesielt i 1,5 m høyde.  
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Et støysonekart uten effekt av planlagte boenheter er tatt med i vedlegg C som en 
illustrasjon av støyutbredelsen. Beregningshøyden er her 4 m. 

Resultater 

For mest utsatte boenhet er høyeste støynivå beregnet til Lden = 60 dB. Det er husene i 
første rekke nærmest tunnelmunningene som er mest støyutsatt. Høyeste støynivå 
ved boenhetenes mest utsatte fasade er vist i vedlegg B. 

Alle 5 grøntområder vil få tilfredsstillende støynivå under Lden = 55 dB. Kun en del av 
området ved kote +51 m vil få støynivå opp mot Lden = 57 dB. Dette er markert i 
vedlegg B. 

Kommentarer 

Siden planområdet ligger som det gjør i forhold til vei, vil deler av området være 
støyutsatt fra begge sider av tunnelen (jf. støysonekart i vedlegg C). Det er beregnet at 
bygningskropper vil gi tilstrekkelig skjerming slik at alle boenheter får minst én ”stille 
side” der støynivået er under Lden = 55 dB. Dette er ved fasader vendt lengst vekk fra 
vei, hovedsakelig inn mot åsryggen.  

Private uteplasser kan få tilfredsstillende støynivå på store deler av arealet, uten 
annen skjerming, hvis de legges til stille side. 

Strukturlyd fra veitrafikk gjennom Apaltunnelen er vurdert som underordnet. 

Fremtidig arbeid 

Innendørs støynivå fra veitrafikk, samt støynivå på privat uteplass bør kontrolleres når 
detaljer foreligger. Trolig vil minstekrav i TEK til innendørs støynivå kunne tilfredsstilles 
ved bruk av standard fasadeelementer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERANSER
                                                      
1 TA-2115 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, SFT, 2005 
2 Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 2010. 
3 T-1442 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2005 
4 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, rev. 1996. 
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A. LYDUTTRYKK 

BEGREP NOTASJON FORKLARING 

A-veid lydtrykknivå  
"Day-Evening-Night" 

Lden 
(LADEN) 

A-veid ekvivalent lydtrykknivå med 
10 dB tillegg for lyd som opptrer 
om natten (kl 23-07) og 5 dB 
tillegg lyd som opptrer om kvelden 
(kl 19-23). (Lden er praktisk talt det 
samme som Ekvivalent 
flystøynivå, EFN.) Beskrivelsen er 
vedtatt som generell indikator ved 
vurdering og kontroll av ekstern 
støy i EU. Til prognoseformål skal 
Lden beskrives som frittfeltverdi, 
normalt med mottakerhøyde +4 m 
over terreng. 

Maksimalt lydtrykknivå Lmax 
(LAmax)  

 
 
 
 
 

LAFmax 

 
L5AF 

 
 

Beskrivelse av høyeste 
lydtrykknivå for lyd med  
varierende styrke. Lmax  er svært 
følsomt for hvordan
det defineres: hvilken tidskonstant 
(Impulse, Fast,  

  

Slow) som skal brukes og hvilke 
topper som skal medtas.  
A-veid maksimalnivå med 
tidskonstant Fast 125 ms. 
A-veid nivå med tidskonstanten 
Fast på 125 ms som  
overskrides av 5 % av hendelsene 
i løpet av en  
nærmere angitt periode, dvs. et 
statistisk maksimalnivå 
i forhold til antall hendelser 
 

Veiekurve – A A Standardisert kurve (IEC 60651) 
som etterlikner ørets følsomhet for 
ulike frekvenser ved lavere og 
midlere lydtrykknivå. Brukes ved 
de fleste vurderinger av støy. A-
kurven framhever 
frekvensområdet 2000-4000 Hz 
og demper basslyd. 

Tidskonstant S (Slow) 
F (Fast) 

I (Impulse) 
Peak 

Standardiserte tidskonstanter (IEC 
60651) som kan velges ved 
måling av lydtrykknivå. Ved 
konstant lydtrykk vil S, F og I gi 
samme lydtrykknivå. For 
kortvarige eller varierende 
lydforløp gir de fire 
tidskonstantene forskjellige nivåer. 
Hvilken konstant som skal brukes 
er vanligvis angitt i den aktuelle 
målestandarden. Tidskonstantene 
har ulik type definisjon, men har 
grovt sett reaksjonstid på 
henholdsvis 1000 ms (S), 125 ms 
(F), 35 ms (I) og 30 µs (Peak). 
Lydtrykknivå målt med f.eks Fast 
tidskonstant benevnes LF. Er i 
tillegg veiefilter-A innkoblet 
benevnes lydtrykknivået LAF. 
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BEGREP NOTASJON FORKLARING 

Døgnekvivalent lydtrykknivå Lekv,24t Ekvivalent lydtrykknivå for en 24-
timers periode (døgn). Brukes 
nesten alltid med A-veiing, og 
angis da LA,ekv,døgn eller LA,ekv,24t.  
jf. Ekvivalent lydtrykknivå 

Ekvivalent lydtrykknivå Lekv,T Gjennomsnittlig (energimidlet) 
lydnivå over et visst tidsintervall 
(T), f.eks. 1 minutt, 30 minutt, 1 
time, 8 timer eller 24 timer.  
jf. Maksimalt lydtrykknivå 

Lydklasse (bygninger)  Lydklassifisering av bygningstyper 
etter NS 8175, som definerer 4 
klasser A-D slik at klasse A har de 
strengeste lydkravene og klasse D 
de svakeste. Kravene i teknisk 
forskrift (TEK) kan regnes å være 
oppfylt når grenseverdiene i 
lydklasse C er oppfylt. 
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B. STØYNIVÅ (Lden) VED MEST UTSATTE FASADER 

 

• Figur 1. Illustrerende situasjonsplan over planområdet Apalen Sør, Lindås 
Kommune. Beregnet støynivå fra veitrafikk (Lden) ved mest utsatte fasader. Kart ikke 
i målestokk. 

Lden = 58 – 60 dB 
 
Lden = 55 – 57 dB 
 
Under Lden = 55 dB 

Område der støynivå 
på grøntareal er over 
Lden = 55 dB. (Opp mot 
Lden = 57 dB) 
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C. STØYSONEKART 
 

 

• Figur 2.Støysonekart med beregningshøyde 4 m over lokal kotehøyde. Støysonene 
er kun beregnet i området mellom koordinatene(300600,6721800) og 
(301000,6722500).Oppløsning er 5 x 5 m. Det er ikke tatt hensyn til effekt av ny 
bebyggelse. 

Omtrentlig omriss 
av planområdet 
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