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Sammendrag 
For Trondheim kommune er det blitt utført strategisk støykartlegging av vegtrafikkstøy i henhold til 
forurensningsforskriftens kapittel 5. Støy fra riksveger, fylkesveger og kommunale veger har blitt 
beregnet i Statens vegvesens beregningsprogram, NorStøy.  
 
Resultatene er presentert som støysonekart for Lden og Lnight og tall for støyeksponering i tabeller. 
Beregningene viser at 74000 personer i Trondheim er utsatt for et støynivå fra vegtrafikk ved sin 
bolig som er høyere enn 55 dB (Lden). Dette tilsvarer 32000 helårsboliger med støynivå høyere enn 55 
dB (Lden). Tilsvarende antall som utsettes for mer enn 65 dB (Lden) er 17900 personer i 7800 boliger. 

Bakgrunn og hensikt 
Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 
fem om støy, stiller krav til en strategisk kartlegging av støynivåer for ulike støykilder og større 
byområder. Trondheim kommune er en av de kartleggingspliktige byområdene i landet vårt. 
 
Formålet er å kartlegge støynivå og opplyse befolkningen om eksponering av støy og 
støyens virkninger for kunne fremme menneskers helse og trivsel, samt forbygge og redusere 
skadelige virkninger av støy. I etterkant av støykartleggingen skal det utarbeides handlingsplaner og 
gjennomføres støyreduserende tiltak. 
 
Denne rapporten omhandler vegtrafikkstøy i Trondheim kommune. Målet har vært å beregne 
støybelastning fra riks‐, fylkesveger og kommunale veger og presentere resultatene i en samletabell, 
som viser antall støyutsatte personer, og i kart som viser støyutbredelse. 

Ansvarlig myndighet 
Vegtrafikk er den aller største kilden til støy i Norge. Statens vegvesen har som vegeier direkte ansvar 
for riksvegene, men også ansvar for fylkesveger gjennom sams vegadministrasjon. I forbindelse med 
strategisk støykartlegging for Trondheim kommune er derfor Statens vegvesen forpliktet til å 
beregne støy fra riks‐ og fylkesveger. Etaten har utviklet programvaren NorStøy for blant annet å 
kunne utføre denne type støyberegninger. 
 
Trondheim kommune er ansvarlig for å beregne støy fra det kommunale vegnettet. Siden Statens 
vegvesen har utviklet programvare spesielt for slike beregninger, har etaten påtatt seg å utføre 
beregningene også for kommunalt vegnett. Det har vært et samarbeid mellom kommunen og Statens 
vegvesen for å få utført trafikktellinger og for å få kvalitetssikret grunnlagsdata for beregningene. 
Trondheim kommune skal sammenstille rapporter fra de ulike kildeeierne med sine respektive 
støykilder til en endelig rapport. Sistnevnte rapport overleveres fylkesmannen i Sør‐Trøndelag. 
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Gjeldende regelverk og tidligere gjennomførte tiltak 
Det er i hovedsak forurensningsforskriften og “Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging” (T‐1442) som regulerer hvordan støy fra vegtrafikk skal behandles. 
 
T‐1442, støyretningslinjen legger føringer for behandling av støy ved planlegging av ny arealbruk. Den 
omtaler flere typer støykilder. Når det gjelder vegtrafikk gir T‐1442 i praksis grenser for hvilken 
støybelastning som er akseptabel ved og i støyømfintlig bebyggelse når det planlegges nye 
veganlegg, eller når det planlegges ny støyømfintlig bebyggelse nær veganlegg. 
 
Forurensningsforskriften setter på den andre siden grenser for hvilke utslipp som er tillatt fra 
eksisterende forurensningskilder. Forskriftens kapittel 5 § 5‐4 definerer at 42 dB LpAeq, 24h er maksimalt 
tillatt innendørs støynivå fra eksisterende støykilder. I bygninger der støynivået fra vegtrafikk er 
høyere enn denne grensen, plikter vegeier å utbedre forholdet ved å gjøre støytiltak. 
Forurensningsforskriften setter også krav til at det skal utføres komplett kartlegging av innendørs 
støynivå hvert femte år, og at det samtidig skal utføres kartlegging av utendørs støynivå for høyt 
trafikkerte veger og i storbyområder. Denne rapporten er en del av sistnevnte kartlegging. 

 

Støytiltak etter T-1442 de siste fem år 
Anleggseier skal sørge for at anbefalinger i henhold til støyretningslinjen T‐1442 følges i nyere 
vegprosjekt. I 2010 åpnet Nordre avlastningsveg (hovedvegnett vest og nord for Trondheim 
sentrum), og i 2014 åpner nytt hovedvegnett fra Trondheim sentrum og østover. I begge disse 
prosjektene er det gjort omfattende støyskjermingstiltak. Begge disse prosjektene omfordeler trafikk 
på vegnettet slik at støyplagene sentrumsnært reduseres. 

 

Støytiltak etter forurensningsforskriften 2007-2012 
I 2007 kartla Statens vegvesen innendørs støynivå i alle boliger langs riks‐ og fylkesveger med LpAeq, 24h 

≥ 35 dB. Innenfor Trondheim kommune ble 25 bygninger langs riksveg og 8 bygninger langs fylkesveg 
utredet for tiltak i 2008/2009. Disse utredningene viste at 7 av bygningene langs riksveg og 5 av 
bygningene langs fylkesveg hadde krav på tilbud om tiltak. Nå har 6 av de 7 byggende langs riksveg 
fått fasadetiltak eller innløsning (2 stk), eier av syvende bygget ønsker å vente med innløsning. Langs 
fylkesveg har 3 av byggene fått fasadetiltak, mens det jobbes med finansiering for innløsning av de 2 
siste byggene. 
 
I henhold til forskriftens § 5‐5‐ og § 5‐6 skal innendørsstøy ned til 35 dB kartlegges i ny rullering med 
frist 30. juni 2012, for perioden 2012 ‐ 2017. Denne kartleggingen vil avklare hvor mange boliger i 
Trondheim som har innendørsstøy over 35 dB og hvor mange boliger som kan ha innendørsstøy 42 
dB eller høyere.  
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Beregningsmetode og -verktøy 
Beregning av vegtrafikkstøy er utført samlet for alle riks‐, fylkes og kommunale veger i Trondheim 
med beregningsprogrammet NorStøy 2.3. NorStøy er Statens vegvesens nye 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  

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. 

I NorStøy blir støykildene lagt inn som veglenker med tilhørende informasjon. Støy beregnes ut fra 
informasjon om følgende inndata: 

• Veginformasjon: 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) fordelt på lette og tunge kjøretøy, vegdekketype, vegbredder, 
fartsgrenser, stigning, tunneler, bruer og annen veginformasjon. 

• Geodata: 
Terrengdata, marktype (for vurdering av hardheten i bakken), bygninger, støyskjermer og 
støyvoller. 

                                                           

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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Figuren under viser dataflyten i en støyberegning. Geodata og veginformasjon fra NVDB samles som 
inndata i prosjektdatabasen og oversendes til beregningsmodulen. Her deles beregningen inn i 
mindre beregningsoppgaver som fordeles på flere maskiner/regneceller for beregning med 
Nord2000Road‐metodikken.  Ferdig beregning samles tilbake i prosjektdatabasen som viser 
resultatene i et kart, og i en rapport. 

 

 
 

Inngangsdata for regionen  
Vi fikk etablert grunnlagsdata til NorStøy i slutten av mars, FKB‐data var da oppdatert med data fra 
flyfotograferingen våren 2011. Data om vegene og trafikk på vegene ble siste gang hentet fra NVDB 
10.april. Dette betyr at vi i beregningene har gjeldende 2011 trafikktall og nylig oppdatert 
vertikalkurvatur (stigning) for både riks‐, fylkes‐ og kommunale veger.  

Etter første beregning ble det både oppdaget feil i terrengmodellen og at noen få men viktige 
støyskjermer (scrn.shp) manglet. Dette resulterte i nye grunnlagsdata for disse datasettene og ny 
beregning. 

Prosedyre for beregning og kvalitetssikring for regionen 
Det har vært et utstrakt samarbeid mellom kommunen og Statens vegvesen i arbeidet med den 
strategiske støykartleggingen. Både Trondheim kommune og Statens vegvesen har gjennomført 
ekstra mye trafikkregistreringer i 2011. Trondheim kommune har lagt inn trafikkregistreringene i 
NorTrafKommune og derfra er data overført til NVDB. Det har også blitt lagt ned flere dagsverk i 
kvalitetskontroll av støyskjermer. Det viste seg at i FKB‐data var mage støyskjermer kodet som gjerde 
og motsatt, dette ble rettet i FKB‐data før vi fikk laget data til NorStøy. 

Produsert <åååå-mm-dd> 

2,4
Beregningshøyde 4 m

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

Personer i helårsbolig 411 900 385 800 204 460 57 040 3 1 059 203

Personer institusjoner

Personer i skole/bhg

SPI helårsboliger

SPI institusjoner

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

Personer i helårsbolig 411 820 385 880 204 460 57 040 3 1 059 203

Personer institusjoner

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

Helårsboliger (privat) 70 000 60 000 15 000 10 000 155 000

Helårsboliger (annet)

Barnehager 5 1 0 6

Skoler 3 1

Helseinstitusjoner 10 0 0 10

Lnight 50- 54 55- 59 60- 64 65- 69 70- 74 >= 75 Sum

Helårsboliger (privat) 100 000 70 000 60 000 15 000 10 000 255 000

Helårsboliger (annet)

Barnehager 75 5 1 0

Skoler 75 5 1 0 81

Helseinstitusjoner 30 10 0 0 40

Lden >= 55 >= 65 >= 75

Areal

Helårsboliger

Personer

Samlet areal (i km2), antall helårsboliger og personer (i hundre)

Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner

  RAPPORT <områdenavn> i <fylkenavn>
i henhold til EUs direktiv 2002/49/EF

Statuskart pr. <måned> <årstall> fra <fra-og-med-vegident> til <til-og-med-vegident>
Antall personer pr. privathusholdning:

Personer i helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner

ArcMap extension

Prosjekt-
database

Nasjonal 
vegdatabank

Veger, 
terreng, 
bygninger

Segmentert 
vegnett med 
ÅDT, vegdekke, 
fartsgrenser, 
vegbredde, …

Resultater
Støyberegner

Nord 
2000
Nord 
2000

Regneceller

Støysoner og 
fasadeverdier

Monitor

Skjermer, 
voller

Terreng

Markslag

Bygninger

Geodatakontoret

Skjermer, 
voller

Skjermer, 
voller

TerrengTerreng

Markslag

BygningerBygninger

Geodatakontoret

Støysonekart Rapporter
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I NorStøy har vi videre kontrollert at det ikke forekommer usannsynlige trafikktall, fartsgrenser og 
stigningstall. Der uriktige/usannsynlige verdier er oppdaget (det har forekommet en del usannsynlige 
stigningstall for korte strekninger i kryssområder og rundkjøringer) er riktigere verdier lagt inn 
direkte i programmet før beregningen startes. I tillegg er datasettene med skjermer og voller 
gjennomgått visuelt i ArcMap og der hvor det både er et FKB‐objekt og et NVDB‐objekt langs 
tilnærmet samme strekning, er NVDB‐objektet slettet. Vi har også aktivt brukt MeshLab‐programmet 
til visning av terrengmodellene som en del av kvalitetssikringsarbeidet.  

Viktige forutsetninger for beregninger 
Beregningene er gjennomført med beregningsgrid 10x10 m, men det etableres mange ekstra 
beregningspunkt ved støyskjermer og bygninger, slik at avstanden mellom beregningspunktene er 
mindre der. I tillegg opprettes det beregningspunkter rundt fasaden til alle boliger, barnehager, 
skoler og helseinstitusjoner. Det er beregnet støynivå i disse fasadepunktene som er grunnlaget for 
tallene i oppsummeringsrapporten. 

Terrengmodellenes oppløsning kan tilpasses ut fra om det dreier seg om tettbebygde eller lite 
bebygde områder, men oppløsningen må være konstant innenfor en modell. Terrengmodellen sin 
kvalitet er direkte avhengig av grunnlagsdataene sin posisjonsnøyaktighet. Oppløsningen på 
terrengmodellen for Trondheim er 5x5 m. 

Forslag til forbedringer til neste kartlegging. 
Vi har brukt noe tid på å kvalitetssikre og slette «doble» skjermer og voller. Problemet kan oppstå i 
tilfeller hvor skjermene finnes både i NVDB og FKB, og rutinene i produksjonsløypa ikke oppdager at 
det er samme objekt. Bedre rutiner for ajourhold av skjermer/voller og innlegging av egengeometri 
(ikke vegidenter, avstand og høyde i forhold til veg som i dag) i NVDB vil kunne gi store forbedringer i 
kvalitet på grunnlagsdata.  

I NVDB er det i dag mulig å registrere om en skjerm er reflekterende eller ikke. Vi er svært usikre på 
kvaliteten på denne egenskapen i NVDB, dette bør kontrolleres nærmere. 

Vi forslår at det lages en arbeidsgruppe i Statens vegvesen som får i oppgave å sørge for at NVDB så 
raskt som mulig inneholder støyskjermer og støyvoller, med egenskaper og kvalitet som er tilpasset 
behovet ved støykartlegging. 

I tillegg er det behov for forbedringer i NorTrafKommune, programvaren som kommunen brukte for 
lagring av trafikkdata, slik at både innlegging og dataoverføring til NVDB blir sikrere. Vi har sett 
eksempel på at ÅDT‐tall tiltenkt bilveg i stedet er lagt på gang‐/sykkelveger. Vi hadde også tilfeller 
hvor veger hadde trafikktall i NorTrafKommune som ikke hadde blitt overført til NVDB. 

Usikkerhet ved beregninger i NorStøy 
Generell usikkerhet i beregningsmetoden Nord2000Road er innenfor 3 dB for avstander under 100 
meter fra vegen. 

Det er også usikkerhet knyttet til inngangsdata og nøyaktigheten på beregningsresultatene vil være 
avhengig av begge typer usikkerhet. For alle datatyper er det benyttet beste tilgjengelige 
inngangsdata i beregningene og vi har fulgt opp med en god del kvalitetssikring før beregningene ble 



8 

 

startet. Likevel vil det være betydelig usikkerhet knyttet til beregninger som dekker så store områder 
som hele Trondheim kommune.  

Beregningene gir imidlertid et ganske godt anslag på mengden bygninger innenfor de forskjellige 
støynivåintervallene. Støysonene som leveres i forbindelse med strategisk støykartlegging vil også 
være et godt utgangspunkt for å finne kandidater til stille områder i kommunen. 

Vi har gjort noen sammenligninger av beregningsresultat fra NorStøy mot programvare som brukes i 
forbindelse med detaljerte støyberegninger og disse viser godt samsvar. Vi ser imidlertid behov for at 
det gjøres ytterligere sammenligninger.  

Kartleggingsresultater 

Hva blir beregnet? 
For strategisk støykartlegging blir det i NorStøy produsert to typer resultater: støysonekart og antall 
personer og bygninger som er utsatt for støynivå i ulike intervaller. 
 
NorStøy beregner støysonekart som Lden og Lnight i fire meters høyde. Grunnlaget for støysonene er 
beregnet støynivå i punkter fastsatt ut fra oppløsningen på beregningsgrid (5x5 m for Trondheim) og 
tilleggspunkter i områder hvor støyen endres mye (ved støyskjermer og bygninger). Støysonekartene 
genereres i henhold til veilederen til kapittel 5 i forurensningsforskriften.  

Det blir i tillegg beregnet støynivå Lden og Lnight ved rundt fasaden 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. 

Gjennomførte beregninger 
Det er kjørt 2 beregninger som gir beregningsresultat i 4 m høyde. Hoved beregningen har alle riks‐, 
fylkes‐ og kommunale veger som støykilder og gir dermed et totalbilde for vegtrafikkstøyen i 
Trondheim. Resultatene er summert opp i tabellene som følger og i 2 støysonekart, ett for Lden og ett 
for Lnight. Støysonekartene er levert kommunene som pdf‐filer og shape‐filer og kan også leveres som 
sosi‐fil om kommunen ønsker det. I tillegg er det kjørt en beregning med bare riks‐, fylkes‐ og 
kommunale veger med ÅDT over 8200 som støykilder. Tabell med beregningsresultater fra denne 
beregningen er gitt i vedlegg 1.  

Tabell 1 Lden, antall eksponerte personer i boliger  

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

Personer med stille side 14035 11318 8788 4057 603 38801 

Personer uten stille side 20369 10357 3869 564 12 35169 

Sum personer i helårsbolig 34403 21675 12657 4621 614 73970 

Lden er et A veiet støynivå for dag‐kveld‐natt (day‐evening‐night). Ved bruk av Lden får all støy i en fire timers kveldsperiode et tillegg på 5 
dB og støy om natten (8 timer) et tillegg på 10 dB. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07‐19, kveld:19‐23 og natt: 23‐07.  
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Tabell 2 Støyplageindeks (SPI) Helårsboliger 

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

SPI helårsboliger 9634 7830 5583 2359 353 25759 

Støyplageindeksen (SPI) er en indikator som tar hensyn til at noen støykilder oppleves som mer plagsomme enn andre, f.eks viser en rekke 
undersøkelser at støy fra togtrafikk oppleves som mindre plagsom enn støy fra veitrafikk ved samme lydnivå. SPI beregnes ved at vi 
multipliserer antall personer utsatt for ulike støynivåer fra en kilde med gjennomsnittlig plagegrad for aktuell støykilde og aktuelt utendørs 
støynivå Lden. 

Tabell 3 Lnight, antall eksponerte personer i boliger 

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

Personer med stille side 10946 9644 5982 1279 0 27851 

Personer uten stille side 12802 4945 1201 35 5 18987 

Sum personer i helårsbolig 23748 14589 7183 1313 5 46837 

Lnight er et A‐veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperioden fra 23‐07 som er definert i EUs rammedirektiv for støy, og implementert i 
forureningsforskriftens kapittel 5 om strategisk støykartlegging. Lnight nivået skal i kartleggingen etter direktivet beregnes som årsmiddel, 
det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. 

Tabell 4 Lden, antall boliger, antall barnehager, antall skoler og antall helseinstitusjoner 

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

Helårsboliger (privat) 14015 8705 4983 1702 267 29672 

Helårsboliger (annet) 948 719 520 307 0 2494 

Barnehager 28 16 4 1 0 49 

Skoler 54 26 25 2 1 108 

Helseinstitusjoner 16 9 6 1 0 32 

Helårsboliger (annet) er bygninger for bofellesskap (bo‐ og servicesenter, studentboliger) og fengselsbygninger. 

Opplysningen om at et bygg er bolig, skole etc er hentet fra Matrikkelen (tidligere GAB‐registeret) og 
det er knyttet noe usikkerhet til hvor godt disse opplysningene ajourholdes. I noen tilfeller vil samme 
barnehage, skole og helseinstitusjoner være telt flere ganger i tallene over, siden vi egentlig teller 
byggene med støynivå innenfor aktuelt støyintervall. Dette er et resultat av valgt metodikk med bruk 
av bygningsomriss og data fra Matrikkel. 

Trondheim kommune har foretatt en kvalitetssikring av tallene for skoler og barnehager, dette har 
gitt et mye bedre tallmateriale for skoler og barnehager som utgangspunkt for handlingsplanen som 
følger etter denne kartleggingen. 
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Tabell 5 Lnight, antall boliger, antall barnehager, antall skoler og antall helseinstitusjoner 

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

Helårsboliger (privat) 9457 5748 2789 552 2 18548 

Helårsboliger (annet) 868 595 334 19 0 1816 

Barnehager 21 4 3 0 0 28 

Skoler 37 28 7 1 0 73 

Helseinstitusjoner 9 5 3 0 0 17 

 

Tabell 6 Samlet areal, helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden  >= 55 >= 65 >= 75 

Areal (km2) 33,60 9,48 1,19 

Helårsboliger 324 78 3 

Personer  740 179 6 

 

Tabell 6 viser hvor stort areal i kvadratkilometer som har støynivå Lden over henholdsvis 55, 65 og 75 
dB. Disse tallene er beregnet med grunnlag i støysonekartene fra NorStøy. 

Oppfølging av støykartleggingen 
Forurensningsforskriften § 5‐14 krever utarbeiding av handlingsplaner mot støy som oppfølging av 
denne støykartleggingen. Statens vegvesen skal utarbeide handlingsplaner for riks‐ og fylkesveger 
utenfor byområdene. Arbeidet med handlingsplanen for byområdet skal koordineres av Trondheim 
kommune, og involverer transportetatene. Statens vegvesen ivaretar også fylkesvegnettet i denne 
sammenhengen, i kraft av sams vegadministrasjon. 
 
Handlingsplanene som utarbeides av ansvarlige myndigheter skal også involvere befolkningen i de 
støybelastede områdene.  
 



 

 

Vedlegg 1:  

Beregning for riks- fylkes- og kommunale veger med ÅDT over 8200 - 
antall støyeksponerte 





RAPPORT Trondheim i Sør-Trøndelag
i henhold til EUs direktiv 2002/49/EF

 

Statuskart pr. Desember 2011, strekninger med ÅDT > 8200 

Antall personer pr. privathusholding: 2,3

Beregningshøyde 4 m

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

Personer med stille side 5739 4791 4232 3156 600 18517

Personer uten stille side 5916 2521 1231 283 9 9959

Sum pers. i helårsbolig 11654 7312 5463 3439 610 28476

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

SPI helårsboliger 3259 2643 2420 1773 350 10445

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

Personer med stille side 4467 4122 3977 1240 2 13807

Personer uten stille side 3540 1548 370 18 5 5481

Sum pers. i helårsbolig 8006 5670 4347 1258 7 19288

 Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner            
Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum

Helårsboliger (privat) 4637 2851 2011 1275 265 11039

Helårsboliger (annet) 435 328 370 220 0 1353

Barnehager 8 5 1 0 0 14

Skoler 11 12 6 0 1 30

Helseinstitusjoner 6 2 1 1 0 10

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum

Helårsboliger (privat) 3026 2047 1689 528 3 0 7293

Helårsboliger (annet) 455 424 201 19 0 0 1099

Barnehager 7 1 1 0 0 0 9

Skoler 11 8 3 1 0 0 23

Helseinstitusjoner 5 0 2 0 0 0 7

 Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre)
Lden >=55 >=65 >=75

Areal 13,93 5,37 1,10

Helårsboliger 124 42 3

Personer 285 95 6
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