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1 STØY 

1.1 Innledning 

Det planlegges bygging av tunnel Seljestad – Sama, se figur nedenfor. I den anledning er det 

forslag til nye kryssløsninger ved rundkjøringer med tilhørende fortau og gang-

sykkelveganlegg. Dette medfører ny reguleringsplan og i den forbindelse er det utført en 

støyberegning av tilhørende veganlegg som dokumenterer at kravene til støy i henhold til T-

1442/2012, er oppfylt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Tunnel fra Seljestad til Sama. Tilhørende veganlegg i dagen er støyutredet 



 NOTAT 

 

Støyutredning reguleringsplan for rv 83 tunnel Seljestad - Sama og rundkjøring Sama 3 
 

 

SAMA 

 

Figur 2 Planavgrensning og ny veg geometri på Sama 

 

Følgende veger er lagt in i støymodellen for beregning av støy: 

 Ny tunnel og veg i dagen, ny vegklassifisering er ukjent pr dato. 

 RV83 - retning vest og øst 

 FV6   - Hagebyveien   

 KV1117- Åsveien   

 KV1108- Flåtenveien   
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SELJESTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Planavgrensning og ny veggeometri på Seljestad 

 

Følgende veger er lagt in i støymodellen for beregning av støy: 

 Ny tunnel og veg i dagen, ny vegklassifisering er ukjent pr dato. 

 RV83 - eksisterende, i retning sør og nordover mot sentrum  

 

 

 

Det henvises til Vedlegg A for en oversikt over de vanligste ord og uttrykk, når det gjelder 

støy, benyttet i denne rapporten. 
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2 REGELVERK 

3 RESULTAT OG KONKLUSJONER  

3.1 Krav og anbefalte grenseverdier 

Gjeldende støyregelverk er Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442/2012, heretter kalt T-1442.  

Vegdirektoratet har lagt følgende grenseverdier til grunn for praktisk bruk for Statens 

vegvesen:  

Generelt for ny bebyggelse som planlegges 

etter PBL, nytt veganlegg 

Generelt for ny bebyggelse som planlegges 

etter PBL, men er å anse som miljøtiltak 

Utendørs Lden >55 dBA Innendørs Leq,24h >30  

dBA 

Utendørs >65dB Innendørs >35dB 

Støytiltak; hvor støynivå  

bringes under Lden 55 

dBA på uteplass og 

utenfor rom med 

støyfølsom bruk 

Støytiltak; hvor 

støynivå  bringes 

under Leq,24h 30  dBA 

i oppholdsrom 

Støytiltak; hvor 

støynivå  bringes 

under Lden 65 

dBA på uteplass 

Støytiltak; hvor 

støynivå  bringes 

under Leq,24h 35  dBA i 

oppholdsrom 

 

LDEN, årsmiddel, er A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 

dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: 

Dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: kl. 23-07. 

LEQ,24h er gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall, f.eks. 1 minutt, 30 

minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer.   

Etter EU-direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en 

mottakerhøyde på 4 meter over terreng og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og 

på en normal uteplass. Ved detaljering av tiltak er det anbefalt å bruke mottakerhøyde 

1,5meter over terreng som er en mer realistisk høyde for konkrete uteplasser på bakkenivå.  

Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift i Plan- og 

Bygningsloven og NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike 

bygningstyper». Kravene for boliger er gjengitt i tabell 2 på neste side.  

  



 NOTAT 

 

Støyutredning reguleringsplan for rv 83 tunnel Seljestad - Sama og rundkjøring Sama 6 
 

 

Tabell 2:  Utdrag av NS 8175:2012, tabell 4. Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs 

A-veid maksimalt og tidsmidlet lydtrykknivå, Lp,AFmax og Lp,A,T, fra utendørs lydkilder. Klasse C er 

minstekrav.  

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs 

lydkilder 

Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23-07 

45 

 

  



 NOTAT 

 

Støyutredning reguleringsplan for rv 83 tunnel Seljestad - Sama og rundkjøring Sama 7 
 

4 STØYTILTAK I REGULERINGSPLANPROSESSEN   

Prosjektområdet er omfattende og inneholder komplekse veganlegg. Når det gjelder 

utarbeidelse av støytiltak så vil det være helt nødvendig at disse tiltakene utredes i samråd 

med eier av eiendom/bygg, og at man finner godt eget støytiltak både for konkret uteplass og 

ved innvendig oppholdsrom ved overskridelser av grenseverdier for støy. Det vil si at det er 

helt nødvendig å befare hver enkelt eiendom/bygning slik at man finner det mest optimale 

støytiltaket i samråd med eier. Videre så er det viktig å se planområdet i helhet for valg av 

dimensjoner og utforming av tiltakene.  

Ofte ser man at skjermingstiltak tas inn på reguleringsplan uten at samråd og helhetlig 

vurdering er ivaretatt. Så ser man i byggeplanprosessen at tiltakene er overdimensjonert, 

estetisk dominerende og man vil ha behov for fasadetiltak i tillegg utover de 

skjermingstiltakene som er regulert. I tillegg så vil man kunne ha misfornøyde eiere som ikke 

fikk skjermet den konkrete uteplass, men det som man antok var uteplassen uten befaring og 

samråd.  

Derfor vil man i denne reguleringsplanen kun vise oppsummert i tabell hvilke bygg som må 

utredes ytterligere for behov, dimensjonering og utforming av støytiltak i samråd med eiere i 

byggeplanen. Dette ivaretas av reguleringsbestemmelsene.  

I utgangspunktet kan man si at tiltak vurderes i følgende prioritert rekkefølge: 

Skjerming nær kilden 

 Skjerming nær mottaker, lokalt tiltak  

 Tiltak på bygning 

 
Eksempler på prinsipielle tiltak kan være: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved å anlegge vegetasjon i kombinasjon med tiltaket, vil dette kunne bedre tiltaket rent 

estetisk. 
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Støyskjerminger langsgående veg eller lokalt 
Støyskjermer kan fungere som reflekterende (lyden kastes tilbake) eller absorberende (lyden 
fanges inn). Ulike materialer og materialutforming gir ulik effekt på lydens bevegelser. Glatte 
/ harde materialer får lydbølgene til å slå tilbake og gi økt støy på motsatt side. Ved 
etablering av støyskjerm enten bare en side av vegen eller begge så er det viktig å 
undersøke retningen på den reflekterte lydenergien. Ved å skråstille skjermene innover mot 
vegen kan den reflekterende lyden dirigeres ned mot vegbanen. Særlig gjelder dette høyere 
bebyggelse eller for bebyggelse som ligger på et høyere nivå enn vegen. Absorberende 
støyskjermer: Materialer med porøs eller ujevn overflate absorberer lyden, og sender ikke 
lydbølgen i retur. Dette er aktuelt særlig ved skjerming av kun en side av vegen. Andre 
materialer kan også utformes slik at de absorberer mer lyd ved å perforere små hull tett i tett. 
Videre så kan natursteinskjermer med grov overflatestruktur få samme effekt. For uteareal 
på veranda vil et typisk tiltak være å innglasse hele eller deler av veranda. 
Maksimal tillatt høyde på skjerm må vurderes ut fra det preg man ønsker for området.  
 
Med bakgrunn i teksten foran så vil man for prosjektområdet kunne finne optimale støytiltak i 

henhold til støyregelverket, men dette forutsetter at endelig valg av tiltak, dimensjonering og 

utforming må tas i byggeplanen. Dette for å unngå at tiltak ikke under-/overdimensjoneres, 

misfornøyde eiendomshavere og et estetisk uheldig resultat totalt sett. 

 

4.1 Landskapsvurderinger av tiltak 

PÅ STREKNINGEN SAMA- SELJESTAD 

Generelt om støyskjerming på denne strekningen: 

Det vil i denne omgang ikke være aktuelt å jobbe spesifikt med støydempingstiltak på 

Seljestad. På Sama er det flere boligområder som må utredes ytterligere for støyskjerming i 

byggeplanen og det vil bli foreslått tiltak både lokalt og generelle støyabsorberende tiltak som 

beskrives under.  

Vi foreslår å skille mellom to hovedtyper støyskjermer: En mer solid og tett variant langs med 

veg, hvor det er mindre trafikk av gående og syklister. I viktige krysningsområder hvor det 

skal være ferdsel i mange kryssende retninger bør skjermingen være av en mer åpen 

karakter slik at den ikke blir en ytterligere sterk visuell barriere. I slike punkt er det særlig 

viktig å bevare oversikten og planlegge hvordan en skal bevege seg. Løsninger med 

transparente felt (herdet glass eller pleksi) sammen med betong, naturstein eller treverk vil 

kunne være gode løsninger her. Se eksempel under fra Drammen, Blommenholm og 

Bekkestua. 

På Sama skal støyskjermene stå i en tett urban kontekst og det er viktig å få til en god stedlig 

tilpasning av konstruksjonene. I valg av støyskjerming bør en søke å minimere barriere-

effekten av nytt veganlegg og ny forhøyet rundkjøring. Dersom en bare benytter seg av 

mindre felt med glass må disse bevisst plasseres og prosjekteres i forhold til viktige siktlinjer. 
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Figur 3 Støyskerm med treverk og felter av herdet glass i varierende størrelse. Bildet er hentet fra 
formingsveilederen   

 

Figur 4 Statens vegvesens tegning av støyskjermen i figur 1. Fra prosjektet Rv./ Fv. 282 Telthusgata- 
Holmestrandsveien 

 

 

   

Figur 2 og 3 Eksempel fra Blommenholm/ Bekkestua: Skjerm av plasstøpt betong med glassfelt. 
http://www.vegvesen.no/_attachment/99460/binary/157658 

http://www.vegvesen.no/_attachment/99460/binary/157658
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I følge støysonekartene vil det vil være to situasjoner på Sama som vil kunne ha behov for 

støyskjermer.  

1) Studentsamskipnadens studentboliger skjermes mot støy fra Hagebyveien i vest og 

uteområdene skjermes lokalt mot trafikkstøy fra hele veganlegget. Det foreslås ei løsning 

hvor en støttemur plasseres så nærme vegbanen at den fungerer som rekkverk, samt at den 

tar opp en høydeforskjell på 1- 1,5 m. Støyskjerm i tilstrekkelig høyde settes oppå 

støttemuren. Støyskjermen skal ha transparente felt slik at uterommet på innsiden ikke 

oppleves innelukket. På skissen under er en slik mur plassert slik at den ikke vil komme i 

konflikt med siktlinjene i krysninga Flåtenveien/ Hagebyveien.  

 

Figur 4 Utsnitt fra landskapsplanen. Studenboligene er de to byggene til høyre på skissa 

 

2) Åsvegen 35 er et eldre, verna bygg som er regulert til bolig. For å skjerme bygningen mot 

støy fra portalområdet settes det opp lokal støyskjerm mot portalområdet. Skjermen forslås 

plassert oppå portalområdets sidemur som skal ta opp en høydeforskjell på ca 7,5 meter. 

Støttemuren med skjerm på toppen forlenges i sørlig retning slik at det gis rom for 

opparbeiding av en sør-vest vendt uteplass på baksiden av boligen. Støyskjermen utføres i 

tre og vegetasjon plantes inn mot støttemur med støyskjerm. Oppå portalen skal terrenget 

tilbakefylles slik at en fortsatt får et sammenhengende grøntdrag fra åsen og ned til Åsveien. 

Terrengtilpasning, støyskjerming og oppgradering av uteplass sees altså sammen på for å få 

til en god integrert løsning.  
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Figur 4 og 5. Utsnitt fra landskapsplanee. Åsveien 35 er bygget som ligger midt i skissa, øst for portalen. Bildet 
under viser Åsveien 35 med åsdraget til høyre i bildet. 
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Terrengbearbeiding og støydempende tiltak: 

Det er jobbet bevisst med terrengforming med tanke på støydemping. Der hvor det er mulig å 

skape jordvoller/forhøyninger i nærhet til vegbanen, vil dette kunne absorbere noe støy nært 

støykilden. Helningsgraden på terrenget er 1:2 på det bratteste, og det er ikke lagt opp til at 

jordarmering skal måtte brukes. I tillegg til helningsgrad er også siktlinjene for kryss en 

begrensende faktor i utforming av støyvollene.  

 

Figur 6 I grøntdraget mellom Åsveien og portalområdet er terrenget formet i en forhøyning mot vegen, som vil 
kunne absorbere noe støy samt skjerme et sitteområde på østsiden av vollen 

 

Figur 7 Terrenget er utformet som en liten jordvoll mellom rundkjøringa og Flåtenveien. Siktlinjer i krysset 
Flåtenveien/ Hagebyveien begrenser høyde og utstrekning av vollen. Forhøyningen vil være ca 1,5m over høyden 
i rundkjøringa.  
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Terrengforming og støyskjerming 

På Seljestad er behovet for støyskjerming størst nord for tunnel-innkjøringa. Støttemuren 

mot veg er gitt en høyde (+10) som gjør at den i tilstrekkelig grad skjermer boligene i nord for 

støy fra tunnel-vegen. Skråningen over støttemuren skal beplantes med busker, prydgress/ 

stauder samt ei rekke med trær langs Parkveien. Ei godt beplantet sideskråning vil gi ei viktig 

visuell skjerming mot det nye trafikktiltaket. Rundt snuplassen er det foreslått en 

natursteinsmur med høyde ca 1 meter over kjørebanen. Dersom det skulle bli aktuelt med 

støyskjerming av bolig i Sara Hauges vei skal skjerming plasseres på støttemuren mot 

tunnelinnkjøringa.  
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5 FORUTSETNINGER OG METODE 

5.1 Generelt 

Støy er beregnet ved hjelp av programmet NovaPoniStøy 18.30 FP3. Beregningsmetoden 

som benyttes for støyberegninger, Nordisk metode for beregning av vegtrafikkstøy, gir typisk 

en usikkerhet på +/- 2 dB. Erfaringsmessig tenderer beregningsresultatene mot å være 

konservative. 

Alle beregnede støyverdier presentert i dette støynotatet er beregnet som frittfeltsverdier, 

dvs. uten fasaderefleksjon for punkt som ligger inntil 1.5m fra fasaden, øvrige 

fasaderefleksjoner er inkludert.  

Det er beregnet støykoter for gul og rød støysone i 1.5 meter og 4 meter høyde over terreng. 

Beregningshøyden 4 meter over terreng er påkrevd i T-1442 (Retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging) og er typisk for en lav 2. etasje. 1.5 meter gir et mer realistisk bilde 

av støysituasjonen på bakkenivå. Det er benyttet markabsorpsjon tilsvarende "myk mark" for 

alt terreng foruten harde vegflater og det er beregnet med 2. ordens refleksjoner. Det er ikke 

utført noen endringer i eksisterende terreng. 

Støykoter er linjer trukket opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i 

et rutenett og er derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger som gjøres i 

enkeltpunkter. Det er i beregningsmodellene brukt rutenett på 10 x 10 meter mellom 

beregningspunktene, noe som anses å være god nøyaktighet for støysonekart.  

 

Figur 6:  Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB. 

Figur 6 viser sammenheng mellom trafikkvekst og økning i støynivå. Som det fremgår av 

figuren skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengden, og/eller i fordelingen 

av antall biler i døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar endring av støynivået. 
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Eksempelvis vil et avvik mellom faktisk og simulert vegtrafikk på 20 % gi en forskjell i 

støynivå (LDEN) på < 0,8 dB. 

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite 

at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at 

et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.  

Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) 

vil være merkbart, men det må en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at 

støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå, 

det kreves en reduksjon på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå. 

Se tabell 3 nedenfor for oversikt. 

Tabell 3:  Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå. 

4T6TØkning 4T6TReaksjon 

1 dB  Knapt merkbart 

2-3 dB Merkbart 

4-5 dB Godt merkbart 

5-6 dB  Vesentlig endring 

8-10 dB  Dobbelt så høyt 

5.2 Trafikkdata 

Trafikkdata for vegtrafikk er hentet fra vedleggsrapport «Trafikkanalyser og 
samfunnsøkonomiske beregninger KVU-Harstad», tabell Sammenstilling trafikktall, side 41. 
Disse er fremskrevet til trafikkår 2040. Dette er i tråd med krav Statens Vegvesen og 
Vegdirektoratet har satt til alle riks- og fylkesveger, at ÅDT (kjøretøy/døgn) skal fremskrives 
minst 20 år fram i tid.  
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For vårt prosjekt gjelder følgende trafikktall for Sama: 
 

Trafikk, år 2040 Tunnel RV83 mot 
sentrum 

RV83 mot 
vest 

FV6 

Hagebyvn 

KV1117 

Åsveien 

KV1108 

Flåtenvn 

ÅDT 8 400kjt/d 7 300kjt/d 14 200kjt/d 5 000kjt/d 4 100kjt/d 1 100kjt/d 

Tungandel 10 % 5 % 7 % 10 % 4 % 4 % 

Hastighet 50 km/t 50 km/t 50 km/t 50 km/t 40 km/t 50 km/t 

 

 
For vårt prosjekt gjelder følgende trafikktall for Seljestad: 
 

Trafikk, år 2040 Tunnel RV83 mot 
sør 

RV83 mot 
sentrum 

ÅDT 8 400kjt/d 17 500kjt/d 12 600kjt/d 

Tungandel 10 % 10 % 10 % 

Hastighet 50 km/t 50 km/t 50 km/t 

 

 

 

 
Det er valgt standard prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for riks- og 

fylkesvegene, for øvrige kommunale veger er det valgt standard kommunal fordeling. 

Fordelingen er hentet fra TA‐2115 (veilederen til T‐1442) og er representativ for vegene.  

 
Tabell 5:  Døgnfordeling av vegtrafikk. 

Periode Riks- og 

fylkesveger  

Kommunale 
veger  

Dag (07‐19) 75 % 80 % 

Kveld (19‐23) 15 % 12 % 

Natt (23‐07) 10 % 8 % 
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6 RESULTAT OG KONKLUSJONER  

6.1 Støysonekart, ny utbygging, trafikkår 2040 

I henhold til grenseverdier Vegdirektoratets har lagt til grunn for praktisk bruk i Statens 

vegvesen, er reguleringsplanen vurdert som både nytt veganlegg og miljøtiltak:  

Generelt for ny bebyggelse som planlegges 

etter PBL, nytt veganlegg 

Generelt for ny bebyggelse som planlegges 

etter PBL, men er å anse som miljøtiltak 

Utendørs Lden >55 

dBA 

Innendørs Leq,24h > 30  

dBA 

Utendørs >65dB Innendørs >35dB 

Støytiltak; hvor 

støynivå  bringes 

under Lden 55 dBA 

på uteplass og 

utenfor rom med 

støyfølsom bruk 

Støytiltak; hvor 

støynivå  bringes 

under Leq,24h 30  dBA 

i oppholdsrom 

Støytiltak; hvor 

støynivå  bringes 

under Lden 65 dBA 

på uteplass 

Støytiltak; hvor 

støynivå  bringes under 

Leq,24h 35  dBA i 

oppholdsrom 

 

Der hvor det kun er anlagt fortau el gang-sykkelveg og ubetydelig vegutbedring eller at 

trafikken reduseres betydelig ansees prosjektet som miljøtiltak. Der hvor det anlegges ny veg 

eller at vegutbedringen anlegges nærmere bebyggelse ansees prosjektet som nytt 

veganlegg. 

Det er 2 boliger fordelt på Sama og Seljestad som ligger inntil tunnelmunning og som vil få 

noe ekstra støy fra selve munningen. I henhold til T-1442 er det ikke satt krav til beregning 

av støy fra munning, men det er valgt å inkludere dette i dette prosjektet. Dette er valgt ikke 

beregnet da tunnelmunningsstøy er komplisert å beregne og det er heller brukt konservativt 

og høyeste erfaringstall. Erfaringstall viser at munningstøy vil gi en maksimal støyøkning på 

+2dB i verste situasjon. Ut fra dette anbefales det å legges til +2dB for boligene 

58/470(Seljestad) og 62/9(Sama) ved endelig utredning av støytiltak i byggeplanen.  

Det er utarbeidet støysonekart for: 

 Sama X002 (1.5m over terreng) og X001 (4.0m over terreng) og  

 Seljestad X004 (1.5m over terreng) og X003 (4.0m over terreng) 
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6.2 Støysonekart for Sama X004/X003 

Hvilken bebyggelse som omfattes av de to ulike grenseverdiene er vist på kartskissen 

nedenfor.  
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Støysonekart 1.5m over terreng er vist nedenfor og i målestokk på vedlegg X004: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støysonekart 4.0m over terreng er vist nedenfor og i målestokk på vedlegg X003. 
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Eiendommer som overskrider støygrensene er listet opp i tabellen nedenfor, vist ved gnr/bnr: 

Generelt for ny bebyggelse som 

planlegges etter PBL, nytt veganlegg 

Generelt for ny bebyggelse som 

planlegges etter PBL, men er å anse som 

miljøtiltak 

Utendørs Lden>55dBA/ Innendørs 

oppholdsrom hvor Leq,24h >30dBA: 

Utendørs >65dB/ Innendørs oppholdsrom 

hvor Leq,24h >35dBA 

61/91 
 

61/137 
 

62/5 
 

62/9 62/491 61/166 61/170 62/30 62/34 62/53 

61/90 
 

 62/113 62/297 62/316 62/356 62/567 

 

Det er i alt 7 boligbygg fordelt på 6 eiendommer som overskrider gul sone der hvor prosjektet 

ansees som nytt veganlegg. 

Det er i alt 11 boligbygg fordelt på 10 eiendommer som overskrider rød sone der hvor 

prosjektet ansees som miljøtiltak. Som nevnt i på side 10, bør det legges til +2dB for bolig 

62/9 ved endelig utredning av støytiltak i byggeplanen, på grunn av ekstra støy fra 

tunnelmunning. 

Disse boligbygg må utredes ytterligere for støytiltak både ved uteplass og ved innendørs 

oppholdsrom i byggeplanen.  

 

6.2.1 KONKLUSJON 

Boligbebyggelse som må utredes for eventuelt behov for støytiltak i byggeplanen er: 

Generelt for ny bebyggelse som 

planlegges etter PBL, nytt veganlegg 

Generelt for ny bebyggelse som 

planlegges etter PBL, men er å anse som 

miljøtiltak 

Utendørs Lden>55dBA/ Innendørs 

oppholdsrom hvor Leq,24h >30dBA: 

Utendørs >65dB/ Innendørs oppholdsrom 

hvor Leq,24h >35dBA 

61/91 
 

61/137 
 

62/5 
 

62/9 62/491 61/166 61/170 62/30 62/34 62/53 

61/90 
 

 62/113 62/297 62/316 62/356 62/567 
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6.3 Støysonekart for Seljestad X-03/X-04 

For Seljestad er prosjektet kun å anse som nytt veganlegg. Det presiseres at det er KUN 

utredet for behov for støytiltak i henhold til denne reguleringsplanen, som omfatter ny veg 

med tunnel og IKKE utbedring av eksisterende RV83 som følger annen reguleringsplan. For 

denne planen er det kun sett på i hvilken grad ny veg med tunnel bidrar til å øke støynivå for 

boligene som har eiendommer i gul sone: 

 

 

Dagens Rv83 vil i hovedsak være det veganlegget med høyest trafikk og dermed også den 

som gir høyest støynivå for alle boliger foruten 58/470, som ligger inntil ny veg med tunnel. 

For å vise støybidraget fra KUN tunnel veg med støttemurer, er det vist v støysoner på 

kartskissen nedenfor: 

 

 

  

58/470 
 

58/205 
 

58/213 
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Støysonekart(1.5m over terreng) med ny tunnel veg og Rv83 er vist nedenfor og i målestokk 

på vedlegg X002: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støysonekart(4.0m over terreng) med ny tunnel veg og Rv83 er vist nedenfor og i målestokk 

på vedlegg X001 
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58/470 

Bolig får et støynivå over 55dB som følge av ny veg med tunnel og utløser ytterligere 

tiltaksutredning av uteplass og innendørs oppholdsrom. Dette må løses i byggeplanen. Som 

nevnt i på side 10, bør det legges til +2dB for bolig ved endelig utredning av støytiltak i 

byggeplanen, på grunn av ekstra støy fra tunnelmunning. 

58/205 og 58/213 

Dagens Rv83 gir høyeste støybidrag, men selve ny tunnel veg vil ikke løse ut ytterligere 

støyutredning av tiltak for bolig fordi oppføring av støttemur virker støydempende og gjør at 

støynivået ved boligene +4.0meter over terreng ikke overstiger støygrense 55dB.  

Det presiseres at det derimot ved utbedring av RV83 vil kunne løse ut behov for støytiltak for 

disse boligene, men dette må tas i utredning av den planen.  

 

6.3.1 KONKLUSJON 

 

Med utgangspunkt i kun støyutredning av ny tunnel veg, er det kun bolig 58/470 som må 

utredes ytterligere i byggeplanen for eventuelt behov for støytiltak på uteplass og innendørs 

oppholdsrom. For boligene 58/205 og 58/213 vil det være pågående reguleringsplan for 

utbedring av Rv83 som gir støyverdier som bidrar til overskridelse av støygrensene og må 

ivareta støyregelverket. 
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6.4 Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser 

Begrep Benevning Forklaring 

A-veid lydtrykknivå dBA Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve 

A (LRRARR, angitt i dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for 

alle dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå. 

A-veiet, ekvivalent 

støynivå for dag-

kveld-natt 

LRDEN A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-

night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. 

Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-

23 og natt: 23-07 

A-veide nivå som 

overskrides 5 % av 

tiden, Fast 

LR5AF LRR5AFRR 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 

Desibel dB Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på 

to måter: 

1) For å angi forholdet mellom to størrelser  

2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til 

en referanseverdi.  

Ekvivalent lydnivå LRekv,T 

LRA,ekv,T 

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt 

tidsintervall, f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 

24 timer.  Noen ganger markeres at det er A veid verdi ved en 

A foran ekv. Normalt er det underforstått. 

Fritt felt  Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. 

nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker i 

lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i fra lydkilden. Vi 

snakker ofte om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved 

bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke 

lydnivået 

Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel. 

Maksimalt lydnivå LRmaks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. 

LRRmaksRR er svært følsomt for hvordan maksimalverdien 

defineres. (tidskonstant som skal brukes, hvilke topper som 

skal inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste 

definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden 

Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy (1996) har definert 

LRRmaks RRtil det nivået som overskrides en viss prosent av tiden. 

Her er 5 % som anbefalt verdi. 

Støy  Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets 

velvære og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon 

eller søvn 

Støynivå  Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som 

ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.   

Veiekurve – A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets 

følsomhet for ulike frekvenser ved lavere og midlere 

lydtrykknivå. Brukes ved de fleste vurderinger av støy. A-

kurven framhever frekvensområdet 2000 - 4000 Hz 

ÅDT  ÅDT (Årsdøgntrafikk) er i prinsippet summen av antall 

kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning i året 

dividert på årets dager. Antall tunge kjøretøy angis som en 

andel i prosent. 
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7 LOKAL LUFTKVALITET 

Det er gjennomført beregninger av utslipp til luft. Ved vurdering av luftkvalitet er det tatt 

utgangspunkt i grenseverdiene for nasjonale mål. Det er fokusert på utslipp av svevestøv 

(PM10) og nitrogendioksid (NO2). ). Disse parameterne er de som først og fremst gir 

redusert luftkvalitet som igjen kan medføre negative helsemessige virkninger. 

 

7.1 Generelt 

Biltrafikken er som oftest den viktigste kilden til luftforurensninger. De største lokale 

forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er risikoene for helseskade ved høye 

konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).  

Veitrafikken medfører også utslipp av blant annet karbonmonoksid (CO), karbondioksid 

(CO2), benzen, bly og svoveldioksid. Utslippet av nitrogenoksider (NOX) kan bidra til 

dannelsen av bakkenært ozon. Utslipp av karbonmonoksid (CO) påvirker ikke den lokale 

luftkvaliteten, men har negativ virkning på klimaet globalt. 

7.1 Svevestøv (PM10) og Nitrogendioksid (NO2) 

PM10  

PM10 er en betegnelse for svevestøv, dvs. støv som oppholder seg i lufta over en viss 

periode. Betegnelsen PM står for ”Particulate Matter” der tallet angir størrelsen på partiklene 

i mikrometer (μm). PM10 omfatter støvpartikler med diameter på 10 μm og mindre.  

På årsbasis utgjør forbrenningspartikler som dannes ved ufullstendig forbrenning av fossilt 

brennstoff den desidert største andelen av svevestøvet. Utslippsmengden per kjørte 

kilometer varierer sterkt med type kjøretøy, motorteknologi og drivstofftype. Gamle biler uten 

katalysator og dieselbiler uten filter slipper ut vesentlig mer partikler enn nye biler. Dieselbiler 

slipper generelt ut langt mer partikler enn bensinbiler. 

Slitasjepartikler som dannes ved friksjon mellom vei og bildekk utgjør en liten andel av den 

totale mengden svevestøv. Slitasje som følge av mekanisk bevegelige deler i kjøretøy utgjør 

også et mindre bidrag til dannelsen av svevestøv, da hovedsakelig jernpartikler.  

Svevestøvkonsentrasjonen i lufta er avhengig av meteorologiske forhold og topografien for 

området. Om vinteren kan svevestøvkonsentrasjonen øke betraktelig som følge av for 

eksempel økt slitasje av veidekket eller temperaturinversjon. Ved inversjon hindres luften i å 

sirkulere og svevestøvkonsentrasjonen blir følgelig høyere enn ved normale værforhold. 

Nedbør og vind har motsatt effekt og fører til mindre konsentrert forurensning. 

Svevestøveksponering kan bidra til å forverre en rekke luftveissykdommer som KOLS, astma 

og lungekreft. Svevestøv, spesielt dieseleksospartikler, kan forsterke allergiske reaksjoner. 

Spesielt er eldre og personer med hjerte/karsykdom, diabetes, astma og andre 

lungesykdommer følsomme for svevestøv. Barn og unge er også sårbare. 
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NO2 

NO2 er betegnelsen på nitrogendioksid. I byområder er konsentrasjonen først og fremst 

avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest trafikkmengden i byen. På 

kalde dager, med lite vind, kan konsentrasjonen bli spesielt høy. Hos sårbare grupper kan 

innånding av NO2 gi økt hoste og bronkitt, mindre motstand for infeksjoner og økt sykelighet. 

Friske mennesker tåler forholdsvis høy NO2-eksponering uten at det gir noen helseeffekt 

(Kilde: www.luftkvalitet.info). 

Nitrogenoksider (NOX) dannes i ulike typer forbrenningsprosesser der det er tilstrekkelig høy 

temperatur. Forbrenning av drivstoff fører til produksjon av både nitrogenmonoksid (NO) og 

nitrogendioksid (NO2). Disse betegnes ofte samlet som nitrogenoksider, NOX. 

Forskning har vist at astmatikere kan få nedsatt lungefunksjon ved eksponering fra ca. 200 

μm/m3 nitrogendioksid eller høyere, mens friske personer får redusert sin lungefunksjon først 

ved konsentrasjoner over 1000 μm/m3. Allergikere synes å reagere sterkere på allergener 

når de eksponeres eller har vært eksponert for nitrogendioksid (Kilde: Folkehelseinsituttet, 

www.fhi.no). Til sammenligning registreres nivåer på 200 – 500 μm/m3 i 

forurensningsperioder i Oslo. Ved langtidseksponering av NO2 kan økt forekomst av sykdom 

og død fra hjerte/kar- og luftveissykdommer forekomme. Det er imidlertid stor usikkerhet 

forbundet med slike studier, siden det er vanskelig å ta høyde for andre 

luftforurensningskomponenter. 

7.2 Grenseverdier og mål for luftkvalitet 

Under § 7-6. ”Grenseverdier for tiltak” i forskriften ”FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)” angis grenseverdiene for svevestøv 

(PM10) og nitrogendioksid (NO2) i utendørs luft. Med utendørs luft menes utenfor fasader, på 

utendørs oppholdsareal, osv.  

Se tabell 1 for oversikt over de nasjonale grenseverdiene, KLIF (klima og 

forurensningsdirektoratet) sine luftkvalitetskriterier og nasjonale mål. For øvrig er de 

nasjonale grenseverdiene lik EUs grenseverdier for luftkvalitet for de to aktuelle 

parameterne. 

Mål og grenseverdier for luftkvalitet er innskjerpet over tid, i takt med at bedre kunnskaper 

om virkninger og mulige tiltak for å bedre luftkvaliteten er utviklet. Særlig er kravene til PM10 

(svevestøv) blitt strengere.  

Ambisjonsnivå ved planlegging av nye veier er at nasjonale mål skal overholdes. 

Som det framgår av tabell 1 er nasjonale mål for luftkvalitet strengere enn grenseverdiene i  

forskriften. Når nasjonale mål er tilfredsstilt, er dermed også forskriftens krav overholdt.  

 

Luftkvalitetskriterier gitt av KLIF er ikke juridisk bindende, men angir eksponeringsnivåer som 

man ut fra nåværende viten antar ikke vil gi alvorlige helsevirkninger for befolkningen.  

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier og mål for luftkvalitet.  
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Grenseverdi for luftkvalitet NO2 [μg/m
3
] PM10 [μg/m

3
] 

Midlingstid time døgn 

Gjeldende grenseverdi 
1 

Antall tillatte overskridelser årlig 

200  

18 ganger 
2 

50 

35 ganger
 3 

Nasjonale mål
 

Antall tillatte overskridelser årlig  

150 

8 timer 

50 

7 døgn 

SFTs og Folkehelsas anbefalte 

luftkvalitetskriterier 

100 35 

1 
Hentet fra ”FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)”. Grense for tiltak. 

2
 Dato for oppnåelse av grenseverdi: 1. januar 2010. 

3 
Dato for oppnåelse av grenseverdi: 1. januar 2005. 

 

Det bør nevnes at regelverket er under endring, men foreslåtte retningslinjen er pr. dags dato 

ikke iverksatt. Ved kontakt med KLIF ble det opplyst om at beregninger og vurderinger av 

lokal luftkvalitet pr. i dag skal utføres med de gamle grenseverdiene lagt til grunn.  

7.3 Beregningsprogram og inndata 

Da det ikke foreligger VLuft registreringer for områdene innenfor planavgrensingen er det 

kun gjort bruk av de samme forutsetningene som ligger til grunn i Statens vegvesens modell, 

men all registrering er lagt inn manuelt for planområdet. Disse forutsetningene er: 

 Bakgrunnsatlas for fylke 19, Troms 

 Piggfriandel lik 20% 

VLuft henter bakgrunnsverdier av NO2 og PM10 for området ut fra et forhåndsdefinert 

bakgrunnsatlas og legger til bidraget fra veien. Bakgrunnsbidraget kan bestå av bidrag fra 

trafikk i nærliggende gater og veier, industriutslipp, utslipp fra fyring med olje, kull og ved til 

arealoppvarming, samt langtransportert forurensning. 

Det er videre lagt inn følgende inndata manuelt som har stor betydning for resultatene: 

 Sone/Områdetype lik 3/2, dvs at området er vurdert som en sone som ligger like 
utenfor sentrum.  

Beregningsprogrammet VLuft 6.0 er et overordnet beregningsprogram. 

Beregningsmodellen tar i liten grad hensyn til terrengvariasjoner, faktisk meteorologi og 

bygningsutforming. Avvik i kjøremønster og utslippsmengder er også faktorer som kan ha 

stor betydning for avgitt luftforurensning fra veitrafikk. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet 

til beregningene. 



 NOTAT 

 

Støyutredning reguleringsplan for rv 83 tunnel Seljestad - Sama og rundkjøring Sama 28 
 

I VLuft ligger det inne en forhåndsdefinert generell reduksjon i utslippsfaktorene fram til år 

2017. Beregninger utført for situasjoner etter år 2017 beregnes med samme utslippsfaktorer 

som i år 2017.  

 

Pr. i dag finnes det ikke et slikt tilpasset beregningsverktøy som gir et riktig bilde av 

luftforurensningen, foruten avanserte modeller fra NILU.  

NILU: TR 7/2000 er en programdokumentasjon som beskriver metodikk og forutsetninger for 

beregninger i VLuft. Notatet er tilgjengelig på NILU sine hjemmesider. 

Beregningsresultater  

Det er lave beregnede konsentrasjoner av både PM10 og NO2 innenfor reguleringsplanen. 

Beregningene viser at det vil ikke være overskridelser ved boliger innenfor planområdet 

Sama eller Seljestad, i henhold til nasjonalt mål eller anbefalte luftkvalitetskriterier iht KLIF. 

Beregningsresultatene viser punkter ved nærmeste bebyggelse og det er ingen 

overskridelser og konsentrasjonsnivåene er gjengitt i kolonne Konsentrasjon (maks-verdier) 

lengst til venstre i tabellen nedenfor: 
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7.4 Kilder Lokal luftkvalitet 
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[3] Miljøverndepartementet 2004. FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av  

forurensning (forurensningsforskriften)  

[4] Nasjonalt folkehelseinstitutt: Fakta om svevestøv og helse, www.fhi.no.  

[5] Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet. Statens forurensningstilsyn (SFT) og 

Statens vegvesen. TA-1940/2003  

[6] Programdokumentasjon TR 7/2000 av NILU.  

[7] Forslag til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (Datert 

08.07.2009) 

[8] Veiledning om gjennomføring av tiltak rettet mot luftforurensning. TA2842 (Datert 

22.09.2011)  
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