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FORORD 

Asplan Viak AS har vært engasjert av Molde kommune for å utarbeide en støyutredning for 
reguleringsplan Fjellbruvegen 22, gnr/bnr 25/191. Jostein Bø har vært Molde kommunes 
kontaktperson for oppdraget. 

Alf Idar Småge har vært oppdragsleder og kvalitetssikrer for Asplan Viak, og Ann Kristin Sæther 
har utført støyberegninger og skrevet rapporten.  

 

Molde, 06.05.2018 

 

 

Alf Idar Småge Alf Idar Småge 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 

 

 

 

 

  



 4 

 

Firma - Kunde  Asplan Viak AS 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 Innledning ........................................................................................................................... 5 

2 Regelverk ........................................................................................................................... 7 

2.1 Retningslinje T-1442/2016 ........................................................................................... 7 

2.2 NS 8175:2012 .............................................................................................................. 8 

2.3 Prosjektspesifikke vurderingskriterier ihht veilder M-128 .............................................. 8 

3 Forutsetninger og metode ................................................................................................... 9 

3.1 Generelt ....................................................................................................................... 9 

3.2 Trafikktall og spesielle forutsetninger ......................................................................... 10 

4 Resultater ......................................................................................................................... 12 

4.1 Ny boligutbygging og ny Fjellbruveg, uten støyskjerming ........................................... 13 

4.2 Ny boligutbygging og ny Fjellbruveg, med støyskjerming og tett rekkverk .................. 16 

5 3d skisser ......................................................................................................................... 23 

6 Oppsummering ................................................................................................................... 1 

Vedlegg A – Vanlige støyuttrykk og betegnelser ........................................................................ 2 

Vedlegg B - Terrengsnitt av ny bebyggelse ................................................................................ 3 

 



 5 

 

Firma - Kunde  Asplan Viak AS 

 

1 INNLEDNING 

I forbindelse med planlagt utbygging av boliger i Fjellbruvegen 22, gnr/bnr 25/191, i Molde 
kommune, er Asplan Viak AS engasjert for å utføre en støyvurdering. Hensikten med 
støyberegningene er å dokumentere utendørs støyforhold som grunnlag for vurdering av behov 
for støyreduserende tiltak. Det må sikres at tilfredsstillende støyforhold oppnås. Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012, samt gjeldende kommunale 
planbestemmelse for støy i Molde kommune er lagt til grunn som vurderingskriterier.  

Det er planlagt utbygging av 5 firemannsboliger, det vil si 20 boenheter.  

Eiendommen grenser mot Fv401 Langmyrvegen i nord, Fjellbruvegen i vest og Vonheimvegen i 
sør.  

Beregning av støysoner er utført iht. T-1442/2012. Oppdraget er løst på bakgrunn av digitalt 
kart over området og ny bebyggelse.  

Det aktuelle området er vist med rød markør på Figur 1-1Feil! Fant ikke referansekilden.. 

  

 

  

Figur 1-1 Utbyggingsområdet er vist med rød markør 
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Figur 1-2 viser situasjonsplan for utbyggingsområdet med 5 firemannsboliger. Tegninger med 
tverrsnitt er vist i vedlegg B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vises til vedlegg A for en oversikt over de vanligste ord og uttrykk, når det gjelder støy, 
benyttet i denne rapporten   

Figur 1-2  situasjonsplan for området med 5 vertikaldelte boliger 
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2 REGELVERK 

2.1 Retningslinje T-1442/2016 

Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016, heretter kalt T-1442.  

T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for 
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer) 

• 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. 

 Tabell 2-1 Utsnitt fra T-1442. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Veg LDEN 55 dB  L5AF 70 dB LDEN 65 dB  L5AF 85 dB 

 

2.1.1 Generelt 

Utdrag fra T-1442: «Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, 
skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de 
aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med 
planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker.  

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for 
plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle 
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 
støyforhold». 

Dette har konsekvenser for bl.a. planløsninger for boenheter og plassering av uteoppholdsareal. 
Planløsning må være kjent allerede på reguleringsplannivå for at ev. avbøtende tiltak mot 
overskridelser av innendørs støynivåer i støyfølsomme rom skal kunne beregnes. Likeledes 
skal man kunne dokumentere at hver boenhet har en stille side og en privat uteplass med 
tilfredsstillende støyforhold. Iht. tabell 3 i T-1442, så skal minst ett åpningsbart vindu på hvert 
oppholds- og soverom ligge på stille side. 
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2.2 NS 8175:2012 

Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og 
Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper". 
Kravene for boliger er gjengitt i Tabell 2-2 nedenfor og skal dokumenteres oppfylt for 
eksisterende boliger med støy over grenseverdi for gul støysone.  

Tabell 2-2: Utdrag av NS 8175, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er 
minstekrav. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder 
Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23 – 07 
45 

 

  

2.3  Prosjektspesifikke vurderingskriterier ihht veilder M-128 

Prosjektområdet er å definere som utenfor avvikssoner, det vil si utenfor sentrumsområder eller 
kollektivknutepunkter hvor man ønsker en høy arealutnyttelse. 

Følgende krav til størrelse på stille del av uteoppholsareal anbefales:  

• 30 m2 pr boenhet i leilighetsbebyggelse  

• 50 m2 pr for annen bebyggelse.  

• Minimum 6 m2 av disse skal være privat utendørsoppholdsareal.  

For prosjektets type bebyggelse vil det være krav om minst 50 m2 pr boenhet, hvor 6m2 skal 
være privat. 

 

Støykriterier for hver boenheter i gul sone(Lden 55-65dB) er som følger: 

− Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side der støynivå LDEN < 55 dB 
og L5AF < 70 dB.  

− Alle boenheter skal ha tilgang til egnet, privat uteplass med støynivå LDEN < 55 dB. Den 
bør være minst 6 m2 pr bolig. 

− Stille del av evt felles uteoppholdsareal skal ha støynivå LDEN < 55 dB. Med minste andel 
6m2 ved privat uteplass kan felles skjermet maksimalt være 44m2. 

− Alle oppholds- og soverom skal ha minst ett vindu som vender ut mot fasade som har 
støynivå LDEN < 55 dB og L5AF < 70 dB.   

I tillegg gis det av teknisk forskrift at innendørs støynivå fra vegtrafikk skal oppfylle krav Lp,A,24h 

<30dB for alle oppholdsrom i bolig.  
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3 FORUTSETNINGER OG METODE 

3.1 Generelt 

Støy er beregnet ved hjelp av programmet siste offisielle versjon av NovaPoint 20. 
Beregningsmetoden som benyttes for støyberegninger, Nordisk metode for beregning av 
vegtrafikkstøy, gir typisk en usikkerhet på +/- 2 dB.  

Støysoner er generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Nøyaktigheten 
bestemmes av oppløsningen på rutenettet i beregningsmodellen.  

Tabell 3-1 viser de generelle beregningsforutsetningene oppsummert. 

Tabell 3-1: Beregningsforutsetninger oppsummert. 

Støysone 

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan 
1,5 meter 

Oppløsning støysoner 1-3 meter 

Refleksjoner 2. ordens 

 

I foreliggende rapport er det også beregnet fasadenivåer for LDEN. Fasadenivåer gir en større 
nøyaktighet enn støysonene.  

På Figur 3-1 vises sammenhengen mellom trafikkvekst og støynivåøkning. Som det fremgår av 
figuren skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengde, og/eller i fordelingen av 
antall biler i døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar endring av støynivået. 
Eksempelvis vil et avvik mellom faktisk og simulert vegtrafikk på 20 % gi en forskjell i støynivå 
(LDEN) på < 0,8 dB. Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB økning av støynivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-1: Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB. 

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite at 
verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at et økt 
støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi. 
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Det samme gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre 
en merkbar forskjell av oppfattet støynivå. Se Tabell 3-2 nedenfor for oversikt. 

Tabell 3-2: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå. 

Økning av støynivå Reaksjon 

1 dB Knapt merkbart 

2 – 3 dB Merkbart 

4 – 5 dB Godt merkbart 

5 – 6 dB Vesentlig endring 

8 – 10 dB Dobbelt så høyt 

 

3.2 Trafikktall og spesielle forutsetninger 

3.2.1 Vegtrafikk 

Underlagsdata for vegtrafikk er hentet fra NVDB1 og er vist i Tabell 3-3. For støyberegningene 
er disse tallene framskrevet til år 2028 basert på prognoser for trafikkframskrivning fra NTP2. 
Dette er i tråd med Klima- og Miljødepartementets krav i T-1442 om at støyberegninger skal 
utføres for en trafikkmengde framskrevet 10-20 år fram i tid. Det henvises til Figur 3-1 og Tabell 
3-2 for hvilken innvirkning dette har på resultatene.  

Tabell 3-3: Underlagsdata for vegtrafikk. 

Støykilde 

Dagens situasjon 2016 Fremskrevet situasjon 2028 

ÅDT 

Kjt/døgn 

TA* 

% 

Fartsgrense 

Km/h 

ÅDT 

Kjt/døgn 

TA* 

% 

Fartsgrense 

Km/h 

Fv401 Langmyrvegen 3240 5 40 4050 6 40 

Fjellbruvegen 3000 1 30 3660 1 30 

Vonheimvegen 337 0 30 450 0 30 

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT. 

 

                                                

1 Nasjonal vegdatabank 

2 Nasjonal transportplan 
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Tabell 3-4 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1, gruppe 2 
og gruppe 3. Fordelingen er hentet fra M-128/2014 og gruppe 2 er vurdert representativ for 
vegene.  

Tabell 3-4: Døgnfordeling av vegtrafikk. 

 

 

 

 

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Dag (kl. 07 – 19) 75 % 84 % 58 % 

Kveld (kl. 19 – 23) 15 % 10 % 22 % 

Natt (kl. 23 – 07) 10 % 6 % 20 % 



 12 

 

Firma - Kunde  Asplan Viak AS 

 

4 RESULTATER 

Beregninger er utført for ny planlagt situasjon med ny boligutbygging og skjermingstiltak. Molde 
kommune har utarbeidet plan for endring av lengdeprofilet for Fjellbruvegen, og har bekreftet at 
dette er et prosjekt som er aktuelt å gjennomføre. Vegmodell for dette tiltaket er brukt som 
grunnlag i beregningen. Nytt terreng er også modellert inn. 

I foreliggende rapport er det beregnet og presentert støysoner for uteområdene på terreng 
(+1.5meter over bakkenivå) og på veranda i 2 etasje. Det er også beregnet og presentert 
støysoner foran vindusfasade +4 meter over terreng. Støypunktverdier foran vindusfasader +2 
og +4meter over terreng er presentert for kontroll når planløsninger foreligger. Alt er presentert 
som LDEN.  

Det er tatt hensyn til krav til frisiktlinjer i henhold til Veg- og gateutforming, N100. 

Tabell 4-1 viser beregnede støykart. Tabell 4-1 oppsummerer beregningssituasjoner og innhold 
i støysonekartene. 

Tabell 4-1: Beregnede støysonekart. Oppsummering av beregningssituasjoner og innehold i støysonekart. 

Tegningsnr 
og vedlegg 

Beregningssituasjon 
Beregningshøy

de  
Merknad 

X-01 

Fig 4-1 

Ny utbygging uten 
støyskjerming, LDEN 

+1.5m, uteareal  

 

Gul og rød støysone: 55dB og 65dB 

 

X-02 

Fig 4-2 

Ny utbygging uten 
støyskjerming, LDEN 

+4.0m, 
vindusfasadene 

Gul og rød støysone: 55dB og 65dB 

X-03 

Fig 4-3 

Ny utbygging med 
støyskjerming, LDEN 

+1.5m, uteareal  

 

Gul og rød støysone: 55dB og 65dB 

X-04 

Fig 4-4 

Ny utbygging med 
støyskjerming, LDEN 

+4.0m, 
vindusfasadene 

Gul og rød støysone: 55dB og 65dB 

X-05 

Fig 4-5 

Ny utbygging med 
støyskjerming langs veg, LDEN 

+4.5m, uteareal 
veranda 

Gul og rød støysone: 55dB og 65dB 

X-06 

Fig 4-6 

Ny utbygging med 
støyskjerming langs veg + tett 
rekkverk på veranda, LDEN 

+4.5m, uteareal 
veranda 2 etg 

Gul og rød støysone: 55dB og 65dB 

X-07 

Fig 4-7 

Ny utbygging med 
støyskjerming langs veg + tett 
rekkverk på veranda, LDEN 

+2m og 4m over 
terreng 

Støypunktverdier foran vindusfasader 

 

Tegnforklaring på plottene viser de ulike støysonene ved de ulike støyintervallene: 
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4.1  Ny boligutbygging og ny Fjellbruveg, uten støyskjerming 

I forbindelse med utbedring av Fjellbruvegen med fortau, så vil vegen ligge noe høyere enn 
eksisterende veg, og det vil være nødvendig med tilpasning i overgang mot utbyggingsområdet 
som er utformet mot eksisterende veg. Boligområdet bør ikke heves av betydning, da det er 
gjeldende terreng som ligger til grunn for dimensjonering av støyskjermingen. Området er 
planlagt utbygd i ulike utbyggingstrinn, og det er full utbygging som ligger til grunn for 
støyberegningene.  

Støysituasjonen før støyskjermingstiltak er vist på Figur 4-1(X-01) og Figur 4-2(X-02). Figur 4-1 
viser støynivået 1.5meter over terreng som gjenspeiler uteopphold på bakkenivå. Figur 4-2 viser 
støynivået 4meter over terreng, som gjenspeiler støynivået ved vindusfasadene i 2 etasje.  

Ny utbygging uten skjermingstiltak, viser at støynivået på bakkenivå i hovedsak ligger i gul 
sone(55-65dB). Hele eller deler av alle fasader har støyverdier 55-65dB og boder lengst i nord 
ligger i rød sone. Støyverdier ved vindusfasadene er på oppimot LDEN 63dB.  

Dette løser ut behov for støyskjerming. 
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   Figur 4-1 Støysonekart for uteopphold på bakkenivå (1.5m over terreng). Situasjon vist uten skjerming. 
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Figur 4-2 Støysonekart ved vindusfasade i 2 etasje (4m over terreng. Situasjon vist uten skjerming. 
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4.2 Ny boligutbygging og ny Fjellbruveg, med støyskjerming og tett 
rekkverk 

Støyberegning av ny situasjon med ny boligutbygging viser at en stor del av alt uteopphold 
og de fleste fasader har støynivå LDEN >55dB, det vil si at det vil være nødvendig å 
støyskjerme ut mot alle 3 veger. Fordi det er planlagt boliger som ikke har privat uteareal på 
bakkenivå og kun vinduer i 2 etasje, så vil det være nødvendig med støyskjermtiltak langs 
veg og oppå veranda. Sørligste del av tomten ligger høyere enn Fjellbruvegen og det gjør at 
støyskjermingen må være høyest der. Det er sett på laveste støyskjermbehov, det vil si at 
det blir en del sprang i skjermhøydene vist i denne presentasjonen. Høydene vil variere 
mellom 1.5 og 2.5 meter. Ned -og opptrapping av støyskjermer er vist ved ulike 
fargegraderinger på støysonekartene. Maksimal høyde på støyskjerm er satt til 2.5meter, 
det vil være estetisk uheldig med høyere skjermer for området. Høydene er relativ høyde i 
forhold til nye vegkanter langs ny Fjellbruveg, og for øvrig plassering i forhold til terreng. Det 
vil være nødvendig med en helhetlig gjennomgang av det estetiske når det gjelder endelige 
helhet ift høyder og utforming. Det er utarbeidet 3d perspektiv skisser, vist i kapittel 0, som 
viser ny utbygging med støyskjerming. Med støyskjerming ut mot veg, så vil det fortsatt 
være noen verandaer i 2 etasje som må støyskjermes ytterligere med tett rekkverk.  

Tegnforklaring på plottene viser minste nødvendige skjermhøyder: 

 

Følgende støysonekart viser støysituasjon med støytiltak: 

• Figur 4-3 (vedlegg X-03), viser støysoner for uteoppholdsarealer på bakkenivå (1.5m 
over terreng), med støyskjerming ut mot veg. 
 

• Figur 4-4 (vedlegg X-04), viser støysoner for 4meter over terreng, med støyskjerming ut 
mot veg. Dette viser støynivå ved vindusfasadene i 2 etasje. Konkrete støyverdier er vist 
på Figur 4-7(vedlegg 7). 
 

• Figur 4-5 (vedlegg X-05), viser verandaer i 2 etasje som fortsatt overstiger 55dB med 
skjerming langs vegene. Opphold på veranda er satt til 4.5meter over terreng. 
 

• Figur 4-6 (vedlegg X-06), viser Figur 4-5 og tett rekkverk på verandaer i 2 etasje.  
 

• Figur 4-7 (vedlegg X-07), viser støypunktverdier ved vindusfasadene i 1 og 2 etasje, vist 
med all skjerming. Støyverdiene viser fasader hvor vinduer for oppholdsrom kan vende 
ut mot hvit sone (<55dB), dette ved utforming av planløsning. 
Støyskjerming langs vegene vil støyskjerme alle nødvendige uteoppholdsarealer på 
bakkenivå og de fleste verandaer i 2 etasje, foruten noen verandaer i 2 etasje. Fordi det 
er krav til at alle boenheter skal ha støyskjermet privat uteopphold og minst en stille 
fasadeside, så må disse støyskjermes med tett rekkverk, da det ikke er tilstrekkelig med 
2.5meter høy skjerm ut mot veg. Materialet kan eksempelvis være tre eller glass. 
Skjerming oppå veranda gjør at også alle oppholdsrom som har dør/vindu ut på veranda 
få støynivå <55dB. Det presiseres at det er viktig med god tetting mellom vegg-golv-
rekkverk, hvis ikke vil det kunne oppstå refleksjoner på verandaen. 
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Da det ikke foreligger planløsninger i denne omgang som kan vise hvor vinduer for 

oppholdsrom vil være, så må følgende være ivaretatt pr boenhet i utarbeidelse av 

planløsninger, dette i henhold til veileder M128, for T-1442; 

− Alle oppholds- og soverom skal ha minst ett vindu som vender ut mot fasade som 
har støynivå LDEN < 55 dB og L5AF < 70 dB. Figur 4-7 viser hvilke fasader som har 
støynivå <55dB. 

Når planløsning foreligger så må dette ivaretas før planen innfrir alle kriterier iht M128 for 
T-1442.  

 

Innendørs støynivå 

Det vises til gjeldende krav til innendørs støynivå for boliger, støynivå skal ikke overstige Lp,A,24h 

30dB for alle oppholdsrom i bolig, angitt i Tabell 2-2. 

Det forelå ikke planløsninger i denne omgang, men utførte beregninger viser utendørs støynivå 
på LDEN 62 og lavere ved fasadene. Forutsatt normale vindusstørrelser vil det som regel ikke 
være behov for høye lydreduksjonskrav til fasadeelementene her. Det forutsettes at det bygges 
etter TEK10 og med balansert ventilasjon. 
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Figur 4-3 Støysonekart for uteopphold på bakkenivå (1.5m over terreng). Situasjon vist med skjerming mot veg 
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Figur 4-4 Støysonekart ved vindusfasade i 2 etasje (4m over terreng. Situasjon vist med skjerming langs veg. 
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    Figur 4-5 Støynivå på veranda i 2 etasje som overstiger 55dB. Situasjon vist med skjerming langs veg 



 21 

 

Firma - Kunde  Asplan Viak AS 

 

   

Figur 4-6 Støynivå på veranda i 2 etasje som overstiger 55dB. Situasjon vist med skjerming langs veg og tett rekkverk på veranda 
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Figur 4-7 Støyverdier ved vindusfasadene i 1 og 2 etasje. Situasjon vist med skjerming langs veg og tett rekkverk på veranda 
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5 3D SKISSER 
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Sett fra sør: 
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Fra vest:  
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Fra nord:  
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6 OPPSUMMERING 

Vurderinger av 20 stk. planlagte boenheter fordelt på 5 bygg, på eiendommen Fjellbruveien 
22, gnr/bnr 25/191 i Molde kommune, iht. T-1442 viser at: 

For prosjektets type bebyggelse vil det være krav om: 

 

− Alle boenheter skal ha tilgang til egnet, privat uteplass med støynivå LDEN < 55 dB. 
Minst 50 m2 pr boenhet hvor støynivå LDEN < 55 dBA, hvorav minst 6m2 er privat 
uteplass. 
 

− Alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side der støynivå LDEN < 55 
dB og L5AF < 70 dB.  
 

− Alle oppholds- og soverom skal ha minst ett vindu som vender ut mot fasade som har 
støynivå LDEN < 55 dB og L5AF < 70 dB.   
 

TILTAK 

• Uten støytiltak så ligger en stor del av uteoppholdsarealene på bakkenivå og på 
verandaer, i gul sone, og nordligste del med boder i rød sone. Høyeste støyverdi ved 
fasadene er LDEN 63. 
 

• Med støyskjerming ut mot alle veger, så får uteoppholdsarealer på bakkenivå 
støynivå LDEN < 55 dBA. For å sikre at alle boenheter har skjermet privat uteplass så 
foreslås oppføring av tett rekkverk der disse fortsatt overstiger 55dB.  
 

• Skjerming oppå veranda gjør at man også ivaretar krav om stille side for alle 
boenheter. Videre så vil også alle oppholdsrom som har dør/vindu ut på veranda få 
støynivå <55dB. Det presiseres at det er viktig med god tetting mellom vegg-golv-
rekkverk, hvis ikke vil det kunne oppstå refleksjoner på verandaen. 
 

• Når planløsninger foreligger så må følgende ivaretas: 
Alle oppholds- og soverom skal ha minst ett vindu som vender ut mot fasade som har 
støynivå LDEN < 55 dB og L5AF < 70 dB.   
 

 

I tillegg gis det av teknisk forskrift at innendørs støynivå fra vegtrafikk skal oppfylle krav Lp,A,24h 

<30dB for alle oppholdsrom i bolig.  

 

• Utførte beregninger viser utendørs støynivå på LDEN 62 og lavere ved fasadene etter 
tiltak. Forutsatt normale vindusstørrelser vil det som regel ikke være behov for høye 
lydreduksjonskrav til fasadeelementene med så lave støyverdier. Det forutsettes at 
det bygges etter TEK10 og med balansert ventilasjon. 
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VEDLEGG A – VANLIGE STØYUTTRYKK OG 
BETEGNELSER 

 
Begrep Benevning Forklaring 

A-veid lydtrykknivå dBA Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve 

A (LA, angitt i dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for 

alle dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå. 

A-veiet, ekvivalent 

støynivå for dag-kveld-

natt 

LDEN A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-

night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. 

Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-

23 og natt: 23-07 

A-veide nivå som 

overskrides 5 % av tiden, 

Fast 

L5AF L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant ”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 

Desibel dB Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på to 

måter: 

1) For å angi forholdet mellom to størrelser  

2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en 

referanseverdi.  

Ekvivalent lydnivå Lekv,T 

LA,ekv,T 

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt 

tidsintervall, f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 

24 timer.  Noen ganger markeres at det er A veid verdi ved 

en A foran ekv. Normalt er det underforstått. 

Fritt felt  Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. 

nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker i 

lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i fra lydkilden. Vi 

snakker ofte om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved 

bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke 

lydnivået 

Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel. 

Maksimalt lydnivå Lmaks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. Lmaks er 

svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres. (tidskonstant 

som skal brukes, hvilke topper som skal inkluderes). For å ha 

entydige forhold brukes faste definisjoner, f.eks. nivået som 

overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy 

(1996) har definert Lmaks til det nivået som overskrides en viss 

prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt verdi. 

Støy  Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære 

og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn 

Støynivå  Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som 

ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.   

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 

Veiekurve – C C Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet ved 

høye nivåer. C-kurven har bare en svak demping av de aller laveste 

og høyeste frekvenser. Benyttes en del i NS 8175, 

bygningsakustikk. 

ÅDT  ÅDT (Årsdøgntrafikk) er i prinsippet summen av antall kjøretøy som 

passerer et punkt på en veistrekning i året dividert på årets dager. 

Antall tunge kjøretøy settes som en andel i prosent. 
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VEDLEGG B - TERRENGSNITT AV NY BEBYGGELSE 
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