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1 Innledning 

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

kryssområde Harestad i Randaberg kommune.  

Det henvises til øvrige rapporter fra 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.  
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L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 % 

av hendelsene.  

2.2 Støy fra vegtrafikk 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012) angir støysonene som skal kartlegges. Utdrag av kriterier for 

soneinndeling er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23–07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

› Støysonekartene skal vise utendørs støynivå 4 meter over terreng. 

 

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå 

åpenbart er bestemmende for støysonenes utbredelse. 

Anbefalte grenseverdier for støy for områder med støyfølsomt bruksformål ved 

utvidelse av eksisterende virksomhet er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2 Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av 

boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Tall 

oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

 Støynivå på uteplass og 
utenfor rom med støyfølsomt 
bruksformål 

Støynivå utenfor soverom i 
nattperioden kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 

› Ekvivalentnivåene i Tabell 2 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med 

definisjonen av Lden. 

› Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom 

bruksformål gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-

/oppholdsenhet. 

› Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i 

tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og 

rekreasjonsformål, jfr. definisjon i T-1442/2012 kap. 6. Beregningshøyden for 

uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over 

balkong- eller terrassegulv. 

› Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 

hendelser per natt. 

 

Retningslinjen anbefaler kartlegging av friområder, frilufts- og rekreasjonsområder 

og stille områder. I tettstedsbebyggelse defineres stille område som et avgrenset 
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område (park, skog, kirkegårder og lignende), egnet til rekreasjonsaktivitet, hvor 

støynivået er under Lden 50 dB. Utenfor tettstedsbebyggelse defineres stille områder 

som områder hvor støynivået er under Lden 40 dB. Anbefalte grenseverdier er gitt i 

Tabell 3. 

 

Tabell 3 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 

 

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

tid. 

2.3 Anleggsstøy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442/2012, er lagt til grunn for vurdering av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. 

Da dette blir et anlegg med driftstid på mer enn 6 måneder skjerpes retningslinjens 

ordinære grenseverdier med 5 dB. Grenseverdiene for støy fra bygg- og 

anleggsvirksomhet ved støyfølsomme bruksformål er gjengitt i Tabell 4 inkludert 

skjerpelse.  

Tabell 4 Anbefalte støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser 

gjelder ekvivalent lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom 

med støyfølsom bruksformål. 

Bygningstype Støykrav på 

dagtid (LpAeq12h 

07-19)  

Støykrav på 

kveld (LpAeq4h 19-

23) eller søn-

/helligdag 

(LpAeq16h (07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq4h 23-07)  

Boliger, 

fritidsboliger, 

sykehus, 

pleieinstitusjoner 

60 55 40 

Skole, barnehage 55 i brukstid 
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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 4.5. 

Støysonekart er beregnet med rutenett i avstand 10x10 meter og i høyde 4 og 2 

meter over terreng. 2 meter beregningshøyde er valgt for bedre å vise effekten av 

støyskjermingstiltak. 1.ordens refleksjoner fra bygninger og skjermer er tatt med. 

Terrenget er modellert med markabsorpsjonsfaktor 1 (myk mark) med unntak av 

veger, skjæring ned mot tunnel og bruer. Ekstra støybidrag fra tunnel E39 er tatt 

med i beregningene. 

Beregningene benytter digitalt kartgrunnlag utlevert fra Randaberg kommune i 

2011-2013. Ny E39 med ramper og tilhørende veger i nærheten er hentet inn som 

trådmodeller utarbeidet av COWI i januar/februar 2015, og satt inn i eksisterende 

terreng. 

3.2 Bygg på eiendommer som kommer i konflikt med 
vegtiltaket 

Under følger en liste over adresser hvor bygg kommer i konflikt med vegtiltaket. 

Disse må innløses og er derfor ikke med i støyberegningene. Dette gjelder: 

› Grødemvegen 125 

› Grødemvegen 129 

› Harestadveien 41 

› Torvmyrveien 30 og 30A, hele tunet 

› Torvmyrveien 32 

› Låve til Torvmyrveien 29 

› Et lite bygg på eiendom 48/148 

3.3 Trafikktall 

Trafikktallet for E39 er undersøkt fra ulike kilder, deriblant NVDB, KDP for E39 

Smiene – Harestad og trafikkanalyse utarbeidet av Norconsult februar/mars 2015. 

Trafikken er prognosert til år 2040. Det knyttes en del usikkerhet til alle 

trafikktallene for fremtidig situasjon, da ulike rapporter opererer med ulike tall. 

Valgte trafikktall i støyberegningene er derfor basert på tall i KDP. Imidlertid skal 

det relativt store feil i trafikkmengdene for at det slår ut på de beregnede 

støyverdiene. I forbindelse med planen Smiene – Harestad utføres ny 

trafikkanalyse. Når dette er klart, anbefales det at trafikktall i disse beregningene 

sjekkes opp mot denne trafikkanalysen. For eksempel gir en fordobling/halvering 

en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå. Trafikktallene er gjengitt i Tabell 5 

og presentert som tekst på støysonekartene. 
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Tabell 5 Trafikktall for E39 Rogfast, kryssløsning Harestad år 2040 

Veg 

Fremtidig situasjon år 2040 
dagens kryss E39 

ÅDT / hastighet / % andel 
tunge kjøretøy 

Fremtidig situasjon år 2040 
nytt kryss E39 

ÅDT / hastighet / % andel 
tunge kjøretøy 

E39 nord for kryss 14550 / 70 / 13 % 13000 / 100 / 12 % 
E39 sør for kryss 16050 / 70 / 13 % 26000 / 100 / 12 % 

Rampe E39 påkjøring nordover 1900 / 60 / 8 % 500 / 80 / 8 % 

Rampe E39 påkjøring sørover 2700 / 60 / 8 % 7500 / 80 / 8 % 

Rampe E39 avkjøring fra nord 2000 / 60 / 8 % 500 / 80 / 8 % 

Rampe E39 avkjøring fra sør 2700 / 60 / 8 % 7500 / 80 / 8 % 

Torvmyrveien vest for dagens rundkjøring 4000 / 60 / 8 % 0 / 0 / 0 % 

Torvmyrveien øst for dagens rundkjøring 6100 / 50 / 8 % 0 / 0 / 0 % 

Torvmyrveien sørvest for ny rundkjøring 0 / 0 / 0 % 5000 / 50 / 8 % 

Torvmyrveien øst for ny rundkjøring 0 / 0 / 0 % 7500 / 50 / 8 % 

Mekjarvikvegen (gamle E39) 0 / 0 / 0 % 12500 / 60 / 8 % 

Ny adkomstveg, nordvest for ny 

rundkjøring 
0 / 0 / 0 % 100 / 60 / 8 % 

Dagens rundkjøring 7350 / 40 / 8 % 0 / 0 / 0 % 

 

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, M-128, og fordeles til 75 % dagtid, 15 % kveldstid 

og 10 % nattestid. 

3.4 Forslag til støyskjerming (tegninger X104 og X106) 

3.4.1 Øst for Mekjarvikvegen 
Det foreslås en støyvoll på østsiden av Mekjarvikvegen (gammel trasé for E39), 

mellom Mekjarvikvegen og planlagt g/s-veg. Vollen er beregnet med en høyde på 

2-3 meter over senterlinje veg og lengden på vollen er ca. 550 meter. 

I utgangspunktet er det bare mulig å bygge vollen omtrent 2 meter høy pga. maks. 

bredde og stigningsforhold, men i kombinasjon med f.eks. gabioner er det mulig å 

få denne høyere. 

Støyvollen vil også ha en positiv støymessig gevinst for brukere av g/s-veg langs 

Mekjarvikvegen.  

Vollen anbefales pga. god kost/nytte å bli bygget som støytiltak. 

Det er også foreslått en ca. 150 meter lang skjerm høyde 2,0 meter oppå støyvollen 

nærmest bolig i Skiftesvikvegen 58 som vil forbedre støysituasjonen ytterligere for 

dette bygget og omkringliggende bygninger. 
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3.4.2 Mellom rampe og g/s-veg til bru for Torvmyrveien 
Det er foreslått en voll i ca. 2 meters høyde videre sørover fra vollen langs 

Mekjarvikvegen til brua hvor Torvmyrveien krysser ny E39. Fordi det er adkomst 

til busslomme må vollen åpnes to steder og følgelig få noe redusert virkning. I 

tillegg er det ganske smalt lengst sør slik at deler av vollen kanskje må erstattes 

med skjerm i dette området. Det anbefales å se på muligheter for optimalisering av 

løsning og kanskje supplere med skjermer som f.eks. gir en sluseløsning i 

byggeplanfasen. 

3.4.3 Torvmyrveien 25/25A (49/68) og 27 (48/137) 
Det er foreslått en drøyt 200 meter lang støyskjerm på sørsiden av Torvmyrveien 

foran eiendommene Torvmyrveien 25/25A og 27. Høyden på denne er ca. 2,5 

meter over terreng på nivå med senterlinjen.  

3.4.4 Torvmyrveien 29 (48/6) 
Det er foreslått støyvoll på vestsiden av E39 mot Torvmyrveien 29. Denne har 

høyde ca. 3-4 meter over senterlinjen av påkjøringsrampen til E39 sørover. I tillegg 

er det foreslått støyskjerm på toppen av planlagt mur på sørsiden av ny planlagt 

g/s-veg. 

3.4.5 Torvmyrveien 31 (48/20) 
Det er foreslått en ca. 75 meter lang støyskjerm på sørsiden av Torvmyrveien foran 

eiendommen Torvmyrveien 31. Høyden på denne er ca. 2,5 meter over terreng på 

nivå med senterlinjen. Skjermen må bygges lydabsorberende slik at refleksjoner 

ikke forekommer til boliger på den andre siden av vegen. 

3.4.6 Langs østre del av Torvmyrveien 
Pga. plass er det vurdert støyskjerm i stedet for voll på nordsiden av og langs 

Torvmyrveien, øst for E39. En slik skjerm vil gi noe støyreduserende virkning på 

flere boliger, men vil ikke være sammenhengende tett pga. siktlinjer og 

innkjøringer til eiendommene langs Torvmyrveien. Kost-nytteverdien av en slik 

skjerm er vurdert til ikke å være god nok, og følgelig anbefales lokale tiltak for 

eiendommene. Ved ev. flytting av innkjøring til eiendommene vil langsgående 

støyskjerm bli aktuelt som tiltak igjen. 

3.4.7 Øvrige støytiltaksvurderinger 
Det er vurdert støyskjerming på toppen av skjæring mot tunnelåpningen vest for 

E39, men funnet noe utfordrende pga. stigende terreng mot støyfølsomme bygg. 

Vollen/skjermen måtte bli svært høy, og følgelig anbefales lokale tiltak for 5-6 

støyfølsomme bygg som ligger over grenseverdien for gul støy støysone i dette 

området. 

Absorbenter i tunnel kan vurderes for å redusere lydnivå med inntil 1 dB for 

enkelte boliger nær tunnelåpningen, inkludert boliger i Skiftesvikveien. 
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3.5 Beregning av støy fra E39 

3.5.1 Døgnveid ekvivalent lydnivå Lden 
Støysonekart 0-alternativ fremtidig situasjon er vist i vedlegg X102 for hele 

kryssområdet Harestad. Fremtidig situasjon med ny E39 og kryssløsning Harestad 

er vist i X103 uten skjermingstiltak. X104 viser støysonekart med forslag til 

støytiltak som beskrevet i avsnitt 3.4. X102-X104 er beregnet høyde 4 meter over 

terreng. 

Det er også beregnet støysonekart høyde 2 meter over terreng som er vist i tegning 

X105 og X106 for hhv. ny situasjon uten skjerm og ny situasjon med skjerm. 

For alle tegningene er boliger vist med lysegrønn farge og øvrige bygninger som i 

tegningsforklaringen. Mørkeblå linje i tegningene angir planavgrensning. 

Høyeste beregnede lydnivå Lden på fasade er vist uavhengig av etasje i sirkler rundt 

byggene på tegning X102-X104. Beregnet lydnivå i første etasje er vist på samme 

måte i X105 og X106. En oppsummering av antall ulike typer bygg i ulike 

støysoner er gitt i Tabell 6. En oversikt over adresser, gnr/bnr og lydnivåer for 

eiendommene er gitt i avsnitt 5. 

Tabell 6 Oversikt over antall boliger i gul og rød støysone i fremtidig situasjon. 

Beskrivelse 0-

alternativ 

X102 

Ny E39 

X103 

før 

tiltak 

Ny E39 

X104 

etter 

tiltak 

Antall boliger over grenseverdien for rød 

støysone 
9 2 0 

Antall boliger over grenseverdien for gul 

støysone 
29 45 20 

Antall bygninger for religiøse aktiviteter, 

forretningsbygg, kulturhus, overnattingssteder, 

kontor o.l. over grenseverdien for gul støysone 

1 1 1 

 

3.5.2 Maksimalt lydnivå om natten 
Det er vurdert maksimalt lydnivå om natten og funnet at det i hovedsak ikke er 

dimensjonerende for lydnivå til boliger langs vegen pga. avstand. Lden vil derfor 

være dimensjonerende for lydnivå utenfor rom med støyfølsomt bruk og på 

uteplasser. Unntak er for eiendommer langs Torvmyrveien med husnr. 25-36, men 

dette må vurderes nøyere i byggeplanfasen når boliger skal utredes for støytiltak. 
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3.6 Avgrensning av planområdet 

Det er kun medtatt beregning av støy fra vegstrekninger innenfor planområdet i 

dette prosjektet. Når lokale støytiltak skal utredes i byggefasen, må det totale 

støybildet for eiendommene som ligger i nærheten av vegstrekninger med trafikk 

rett utenfor dette planområdet (Mekjarvikvegen nordover og ev. andre 

sekundærveger) undersøkes. 

Områder utenfor planområdet for Harestadkrysset behandles i egne planer som 

utarbeides av SVV og/eller Randaberg kommune. Det er derfor ikke tatt med 

lydnivå fra veg utenfor planområdet i denne rapporten. 

3.7 Friluftsområder 

 

Figur 1 Randaberg kommuneplans arealdel nær Harestad 2009. Obs. Inngang tunnel 

for E39 ligger lengre sør enn vist på dette kartet. Lysegrønn farge angir 

friområder. 

Området rett vest for ny E39 er ifølge Randaberg kommuneplans arealdel avsatt til 

landbruk og friluftsområde (LNF). Se Figur 1. Lengre vest utenfor planområdet 

ligger et friområde. Det er beregnet at E39 vil bidra med et lydnivå i 
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størrelsesorden opptil ca. Lden 50 dB til dette området som er under grenseverdien 

for både friområder og stille områder i tettsteder. Friområdet nær Harestadvika er 

også beregnet å ligge opptil ca. Lden 50 dB. Det er ellers ikke avsatt LNF-områder 

nær E39 i Harestad hvor friluftsliv eller naturvern er dominerende. 

3.8 Vurderinger anleggsstøy 

Det er vanligvis ikke hensiktsmessig å beregne støynivået for anleggsperioden på 

et så tidlig tidspunkt som i reguleringsplanfasen. Inngangsdata til slike beregninger 

er faseplanene for anleggsperioden som angir når og hvor de forskjellige støyende 

aktivitetene utføres og med hvilket utstyr. Faseplanene blir først endelige når man 

jobber med byggeplanen for prosjektet. Erfaringsmessig vet vi likevel at det vil bli 

mye støy fra et slikt omfattende anleggsområde. I byggeplanfasen bør det derfor 

utføres støyberegninger av anleggsstøyen. Med grunnlag i beregningene bør det 

deretter planlegges hvordan man kan unngå støy fra anlegget som overskrider 

grensene i T-1442 (se Tabell 4). Det er flere mulige tiltak som kan gjøres for å 

unngå overskridelser: 

› Begrensninger i driftstid på støyende aktiviteter. Støyende arbeid kan ikke 

utføres på natt (kl. 23:00-07:00) hvis det ikke er tvingende nødvendig. 

Støyende aktiviteter på kveldstid (kl. 19:00-23:00) bør også unngås 

› Sette krav til støysvakt utstyr. 

› Bygge støyvoller/skjermer og lokale støytiltak på eiendommer så tidlig som 

mulig.  

› Sette opp midlertidig støyskjerming i anleggsfasen. 

› Opplæring av personell til bruk av maskinelt utstyr på en måte som genererer 

minst mulig støy til omgivelser. 

For at det skal være mulig å gjennomføre tiltak, må de være beskrevet på forhånd 

og innarbeides i konkurransegrunnlag til entreprenør. Samtidig er det en utfordring 

at entreprenør trolig ikke vil gjennomføre anlegget akkurat slik som faseplanene 

angir. Støyberegninger fra byggeplanleggingen vil derfor ikke være korrekte og må 

oppdateres for anleggsfasen. Det samme gjelder for tiltakene.  

Selv om man gjør de tiltak som er mulige, innenfor fornuftige kostnadsrammer og 

følger framdrift i anleggsgjennomføringen, er det ikke sikkert at kravene i T-1442 

kan innfris. I tillegg er deler av planområdet lite støyutsatt i dag, slik at anleggsstøy 

kan oppfattes som veldig plagsom uten at grensene er overskredet. Derfor er det 

spesielt viktig å gi god informasjon og varsle på forhånd. Beboere må bli forberedt 

på støyen som kommer og få vite hvor lenge de verste periodene skal vare. Det må 

også informeres om hva som er gjort for å begrense støyen. Erfaring viser at 

beboere lettere godtar et støyende anlegg og føler seg mindre plaget om de er godt 

informert på forhånd. I tillegg skal alltid kortvarig og spesielt støyende arbeid 

varsles spesielt. SMS-varsling av sprengning er også anbefalt. Som en siste løsning 

kan man også tilby overnatting på hotell for de som ønsker det i spesielt støyende 

perioder. 
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4 Oppsummering 

› I forhold til fremskrevet dagens situasjon vil nytt kryss (uten støytiltak) 

redusere antall boliger i rød støysone fra 9 til 2 og antall boliger i gul støysone 

endres fra 29 til 45. 

› Det er foreslått støytiltak i form av en støyvoll på østsiden av Mekjarvikvegen 

(gamle E39) og støyvoll videre sørover langs rampe til ny E39 samt noen 

andre langsgående støytiltak. Støytiltaket vil redusere antall boliger i rød 

støysone fra 2 til 0 og i gul støysone fra 45 til 20. 

› Dersom støyvoll og øvrige skjermingstiltak vedtas bygget anbefales det at ca. 

20 eiendommer skal utredes videre for ev. lokale støytiltak i detaljfasen. 

› Det er beregnet lydnivå fra Harestadkrysset for friområder opptil Lden 50 dB. 

Dette er under anbefalt grenseverdi og støytiltak foreslås derfor ikke for disse 

områdene.  

5 Tillegg: Oversikt over adresser og beregnet lydnivå 
over grenseverdi 

I dette kapittelet er det gjengitt adresser/gnr/bnr og beregnet høyeste lydnivå på 

fasade over grenseverdi i T-1442 før og etter skjerming for eiendommene.  

Adresse Gnr Bnr 
Antall 

boenheter 

Lden 

0-alt 

Lden uten 

skjerm 

Lden med 

skjerm 

Støysone 

etter 

skjerming 

SKIFTESVIKVEIEN 58 49 568 2 69 68 61 Gul 

SKIFTESVIKVEIEN 54 49 83 1 66 66 58 Gul 

SKIFTESVIKVEIEN 50A 49 452 2 66 64 59 Gul 

GRØDEMVEIEN 121 48 256 1 65 64 62 Gul 

TORVMYRVEIEN 29 48 6 1 66 64 62 Gul 

TORVMYRVEIEN 34 48 177 1 67 64 64 Gul 

SKIFTESVIKVEIEN 42 49 641 1 66 64 56 Gul 

TORVMYRVEIEN 27 48 137 1 67 64 58 Gul 

SKIFTESVIKVEIEN 50B 49 663 2 62 63 56 Gul 

GRØDEMVEIEN 119A og B 48 43 2 60 63 60 Gul 

TORVMYRVEIEN 31 48 20 1 66 62 57 Gul 

SKIFTESVIKVEIEN 38 49 639 1 64 61 52 Hvit 

TORVMYRVEIEN 28 49 807 0 63 61 61 Gul 

SKIFTESVIKVEIEN 36 49 638 1 63 61 51 Hvit 

SKIFTESVIKVEIEN 44 49 590 1 62 61 56 Gul 

GRØDEMVEIEN 117 48 43 1 62 61 60 Gul 

TORVMYRVEIEN 25 49 68 1 64 60 55 Hvit 

HARESTADVIKA 4 49 750 1 61 59 50 Hvit 

BRONSESTUBBEN 12 49 147 1 58 59 52 Hvit 

HARESTADVEIEN 45 49 16 1 60 59 59 Gul 

HARESTADVIKA 2 49 749 1 61 59 50 Hvit 

HARESTADVIKA 1 49 748 1 61 59 49 Hvit 

HARESTADVEIEN 47 49 16 1 60 59 59 Gul 

SKIFTESVIKVEIEN 46 49 784 1 58 58 55 Hvit 

BRONSEVEIEN 2A 49 18 1 60 58 49 Hvit 

SKIFTESVIKVEIEN 26 49 626 2 61 58 49 Hvit 

TINNVEIEN 29 48 636 2 55 58 52 Hvit 
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HARESTADVEIEN 39 49 12 1 59 57 57 Gul 

TINNVEIEN 31 48 635 2 55 57 51 Hvit 

SKIFTESVIKVEIEN 34 49 632 2 60 57 50 Hvit 

SKIFTESVIKVEIEN 28 49 627 1 58 57 48 Hvit 

TORVMYRVEIEN 25A 49 68 1 60 57 54 Hvit 

HARESTADVEIEN 33 49 82 1 58 57 57 Gul 

TINNVEIEN 25 48 638 2 55 57 50 Hvit 

TINNVEIEN 27 48 637 2 55 57 51 Hvit 

TINNVEIEN 35 48 633 2 56 57 51 Hvit 

BRONSESTUBBEN 15 49 467 2 56 56 51 Hvit 

TINNVEIEN 23 48 639 2 54 56 50 Hvit 

TINNVEIEN 21 48 640 2 54 56 50 Hvit 

TINNVEIEN 19 48 655 2 54 56 50 Hvit 

TINNVEIEN 17 48 656 2 54 56 50 Hvit 

HARESTADVIKA 3 49 751 1 57 55 49 Hvit 

TINNVEIEN 11 48 659 2 54 55 50 Hvit 

TORVMYRVEIEN 28B 49 2 1 54 55 55 Hvit 

TINNVEIEN 15 48 657 2 54 55 50 Hvit 

TINNVEIEN 13 48 658 2 54 55 52 Hvit 

HARESTADVEIEN 29 49 17 1 57 55 55 Hvit 

TINNVEIEN 37 48 632 2 55 55 50 Hvit 

TITANVEIEN 17 48 627 2 53 55 50 Hvit 

TITANVEIEN 19 48 626 1 53 55 51 Hvit 

TINNVEIEN 33 48 634 2 55 55 51 Hvit 

TITANVEIEN 15 48 628 2 52 55 50 Hvit 

TINNVEIEN 7 48 672 1 53 54 49 Hvit 

BRONSESTUBBEN 10 49 213 1 53 54 51 Hvit 

SKIFTESVIKVEIEN 32 49 633 1 55 54 48 Hvit 

TITANVEIEN 21 48 617 1 53 54 50 Hvit 

TINNVEIEN 39 48 631 2 53 54 49 Hvit 

BRONSESTUBBEN 1 49 629 1 55 54 48 Hvit 

TITANVEIEN 13 48 629 1 51 54 50 Hvit 

BRONSESTUBBEN 9 49 635 1 53 54 50 Hvit 

TORVMYRVEIEN 28A 49 2 1 54 54 54 Hvit 

BRONSESTUBBEN 5 49 630 1 55 53 48 Hvit 

HARESTADVEIEN 35 49 82 1 55 53 53 Hvit 

BRONSESTUBBEN 13 49 637 1 50 53 50 Hvit 

BRONSESTUBBEN 8 49 278 1 52 52 49 Hvit 

BRONSESTUBBEN 6 49 427 1 51 52 50 Hvit 

BRONSESTUBBEN 4 49 428 1 51 52 49 Hvit 

SKIFTESVIKVEIEN 30 49 628 1 52 51 47 Hvit 
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