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Forutsetninger. 
Beregningen er gjort for 3 alternativer i kommunedelplanen på grunnlag av trafikkdata på 
strekningen fra 2007 med tungtrafikk andel på 25 %. 
 
Det har foreligget digitalt kart for området.  
NovaPoint Støy versjon 16.10 er beregningsverktøyet som er brukt. Programmet kan ikke 
beregne virkningen av den ”trompeteffekten” som oppstår i hver ende av løsmassetunnelene. 
 
Det er brukt standard døgnfordeling: 75, 15 og 10 % for tidsrom kl. 0700 – 1900, 1900 – 2300 
og 2300 – 0700. 
 
Der det er bebygde områder er støykoter ikke tilrådelig å bruke som utvelgelseskriterium 
for hus som er berettiget til å få tiltak (utenivå over 55 dBA Lden for uteplass). Det er dess-
uten kjørt beregninger for fasadepunkter med høyde 2m og 4m over bakken. Forskjellen i 
lydnivå mot veg og bakside kan være 10 – 15 dB. 
 
 
Retningslinjer og metode. 
For utenivå gjelder de nye retningslinjene T-1442 som trådte i kraft 26.01.2005. 
I hht T-1442 er grenseverdiene for innenivå bestemt av NS 8175 (teknisk forskrift). 
 
NovaPoint Støy er benyttet til beregningene av utenivå. Metoden har minst en usikkerhet i 
beregningene på 1 dBA i begge retninger. I tillegg kommer usikkerhet omkring trafikkmeng-
de og trafikkfordeling. 
 
 
Resultat  
Resultater av beregningene er presentert i 6 Støykotekart og 9 ”fargede hus”-kart; 
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