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Bakgrunn og hensikt 
Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, kapitel 5 om støy, stiller krav om 
støykartlegging av byområder med over 100.000 innbyggere og støykartlegging av regionale, 
nasjonale eller internasjonale veier med mer enn 3 millioner kjøretøy per år, det betyr en 
årsdøgntrafikk på over 8220 kjøretøy. 

Denne rapporten viser samlete resultater av den strategiske støykartlegging som er gjennomført for 
alle riksveger med årsdøgntrafikk over 8220, samt informasjon om beregningsmetodikk, 
inngangsdata og usikkerheter. Rapporten inkluderer ikke beregningsresultater fra bykartleggingen.  
Resultatene fra bykartleggingen presenteres i egne rapporter. 

 

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

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. 

Informasjon til publikum om resultater 

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

Kommunene Koordinere og gjennomføre bykartleggingen. 

Rapportering til fylkesmannen. 

Informasjon til publikum om resultater. 
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Kartlagte vegstrekninger 
 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall meter riksveg og fylkesveg som er kartlagt i hvert fylke. 
Kun vegstrekninger med årsdøgntrafikk over 8220 (>=8200) kjøretøy er kartlagt.  

 

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

 Riksveg 

(m) 

Fylkesveg 

(m) 

Hordaland 22909 35525 

Sogn og Fjordane 3518 0 

Rogaland 31664 52086 

Sum Region vest 58091 87611 

 

I Rogaland er følgende veger tatt med i beregningen: 
- En kort bit av fv. 510 i Sola kommune, vest for byområdet på Nord-Jæren. Ca. 1500 m. 
- Fv. 44 sørvest for byområdet i Sandnes, Klepp, Time og Hå, med tilkoblingene, fv. 254, 506 og 

510. Totalt ca. 23 100 m. 
- Rv. 13 og fv. 516 øst for byområdet. Riksveg ca. 2600 m. Fylkesveg ca. 1800 m.  
- E39 i Sandnes, sørøst for byområdet. Ca. 8500 m. 
- Rv. 44 og fv. 44 i Eigersund. Riksveg ca. 200 m. Fylkesveg ca. 1300 m. 
- E39, E134, rv. 47, fv. 831, fv. 835, fv. 838, fv. 875, fv. 922, fv. 939 og fv. 939 i Haugesund, 

Karmøy og Tysvær. Riksveg ca. 20 300 m. Fylkesveg ca. 24 400 m.   

I Rogaland ligger alle vegene i kartleggingen i, eller i tilknytning til, byer og tettsteder. Andre 
hovedkilder til støy vil være industri og eventuelt landbruk.  
 
I Hordaland er følgende veger tatt med i beregningen: 

- Askøy: Fv. 562 ca. 9500 m, fv. 563 ca. 4500 m 
- Fjell: Rv.55 ca. 6400 m, ev.555 ca. 2000 m, fv.561 ca. 9000 m, fv. 209 ca. 500 m 
- Lindås: E39 ca. 1700 m, fv. 57 ca. 3400 m 
- Meland: E39, ca. 2500 m 
- Odda: Rv. 13 ca. 100 m 
- Os: E39 ca. 8000 m, fv.552 ca. 2800 m 
- Stord: E39 ca. 2900 m, fv. 61 ca. 900 m, fv. 544 ca. 1800 m 
- Voss: E39 ca. 500 m, fv. 15 ca. 900 m 
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I Hordaland ligger alle vegene i kartleggingen i, eller i tilknytning til, byer og tettsteder. Delvis unntak 
fra dette er strekningen mellom kommunegrensen Bergen-Os til Os sentrum, kartlagt strekning på 
Sotra i Fjell kommune og strekningen mellom Askøybrua og Ramnanger i Askøy kommune. Andre 
hovedkilder til støy vil være industri og eventuelt landbruk. I Os kommune er fergestøy en viktig 
støykilde ved Halhjem fergekai.  
 
I Sogn og Fjordane er følgende veger tatt med i beregningen: 

- Førde: E39 ca. 2000 m, rv.5 ca. 900 m 
- Sogndal: Rv. 5 ca. 600 m 

I Sogn og Fjordane ligger alle vegene i kartleggingen i, eller i tilknytning til, byer og tettsteder. Andre 
hovedkilder til støy vil være industri og eventuelt landbruk.  
 
Omtrent 175811 (Bergen) og 151006 (Stavanger) meter veg med ÅDT over 8220 i kartleggingspliktige 
byområder er ikke tatt med i denne oversikten. Disse blir omtalt i egen rapport fra kartlegging av 
byområdene Bergen og Stavanger. 
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Gjennomførte tiltak  

Gjennomførte tiltak i henhold til Forurensningsforskriften 
Rogaland 
I 2007 kartla Statens vegvesen innendørs støynivå i alle boliger langs riks- og fylkesveger med LpAeq, 24h 
≥ 35 dB. Slik forurensningsforskriften krever ble det deretter utført støydempende tiltak på boliger 
som hadde støynivå over tiltaksgrensen. De aller fleste av disse boligene ligger i området som 
omfattes av bykartleggingen, ikke langs vegene med årsdøgntrafikk over 8200 utenfor byområdet i 
Rogaland som omfattes av denne kartleggingen. 
 
Etter at det ble utført tiltak på boliger med for høyt støynivå i 2007-kartleggingen, har det i tillegg 
blitt utført tiltak på boliger som i følge nyere beregninger har hatt for høyt støynivå. Det er flere 
årsaker til at det har dukket opp flere boliger med for høyt støynivå etter 2007-kartleggingen. Det er 
et stort volum av boliger som ligger langs vegnettet som Statens vegvesen har ansvar for, og det kan 
være at enkelte av disse tidligere ikke har fått beregnet innendørs støy med de rette forutsetninger 
for den konkrete boligen. På grunn av økende trafikk vil også flere boliger etter hvert få økt støynivå. 
 
Statens vegvesen i Sør-Rogaland har nettopp fått ca. 100 boliger langs europa- og riksveg detaljert 
utredet av konsulent for å finne ut om grensen for innendørs støynivå er overskredet.23 av disse 
boligene viste seg å ha for høyt støynivå og Statens vegvesen vil tilby å utføre støydempende tiltak på 
disse. For tiden er også ca. 40 boliger langs fylkesveg til utredning hos konsulent med samme formål. 
 
Fra 2007 til 2011 har Statens vegvesen utført støydempende tiltak på totalt 133 boliger i Stavanger, 
62 boliger i Sandnes og 30 boliger i Sola fra 2007 til 2011. Det totale antallet boliger det er utført slike 
tiltak på før 2007 er over 200. 
 
Fullstendig oversikt over tiltak etter forurensningsforskriften ligger i Sveis-dokument 2011/183248-
001. 
 
Hordaland 
I 2007 kartla Statens vegvesen innendørs støynivå i alle boliger langs riks- og fylkesveger med LpAeq, 24h 
≥ 35 dB. Slik forurensningsforskriften krever, ble boliger som hadde støynivå over tiltaksgrensen 
tiltaksutredet i 2008/2009. Boligene over tiltaksgrensen ligger alle innenfor byområdet Bergen, og er 
således ikke en del av denne rapporteringen. 
 
Sogn og Fjordane 
Ingen boliger i Sogn og Fjordane hadde støynivå over grenseverdien i kartleggingen i 2007. 

Gjennomførte tiltak i henhold til støyretningslinjen (T-1442) 
Rogaland 
I Rogaland har følgende vegprosjekter blitt gjennomført de siste fem årene på de kartleggingspliktige 
vegene:  

- Rv. 44 Stangeland-Skjæveland 
- E39 Grindekrysset, rundkjøring 
- E134 Toplanskryss Førresbotn (anleggsstart i 2012) 
- E134 Toplanskryss Ørpetveit 
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- Fv. 47 Kringlehaug-Austrheimsvegen (vegstrekning med 3 rundkjøringer) 
- Fv. 47 Norheim-Raglamyr 
- Rv. 47 Bøkrysset 
- Fv. 47 Gang-/sykkelveg Brekke-Vea   

 
I alle disse prosjektene skal anbefalingene i T-1442 ha blitt fulgt. Omfanget av støytiltak som har blitt 
utført i forbindelse med prosjektene er ikke kontrollert. 
 
Hordaland 
I alle nyere vegprosjekt skal det ha blitt sørget for at anbefalingene i T-1442 er fulgt, men ingen av 
disse prosjektene er innenfor det kartlagte område de siste fem årene, og således har det ikke blitt 
utført støytiltak.  
 
Sogn og Fjordane 
I alle nyere vegprosjekt skal det ha blitt sørget for at anbefalingene i T-1442 er fulgt, men ingen av 
disse prosjektene er innenfor det kartlagte område de siste fem årene, og således har det ikke blitt 
utført støytiltak.  

Gjennomførte tiltak i henhold til handlingsplan støy 2008-2013 
Kilderettede tiltak 
I Region vest er det ikke satt i gang noen utstrakt bruk av støysvak asfalt. Denne typen dekke har dog 
vært testet på korte strekninger.  
 
Arealplanlegging 
Kommunevise støysonekart i henhold til T-1442 er utarbeidet for og sendt til nesten alle kommuner i 
Region vest. Noen gjenstående kommuner i Rogaland vil få tilsendt støyvarselkart i løpet av 2012. 
 
Prosjekter 
I Rogaland er Fv. 44 Stangeland-Skjæveland bygd med støytiltak i henhold til T-1442 slik som angitt i 
handlingsplanen for 2008-2013. Noe av denne strekningen ligger innenfor byområdet på Nord-Jæren. 
 
Rehabilitering av støyskjermer  
Det har vært enkelte prosjekter for rehabilitering av støyskjermer, men disse har vært langs veger 
som ligger innenfor område for bykartlegging.  
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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’s Guide Nord2000 Road», samt en beskrivelse av hvilke tilpasninger og valg som er 
gjort i forbindelse med implementering av metoden Nord 2000 Road i Norstøy. 

 Kartleggingen i Region vest er gjennomført med en kombinasjon av Norcalc 3.0.96, 3.0.105, 3.0.110 
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. 

Beregningsforutsetninger i Region vest 
Beregningene i Region vest er gjort med standardinnstillinger i Norstøy, med 10x10m terreng- og 
beregningsgrid. Grunnlagsdataene er kvalitetssikret gjennom kontroll av 3D-modellen av terreng og 
hus. På denne måten har det blitt avdekket, og korrigert, en del feil i høydeinformasjon. Manglende 
trafikktall for en del rundkjøringer har også vært nødvendig å bøte på. Støyskjermer og støyvoller er 
grovt kontrollert ut fra vegbilder av faktisk situasjon. I segmenteringen av veger er det vanlig at en 
del segmenter har svært høye verdier for stigningstall. Dette er nesten alltid svært korte strekninger, 
noen få meter. Derfor er alle segmenter med stigningstall over 12, korrigert samlet og satt til 12. Der 

                                                           

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, ovember 2011 
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det er snakk om strekninger med vesentlig lengde, er området undersøkt for å sette en realistisk 
stigningsverdi. De ferdige kartene er visuelt kontrollert og har i sin endelige form resultater som ser 
rimelige ut. Kartleggingen har som utgangspunkt å beregne alle veger med minst 3 millioner 
kjøretøypasseringer i året. Dette vil da si en avrundet ÅDT på 8214. Presisjonen i ÅDT-tallene er 
nesten alltid mye grovere enn dette, dvs i hele hundre, noen steder i hele femti. Beregningene er 
derfor gjort med alle veglenker med ÅDT større eller lik 8200. 

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 10x10m. 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 
FKBdatasettene 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 i 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. 

 
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. 



C:\Users\sveslu\Desktop\Strategisk støykartlegging Region vest - Rapport per 30.5.2012.docx 

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. 
 
 

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 Nord2000 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). 
 
Meteorologi 

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

 

Forslag til forbedringer til neste kartlegging. 
- Trafikktall på rundkjøringer bør sjekkes i NVDB. Mange mangler 
- Høydedata på veger, spesielt kommunale, må sjekkes tidlig. 
- Antall meter veg kartlagt bør inn i standardrapport i Norcalc. Sortert på rv., fv., kv.  

 

                                                           

5 Veileder innsamling og beregning av trafikkdata til støykartlegging, VD rapport Nr. 48,Vegdirektoratet 2011 
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Kartleggingsresultater 
 

Hordaland 

Alle summer er avrundet til nærmeste hele hundre. 

Tabell 3 Lden, antall eksponerte personer i boliger  
Lden [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
Personer med stille side 644 447 647 313 0 2100 
Personer uten stille side 2027 907 591 110 0 3600 
Sum personer i helårsbolig 2671 1353 1237 424 0 5700 
 
Tabell 4 SPI Helårsboliger 
SPI [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
SPI helårsboliger 752 487 543 212 0 2000 
 
Tabell 5 Lnight, antall eksponerte personer i boliger 
Lnight [50,55>  [55,60> [60,65> [65,70> >= 70 Sum 
Personer med stille side 469 428 627 2 0 1500 
Personer uten stille side 1155 731 158 6 0 2100 
Sum personer i helårsbolig 1624 1159 787 9 0 3579 
 
Tabell 6 Lden, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner 
Lden [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
Helårsboliger (privat) 1150 588 532 184 0 2400 
Helårsboliger (annet) 11 0 6 0 0 0 
Barnehager 5 7 9 3 0 0 
Skoler 12 7 9 3 0 0 
Helseinstitusjoner 7 3 3 0 0 0 
 
Tabell 7 Lnight, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner 
Lnight [50,55>  [55,60> [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 

Helårsboliger (privat) 706 504 336 4 0 0 1600 
Helårsboliger (annet) 0 0 6 0 0 0 0 
Barnehager 1 1 1 0 0 0 0 
Skoler 10 8 5 0 0 0 0 
Helseinstitusjoner 7 3 3 0 0 0 0 
 
Tabell 8 Samlet areal, helårsboliger og personer (i hundre) 
Lden  >= 55  >= 65 >= 75 
Areal (km2) 8,66 2,71 0,26 
Helårsboliger 26 8 0 
Personer  54 16 0 
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Sogn og Fjordane 
 

Alle summer er avrundet til nærmeste hele hundre. 

Tabell 9 Lden, antall eksponerte personer i boliger  
Lden [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
Personer med stille side 9 19 53 2 0 100 
Personer uten stille side 118 90 65 0 0 300 
Sum personer i helårsbolig 127 108 117 2 0 400 
 
Tabell 10 SPI Helårsboliger 
SPI [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
SPI helårsboliger 35 39 54 1 0 100 
 
Tabell 11 Lnight, antall eksponerte personer i boliger 
Lnight [50,55>  [55,60> [60,65> [65,70> >= 70 Sum 
Personer med stille side 14 53 7 0 0 100 
Personer uten stille side 88 55 21 0 0 200 
Sum personer i helårsbolig 101 108 28 0 0 200 
 
Tabell 12 Lden, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner 
Lden [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
Helårsboliger (privat) 55 47 51 1 0 200 
Helårsboliger (annet) 0 0 0 0 0 0 
Barnehager 0 0 0 0 0 0 
Skoler 0 0 1 0 0 0 
Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 
 
Tabell 13 Lnight, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner 
Lnight [50,55>  [55,60> [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 

Helårsboliger (privat) 44 47 12 0 0 0 100 
Helårsboliger (annet) 0 0 0 0 0 0 0 
Barnehager 0 0 0 0 0 0 0 
Skoler 0 1 0 0 0 0 0 
Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 0 
 
Tabell 14 Samlet areal, helårsboliger og personer (i hundre) 
Lden  >= 55  >= 65 >= 75 
Areal (km2) 0,44 0,14 0 
Helårsboliger 1 0 0 
Personer  4 1 0 
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Rogaland 
 
Alle summer er avrundet til nærmeste hele hundre. 

Tabell 15 Lden, antall eksponerte personer i boliger  
Lden [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
Personer med stille side 617 627 899 437 2 2600 
Personer uten stille side 4154 2169 1134 205 0 7700 
Sum personer i helårsbolig 4770 2795 2033 641 2 10200 
 
Tabell 16 SPI Helårsboliger 
SPI [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
SPI helårsboliger 1334 1018 900 321 1 3600 
 
Tabell 17 Lnight, antall eksponerte personer i boliger 
Lnight [50,55>  [55,60> [60,65> [65,70> >= 70 Sum 
Personer med stille side 540 822 640 5 0 2000 
Personer uten stille side 2246 1485 414 7 0 4200 
Sum personer i helårsbolig 2788 2308 1054 12 0 6200 
 
Tabell 18 Lden, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner 
Lden [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
Helårsboliger (privat) 2074 1188 817 279 1 4400 
Helårsboliger (annet) 0 27 67 0 0 100 
Barnehager 7 3 0 0 0 0 
Skoler 13 6 6 0 0 0 
Helseinstitusjoner 3 4 1 3 1 0 
 
Tabell 19 Lnight, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner 
Lnight [50,55>  [55,60> [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 

Helårsboliger (privat) 1185 986 408 5 0 0 2600 
Helårsboliger (annet) 27 17 50 0 0 0 100 
Barnehager 4 0 0 0 0 0 0 
Skoler 8 5 1 0 0 0 0 
Helseinstitusjoner 4 1 3 1 0 0 0 
 
Tabell 20 Samlet areal, helårsboliger og personer (i hundre) 
Lden  >= 55  >= 65 >= 75 
Areal (km2) 17,05 4,94 0,50 
Helårsboliger 45 12 0 
Personer  102 26 0 
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Region vest, samlet 
 
Alle summer er avrundet til nærmeste hele hundre. 

Tabell 21 Lden, antall eksponerte personer i boliger  
Lden [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
Personer med stille side 1270 1093 1599 752 2 4700 
Personer uten stille side 6299 3166 1790 315 0 11600 
Sum personer i helårsbolig 7568 4256 3387 1067 2 16300 
 
Tabell 22 SPI Helårsboliger 
SPI [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
SPI helårsboliger 2122 1545 1497 534 1 5700 
 
Tabell 23 Lnight, antall eksponerte personer i boliger 
Lnight [50,55>  [55,60> [60,65> [65,70> >= 70 Sum 
Personer med stille side 1023 1303 1274 7 0 3600 
Personer uten stille side 3489 2271 593 13 0 6400 
Sum personer i helårsbolig 4513 3575 1869 21 0 10000 
 
Tabell 24 Lden, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner 
Lden [55,60>  [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 
Helårsboliger (privat) 3279 1823 1400 464 1 7000 
Helårsboliger (annet) 11 27 73 0 0 100 
Barnehager 12 3 1 1 0 0 
Skoler 25 13 16 3 0 100 
Helseinstitusjoner 10 7 4 3 1 0 
 
Tabell 25 Lnight, antall boliger, antall skoler og antall helseinstitusjoner 
Lnight [50,55>  [55,60> [60,65> [65,70> [70,75> >= 75 Sum 

Helårsboliger (privat) 1935 1537 756 9 0 0 4200 
Helårsboliger (annet) 27 17 56 0 0 0 100 
Barnehager 5 1 1 0 0 0 0 
Skoler 18 14 6 0 0 0 0 
Helseinstitusjoner 8 3 4 1 0 0 0 
 
Tabell 26 Samlet areal, helårsboliger og personer (i hundre) 
Lden  >= 55  >= 65 >= 75 
Areal (km2) 26,15 7,79 0,76 
Helårsboliger 72 20 0 
Personer  160 43 0 
 

  



C:\Users\sveslu\Desktop\Strategisk støykartlegging Region vest - Rapport per 30.5.2012.docx 

Stille soner 
Kommunene har ikke meldt inn behov for kartlegging av stille områder, og dette har derfor ikke 
blitt spesielt vurdert. Kartene er likevel god grunnlag for å nominere kandidater til stille områder.  
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Vedlegg: Kartlagte vegstrekninger i Region vest 
 

 

 

 

Figur 1: Fjell 
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Figur 2: Askøy 
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Figur 3: Sogndal 
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Figur 4: Odda 
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Figur 5: Os 
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Figur 6: Stord 

 

 

 

Figur 7: Voss 
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Figur 8: Førde 
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Figur 9: Lindås 
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Figur 10: Meland 
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Figur 10: Meland

 

Figur 11: Haugesund, Karmøy og Tysvær 

 



C:\Users\sveslu\Desktop\Strategisk støykartlegging Region vest - Rapport per 30.5.2012.docx 

 

Figur 12: Sola 
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Figur 13: Sandnes vest, Klepp, Time og Hå 
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Figur 14: Sandnes øst 
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Figur 15: Sandnes sørøst og Gjesdal 
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Figur 16: Eigersund 
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