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SAMMENDRAG 

Det er utført kartlegging av støynivåer ved støyfølsom bebyggelse i forbindelse med regulering 
av ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 662 i Molde kommune. Ved hjelp av sammenligning av 
støysituasjonen før og etter tiltaket er det beregnet endring i støynivå. Ved all støyfølsom 

bebyggelse i området er endringen på ±1 dB eller lavere. I henhold til retningslinje T-1442 er det 
ved små endringer i støynivå ikke behov for å gjøre avbøtende tiltak mot støy. 
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1. INNLEDNING 

Statens Vegvesen prosjekterer ny E39 mellom Ålesund og Molde i Møre og Romsdal fylke. I 

forbindelse med dette er Rambøll engasjert til å gjøre støyberegninger og -vurderinger som en 

del av arbeidet med reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg (GSV) på strekningen Julbøen – 

Baret vest for Molde. Planområdets plassering er vist i Figur 1. Ny gang- og sykkelveg planlegges 

nord for fylkesveg 662. 

 

Formålet med støyutredningen er å undersøke om etableringen av gang- og sykkelveg medfører 

en økning i støynivå fra fylkesvegen som medfører at støyfølsom bebyggelse i nærheten får krav 

på avbøtende tiltak. 

 

 

 

Figur 1. Oversiktskart som viser planforslagets endringer i vegsystemet. (kilde: norgeskart) 

 

Prosjekteringen er gjennomført på grunnlag av følgende dokumenter: 

Tabell 1 Grunnlagsdokumentasjon 

Dokumenttittel  Utarbeidet/oversendt av Dato 

DWG av GSV og tilhørende terrengendringer Tatt ut fra Quadri- modell 15.11.2022 

FKB kartgrunnlag Hentet fra SVV Quadri- modell 06.12.2021 

Trafikktall Fv662 Beregnet av SVV I starten av prosjektet  
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2. MYNDIGHETSKRAV 

2.1 Kommuneplanens arealdel 

I tillegg til det nasjonale regelverket som er oppsummert under er det egne bestemmelser 

utarbeidet av Molde kommune. Disse er blant annet å finne i skrivet: «Kommuneplanens arealdel 

for Molde, del 1, 2015-2025 – Planbestemmelser og retningslinjer», vedtatt i Molde 

kommunestyre 06.10.2016, sist revidert 14.11.2016. Under er det gjengitt §16.4 av omtalt skriv 

som omhandler støy: 

 

«§ 16.4 Støysoner  

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i planleggingen T-1442/2012 gitt i tabell 3 skal 

legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven pbl § 20-1.  

 

Retningslinjer:  

 

1. Støysonene i kommuneplanens arealdel skal legges til grunn ved vurdering av støypåvirkning 

og behov for utredninger.  

2. Støyende næringsaktivitet bør ikke etableres i samme bygning som boliger. I plan- og 

byggesaker for støyende næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy for 

tidsrommet 23-07 og på søn- og helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld samt 

ekvivalente støygrenser.  

3. Lydnivå (Lden) i grønnstruktur skal holdes under 55 dBA og et lydnivå ned mot 50 dBA skal 

tilstrebes. I og i nærheten av rekreasjonsområder med lydnivå under 50 dBA, såkalte stillesoner, 

skal utbygging og endring av virksomhet planlegges slik at økning av støynivået i 

rekreasjonsområdet unngås.  

4. Med støyfølsom bruk menes skoler, barnehager, boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger og rekreasjonsarealer.  

5. Med planforslag eller søknad om ny bebyggelse eller om anlegg som kan produsere økt støy, 

skal det følge en støyfaglig utredning med beregning og kartfesting av støysoner, samt 

påvirkning på nærliggende støyømfintlig bruk, med forslag til avbøtende tiltak og en vurdering av 

effekten av disse.  

6. Det tillates ikke støyfølsom bebyggelse i rød støysone med brudd på forurensningsforskriften.» 

 

2.2 Retningslinje T-1442 

Kommuneplanen henviser til at støyforhold skal ivaretas i henhold til retningslinje T-1442. Denne 

legger vekt på følgende tre kvalitetskriterier ved vurdering av støyfølsom bebyggelse: 

 

• Tilfredsstillende støynivå innendørs 

• Tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå 

• Stille side 

 

 

Tabell 2 viser anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller ny støyfølsom 

bebyggelse, hentet fra T-1442:20211. 

 

 

 
1
 Klima- og miljødepartementet, «T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,» Klima- og 

miljødepartementet, 2021. 
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Tabell 2 Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, frittfeltsverdier. 

Støykilde Støynivå utenfor vinduer i rom med 

støyfølsomt bruksformål og på stille 

del av uteoppholdsareal 

Støynivå utenfor soverom, 

natt kl. 23 – 07 

Veg Lden ≤ 55 dB L5AF ≤ 70 dB 

 

Rom til støyfølsom bruk er av typen oppholdsrom og soverom. 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 uteoppholdsareal som er egnet for 

rekreasjon i tilknytning til bygningen. Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller 

annet nærområde til bygning som er avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 

 

For fremvisning av resultater i form av støysonekart er det benyttet soneinndelingen som vist i 

Tabell 3 i tråd med T-1442. 

Tabell 3 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i 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 

 

Om fritidsboliger sier T-1442 følgende i punkt 4.4: 

«Kvalitetskriteriene om tilfredsstillende støynivå på uteoppholdsarealer, samt stille side gjelder 

også for fritidsboliger. For fritidsboliger er det i utgangspunktet ikke krav til innendørs støynivå.» 

 

2.3 T-1442 om gang- og sykkelveger 

For mindre tiltak som normalt ikke øker støynivået sier T-1442 følgende i kapittel 5.2.2 om 

endring og utbedring av eksisterende anlegg: 

 

For mindre tiltak som ikke omfattes av punktlisten over og som ikke øker støynivået, eksempelvis 

gang- og sykkelveger, er det ikke nødvendig å gjøre avbøtende tiltak. 

 

I noen tilfeller er det likevel aktuelt å utrede om det blir en økning i støynivåer, f.eks. dersom 

etablering av GSV medfører vesentlige endringer i terreng. 

 

2.4 Statens vegvesens praktisering av T-1442 

I kapittel 5.2 av retningslinje T-1442 som gjelder for etablering eller endring av 

samferdselsanlegg gir retningslinjen rom for tolkning. Dersom støynivå øker som følge av et 

samferdselsprosjekt, anbefaler retningslinjen at det gjøres tiltak. Samtidig gir den rom for å 

vurdere behov for tiltak og å gjøre kost-/nyttevurderinger basert på hvor høye støynivåer det blir 

og hvor stor endring som forventes.  
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Statens vegvesen har utarbeidet et policynotat2 for hvordan T-1442 skal praktiseres, med mål 

om lik praktisering i alle prosjekter der retningslinjen gir rom for tolkning. De viktigste og mest 

relevante punktene i notatet for dette prosjektet er: 

• «Ved utbedring av eksisterende veg, skal førsituasjonen vurderes. Utbedringer av 

eksisterende veger som utgjør mindre enn 2,5 dB økning i støynivå i forhold til 

førsituasjonen utløser ikke tiltak» 

• «Miljø- og sikkerhetstiltak er tatt ut som eget begrep. Mindre tiltak som ikke øker 

støynivået over 2,4 dB (for eksempel gang-/sykkelveger, midtoppmerking e.l.) 

kan derimot fortsatt gjennomføres uten avbøtende støytiltak.» 

• Kapittelet om kostnadseffektivitetsanalyse: 

o For lysegul sone (56-60 dB): «må endring være ≥ 3 dB som direkte følge 

av SVV prosjekt for å utløse tiltak.» 

o For mørkegul sone (61-65 dB): «må endring være minst 2 dB som følge 

av Statens vegvesen prosjekt for å utløse tiltak.» 

o Endring om kun 1 dB utløser ikke krav om tiltak.» 

2.5 Innendørs støynivå 

NS 8175:2012 stiller krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder3. Kravene for boliger er 

oppsummert i Tabell 4.  

Tabell 4 Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C Klasse D 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder 

 
Lp,A,24h (dB) 30 35 

I soverom fra utendørs lydkilder 

 

Lp,AF,max (dB) 

natt, kl. 23–07 
45 50 

For boliger kan det være nødvendig med tiltak på fasader for å klare å ivareta kravene til 

innendørs støynivå. Kravene i lydklasse C bør legges til grunn ved vurdering av innendørs 

støynivåer og tiltak på fasader. I tilfeller hvor gjennomføring av fasadetiltak er byggteknisk 

vanskelig, eller gir liten kost-/nytte- gevinst kan lydklasse D legges til grunn. I bygninger med 

høy vernegrad er det ikke ønskelig å gjøre større inngrep som medfører større endringer av 

byggene. Da bør også lydklasse D benyttes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 Statens vegvesen, «Revidert retningslinje: T1442/2021 Policynotat», 08.02.2022 

3
 Standard Norge, «NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper,» Standard 

Norge, 2012. 
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3. RESULTATER OG DISKUSJON 

Støyberegningene er gjennomført på grunnlag av tallverdier og beskrivelser som angitt i 

Appendix B - Beregningsmetode og grunnlag. Resultatene er presentert i støysonekart med rød 

og gul soneinndeling. Støysonekartene er også vedlagt rapporten i helsides versjon for bedre 

lesbarhet. Informasjon om trafikktall og tiltak kan sees ved å zoome inn på støysonekartene. 

Dokumentnummeret på hvert støysonekart er av formen fag-delstrekning-situasjon-løpenummer 

på strekningen. I denne rapporten er støysonekartene inndelt som forklart i Tabell 5. 

Tabell 5 Nummerering av støysonekart 

Nr Delstrekning Situasjon 
Beregnings

- høyde 

Løpe- 

nummer 

X50001 5 Julbøen – Baret 00 - Referansealternativ 1,5 m 01 

X50101 5 Julbøen – Baret 01 - Fremtidig situasjon 1,5 m 01 

 

3.1 Støysonekart 

For å sammenligne støysituasjonen før og etter bygging av gang- og sykkelveg er det beregnet 

støysonekart med støynivå på fasader av støyfølsom bebyggelse langs fylkesvegen. Støysoner er 

beregnet 1,5 meter over terreng, som er den beregningshøyden som brukes til å vurdere 

uteoppholdsarealer på bakkenivå. Fasadeberegninger er gjort i hver etasje på fasader som 

vender mot fylkesvegen. 

 

Resultatene er vist i Figur 2 og Figur 3. Som forventet medfører tiltaket minimale forskjeller de 

fleste stedene i planområdet. Unntaket er på steder hvor tiltaket medfører at terreng som i 

dagens situasjon gir noe skjerming forsvinner.  

 

 

Figur 2 Støysonekart X50001 – Referansealternativ 1,5 meter over terreng. 
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Figur 3 Støysonekart X50101 – Fremtidig situasjon 1,5 meter over terreng. 

 

 

3.2 Fasadenivåer 

I Tabell 6 er alle fasadenivåer oppsummert for referansealternativet og fremtidig situasjon. 

Beregningene viser at ingen boliger i nærheten av planområdet får en økning i støynivå på mer 

enn 1 dB. Ved så små forskjeller er økningen ikke merkbar, og det er ikke behov for avbøtende 

tiltak mot støy i henhold til retningslinje T-1442 og Statens vegvesens praktisering av 

retningslinjen. Den beregnede endringen i støynivå er også innenfor beregningsusikkerheten til 

beregningsmetoden. I beregningene er ikke fremtidig E39 nordvest for planområdet tatt med 

ettersom boliger ved planområdet er utenfor støysoner fra fremtidig E39. Støy fra E39 vil heller 

ikke påvirkes nevneverdig av ny gang- og sykkelveg. 

Tabell 6 Oppsummering fasadenivåer (Lden) 

Adresse 
Lden 

Ref. 

Lden 

fremtidig 

Vurderes 

for tiltak 

Julsundvegen 863 67 67 Nei 

Julsundvegen 802 65 65 Nei 

Julsundvegen 877 64 65 Nei 

Julsundvegen 841 64 64 Nei 

Julsundvegen 842 65 64 Nei 

Julsundvegen 879 64 64 Nei 

Julsundvegen 840 64 63 Nei 

Julsundvegen 910 62 62 Nei 

Julsundvegen 912 62 62 Nei 

Mordalslia 5 61 61 Nei 

Barvegen 18 60 60 Nei 

Mordalslia 4 60 60 Nei 
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Adresse 
Lden 

Ref. 

Lden 

fremtidig 

Vurderes 

for tiltak 

Mordalslia 7 60 60 Nei 

Mordalslia 2 57 58 Nei 

Barvegen 16 55 55 Nei 

Mordalslia 16 55 55 Nei 

Julsundvegen 770 53 53 Nei 

Julsundvegen 909 53 53 Nei 

Barvegen 2 52 52 Nei 

Barvegen 6 50 50 Nei 

Julsundvegen 984 50 50 Nei 

Barvegen 8 47 47 Nei 

Julsundvegen 980 45 45 Nei 

Barvegen 14 43 44 Nei 

Barvegen 10 42 42 Nei 

 

4. KONKLUSJON 

Det er utført kartlegging av støynivåer ved støyfølsom bebyggelse i forbindelse med regulering 

av ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 662 i Molde kommune. Ved hjelp av sammenligning av 
støysituasjonen før og etter tiltaket er det beregnet endring i støynivå. Ved all støyfølsom 
bebyggelse i området er endringen på ±1 dB eller lavere. I henhold til retningslinje T-1442 er det 
ved så små endringer ikke behov for å gjøre avbøtende tiltak mot støy. 
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APPENDIKS A – GENERELT OM STØY OG DEFINISJONER 

Miljø 

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge4. 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 de berørte og i stille områder vil 

man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra trafikk, industri, tekniske anlegg, ol. 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.  

 

Menneskeøret 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 7. 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 7 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 

  

 
4
 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/ 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/
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Definisjoner 

En oversikt over definisjoner brukt i rapporten finnes i Tabell 8.  

Tabell 8 Definisjoner brukt i rapporten. 

A-veid, dBA 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.  

Dag-kveld-natt lydnivå, 

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. 

Frittfelt Med lydmåling (eller beregning) i fritt felt, menes at mikrofonen er 

plassert slik at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Frittfelt finnes bare utendørs. 

1. ordens refleksjoner osv. Lyd som er reflektert fra én flate på vei fra kilden til mottakeren kalles en 

1. ordens refleksjon. Lyd som er reflektert fra to flater kalles 2. ordens 

refleksjon osv. 

T-1442 Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging 

Miljøverndepartementets retningslinje for eksterne støyforhold, som angir 
ulike støysoner for ulike typer bebyggelse og ulike støykilder. Når det 
gjelder innendørs støynivå henvises det videre til grenseverdier gitt i 
norsk standard NS 8175. 

M-128 Veileder til støyretningslinjen T-1442 

NS 8175 Lydforhold i 

bygninger – 

Lydklassifisering av ulike 

bygningstyper 

NS 8175 angir tallfestede krav til lydforhold i bygninger, med 

utgangspunkt i funksjonskravene i TEK. Forskriftens minstekrav til 

søknadspliktige tiltak anses oppfylt når kravene i lydklasse C er innfridd. 

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. 

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. 

Lp,AFmax Maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er 

mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien 

Fast, F, tidskonstant En tidskonstant på 125 ms. 
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Slow, S, tidskonstant En tidskonstant på 1 s. 

Ctr, Cx,  Korreksjon for ulike støytyper som benyttes ved beregning av en fasades 

samlede luftlydisolasjon. Det korrigeres for veg, bane og fly, hastighet, 

skjerming, type tog og type flyplass. Korreksjonsverdiene går fra C1 – 

C6. Ctr tilsvarer C2 og er standard veitrafikk ved 50 km/t. 

Lydeffektnivå, Lw Frekvensavhengige lydeffektnivåer fra en lydkilde. Danner grunnlaget for 

å vurdere og/eller sammenlikne kilder og for å beregne lydnivået i 

rommet. Enhet desibel (dB). 

Lydtrykknivå (støynivå) Beskriver lydstyrken (støy) i eller utenfor en bygning. Angis i NS8175 ved 

målestørrelsene A-veid ekvivalent lydtrykknivå (LpA,eq,T), A-veid 

maksimalt lydtrykknivå (LpA,max=), C-veid maksimalt lydtrykknivå (LpC,max) 

eller oktavbåndnivåer, og med enheten desibel (dB). 

Natt lydnivå, Lnight A-veid ekvivalent lydtrykknivå for nattperioden på 8 timer. 

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

Gul og rød sone Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  
 
Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

Støysone Sone for støy angitt på kart som er definert av myndigheter, og der 

sonegrensene er fastsatt ved gitte nivåer for støy. 

Uteareal Område nær en aktuell bygning hvor mennesker oppholder seg, og som 

er avsatt for rekreasjon slik som sitteområde, lekeplass, balkong. 

Utendørs lydkilde Lydkilde som ikke er en integrert del av en bygning, som vegtrafikk, tog, 

fly, trikk, industri o.l., samt strukturlyd fra tunneler og kulverter med 

vegtrafikk og skinnegående trafikk. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt vegstrekning per år 

delt på 365 døgn. 

ÅDT-T, % tungtrafikk Andel av trafikken som består av tunge kjøretøy, lastebiler, store 

varebiler etc. 
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APPENDIX B - BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

Beregningsmetode 

Utendørs lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy5. 

Disse beregningsmetodene tar hensyn til følgende forhold: 

 

• Årsdøgntrafikk (ÅDT)  

• Prosentvis andel tungtrafikk  

• Hastighet  

• Trafikkfordeling over døgnet 

• Veibanens stigningsgrad  

• Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, støyskjermer o.l. 

• Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra terreng, bygninger, støyskjermer o.l. 

 

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

Trafikkdata 

Vegtrafikktallene som er brukt i beregningene er gjengitt i Tabell 9. Tallene er hentet fra 

dokumentet «Ålesund Molde Dimensjonerende trafikk» oversendt av oppdragsgiver 27.09.2021 

og oppdatert 09.02.2022. Tungtrafikkandel og fartsgrense er basert på nasjonal vegdatabank 

(NVDB). 

Tabell 9 Vegtrafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget. 

Veglinje 
ÅDT og % tunge 

referanse 2050 

ÅDT og % tunge 

fremtidig situasjon 2050 
Fartsgrense 

Fylkesveg 

662 
4000, 8% 4000, 8% 80 km/t 

Tabell 10 Døgnfordeling av biltrafikk. Antatt lik for lett- og tungtrafikk. 

Prosentvis fordeling over tidsintervall 

23:00-07:00 07:00-19:00 19:00-23:00 

10 % 74 % 16 % 

Kartgrunnlag og inngangsparametere 

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig kartgrunnlag. 

Beregningene er utført med SoundPLAN versjon 8.2. De viktigste inngangsparameterne for 

beregningene er vist i Tabell 11. 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). 

Tabell 11 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. 

Egenskap Verdi 

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

 
5
 Ministers, Nordic Council of, «Road Traffic Noise - Nordic Prediction Method,» 1996:525, TemaNord, 

Copenhagen, 1996. 
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Refleksjoner punktberegninger 3. ordens (lyd som er reflektert fra tre flater) 

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

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

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Beregningshøyde støysonekart 1,5 m 

Beregningshøyde fasadepunkter 2/3 opp på hver etasje 

Oppløsning støysonekart 10 x 10 m  

 



STØYSONEKART - Fv662 Julbøen - Baret - Støysonekart 1,5m referansealternativet

Internt prosjektnummer:

1350047552
Kunde:

Statens vegvesen

Situasjonsbeskrivelse:

Referansealternativet - Støysonekart 1,5 meter over terreng med fasadenivåer - Trafikktall for år 2050.

Kartutsnitt:

Hovedkart
Dato:

01-12-2022

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Rapport:
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ÅDT: 4000, fartsgrense 80 km/t, andel tungtrafikk 8%

ÅDT: 4000, fartsgrense 80 km/t, andel tungtrafikk 8%

ÅDT: 4000, fartsgrense 80 km/t, andel tungtrafikk 8%

ÅDT: 4000, fartsgrense 80 km/t, andel tungtrafikk 8%

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 10 x 10 m
Antall refleksjoner støysoner: 1
Antall refleksjoner fasadenivåer: 3  
Beregningshøyde støysoner: 1,5 m
Beregningshøyde fasader: 2/3 av etasjeh.



STØYSONEKART - Fv662 Julbøen - Baret - Støysonekart 1,5m fremtidig situasjon

Internt prosjektnummer:

1350047552
Kunde:

Statens vegvesen

Situasjonsbeskrivelse:

Fremtidig situasjon med ny GSV - Støysonekart 1,5 meter over terreng med fasadenivåer - Trafikktall for år 2050.

Kartutsnitt:

Hovedkart
Dato:

01-12-2022

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Rapport:

C-rap-001

X50101
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ÅDT: 4000, fartsgrense 80 km/t, andel tungtrafikk 8%

ÅDT: 4000, fartsgrense 80 km/t, andel tungtrafikk 8%

ÅDT: 4000, fartsgrense 80 km/t, andel tungtrafikk 8%

ÅDT: 4000, fartsgrense 80 km/t, andel tungtrafikk 8%

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 10 x 10 m
Antall refleksjoner støysoner: 1
Antall refleksjoner fasadenivåer: 3  
Beregningshøyde støysoner: 1,5 m
Beregningshøyde fasader: 2/3 av etasjeh.
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