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Bakgrunn og hensikt 
I forskrift om begrensning av forurensning, kapitel 5 om støy, § 5-11, er det stilt krav om 
støykartlegging av regionale, nasjonale eller internasjonale veger med mer enn 3 millioner kjøretøy 
per år. Det vil si veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 8220 kjøretøy. Videre skal det kartlegges for 
byområder med over 100.000 innbyggere, det betyr en årsdøgntrafikk på over 8220 kjøretøy. 

Denne rapporten viser samlede resultater av den strategiske støykartlegging som er gjennomført for 
alle riks- og fylkesveger med årsdøgntrafikk over 8220 utenfor byområdene (se under), samt 
informasjon om beregningsmetodikk, inngangsdata og usikkerhet. Resultatene fra bykartleggingen 
presenteres i egne rapporter. I bykartleggingene inngår to byområder i 2012: 

• Byområde 1: Oslo, Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Oppegård 
• Byområde 2: Fredrikstad, Sarpsborg 

 

Ansvarlig myndighet 
Det ulike myndighetenes ansvar i forbindelse med kartleggingen for vegtrafikk fremgår av tabellen. 

Tabell 1: Ansvarlig myndighet ved kartlegging av støy i henhold til forurensningsforskriften 

Etat Ansvar 

Statens vegvesen 

 

• Gjennomføring av støykartlegging langs riks- og 
fylkesveg. 

• Rapportering til fylkesmannen og 
fylkeskommunen. 

• Informasjon til publikum om resultater 

Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) • Nasjonal koordinering og oppfølging av 
kartlegging og rapportering 

• Rapportering til EU 

Kommunene • Koordinere og gjennomføre kartleggingen i 
byområdene.. 

• Rapportering til fylkesmannen og 
fylkeskommunen. 

• Informasjon til publikum om resultater. 
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Kartlagte vegstrekninger 
 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall meter riks- og fylkesveg som er kartlagt i hvert fylke. 
Kun vegstrekninger med årsdøgntrafikk over 8220 kjøretøy er kartlagt.  

Tabell 2: Oversikt over hvor mange meter riks- og fylkesveg som er kartlagt i hvert fylke 

Fylke Riksveg (Ev og rv) Fylkesveg Folkemengde Areal, km2 

Østfold 175 000 4000            274 827         4 182  

Oslo              599 230  454 

Akershus 355000 56 000            545 653         4 918  

Hedmark 116 000 4000            191 622       27 397  

Oppland 87 000 4000            186 087       25 192  

Sum Region Øst 733 000 68 000         1 797 419       62 143  

 
Region øst består for en stor del av landlige områder, men også en del større bysentra. Her bor det 
rundt 1,8 millioner mennesker (SSB 2011) og arealet er litt over 62 100 km2.  
 
I regionen er det er 733 000 m europa- og riksveg og 68 000 m fylkesveg som har en ÅDT som utløser 
kartleggingsplikten i henhold til EU-direktivet.  
 
Omtrent 385 000 meter riks- og fylkesveg med ÅDT over 8220 i kartleggingspliktige byområder er 
ikke tatt med i denne oversikten. Disse blir omtalt i egen rapport fra kartlegging av følgende 
byområder. 

Riks- og fylkesveger i Region øst 
Kartleggingspliktige riks- og fylkesveger i Region øst går gjennom både større byer, tettsteder og 
mindre tettsteder med spredt bebyggelse. Vegens omgivelser varierer fra bysentra med tett 
bebyggelse til landlige omgivelser med spredt bebyggelse og jord- og skogsbrukslandskap. Trafikken 
(mengde og sammensetning) og vegstandard varierer sterkt på de kartleggingspliktige vegene. 
Omtale av de mest vesentligste vegene i det enkelte fylke er omtalt nedenfor. 
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Østfold 
E6 i Østfold har motorvegstandard, med unntak av i Fredrikstad/Sarpsborg, og går i hovedsak utenfor 
alle byer og tettsteder i fylket. Trafikkmengden på E6 varierer fra ÅDT 13 700 kjøretøy i sør til 35 100 
kjøretøy i nord. Omgivelsene langs E6 består av kulturlandskap (dyrket mark) og naturlandskap (skog, 
innsjøer og elver). 
 
Ny E18 fra riksgrensen til Akershus grense er enten under planlegging eller utbygging og en del av ny 
E18 er ferdig bygget. Fra Riksgrensen til Momarken blir det tofelts motorveg med forbikjøringsfelter, 
fra Momarken til Vinterbro firefelts motorveg med midtdeler. Med unntak av Ørje sentrum vil ny E18 
gå utenfor alle tettsteder. Landskap langs ny E18 blir i hovedsak kultur- og/eller naturlandskap. 
 
Eksisterende E18 har svært varierende vegstandard og går gjennom de fleste tettsteder. Landskapet 
langs eksisterende E18 består av kulturlandskap (dyrket mark) og naturlandskap (skog, innsjøer og 
elver). Trafikkmengden på E18 varierer fra ÅDT på 5 700 kjøretøy ved riksgrensen til ÅDT 11 700 
kjøretøy ved Akershus grense. 
 
Andre store støykilder er Rygge flyplass i Rygge/Råde kommune og støy fra jernbanen. 
 
Akershus 
I øst går E18 gjennom alt fra spredt bebyggelse til tett bebyggelse langs motorvegen og 
trafikkmengden varierer fra ÅDT 11 700 ved Østfold grense til ÅDT 15 200 ved Oslo grense. 
E18 i vest har sammenhengende tett randbebyggelse bestående av boliger, næringsbygg, «lett» 
industri og lagervirksomhet. Trafikkmengden varierer fra ÅDT 45 000 ved Buskerud grense til ÅDT 
89 000 ved Oslo grense. 
 
E6 har fra spredt bebyggelse til tett bebyggelse langs firefelten. Trafikkmengden varierer fra ÅDT 
29 100 ved Østfold grense til ÅDT 42 900 ved Oslo grense. I nord varierer trafikkmengden på E6 fra 
ÅDT 69 000 ved Oslo grense til ÅDT 12 100 ved Hedmark grense. 
 
Andre store støykilder er Gardermoen flyplass i Ullensaker/Nannestad kommune og støy fra 
jernbanen. 
  
Hedmark 
E6 har fra spredt bebyggelse til middels tett bebyggelse og trafikkmengden varierer fra ÅDT 11 800 i 
nord til ÅDT 17 900 i sør. Landskap, med unntak av byer og/eller tettsteder, består av natur- og noe 
kulturlandskap. 
 
Andre store støykilder er jernbanen.  
 
Oppland 
E6 går gjennom spredt bebyggelse til middels tett bebyggelse og trafikkmengden varierer fra ÅDT 
11 900 i nord til ÅDT 15300 i sør. Landskap, med unntak av byer og/eller tettsteder, består av natur- 
og noe kulturlandskap. 
 
Andre store støykilder er jernbanen.  
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Gjennomførte støytiltak  
 

Gjennomførte tiltak i henhold til forurensningsforskriften 
 

I Region øst er det i perioden 2007-2011 gjennomført støyreduserende tiltak på 108 boenheter i 
henhold til forurensningsforskriften. Støytiltakene er i hovedsak fasadetiltakene, dvs. innsetting av 
lydvinduer og/eller dører, forsterking av vegg og/eller tak og montering av mekanisk balansert 
ventilasjonssystem. 

Fylke 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 

Østfold    12 9 21 

Akershus 4 4 8 6 14 36 

Oslo 0 0 4 1 2 7 

Hedmark 0 18 1 2 0 0 20 

Oppland 8 1 0 5 10 24 

Sum Region Øst 12 23 14 24 35 108 

 

1. 1 hybelbygg med 17 boenheter og en bolig har fått tiltak. 
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Gjennomførte tiltak i henhold til støyretningslinjen (T-1442) 
 

I Region øst er det i perioden 2007-2011 gjennomført støyreduserende tiltak på 624 boenheter i 
henhold til støyretningslinjen T-1442. Støytiltakene kan være områdeskjerm og/eller jordvoll, lokal 
støyskjerm, fasadetiltakene eller en kombinasjon av disse støyreduserende tiltakene. 

 

Fylke 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 

Østfold 7 11 0 154 12 66 13 73 14 300 

Akershus 0 0 40 15 10 65 

Oslo 0 0 10 25 0 35 

Hedmark 25 1 13 3 50 5 16 7 30 9 134 

Oppland 18 2 12 4 52 6 7 8 1 10 90 

Sum Region Øst 50 25 306 129 114 624 

 
1. Av disse er det 21 som har fått områdeskjerm/jordvoll med lengde ca. 1100 m. 
2. Alle disse har fått områdeskjerm/jordvoll med lengde ca. 900 m. 
3. Ingen av disse har fått områdeskjerm/jordvoll, kun fasadetiltak og/eller lokalskjerm. 
4. Alle disse har fått områdeskjerm/jordvoll med lengde ca. 600 m. 
5. Av disse er det 39 som har fått områdeskjerm/jordvoll med lengde ca. 2670 m, resten har fått 

lokalskjerm og/eller fasadetiltak. 
6. Av disse er det 28 som har fått områdeskjerm/jordvoll med lengde ca. 1760 m, resten har fått 

lokalskjerm og/eller fasadetiltak. 
7. Av disse er det 5 som har fått områdeskjerm/jordvoll med lengde ca. 400 m, resten har fått 

lokalskjerm og/eller fasadetiltak. 
8. Av disse er det 7 som har fått områdeskjerm/jordvoll med lengde ca. 250 m 
9. Av disse er det 7 som har fått områdeskjerm med lengde ca. 220 m 
10. Fasadetiltak og/eller lokalskjerm. 
11. Av disse er det 5 boliger som har fått områdeskjerm og to boliger som har fått fasadetiltak langs 

E18. 
12. Av disse har 60 boliger fått områdeskjerm og 90 boliger har fått fasadetiltak på E6. I tillegg har 4 

boliger fått områdeskjerm langs rv. 21. 
13. Av disse er det 20 boliger som har fått lokal støyskjerm og 39 boliger som har fått fasadetiltak 

langs E6. Langs fv. 119 har 3 boliger fått områdeskjerm med lengde på 100 m. Langs fv. 116 er 
det 2 boliger som har fått områdeskjerm på 50 m og 1 bolig har fått fasadetiltak. Langs fv. 921 
har 1 bolig fått lokalskjerm på 20 m. 

14. Av disse er det 29 boliger som har fått lokale støyskjerm og 43 boliger har fått fasadetiltak på E6. 
På rv. 21 har 1 bolig fått skjerm på 10 m. 
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Gjennomførte tiltak i henhold til handlingsplan støy 2007-2012 
 
I 2007 var Oslo det eneste byområdet som skulle kartlegge støy og lage handlingsplan. I tillegg til 
støytiltakene som er nevnt ovenfor er det også gjennomført rehabilitering av eksiterende 
støyskjermer. 
 
Fylke 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 

Oslo  20    20 1 

 
1. Rehabilitering av to skjermer langs Mosseveien og Østre Aker vei skjermer til sammen 20 

boenheter. 
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Beregningsmetoder og forutsetninger 
 

Beregningsmetode og verktøy 
NorStøy er Statens vegvesens støyberegningsløsning. NorStøy ble også benyttet i forrige kartlegging 
av utendørs støy i henhold til forurensningsforskriften i 2007, da langs veger med ÅDT over 16400 1. 

NorStøy omfatter en støyberegningsmodul som benytter Nord2000 Road Engineering Method, og et 
GIS-basert verktøy for å kjøre denne metoden. En mer detaljert beskrivelse av beregningsmetoden 
finnes i Håndbok 290 Brukerveileder Nord2000 Road2. Håndboken er en direkte oversettelse av 
rapporten «Users’ Guide Nord2000 Road», samt en beskrivelse av hvilke tilpasninger og valg som er 
gjort i forbindelse med implementering av metoden Nord2000 Road i NorStøy. 

Støyberegninger i Region øst er gjennomført med NorStøy versjon 2.3 (NorCalc versjon 3.0.83 og 
3.0.112). 

 

Grunnlagsdata og beregningsforutsetninger 

Datagrunnlaget som benyttes i NorStøy er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), Felles 
Kartdatabase (FKB), samt det nasjonale registeret for grunneiendommer, adresser og bygninger 
(GAB). I perioden 2007 - 2009 tok alle landets kommuner i bruk matrikkelen som det offisielle 
registeret for eiendom, bygning og adresse. Matrikkelen har nå fullt ut erstattet GAB-registeret, men 
i denne rapporten, og aktuelle referanser om grunnlagsdata, omtales bygningsdata som GAB-data. 
 
Originaldataene er i liten grad modellert og innsamlet med tanke på bruk i støyberegning, og det er 
derfor knyttet noen utfordringer til leveranse av et egnet datagrunnlag. 
Det er derfor etablert et sett med produksjonsløyper som så langt det er mulig tilpasser dataene for 
bruk i NorStøy. Dokumentene Data leveranse til NorStøy del I og del II3 beskriver leveransene. 
 
NorStøy versjon 2.3 Brukerveileder4 inneholder detaljert beskrivelse av beregningsverktøy og 
standard beregningsforutsetninger. 

Grunnlagsdata brukt i denne beregningen er hentet ut i perioden høsten 2010 til våren 2011. 
Terreng- og beregningsgrid brukt i beregningene er 10X10 m. 

 

 

 

                                                           

1 Kartlegging av utendørs støy langs høyt trafikkerte riksveger i henhold til kapittel 5 i forurensningsforskriften, 
Vegdirektoratet 2007 
2 Håndbok 290 Brukerveileder Nord2000 Road, Norsk oversettelse og implementering i NorStøy, 
Vegdirektoratet 2011. 
3 Dataleveranse til NorStøy Del 1: Databeskrivelse Versjon 3.0 Knut Jetlund Statens vegvesen Region øst – 
Geodata, À jour pr 30. november 2011 
4 NorStøy versjon 2.3 Brukerveileder Statens vegvesen Vegdirektoratet, november 2011 
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Terrengdata 

Terrengmodellenes vertikale oppløsning kan tilpasses ut fra om det dreier seg om tettbebygde eller 
grisgrendte områder, men oppløsningen må være konstant innenfor en modell. Som standard 
brukes en oppløsning på 10X10. Terrengmodellen sin kvalitet er direkte avhengig av 
grunnlagsdataene sin posisjonsnøyaktighet. Nøyaktigheten avhenger av hvilken innsamlingsmetode 
som har vært brukt, og av om data er ajourført i forbindelse med eventuelle terrenginngrep. Det 
beste grunnlaget er ferske data basert på laserskanning, der dataene i utgangspunktet består av en 
punktsky med nøyaktighet som gjerne ligger på cm-nivå. Det dårligste datagrunnlaget kommer fra 
eldre fotogrammetriske kartlegginger i kupert terreng med tett skog, der det gjerne kun finnes usikre 
høydekurver med 5m ekvidistanse. Ved generering av terrengmodellen benyttes de beste 
tilgjengelige dataene, men ettersom kvaliteten på disse vil kunne variere langs en strekning, vil også 
kvaliteten på den ferdige terrengmodellen variere. 
 

Marktype  

Det finnes ikke noe datasett som direkte beskriver bakkens hardhet. Datasettet avledes av FKB-
datasettene Arealressurs (AR5) og Arealbruk, ved hjelp av angitte omkodingstabeller nærmere 
beskrevet i dokumentet Data leveranse til NorStøy del I. 
 

Støyskjermer og voller 

Støyskjermer, rekkverk, murer, gjerder, skjæringer, voller og lignende med vertikale flater vil kunne 
dempe og/eller reflektere støy. Det finnes ikke noe datasett verken i NVDB eller FKB som er 
komplette med hensyn til støyberegninger, selv om støyskjermer, rekkverk og voller finnes både som 
vegobjekter i NVDB og som kartobjekter i FKB. Geometrien for objektene vil normalt være mye bedre 
i FKB enn i NVDB. Objektenes egenskaper er imidlertid kun registret til en viss grad i NVDB.  
 
For å kunne tilrettelegge et best mulig datasett med støyskjermer baseres leveransen på data fra 
både NVDB og FKB. Overlappende objekter blir så langt det er mulig eliminert ved hjelp av 
geometrisk matching, som omtales mer detaljert i dokumentet Dataleveranse til NorStøy del I. 
 
Støyskjermer i Oslo og Akershus er kvalitetssikret med nye innmålinger (lengde, høyde og 
koordinater). 
 
Bygninger 

Bygninger beskrives med 3-dimensjonale bygningsdata, i form av flater, linjer og punkt med 
bygningsnummer. Datagrunnlaget for datasettet bygninger er kombinasjon av data fra FKB-
datasettet Bygninger og data fra GAB. 
 
For beregningene i NorStøy er det ønskelig med best mulig 3D-representasjon av bygningene. 
Alle flater, mønelinjer og bygningspunkt gjennomgår en kontroll og eventuell manipulering for å sikre 
at de leveres med 3D geometri. Prosessen er nærmere beskrevet i dokumentet Dataleveranse til 
NorStøy del I. 
 

 

 



O:\1\Res\16040 Transportanalyse og miljø\Stoy_Region-Ost\02_Forurensninsforskriften støy\DEL-III_Utendørs 
kartlegging\Strategisk Støykartlegging\1_Strategisk Støykartlegging 2012\FM-Strategisk støykartlegging-2012.docx 

Veg og trafikkdata 

Informasjon om veger og trafikk hentes fra NVDB. I NVDB finnes det trafikkdata uttrykt ved 
årsdøgntrafikk (ÅDT) for hele riks- og fylkesvegnettet. I tillegg finnes det informasjon om 
prosentandeler lette og tunge kjøretøy, og fartsgrenser. Det er benyttet fylkesvis standardfordeling 
av trafikken over døgnet.  
 
Veileder innsamling og beregning av trafikkdata til støykartlegging5 beskriver metoder for 
registrering av trafikkdata og bearbeiding av registrerte data.  
 
Del 2 i rapporten Brukerveileder Nord200 Road gjør rede for de valg og tilpasninger som er gjort i 
forbindelse med implementering av Nord2000 Road i NorStøy, blant annet for kjøretøy, trafikk 
(hastighet og stigning) og veg (kjørefelt og vegdekketype). 
 
I Region øst har trafikkdataseksjonen foretatt en grundigere kvalitetssjekk av riks- og fylkesveger med 
ÅDT over 8200 kjøretøy utenfor byområder. Tilsvarende har de foretatt en kvalitetssjekk av alle riks- 
og fylkesveger med ÅDT over 500 kjøretøy i kartleggingspliktige kommuner i Region øst. 
 
Trafikkdata brukt i beregningene er fra 2009 eller 2010, men er fremskrevet til 2011 i NorStøy.  

 
Meteorologi 

Det er ikke tatt hensyn til varierende meteorologi gjennom året eller stedsvise forskjeller. Verdiene 
som er benyttet for alle beregningene er også gjengitt i Del 2 i rapporten Brukerveileder Nord2000 
Road. 

Støyplage indeks (SPI) 

Folk opplever støyplager fra ulike kilder. Noen typer kilder oppleves som mer plagsomme enn andre. 
For eksempel viser en rekke undersøkelser at støy fra togtrafikk oppleves som mindre plagsom enn 
støy fra veitrafikk ved samme lydnivå. Det er derfor behov for en felles indikator som tar hensyn til 
forskjeller mellom kildene. SPI (støyplageindeks) er en slik indikator. 
 
SPI er basert på internasjonale undersøkelser 
Indeksen er basert på dose-responsundersøkelser fra en rekke nord- og mellomeuropeiske land, 
samt USA, Canada og Australia. Undersøkelsene har blitt sammenstilt av et internasjonalt anerkjent 
fagmiljø i Nederland, forskningsinstituttet TNO.  
Til sammen 58 000 personer er blitt intervjuet og har oppgitt hvor plaget de er. Samtidig ble 
støynivået personene var utsatt for målt eller beregnet. Dette har gitt grunnlag for å etablere dose-
responskurver for veitrafikk, jernbane og fly. 
 
Plagegrad 
Ved TNO er også resultatene fra de internasjonale undersøkelsene brukt til å utarbeide kurver over 
gjennomsnittlig plagegrad ("annoyance score") for ulike støykilder ved ulike støynivåer. Ulike skalaer 
for plagethet i de forskjellige undersøkelsene er konvertert til en felles skala fra 0 til 100, hvor 0 er 
ingen plage og 100 er maksimal plagegrad. 

                                                           

5 Veileder innsamling og beregning av trafikkdata til støykartlegging, VD rapport Nr. 48,Vegdirektoratet 2011 
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Figuren over viser kurver med sammenhengen mellom gjennomsnittlig plagegrad og støynivå for 
veitrafikk, togtrafikk og flytrafikk. For alle kildene er det benyttet støynivå i Lden.  
  
For industri er dose-responsforholdene noe dårligere undersøkt, men nye undersøkelser viser at jevn 
industristøy har samme plagegrad som veitrafikk.   
Tiltak rettet mot reduksjon av innendørs støynivå, for eksempel fasadetiltak, registreres også i 
indeksen. Dette gjøres ved hjelp av en forenklet metode, hvor reduksjon i innendørs støynivå vektes 
med 70 prosent av reduksjon i utendørs støynivå. Følgende eksempel kan illustrere dette: 10 dB 
reduksjon inne tilsvarer 7 dB reduksjon utendørs. Dette skyldes at vi ikke reduserer plagen like mye 
ved å kun redusere støynivået inne i boligen. 
 
Beregning av SPI 
SPI beregnes ved at vi multipliserer antall personer utsatt for ulike støynivåer fra en kilde med 
gjennomsnittlig plagegrad for det aktuelle støynivået. Gjennomsnittlig plagegrad kan vi finne ved å 
bruke ligningene for de ulike plagegradskurvene.   
 
Gjennomsnittlig plagegrad (GP) regnes ut etter følgende formel: GP = 1,58 • (Lden – 39,4).  
SPI (støyplageindeks) regnes ut for hver bolig og akkumuleres innenfor hvert intervall.  
Formel: SPI = antall personer * GP/100. 
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Forslag til forbedringer til neste kartlegging. 
 

Meteorologi 
Det blir per i dag ikke tatt hensyn til meteorologiske variasjoner med hensyn til sted eller tid. Det 
forventes at det vil bli krav om å ta hensyn til dette innen neste kartlegging i 2017, og Statens 
vegvesen vil vurdere metoder for å ta inn variasjoner i norsk klima innen 2017. Beregningsmetoden 
Nord2000 Road er egnet til dette. Det er meteorologiske data for lokale variasjoner som utgjør 
utfordringen. 
 
Terrengdata 
Nøyaktigheten på terrengdata avhenger spesielt av hvilken innsamlingsmetode som har vært brukt, 
og om data er ajourført i forbindelse med terrenginngrep. Vegetasjon og ruhet påvirker også 
nøyaktigheten. Innenfor en strekning som skal støyberegnes vil kvaliteten kunne variere, på grunn av 
at ulike deler av strekningen har vært kartlagt med ulike metoder til ulik tid. 
Det beste grunnlaget er ferske data basert på laserskanning, der dataene består av en punktsky med 
nøyaktighet som gjerne ligger på cm-nivå. Det dårligste datagrunnlaget kommer fra eldre 
fotogrammetriske kartlegginger i kupert terreng med tett skog. Her kan det være bare usikre 
høydekurver med 5 meters ekvidistanse. 
Ved generering av terrengmodellen benyttes de beste tilgjengelige dataene. Ettersom kvaliteten på 
disse vil kunne variere langs en strekning, vil imidlertid også kvaliteten på den ferdige 
terrengmodellen variere internt. 
 
Bygningsnummer og linjer/høyder 
Det er en rekke problemstillinger knyttet til bygningsdata. Disse er utfyllende beskrevet i . 
Den viktigste problemstillingen, og der det er størst forbedringspotensial, er manglende 3D-geometri 
for bygningene. Geometrien finnes i dag i beste fall i form av en takflate med 3D-koordinater på 
knekkpunkter for avgrensningslinjene, og en 3D-mønelinje. 
 
Støyskjermer og støyvoller 
Det er noen mangler i Statens vegvesens databaser for støyskjermer, og dette vil det bli arbeidet for 
å komplettere. Manglene går både på fullstendighet og manglende egen-geometri, se utfyllende 
beskrivelse i vedlegg 5. Støyvoller er for en stor del fraværende, fordi de ikke krever vedlikehold, og 
derfor ikke er registrert som element i Statens vegvesens registre. Det er behov for et enhetlig 
register for støyskjermer og voller. Ved å benytte mer nøyaktige kart kan terrengvariasjoner, 
inkludert støyvoller, beregnes mer nøyaktig. Dette krever imidlertid større regnekapasitet, og vil 
være en avveining i forhold til beregningstid. 
 
Rekkverk 
I forrige kartlegging ble alle rekkverk langs riksvegene registrert som skjermer, dvs. tette. Hoveddelen 
av våre rekkverk er imidlertid åpne, som stålrekkverk med skinne, rørrekkverk etc. Selv om 
rekkverkene er lagt inn med riktig høyde, vil registrering av rekkverk som en skjerm til en viss grad 
påvirke lydbanen og dermed beregningsresultatene. I denne kartleggingen er dette i hovedsak rettet 
opp, men det kan forekomme rekkverk som er registrert som skjerm. Til neste kartlegging vil det 
være behov for ytterligere opprydding. 
 
Trafikkfordeling 
I denne kartleggingen er det benyttet standard fordeling av trafikken over døgnet. I forrige 
kartlegging ble det vurdert variasjon i trafikken på en rekke riksveger og europaveger, og variasjonen 
ble funnet såpass liten at det ansees som tilfredsstillende å benytte en felles fordeling for alle riks- og 
fylkesveger. 
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Antall støyutsatte i blokkbebyggelse  
Det bør arbeides for å finne en riktigere metode for å anslå antall støyutsatte i blokker og bygårder, 
slik at de som bor på ”stille side” ikke inkluderes.  

Usikkerhet 
 
Generell usikkerhet i beregningsmetoden Nord2000 Road er innenfor 3 dB for avstander under 100 
meter (90 % konfidensintervall). For avstander opp til 500 meter vil usikkerheten være større. I tillegg 
kommer usikkerheter som skyldes inngangsdata, for eksempel årsdøgntrafikk, hastighet, data om 
støyskjermer og voller etc. Videre vil det i praksis være store lokale variasjoner i lydnivå på grunn av 
meteorologiske forhold, som det ikke er tatt hensyn til i denne kartleggingen. 
 
For alle faktorer er det benyttet beste tilgjengelige inngangsdata i beregningene, og det anses i dag 
ikke som realistisk med bedre kvalitetsnivå ut fra det grunnlagsmaterialet som eksisterer. Ved bruk 
av dataene må det imidlertid tas hensyn til at det er en betydelig utsikkerhet knyttet til denne typen 
beregninger av store områder som strekker seg så langt som 500 meter ut fra støykilden. 
 
 
Usikkerhet i resultater for antall støyutsatte 
Det høyeste av beregnete støynivåer rundt et bygg (beregnet som fasadepunkter) blir koblet til antall 
personer i bygningen. Denne forenklingen medfører at alle beboere i en bygning, eller alle elever ved 
en skole, blir koblet til det høyeste støynivået bygningen er utsatt for. Fremgangsmåten er i henhold 
til anbefaling i Good Practice Guide. Metoden medfører en klar overvurdering av antall støyutsatte, 
eksempelvis for blokker der det er adskilte leiligheter mellom støyutsatt side og ”bakside”/stille side.  
 
På en og samme skole eller institusjon kan det knyttes flere bygningsomriss. Opplysninger om antall 
plasser er knyttet opp til den enkelte skole/institusjon, men ikke fordelt på byggene. Alle plasser blir 
derfor tilordnet den mest støyutsatte bygningen, og det høyeste støynivået på denne fasaden. Dette 
gir også en overestimering av antall støyutsatte personer. 
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Kartleggingsresultater 
 
Når man beregner vegtrafikkstøy i NorStøy for strategisk kartlegging blir det gjort for å produsere to 
typer resultater: Støysonekart og støyrapport (statistikk over antall støyutsatte personer og 
bygninger).  
 
Støysonekart 
NorStøy beregner støynivåene Lden og Lnight i fire meters høyde i punkter med en innbyrdes avstand 
som defineres av den som starter beregningen. For støykartlegging utenfor byområder er avstanden 
mellom beregningspunktene satt til 10 meter. Ut fra støynivåene i disse beregningspunktene blir det 
generert støysonekart for Lden og Lnight som presenteres i kart. Støysonekartene genereres i henhold til 
veilederen til kapittel 5 i forurensningsforskriften. Tabellen nedenfor er tatt fra veilederen og viser 
hvordan støysonene skal inndeles og farges.  
 
Støysone, db Farge Eksempel 
50 - 54 Grønn  
55 - 59 Gul  
60 - 64 Okergul  
65 - 69 Karminrød / mørke rød  
70 - 74 Lilla  
Over 75 Blå  
 
Det blir i tillegg beregnet støynivå Lden og Lnight ved fasadene til alle støyfølsomme bygninger. 
Resultatene fra disse beregningene blir summert opp i tabeller som viser hvor mange personer og 
bygninger innenfor hver bygningskategori som har fasadestøy innenfor gitte 5 dB-intervaller. 
 
Se vedlegg 4 for kommunevise støysonekart.  
 
Støyrapport 
Støyrapportene er en oppsummering av støyeksponering på bygning, person og arealnivå. 
 
Forklaring til støyrapport 
Antall personer pr. privathusholdning hentes (fylkesvis) fra denne statistikken: 
http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/tab-2006-12-07-02.html. 
 
Boliger  Bygningstyper  
Helårsboliger, privat  111-113, 121-124, 131-136, 141-146, 191-193 og 199  
Helårsboliger, annet  151-152, 159, 811-813, 819  
Barnehager  611 og 612  
Skoler  613-616, 619, 621, 622 og 629  
Institusjoner  711-714, 719, 721-723 og 729  
 
Se vedlegg 3 for forklaring av bygningstyper. 
 
Avrundingsreglene foreskriver avrunding på hundredelen slik: 

49,94 rundes av nedover til 49,9. 
49,95 rundes av oppover til 50,0. 
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Når vi rapporterer på intervallene, er avrundingen slik: 
Intervallet 50–54 dB kan inneholde verdier fra 49,95 til og med 54,94. 
Intervallet 55–59 dB kan inneholde verdier fra 54,95 til og med 59,94. 
Etc. 

 
Tallene i tabellene nedenfor er, i henhold til retningslinje fra EU, avrundet til nærmeste hundre (eks. 
5200 = mellom 5150 og 5249; 100 = mellom 50 og 149; 0 = mindre enn 50) 
 
Tabell 3: Lden, antall eksponerte personer i boliger. 

Lden 55-59  60-64 65-69 70-74 >= 75 Sum 

Personer med stille side 4600 3800 3400 1650 0 10050 

Personer uten stille side 12200 5800 2400 400 0 20800 

Sum personer i helårsbolig 16800 9600 5800 2100 0 34300 

 

Tabell 4: SPI Helårsboliger. 

SPI 55-59  60-64 65-69 70-74 >= 75 Sum 

SPI helårsboliger 4700 3500 2600 1100 0 11900 

 

 

Tabell 5: Lnight, antall eksponerte personer i boliger. 

Lnight 50-54 55-59  60-64 65-69 >= 70 Sum 

Personer med stille side 3900 3500 2200 100 0 9700 

Personer uten stille side 7200 3100 800 0 0 11100 

Sum personer i helårsbolig 11100 6600 3100 200 0 21000 
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Tabell 6: Lden, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner. 

Lden 55-59  60-64 65-69 70-75 >= 75 Sum 

Helårsboliger (privat) 7200 4100 2500 900 0 14700 

Helårsboliger (annet) 100 100 0 0 0 200 

Barnehager 0 0 0 0 0 0 

Skoler 100 0 0 0 0 100 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

 

Tabell 7: Lnight, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner. 

Lnight 50-54 55-59  60-64 65-69 >= 70 Sum 

Helårsboliger (privat) 4800 2800 1300 100 0 9000 

Helårsboliger (annet) 100 0 0 0 0 100 

Barnehager 0 0 0 0 0 0 

Skoler 0 0 0 0 0 0 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

 

Tabell 8: Samlet areal, helårsboliger og personer (i hundre). 

Lden  >= 55  >= 65 >= 75 

Areal (km2) 200 50 0 

Helårsboliger 150 0 0 

Personer  300 100 0 

 

Se vedlegg 2 for samlerapport for Region øst uten avrundinger.  
 
I vedlegg 5 ligger støyrapporter for den enkelte kommune i Region øst. 
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Stille områder 
 

Det er ingen stille områder langs kartleggingspliktige veger med ÅDT over 8 200 kjøretøy i Region øst, 
og blir derfor ikke videre omtalt i denne rapporten. Av kartleggingspliktige byområder er det kun 
Oslo kommune som har stille områder fra kartleggingen i 2007. 
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Vedlegg 1: Kartlagte vegstrekninger i Region øst. 
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Vedlegg 2: Rapport i henhold til EUs direktiv 2002/49/EF 

RAPPORT REGION ØST – 2011 
 

 

 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 4617 3821 3429 1654 15 13539 
Personer uten stille side 12224 5801 2402 449 19 20892 
Sum pers. i helårsbolig 16835 9625 5828 2108 34 34434 
 
 
 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 
SPI Helårsboliger 4718 3464 2566 1067 20 11834 

 
 
Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 3943 3453 2227 129 0 9756 
Personer uten stille side 7187 3116 843 48 0 11199 
Sum pers. i helårsbolig 11129 6573 3072 179 0 20955 
 
 
 
 
 
 
Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsbolig (privat) 7216 4114 2533 921 15 14799 
Helårsbolig (annet) 65 61 1 10 0 137 
Barnehage 23 18 3 0 0 44 
Skole 58 26 10 4 0 95 
Helseinstitusjoner 9 11 2 1 0 23 
 
 
Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsbolig (privat) 4837 2825 1342 80 0 8984 
Helårsbolig (annet) 70 3 10 0 0 83 
Barnehage 23 6 0 0 0 29 
Skole 34 17 6 0 0 57 
Helseinstitusjoner 12 1 3 0 0 16 
 
 
 
 
 
Lden >= 55 >= 65 >=75 

Areal 165,39 49,06 10,26 

Helårsbolig 151 32 0 

Personer 346 78 0 
  

Personer i helårsboliger 

Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (hundre) 
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Vedlegg 3: Kartleggingspliktige bygningstyper 
 
Bygningstype 

 111 ENEBOLIG 611 LEKEPARK 

112 ENEBOLIG M/HYBEL/SOKKELLEIL. 612 BARNEHAGE 

113 VÅNINGSHUS 613 BARNESKOLE 

121 DEL AV TOMANNSBOLIG-VERTIKAL 614 UNGDOMSSKOLE 

122 TOMANNSBOLIG, HORISONTALDELT 615 KOMB. BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

123 DEL AV VÅNINGH. TOMANNSB/VERT. 616 VIDEREGÅENDE SKOLE 

124 VÅNINGSH. TOMANNSB./HORISONT. 619 ANNEN SKOLEBYGNING 

131 DEL AV REKKEH. M/3-4 BOLIGER 621 UNIV./HØGSKOLE M/AUDITOR.LESES 

132 DEL AV REKKEH M/5 BOLIG EL.FL 622 SPESIALBYGNING 

133 DEL AV KJEDE/ATR.H INNT.4 BOL. 629 ANNEN UNIVERSITET/HØGSKOLEBYGN 

134 DEL AV KJ/ATR.H M/5 BOL. EL FL 711 LOKALSYKEHUS 

135 TERRASSEHUS 712 SENTRALSYKEHUS 

136 ANDRE SMÅHUS M/3 BOLIGER EL FL 713 REGION-, UNIVERSITETSSYKEHUS 

141 BOLIGBLOKK PÅ 2 ETASJER 714 SPESIALSYKEHUS 

142 BOLIGBLOKK PÅ 3 OG 4 ETASJER 719 ANNET SYKEHUS 

143 BOLIGBLOKK PÅ 5 ETASJ. EL. MER 721 SYKEHJEM 

144 SAM.BYGD BOLIGBYGG PÅ 2 ETASJE 722 BO- OG BEHANDLINGSSENTER 

145 SAM.BYGD BOLIGBYGG PÅ 3-4 ETG 723 REHABILITER.INSTITUSJON.KURBAD 

146 SAM.BYGD BOLIGB. PÅ 5 ETG.EL.M 729 ANNET SYKEHJEM 

151 TRYGDEB.,ALDERSHJEM,HVPU-BOL. 811 LANDSFENGSEL 

152 STUDENTHJEM/STUDENTBOLIGER 812 HJELPEFENGSEL, KRETSFENGSEL 

159 ANNEN BYGNING FOR BOFELLESSKAP 813 ARBEIDSKOLONI 

191 KOMBINERT BOLIG > ANNET AREAL 819 ANNEN FENGSELSBYGNING 

192 KOMBINERT BOLIG < ANNET AREAL   

193 BOLIGBRAKKER   

199 ANNEN BOLIGBYG.(SEK. REINDRIFT   

 

  



O:\1\Res\16040 Transportanalyse og miljø\Stoy_Region-Ost\02_Forurensninsforskriften støy\DEL-III_Utendørs 
kartlegging\Strategisk Støykartlegging\1_Strategisk Støykartlegging 2012\FM-Strategisk støykartlegging-2012.docx 

Vedlegg 4:  Støysonekart 
  Se CD. 
 
Vedlegg 5:  kommunevise støyrapporter 
  Se CD 
 
Vedlegg 6:  Dataleveranse til NorStøy Del 1. 

Se CD 
 
Vedlegg 7:  NorStøy – Detaljspesifikasjon 
  Se CD 
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