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1 Generelt om støy 

1.1 Definisjoner 

1.1.1 Desibel 
Støy defineres som uønsket lyd. Støyens styrke, lydtrykknivået (eller lydnivå), angis i desibel 
(dB). Desibelskalaen er logaritmisk, slik at en fordobling av lydenergien tilsvarer en økning på 
3 dB. 

1.1.2 Desibel (A) 

Lydens tonehøyde karakteriseres ved frekvensen, det vil si antall svingninger pr. sekund. 
Frekvensen angis i hertz (Hz). Vårt øre har ulik følsomhet for ulike frekvenser. Følsomheten 
er større i mellomtone og diskantområdet enn i bassområdet. For å få et mål på hvordan det 
menneskelige øret oppfatter lyden, benytter vi måleenheten desibel A, dBA. A-veide lydnivå 
har den egenskapen at de tilnærmet svarer til det menneskelige ørets oppfatning av lydnivået. 

1.1.3 Ekvivalent lydnivå 

Støy har et stadig skiftende lydnivå. I de fleste situasjoner er det imidlertid mest praktisk å 
beskrive støyen i en viss periode med ett tall. Foreløpig er det funnet mest hensiktsmessig å 
benytte begrepet ekvivalentnivå for å uttrykke dette. Ekvivalentnivået angir en form for 
lydnivåets middelverdi i en bestemt tidsperiode. For trafikk benyttes middelverdien for et 
representativt døgn i året. 

1.1.4 Dag-, kveld-, nattnivå Lden (day, evening-, night level) 
I den nye støyforskriften som trådte i kraft i januar 2005, er EUs rammedirektiv for støy 
implementert. Her benyttes begrepet Lden for å beskrive lydnivå. Døgnet deles inn i dag kl 07-
19, kveld kl 19-23 og natt kl 23-07. For støy på kveldstid gis det et ”straffetillegg” på 5 dB og 
på nattetid 10 dB. Lden regnes således ut som en tidsvektet desibelsum med nevnte 
forutsetninger. For veitrafikkstøy ligger Lden typisk 3 dB over ekvivalentnivået. 

1.1.5 Maksimalt lydnivå 

Ved stor trafikk om natten kan støyens maksimalverdi ha betydning ved vurdering av risiko 
for søvnforstyrrelse. Maksimalnivået fra veitrafikkstøy defineres nå som L5AF og er det A-
veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i 
løpet av en nærmere angitt periode, dvs et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.  
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1.2 Menneskers reaksjon på endringer i lydnivå 
En økning i lydtrykknivået med 10 dB vil oppfattes som en fordobling av lydnivået. 
Undersøkelser har vist at de fleste mennesker vil ha følgende subjektive reaksjoner på 
endringer i lydnivået (jf. Norges Byggforskningsinstitutt, september 1980): 
 

* 2-3 dB: så vidt merkbart 
* 4-5 dB: godt merkbart 
* større enn 6 dB: vesentlig 

1.2.1 Subjektiv oppfattelse 

 

Figur 1 Eksempler på typiske lydnivå. Lydnivået angis i desibel A (dBA). 
Kilde: Norsk forening mot støy. 

 

1.3 Faktorer som påvirker støyforholdene 

1.3.1 Trafikkmengde 
Lydnivået øker med økende trafikk. Under ellers like forhold vil en dobling av trafikkmengden 
medføre at det ekvivalente lydnivået fordobles, dvs. øker med ca. 3 dB, mens f.eks. en 
åttedobling gir en økning på ca. 9 dB. Det skal således være betydelige variasjoner i 
trafikkmengden før oppfattelsen av lydnivået endres merkbart. 
 
Tabellen viser endring i ekvivalent lydnivå ved forandring av trafikkmengden, med 
utgangspunkt i 10.000 kjøretøy pr. døgn: 
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Tabell 1 Endring av lydnivå som følge av endring av antall kjøretøy pr. døgn 

Trafikkmengde (ÅDT)     

kjøretøy pr. døgn 5000 10.000  15.000 20.000 25.000 

Endring i ekvivalent 
lydnivå (dB) 

-3 0 +1,8 +3 +4 

 

1.3.2 Andel tunge kjøretøyer 

Lydnivået øker med økende andel av tunge kjøretøyer. Ved beregning av ekvivalent lydnivå 
regnes et tungt kjøretøy å gi like stort støybidrag som 10 lette (gjelder ved 50 km/t). 
Tabellen viser endring i ekvivalent lydnivå ved endring i andel tunge kjøretøy, med 
utgangspunkt i en andel på 10 %: 
 

Tabell 2 Endring av lydnivå som følge av endring %-andel tunge kjøretøy 

Trafikksammensetning      

(tunge kjøretøy) % 5 10 15 20 25 

Endring i ekvivalent lydnivå (dB) -0,8 0 +0,6 +1,2 +1,5 

 

1.3.3 Trafikkhastighet 

Lydnivået øker med økende hastighet. Ved hastigheter inntil ca. 50 km/t vil motorstøyen gi 
størst bidrag til det ekvivalente lydnivået. Økes hastigheten utover 50 km/t, vil dekkstøy og 
vindsus fra karosseri dominere (piggdekk endrer disse forhold). Ved hastighetsforandringer 
(akselerasjon, nedbremsing) øker lydnivået. 
 
Tabellen viser endring i ekvivalent lydnivå ved forandring av trafikkhastigheten med 
utgangspunkt i en hastighet på 60 km/t: 
 

Tabell 3 Endring av lydnivå ved ulike hastigheter 

Trafikkhastighet km/t     

 50 60  70 80 90 

Endring i ekvivalent 
lydnivå (dBA) 

-2,1 0 +1,8 +3,4 +4,8 
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1.3.4 Avstand 

Lydnivået avtar med økende avstand. For vegtrafikk, under normale meteorologiske forhold 
vil en fordobling av avstanden til lydkilden gi en reduksjon av det ekvivalente lydnivået med 3 
dB, mens det maksimale lydnivået reduseres med 6 dB. 

1.3.5 Marktype 
Lydnivået er avhengig av terrenget mellom mottakerpunktet og vegen. Ved lydutbredelse over 
myk mark vil støydemping bare på grunn av terrenget reduseres med 1-3 dB i 1-2 meters 
høyde over terreng når avstanden fordobles. Dette forutsetter at vegen ligger maksimum 1,0-
1,5 m over tilliggende terreng og at avstanden mellom mottaker og støykilde er større enn 20-
30 m. 

1.3.6 Stigningsforhold 

Lydnivået øker når vegens stigning øker. Lydnivået øker mest når andelen tunge kjøretøy er 
stor. En økning av vegens stigning fra 0 til 40 0/00 vil, med en tungtrafikkandel på 10 prosent, 
gi en økning av det ekvivalente lydnivået med 2 dB. 

1.3.7 Refleksjoner 

Reflekterende flater som for eksempel en mur eller fjellvegg på en side av vegen kan øke 
lydnivået på andre siden med opp til 2-3 dB. Foran husfasader i 0,5-1,0 m avstand fra 
husfasaden øker lydnivået med 2-3 dB. 

1.3.8 Desibelsummering 

Tabell 4 Oversikt over desibelsummering 

dB-nivå 1 dB-nivå 2 Sum dB Diff 

55 40 55,1 15 

55 41 55,2 14 

55 42 55,2 13 

55 43 55,3 12 

55 44 55,3 11 

55 45 55,4 10 

55 46 55,5 9 

55 47 55,6 8 

55 48 55,8 7 

55 49 56,0 6 

55 50 56,2 5 

55 51 56,5 4 

55 52 56,8 3 

55 53 57,1 2 

55 54 57,5 1 

55 55 58,0 0 

 
Er forskjellen mellom to lydnivå mer enn 10 dB bidrar det laveste meget lite til totalnivået 
som det fremgår av Tabell 4. Summen av to lydnivå kan ikke bli mer enn 3 dB høyere enn det 
høyeste (inntreffer ved summasjon av to like store nivå). 
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1.4 Støyskjermingstiltak 
Skjerming ved hjelp av skjermer, murer og voller vil i stor grad kunne redusere lydnivået 
utendørs og delvis innendørs (spesielt i 1. etasje). 

1.4.1 Utforming og plassering 

Ved valg av utførelse og plassering av skjermingsanlegget spiller flere forhold inn: 
* grunnforhold * frisiktkrav 
* areal til disposisjon * drenering 
* kabler og ledninger i grunnen * estetiske forhold 
* vegens plassering i terrenget * eksisterende vegetasjon 
* masser til disposisjon * arealbruken langs vegen 
* anleggs- og vedlikeholdsmessige forhold * refleksjonsproblemer 
* skjermingseffekt   

 

1.4.2 Effekt av tiltak 

Skjermer, murer og voller med høyde 2-3 m over terreng vil kunne gi reduksjoner på 5-10 dB 
på ekvivalentnivået og 8-13 dB på maksimalnivået i uteområdet. Et skjermingstiltak må minst 
være så høyt at det bryter siktlinjen mellom mottaker og lydkilde. Skjermingsanlegget bør 
være så langt at støy som ”går rundt” blir ubetydelig i forhold til den som går over. Åpninger i 
skjermen på grunn av avkjørsler er uheldig. Disse bør helst omlegges for å oppnå en mest 
mulig sammenhengende skjerm og dermed best mulig skjerming. 

1.4.3 Vegetasjon 

Lydreduksjonen gjennom tett vegetasjon av trær og busker langs veger kan en oppnå 3-6 dB 
pr. 50 m. For hekker og mindre beplantninger er lydreduksjonen liten – inntil ca 1 dB for 1-2 
m brede vegetasjonsfelt. 
 
Selv om beplantninger har moderat støyreduserende effekt, kan de ha positive psykologiske 
virkninger. Den visuelle hindringen mellom støykilde og mottaker kan medføre at 
støysjenansen føles mindre. Størst betydning har beplantning imidlertid som estetisk 
virkemiddel i kombinasjon med andre skjermingstiltak, for eksempel skjermer og voller. 
 
Da vegetasjon er noe som endres over tid, legger en sjelden denne inn som forutsetninger i 
beregningene. 
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1 Innledning 

I forbindelse med ny veg E39 Rogfast er det foretatt støyvurderinger av nytt 

kryssområde Kvitsøy i Bokn kommune.  

Det henvises til øvrige rapporter fra COWI for flere detaljer om prosjektet. 

STATENS VEGVESEN REGION VEST 

E39 ROGFAST 3 KVITSØY 3 STØY 
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2 Forskrifter og grenseverdier 

2.1 Definisjoner 

 Lden er det ekvivalente lydnivået for dag&kveld&natt (day&evening&night) med 10dB 

og 5dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld.  

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 % 

av hendelsene. Grenseverdien gjelder der det er flere hendelser, 10 eller flere, i 

nattperioden. 

2.2 Utendørs støy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T&

1442, er lagt til grunn for vurdering av støy fra vegtrafikk. Retningslinjens 

grenseverdier for utendørs trafikkstøy ved støyfølsomme bruksformål er gjengitt i 

Tabell 1. 

Tabell 1  Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet. Alle tall 

oppgitt i A�veid dB, innfallende lydtrykknivå, iht. T�1442 

Støykilde 
Lydnivå på uteplass og utenfor rom 

med støyfølsom bruk Lden 
Lydnivå utenfor soverom, 

natt kl. 23 � 07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 

 

Tabell 2 Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts� og rekreasjonsområder 

og stille områder, iht. T�1442 

Områdekategori Anbefalte støygrenser Lden 

Byparker, kirkegårder og friområder i 
tettbygd strøk 

55 dB 

Stille områder og større sammenhengende 
grønnstruktur i tettsteder 50 dB 

Stille områder, nærfriluftsområder og 
bymark utenfor by/tettsted 40 dB 

 

Grenseverdiene gjelder for støyfølsomme bruksformål som boliger, skoler og 

barnehager. Kontorer og forretningslokaler omfattes ikke av retningslinjen. 

Retningslinjen forutsetter at lydnivået beregnes for situasjonen minst 10 år frem i 

tiden. 

Grenseverdien for gul sone er Lden = 55 dBA for vegtrafikk. Rød sone har 

grenseverdien Lden = 65 dBA. 
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3 BEREGNINGER AV TRAFIKKSTØY 

3.1 Underlag og metode 

Beregning av vegtrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 

vegtrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet Cadna/A versjon 4.2. 

Støysonekart er beregnet med rutenett i avstand 5x5 meter og i høyde 4 meter over 

terreng. 1.ordens refleksjoner fra bygninger er tatt med. 

Beregningene benytter digitalt kartgrunnlag utlevert fra Kvitsøy kommune i 2011. 

Ny veg med ramper er hentet inn som trådmodeller utarbeidet av COWI, og satt 

inn i eksisterende terreng. 

Bygninger i kartgrunnlaget er hevet til høyeste punkt (takkant eller mønehøyde) for 

å få beregningsverdi på fasader. 

3.2 Trafikktall 

Trafikktallene er estimert av COWI og Statens vegvesen. Det knyttes en del 

usikkerhet til disse tallene for fremtidig situasjon. Trafikktallene er gjengitt i Tabell 

3. 

Tabell 3 Trafikktall for E39 Rogfast, kryssløsning Kvitsøy år 2040 

Veg 
Fremtidig ÅDT 
0�alternativ i 

kjøretøy/døgn 

Fremtidig ÅDT 
ny E39 i 

kjøretøy/døgn 
Hastighet 

Andel tunge 
kjøretøy 

Fra tunnel til 
kryss ved 
Leirasundet 

0 1000 60 km/t 10 % 

Fra kryss og 
sørover 

300 500 50 km/t 10 % 

 

Beregning av Lden&nivå forutsetter fordeling av trafikken over døgnet. For alle 

vegene er det benyttet typisk trafikkfordeling for riksveger. Trafikkfordelingen er 

hentet fra veilederen til T&1442, TA&2115 og fordeles til 75 % dagtid, 15 % 

kveldstid og 10 % nattestid.  

3.3 Beregning av støy fra E39 

Støysonekart 0&alternativ fremtidig situasjon er vist i vedlegg X601 for Kvitsøy. 

Fremtidig situasjon med ny veg er vist i X602. 

Beregningshøyde er 4 meter over terreng. Lydnivå på fasade med verdi Lden > 30 

dBA er også vist i vedlegget som tall på fasadene. Høyeste lydnivå er vist 

uavhengig av etasje. 

Det er en bolig (gnr/bnr 16/35) som får lydnivå på fasade og uteplass over 

grenseverdien for gul støysone. Denne bør få tilbud om lokale tiltak, for eksempel 

skjerming av veranda, se http://g.co/maps/mrv5h. 

For øvrige støyfølsomme bygg langs ny veg er det ikke påkrevet tiltak. 
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3.3.1 Maksimalt lydnivå 
Det er vurdert maksimalt lydnivå og funnet at krav til dette ikke er gjeldende for 

boliger langs vegen pga. færre enn 10 hendelser pr. natt over grenseverdien. Lden vil 

derfor være dimensjonerende for lydnivå utenfor rom med støyfølsomt bruk og på 

uteplasser.  

3.4 Friluftsområder 

Området rundt ny veg er i følge Kvitsøy kommuneplans arealdel avsatt til landbruk 

og friluftsområde (LNF) uten bestemmelser der spredt boligbygging er tillatt. Det 

er ikke avsatt LNF&områder nær ny veg i Kvitsøy hvor friluftsliv eller naturvern er 

dominerende. 

3.5 Oppsummering 

› Det er en bolig (gnr/bnr 16/35) som får lydnivå på fasade og uteplass over 

grenseverdien for gul støysone. Denne bør få tilbud om lokale tiltak, for 

eksempel skjerming av veranda, se http://g.co/maps/mrv5h. 

› For øvrige støyfølsomme bygg langs ny veg er det ikke påkrevet tiltak. 
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1 Innledning 

I forbindelse med ny veg E39 Rogfast er det foretatt støyvurderinger av nytt 
kryssområde Arsvågen i Bokn kommune.  

Det henvises til øvrige rapporter fra COWI for flere detaljer om prosjektet. 

STATENS VEGVESEN REGION VEST 

E39 ROGFAST 3 ARSVÅGEN 3 
STØY 
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2 Forskrifter og grenseverdier 

2.1 Definisjoner 
 Lden er det ekvivalente lydnivået for dag&kveld&natt (day&evening&night) med 10dB 
og 5dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld.  

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 % 
av hendelsene. Grenseverdien gjelder der det er flere hendelser, 10 eller flere, i 
natteperioden. 

2.2 Utendørs støy 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T&
1442, er lagt til grunn for vurdering av støy fra vegtrafikk. Retningslinjens 
grenseverdier for utendørs trafikkstøy ved støyfølsomme bruksformål er gjengitt i 
Tabell 1. 

Tabell 1  Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet. Alle tall 

oppgitt i A�veid dB, innfallende lydtrykknivå, iht. T�1442 

Støykilde 
Lydnivå på uteplass og utenfor rom 

med støyfølsom bruk Lden 
Lydnivå utenfor soverom, 

natt kl. 23 � 07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 

 

Tabell 2 Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts� og rekreasjonsområder 

og stille områder, iht. T�1442 

Områdekategori Anbefalte støygrenser Lden 

Byparker, kirkegårder og friområder i 
tettbygd strøk 

55 dB 

Stille områder og større sammenhengende 
grønnstruktur i tettsteder 50 dB 

Stille områder, nærfriluftsområder og 
bymark utenfor by/tettsted 40 dB 

 

Grenseverdiene gjelder for støyfølsomme bruksformål som boliger, skoler og 
barnehager. Kontorer og forretningslokaler omfattes ikke av retningslinjen. 

Retningslinjen forutsetter at lydnivået beregnes for situasjonen minst 10 år frem i 
tiden. 

Grenseverdien for gul sone er Lden = 55 dBA for vegtrafikk. Rød sone har 
grenseverdien Lden = 65 dBA. 
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3 BEREGNINGER AV TRAFIKKSTØY 

3.1 Underlag og metode 
Beregning av vegtrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 
vegtrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet Cadna/A versjon 4.2. 
Støysonekart er beregnet med rutenett i avstand 5x5 meter og i høyde 4 meter over 
terreng. 1.ordens refleksjoner fra bygninger er tatt med. 

Beregningene benytter digitalt kartgrunnlag utlevert fra Bokn kommune i 2011. Ny 
E39 med ramper er hentet inn som trådmodeller utarbeidet av COWI, og satt inn i 
eksisterende terreng. 

Bygninger i kartgrunnlaget er hevet til høyeste punkt (takkant eller mønehøyde) for 
å få beregningsverdi på fasader. 

3.2 Trafikktall 
Trafikktallet for E39 er mottatt fra Statens Vegvesen. Trafikktall for 0&alternativ 
E39 er hentet fra NVDB med 3 % årlig trafikkvekst. Rampe rundt på oversiden av 
tunnelen har fått trafikktall ÅDT 500. Det knyttes en del usikkerhet til dette tallet 
for fremtidig situasjon, men vegen vil være lite bidragsytende i forhold til E39. 
Trafikktallene er gjengitt i Tabell 3. 

Tabell 3 Trafikktall for E39 Rogfast, kryssløsning Arsvågen år 2040 

Veg 
Fremtidig ÅDT 
0�alternativ i 
kjøretøy/døgn 

Fremtidig ÅDT 
ny E39 i 
kjøretøy/døgn 

Hastighet 
Andel tunge 
kjøretøy 

E39 Arsvågen 7600 13000 80 km/t 15 % 
Rampe 0 500 50 km/t 15 % 

 

Beregning av Lden&nivå forutsetter fordeling av trafikken over døgnet. For alle 
vegene er det benyttet typisk trafikkfordeling for riksveger. Trafikkfordelingen er 
hentet fra veilederen til T&1442, TA&2115 og fordeles til 75 % dagtid, 15 % 
kveldstid og 10 % nattestid.  

3.3 Beregning av støy fra E39 

3.3.1 Døgnveid ekvivalent lydnivå Lden 
Støysonekart 0&alternativ fremtidig situasjon er vist i vedlegg X301 for hele 
området ved tunnel i Arsvågen. Fremtidig situasjon med ny E39 og kryssløsning 
Arsvågen er vist i X302 med beregningshøyde 4 meter over terreng. Lydnivå Lden > 
30 dBA på fasade er også vist i vedlegget som tall på fasadene. Høyeste lydnivå er 
vist uavhengig av etasje. 

En bolig (gnr 16/4) rett vest for tunnelmunningen vil få lydnivå over grenseverdien 
for gul støysone på uteplass. Det må vurderes lokale tiltak for denne boligen. 
Alternativt kan man bruke masser som må kjøres vekk til å opprette en voll på 
toppen av og mellom tunnelmunning og ny rampe som bryter sikten til ny E39. 
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3.3.2 Maksimalt lydnivå 
Det er vurdert maksimalt lydnivå og funnet at dette er ikke dimensjonerende for 
lydnivå til boliger langs vegen pga. avstand. Lden vil derfor være dimensjonerende 
for lydnivå utenfor rom med støyfølsomt bruk og på uteplasser. 

3.4 Friluftsområder 
Området rundt ny E39 er i følge Bokn kommuneplans arealdel avsatt til landbruk 
og friluftsområde (LNF) der spredt boligbygging er tillatt. Det er ikke avsatt LNF&
områder nær E39 i Arsvågen hvor friluftsliv eller naturvern er dominerende med 
unntak av et større område i Skodehamn sør for planområdet. Dette området er 
beregnet å ligge under grenseverdien for støy i friluftsområder fra E39. 
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1 Innledning 

I forbindelse med ny veg E39 Rogfast er det foretatt støyvurderinger av nytt 
kryssområde Knarholmen i Bokn kommune.  

Det henvises til øvrige rapporter fra COWI for flere detaljer om prosjektet. 

STATENS VEGVESEN REGION VEST 

E39 ROGFAST 3 KNARHOLMEN 3 
STØY 
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2 Forskrifter og grenseverdier 

2.1 Definisjoner 

 Lden er det ekvivalente lydnivået for dag&kveld&natt (day&evening&night) med 10dB 
og 5dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld.  

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 % 
av hendelsene. Grenseverdien gjelder der det er flere hendelser, 10 eller flere, i 
natteperioden. 

2.2 Utendørs støy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T&
1442, er lagt til grunn for vurdering av støy fra vegtrafikk. Retningslinjens 
grenseverdier for utendørs trafikkstøy ved støyfølsomme bruksformål er gjengitt i 
Tabell 1. 

Tabell 1  Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet. Alle tall 

oppgitt i A�veid dB, innfallende lydtrykknivå, iht. T�1442 

Støykilde 
Lydnivå på uteplass og utenfor rom 

med støyfølsom bruk Lden 
Lydnivå utenfor soverom, 

natt kl. 23   07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 

 

Tabell 2 Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts� og rekreasjonsområder 

og stille områder, iht. T�1442 

Områdekategori Anbefalte støygrenser Lden 

Byparker, kirkegårder og friområder i 
tettbygd strøk 

55 dB 

Stille områder og større sammenhengende 
grønnstruktur i tettsteder 50 dB 

Stille områder, nærfriluftsområder og 
bymark utenfor by/tettsted 40 dB 

 

Grenseverdiene gjelder for støyfølsomme bruksformål som boliger, skoler og 
barnehager. Kontorer og forretningslokaler omfattes ikke av retningslinjen. 

Retningslinjen forutsetter at lydnivået beregnes for situasjonen minst 10 år frem i 
tiden. 

Grenseverdien for gul sone er Lden = 55 dBA for vegtrafikk. Rød sone har 
grenseverdien Lden = 65 dBA. 
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3 BEREGNINGER AV TRAFIKKSTØY 

3.1 Underlag og metode 

Beregning av vegtrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 
vegtrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet Cadna/A versjon 4.2. 
Støysonekart er beregnet med rutenett i avstand 5x5 meter og i høyde 4 meter over 
terreng. 1.ordens refleksjoner fra bygninger er tatt med. 

Beregningene benytter digitalt kartgrunnlag utlevert fra Bokn kommune i 2011. Ny 
E39 med ramper og tilhørende veger i nærheten er hentet inn som trådmodeller 
utarbeidet av COWI, og satt inn i eksisterende terreng. 

Bygninger i kartgrunnlaget er hevet til høyeste punkt (takkant eller mønehøyde) for 
å få beregningsverdier på fasadene. 

3.2 Trafikktall 

Trafikktallet for E39 er mottatt fra Statens vegvesen. Trafikktall for 0&alternativ 
E39 er hentet fra NVDB med 3 % årlig trafikkvekst. Trafikktall for fv890 er 
prognosert fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) med 2 % årlig trafikkvekst. Øvrige 
veger og ramper har fått trafikktall ÅDT 300&500. Det knyttes en del usikkerhet til 
disse tallene for fremtidig situasjon, men disse vegene vil være lite bidragsytende i 
forhold til E39. Trafikktallene er gjengitt i Tabell 3. 

Tabell 3 Trafikktall for E39 Rogfast, kryssløsning Knarholmen år 2040 

Veg 
Fremtidig ÅDT 
0 alternativ i 

kjøretøy/døgn 

Fremtidig ÅDT  
ny E39 i 

kjøretøy/døgn 
Hastighet 

Andel tunge 
kjøretøy 

E39 
Knarholmen 

8900 13000 80 km/t 15 % 

Ramper 0 3003500 50 km/t 5 % 
Fv890 1400 1400 80 km/t 5 % 
Kv1215 500 500 50 km/t 5 % 

 

Beregning av Lden&nivå forutsetter fordeling av trafikken over døgnet. For alle 
vegene er det benyttet typisk trafikkfordeling for riksveger. Trafikkfordelingen er 
hentet fra veilederen til T&1442, TA&2115 og fordeles til 75 % dagtid, 15 % 
kveldstid og 10 % nattestid.  

3.3 Beregning av støy fra E39 

3.3.1 Døgnveid ekvivalent lydnivå Lden 
Støysonekart 0&alternativ fremtidig situasjon er vist i vedlegg X401 for hele 
kryssområdet Knarholmen. Fremtidig situasjon med ny E39 og kryssløsning 
Knarholmen er vist i X402. Støysonekart med forslag til langsgående støyvoller på 
østsiden av E39 sør og nord for krysset er vist i X403. 

Beregningshøyde er 4 meter over terreng. Lydnivå på fasade med verdi Lden > 30 
dBA er også vist i vedlegget som tall på fasadene. Høyeste lydnivå er vist 
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uavhengig av etasje og en oppsummering av ulike typer bygg i ulike støysoner er 
gitt i Tabell 4. 

Tabell 4 Oversikt over antall boliger i gul og rød støysone fremtidig situasjon. 

Beskrivelse 0-

alternativ 

X401 

Ny E39 

X402 

før 

tiltak 

Ny E39 

X403 

etter 

tiltak 

Antall boliger over grenseverdien for rød 

støysone 
0 0 0 

Antall boliger over grenseverdien for gul 

støysone 
7 20 0 

Antall andre typer boliger over grenseverdien for 

gul støysone 
0 0 0 

Antall bygninger for religiøse aktiviteter, 

forretningsbygg, overnattingssteder, kontor o.l. 

over grenseverdien for gul støysone 

0 0 0 

Antall ikke-støyfølsomme bygg over 

grenseverdien for gul støysone 
3 9 3 

Antall ukjente byggtyper over grenseverdien for 

gul støysone 
0 0 0 

Antall bygninger i rød støysone 0 0 0 

Antall bygninger i gul støysone 10 29 3 

 

Bygging av ny kryssløsning for E39 Knarholmen vil kreve voll med høyde minst 1 
meter over senterlinje veg for at ingen boliger øst for E39 og nord for krysset skal 
oppleve et lydnivå over grenseverdien for gul støysone på fasade eller 
oppholdsplass. I tegning X403 er det vist støysonekart for voll 3 meter over 
senterlinje veg slik det er tenkt regulert. 

Det er også med i støysonekart X403 en voll 3 meter over senterlinje veg sør for 
krysset med tanke på fremtidig utbygging i dette området. Da dette området 
foreløpig er tenkt som et næringsområde stilles det ikke krav i T&1442 om lydnivå 
på uteplasser eller på fasade slik at tiltaket ikke er nødvendig.  

3.3.2 Maksimalt lydnivå 
Det er vurdert maksimalt lydnivå og funnet at dette er ikke dimensjonerende for 
lydnivå til boliger langs vegen pga. avstand. Lden vil derfor være dimensjonerende 
for lydnivå utenfor rom med støyfølsomt bruk og på uteplasser. 
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3.4 Områder utenfor planområdet i Knarholmen 

Områder utenfor Knarholmen behandles i egne planer som skal utarbeides av SVV 
og Bokn kommune. Det er derfor ikke tatt med lydnivå fra veg utenfor dette 
planområdet i denne rapporten. 

3.5 Friluftsområder 

Området rundt ny E39 er i følge Bokn kommuneplans arealdel avsatt til landbruk 
og friluftsområde (LNF) der spredt boligbygging er tillatt. Det er ikke avsatt LNF&
områder nær E39 i Knarholmen hvor friluftsliv eller naturvern er dominerende med 
unntak av et større område i nordvest rundt Boknafjellet som ligger langt utenfor 
området som er berørt av støy fra E39. 

3.6 Oppsummering 

› Det anbefales å lage en voll langs østsiden av ny E39 Knarholmen nord for 
krysset som har høyde minst 1 meter over senterlinje vei. 

› Det vurderes å lage en voll langs østsiden av ny E39 Knarholmen sør for 
krysset med tanke på fremtidig arealbruk. 

› Det er ikke nødvendig med lokale tiltak for boliger/hytter dersom voll bygges 
nord for krysset. 
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1 Innledning 

I forbindelse med reguleringsplan for E39 Rogfast er det foretatt støyvurderinger 
av nytt kryssområde Austre Bokn i Bokn kommune.  

Det henvises til øvrige rapporter fra Statens vegvesen og COWI for flere detaljer 
om prosjektet. 

2 Forskrifter og grenseverdier 

2.1 Definisjoner 

 Lden er det ekvivalente lydnivået for dag'kveld'natt (day'evening'night) med 10dB 
og 5dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld.  

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 % 
av hendelsene. Grenseverdien gjelder der det er flere hendelser, 10 eller flere, i 
nattperioden. 

2.2 Utendørs støy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T'
1442, er lagt til grunn for vurdering av støy fra vegtrafikk. Retningslinjens 
grenseverdier for utendørs trafikkstøy ved støyfølsomme bruksformål er gjengitt i 
Tabell 1. 

Tabell 1  Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet. Alle tall 

oppgitt i A�veid dB, innfallende lydtrykknivå, iht. T�1442 

Støykilde 
Lydnivå på uteplass og utenfor rom 

med støyfølsom bruk Lden 
Lydnivå utenfor soverom, 

natt kl. 23 � 07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 

 

Tabell 2 Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts� og rekreasjonsområder 

og stille områder, iht. T�1442 

Områdekategori Anbefalte støygrenser Lden 

Byparker, kirkegårder og friområder i 
tettbygd strøk 

55 dB 

Stille områder og større sammenhengende 
grønnstruktur i tettsteder 50 dB 

Stille områder, nærfriluftsområder og 
bymark utenfor by/tettsted 40 dB 
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Grenseverdiene gjelder for støyfølsomme bruksformål som boliger, skoler og 
barnehager. Kontorer og foretningslokaler omfattes ikke av retningslinjen. 

Retningslinjen forutsetter at lydnivået beregnes for situasjonen minst 10 år frem i 
tiden. 

Grenseverdien for gul sone er Lden = 55 dBA for vegtrafikk. Rød sone har 
grenseverdien Lden = 65 dBA. 
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3 BEREGNINGER AV TRAFIKKSTØY 

3.1 Underlag og metode 

Beregning av vegtrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 
vegtrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet Cadna/A versjon 4.2. 
Støysonekart er beregnet med rutenett i avstand 5x5 meter og i høyde 4 og 2 meter 
over terreng. 1.ordens refleksjoner fra bygninger og skjermer er tatt med. 

Beregningene benytter digitalt kartgrunnlag utlevert fra Bokn kommune i 2011. Ny 
E39 med ramper og tilhørende veger i nærheten er hentet inn som trådmodeller 
utarbeidet av COWI, og satt inn i eksisterende terreng. 

Bygninger i kartgrunnlaget er hevet til høyeste punkt for å få beregningsverdi 
(takkant eller mønehøyde) på fasader. 

3.2 Trafikktall 

Trafikkprognosen for E39 er mottatt fra Statens Vegvesen og gjelder 20 år etter 
åpning av ny veg. Trafikkprognose for fremtidig situasjon uten at tiltaket utføres 
(0'alternativ) for E39 er hentet fra NVDB med 3 % årlig trafikkvekst. Dagens 
trafikktall for E39 er 4400. Ramper og øvrige veger er gitt et trafikktall på ÅDT 
500 som er noe høyere enn prognosert fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) med 2 
% årlig trafikkvekst. Det knyttes en del usikkerhet til disse tallene for fremtidig 
situasjon, men disse vegene vil være lite bidragsytende i forhold til E39. 
Trafikktallene er gjengitt i Tabell 3. 

Tabell 3 Trafikktall for E39 Rogfast, kryssløsning Austre Bokn 

Veg 
Fremtidig ÅDT 
0�alternativ 
kjøretøy/døgn 

Fremtidig ÅDT i 
kjøretøy/døgn 

Hastighet 
Andel tunge 
kjøretøy 

E39 Austre 
Bokn 

10200 13000 80 km/t 15 % 

Ramper 0 500 50 km/t 10 % 
Fv898 
Krovegen 

500 500 50 km/t 10 % 

Fv897 500 500 50 km/t 10 % 

 

Beregning av Lden'nivå forutsetter fordeling av trafikken over døgnet. For alle 
vegene er det benyttet typisk trafikkfordeling for riksveger. Trafikkfordelingen er 
hentet fra veilederen til T'1442, TA'2115 og fordeles til 75 % dagtid, 15 % 
kveldstid og 10 % nattestid.  

3.3 Avgrensning av området 

Området vest for Austre Bokn behandles i egne planer som skal utarbeides av SVV 
og Bokn kommune på et senere tidspunkt. Det er ikke tatt med lydnivå fra E39 
Austre Bokn i mest støyutsatte deler av dette planområdet i denne rapporten. Når 
dette håndteres, må også vegstrekningen E39 Austre Bokn være med i 
vurderingene. 



 
E39 ROGFAST 3 AUSTRE BOKN 3 STØY 

O:\A015000\A016140\33_Bokn\Støy\Austre Bokn\NOT501 � E39 Rogfast � Austre Bokn støy endelig.docx 

5/7

3.4 Beregning av støy fra E39 

3.4.1 Døgnveid ekvivalent lydnivå, Lden 
Støysonekart 0'alternativ fremtidig situasjon er vist i vedlegg X501 for hele 
kryssområdet Austre Bokn. Fremtidig situasjon med ny E39 og kryssløsning 
Austre Bokn er vist i X502 med beregningshøyde 4 meter over terreng. Det er 
utført beregninger av skjermingsforslag vist i tegning X503 og X504 med 
henholdsvis 4 meter og 2 meters beregningshøyde. Beregningshøyde 4 meter 
anbefales i T'1442 og er derfor brukt. 2 meters beregningshøyde er tatt med da 
uteplasser for boliger med større sannsynlighet befinner seg i denne høyden enn 4 
meter. 

Sammendrag av antall bygg for de ulike støysonene med situasjon 0'alternativ, ny 
veg uten og med skjerm er vist i Tabell 4. 

Tabell 4 Oversikt over antall bygg i gul og rød støysone fremtidig situasjon. 

Beskrivelse 0-alternativ 

X501 

Ny E39 

X502 før 

tiltak 

Ny E39 

X503 / X504 

etter tiltak 

Antall boliger over grenseverdien for rød støysone 0 0 0 

Antall boliger over grenseverdien for gul støysone 5 14 8 

Antall andre typer boliger over grenseverdien for gul 

støysone 
1 1 1 

Antall bygninger for religiøse aktiviteter, 

forretningsbygg, overnattingssteder, kontor o.l. over 

grenseverdien for gul støysone 

1 3 3 

Antall ikke-støyfølsomme bygg over grenseverdien 

for gul støysone 
5 12 3 

Antall ukjente byggtyper over grenseverdien for gul 

støysone 
0 0 0 

Antall bygninger i rød støysone 1 1 1 

Antall bygninger i gul støysone 11 29 14 

 

Støyfølsomme bygninger som ligger over grenseverdien for gul eller rød støysone 
vil bli vurdert med tanke på avbøtende tiltak både for å sikre utendørs lydnivå på 
uteplass og innendørs lydnivå. I første rekke er det utarbeidet forslag til 
støyskjerming. Forslag er vist i vedlegg X503 og X504 med en skjerm langs den 
sørøstre delen av parsellen fra profil 100 til 260 og et tett rekkverk lengst nord fra 
profil ca. 1570 til ca. 1920. Virkningen av skjermene med hensyn på lydnivå ved 
fasade er vist i opptellingen i Tabell 4. 
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I denne fasen gjøres det bare vurderinger av støytiltak langs vegen. 

3.4.2 Maksimalt lydnivå, L5AF 
Det er beregnet maksimalt lydnivå og dette er ikke dimensjonerende for boliger 
langs vegen. Bygningen med gnr/bnr 7/4 nærmest Fv898 er merket som 
hytte/fritidsbolig/sommerhus og har ikke innendørs krav til lydnivå. Likevel bør 
det gjøres tiltak for å sikre et lavest mulig maksimalt lydnivå utenfor eventuelle 
soverom mot vegen i tillegg til sikring av lydnivå på uteplass. 

3.5 Kost/nytte vurderinger av langsgående skjermer 

Dersom støyskjerming langs vegen viser seg lite hensiktsmessig pga. kostnader, 
estetikk eller annet bør det vurderes lokal skjerming og gjøres befaringer på boliger 
for å sikre tilfredsstillende lydnivå innendørs. 

Tabell 5 Oversikt over foreslått støyskjerming for E39 Austre Bokn. Alle kostnader 

oppgitt i 2008�kroner. 

Skjermområde Profil fra/til 

Høyde i 

meter 

over 

senter-

linje veg 

Estimert 

kostnad 

Estimert 

kostnad pr. 

dB pr. 

bolig/hytte 

(Lden > 55 

dBA) 

Estimert 

kostnad pr. 

dB pr. 

bolig/hytte 

(Lden > 50 

dBA) 

Lengst sør langs 

østsiden av E39 
100-260 2,5 1 600 000 93 023 53 691 

Tett rekkverk lengst 

nord langs vestsiden av 

E39 

1570-1920 1,0 350 000 116 667 12 681 

 

Det er vurdert to skjermer som oppsummert i Tabell 5. Det er brukt 10 000 kr pr. 
løpemeter skjerm i sør. Tett rekkverk i nord er estimert til en kostnad pr. løpemeter 
på 1 000 kr. Estimert kostnad er i 2008'kroner inklusive prosjektering, 
fundamentering og arbeid, men uten mva. Vurderinger av kost/nytt for disse 
skjermene sammenliknes med normkostnaden angitt i ambisjonsnivåmetoden1. 
Normtallet for en støyskjerm er satt til 60 000 kr/dB pr boenhet, 50 m2 fasadeareal 
eller 2 daa uteplass i 2008'kroner. Dersom kostnaden blir høyere enn dette ansees 
tiltaket for ikke å være kostnadseffektivt. I disse beregningene er det bare vurdert 
pr. bygning registrert som bolig. 

Ser man utelukkende på boliger i nærheten av støyskjermene vil kost/nytte for 
skjermene være som gitt i Tabell 5. Dersom man tar med virkingen av skjermene 
for alle boliger med beregnet lydnivå Lden >= 50 dBA i hele området vil 

                                                      
 
 
1 Ambisjonsnivåmetoden, Rapport utbyggingsavdelingen nr. 2007/12, Vegdirektoratet 
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gjennomsnittskostnaden for alle skjermene pr. bolig ligge på ca. 32 718 kr/dB. Dvs. 
gitt en totalkost for skjermene på 1 950 000 fordelt på 43 boliger/hytter med en 
gjennomsnittlig støyreduksjon på 1,39 dB pr. bolig/hytte. Dette er litt høyere enn 
beløpet for en god kostnadseffektiv skjerm i veilederen til T'1442, TA'2115 på ca. 
30 000 kr/dB pr. bolig i 2008'kroner. 

Av Tabell 5 fremgås at begge skjermene få en kostnad pr. dB pr. bolig på over 60 
000 kr/dB hvis man bare ser på boliger med Lden > 55 dBA. Skjermen lengst sør på 
østsiden vil få en bedre kost/nytte pga. nærliggende campingplass, men dette er 
vanskelig å prissette og er derfor utelatt fra beregningene. 

Det er vurdert at støyskjermen i sør kan bygges fordi det vanskelig å gjøre effektiv 
skjerming lokalt ved støyfølsomme bygg og kostnaden er vurdert som akseptabel. 
Denne foreslås derfor å inngå i reguleringsforslaget. Tett rekkverk (lav støyskjerm) 
i nord trenger ikke reguleres og vurderes i en senere fase av prosjektet. Da må tett 
rekkverk vurderes opp mot mulighetene for lokale tiltak for de enkelte bygg. 
Støysonekart med forslag til skjerming er vist i tegning X505, høyde 4 meter over 
terreng. (Dvs. skjerm i sør for reguleringsplan, men uten andre støyskjermende 
tiltak). 

3.6 Friluftsområder 

Området rundt ny E39 er i følge Bokn kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk 
og friluftsområde (LNF) der spredt boligbygging er tillatt. Det er ikke avsatt LNF'
områder nær E39 i Austre Bokn hvor friluftsliv eller naturvern er dominerende med 
unntak av to små områder på østsiden som ligger langt utenfor området som er 
berørt av støy fra E39. 

3.7 Oppsummering 
› Det anbefales å bygge støyskjerm langs E39 i sør mot støyfølsomme områder. 

› Det gjøres en vurdering i senere fase på å bygge tett rekkverk på vestsiden av 
E39 i nord for å skjerme mot støyfølsomme områder.  

› Det bør vurderes videre i byggeplanfasen lokale støyskjermende tiltak og sikre 
at utendørs og innendørs lydnivå ligger under grenseverdiene gitt i T'1442 for 
9 boliger/hytter, eller flere dersom ikke støyskjermene bygges. 
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