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1 Innledning 

COWI AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region sør gjennomført 

beregninger og vurderinger av støy i forbindelse med reguleringsplan for ny E134 

mellom Århus og Seljord i Seljord kommune. 

Kart i figur 1 viser oversikt over planområdet. Ny vegstrekning utgjør en 

strekning på ca. 1 km og går fra Eisand i nord til kryss mellom E134 og 

Grunningsdalsvegen i sør. 

 

Figur 1 Kart over området. Planområdet er markert med stiplet rød linke. 
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2 Definisjoner 

LpA24h – tidsmidlet lydtrykknivå 

Energimidlet (gjennomsnittlig) A-veid lydtrykknivå over 24 timer. 

Lden – tidsmidlet dag-kveld-nattnivå 

A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB 

ekstra tillegg på natt mellom kl 23 og 07, og 5 dB ekstra tillegg på kveld mellom 

kl. 19 og 23. 

L5AF – statistisk maksimalnivå 

A-veid støynivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms som overskrides av 5 % av 

hendelsene i en nærmere angitt periode, som regel nattetid (kl. 23–07). 

Innfallende lydtrykknivå 

Lydnivå når det kun tas hensyn til direktelydnivået, og man ser bort fra refleksjon 

fra fasaden på den aktuelle bygning. Refleksjoner fra andre flater regnes 

imidlertid med. 

Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål 

Boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. 

Lydkravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK17) gjelder imidlertid 

også for andre bygninger med støyfølsom bruk, som kontorer og 

overnattingssteder. 

Uteoppholdsareal 

Defineres i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven § 8-4 som et areal som 

etter sin funksjon skal være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike 

aldersgrupper og ha tilstrekkelig størrelse. Uteoppholdsareal skal plasseres og 

utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder sol- og lysforhold, støy- og annen 

miljøbelastning. 

A-veid 

Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de frekvensområdene der 

hørselen har høy følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn de deler av 

frekvensspekteret der hørselen har lav følsomhet. 
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3 Myndighetskrav – T-1442 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442/2016 [1] angir støysonene som skal kartlegges. Utdrag 

av kriterier for inndeling av rød og gul støysone er gjengitt i tabell 1.  

› Rød sone nærmest støykilden angir et område som ikke er egnet til 

støyfølsomt bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt 

bruksformål skal unngås.  

› Gul støysone er en vurderingssone der bebyggelse med støyfølsomt 

bruksformål kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak 

gir tilfredsstillende støyforhold.  

Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende i seg selv. Vesentlige avvik 

kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. 

fylkesmannen. 

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå (se definisjon i 

T-1442/2016 kap. 6). 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23–07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23–07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. For øvrige 

områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til 

støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk 

forskrift. 

› Krav til maksimalt støynivå L5AF i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 

hendelser per natt. 

› Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå 

åpenbart er bestemmende for støysonenes utbredelse. 

› Ekvivalentnivåene i tabell 1 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med 

definisjonen av Lden (se T-1442/2016 kap. 6).  

› I den røde sonen er hovedregelen at bebyggelse med støyfølsomt 

bruksformål skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone der ny 

bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak 

gir tilfredsstillende støyforhold. 

3.1 Tiltaksgrenser 

Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støytiltak ved etablering av ny 

støyende virksomhet eller ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Disse 

grenseverdiene tilsvarer kriteriene for gul støysone og er gitt i tabell 2. 
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Tabell 2 Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av 

boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall 

oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå (se T-1442/2016 kap. 6 for definisjoner). 

Støykilde Støynivå på ute- 

oppholdsareal og utenfor 

vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Støynivå utenfor soverom, 

natt kl. 23–07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 

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

definisjonene av Lden (se T-1442/2016 kap. 6).  

› Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsomt 

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 rekreasjons-

formål, jfr. definisjon i T-1442/2016 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. 

3.2 Innendørs støy 

T-1442/2016 angir ingen grenseverdier for innendørs lydnivå, men henviser til 

norsk standard NS 8175 [2] for dette. Grenseverdier i NS 8175 er ikke automatisk 

gjeldende for eksisterende bebyggelse med mindre dette nedfelles i 

planbestemmelsene. Det er likevel en innarbeidet praksis at støyømfintlig 

bebyggelse som får overskridelse av grenseverdier i T-1442/2016 tabell 3 utredes 

for lydnivå på uteplass og innendørs med intensjon om å overholde lydklasse C i 

NS 8175 som et kompenserende tiltak. Grenseverdier for klasse C i NS 8175 er 

gjengitt i tabell 3. 

 

Tabell 3 Lydkrav for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom Lp,A,24h ≤ 30 dB 

I soverom Lp,AF,max 

(natt, kl. 23–07) 

≤ 45 dB 

 

› Krav til maksimalnivå gjelder der det er 10 hendelser eller mer som 

overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser. 

3.3 Støy fra bygge- og anleggsaktivitet 

Retningslinjen T-1442 angir også føringer og anbefalte grenseverdier for støy i 

anleggsperioden. Anbefalte grenseverdier for utendørs støy fra bygg- og 

anleggsvirksomhet er angitt i tabell 4. Grenseverdiene for ekvivalent lydnivå over 
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gitt tidsrom, X, er angitt som innfallende lydtrykknivå Lp,AeqXh [dB] og gjelder 

utenfor rom med støyfølsomt bruksformål. Grenseverdien for dag og kveld 

skjerpes etter verdiene i tabell 5 om anleggsperiodens varighet overstiger 6 uker.  

Tabell 4 Anbefalte utendørs grenseverdier for ekvivalent innfallende lydnivåtrykk som 

for tidsrommet X, LpAeqXh, for bygg med støyfølsomt bruksformål. 

Bygningstype 

Støykrav på 

dagtid  

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller 

søn-/helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt  

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 

sykehus, pleieinstitusjoner 
65 dB 60 dB 45 dB 

Skole, barnehage 60 dB i brukstiden 

 

Tabell 5 Skjerping av grenseverdiene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet gitt i 

tabell 4 som korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens varighet. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde 
Grenseverdiene for dag og kveld i 

tabell 4 skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 

 

Støyende drift eller arbeid om natten bør normalt ikke forekomme. Ved arbeid om 

natten som overskrider anbefalt grenseverdi om Lp,Aeq8h ≤ 45 dB gjelder regelen 

om varsling angitt i kapittel 4.4 i retningslinjen. Avvik fra grenseverdien bør kun 

tillates ved kortvarige nattarbeider. I disse tilfellene kan grenseverdien på natt 

heves til 50 og 55 dB ved henholdsvis to og én ukes varighet. Maksimalt støynivå 

Lp,AF,max i nattperioden bør ikke overskride grenseverdien for ekvivalent støynivå 

med mer enn 15 dB. 

Vanligvis skal grenseverdiene for utendørs bygg- og anleggsstøy benyttes.  

I spesielle tilfeller med arbeid i samme bygning eller ved høye utendørs støynivå, 

som det ikke er mulig å redusere med annet enn lydisolerende tiltak på 

bygningskroppen, legges de anbefalte grenseverdier for innendørs ekvivalent 

lydnivå i tabell 6 til grunn. Grenseverdiene korrigeres ikke for varigheten til 

arbeidene.  
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Tabell 6 Anbefalte innendørs grenseverdier for ekvivalent lydnivå som middelverdi i 

rommet for tidsrommet X, LpAeqXh, i bygg med støyfølsomt bruksformål. 

Bygningstype 

Støykrav på 

dagtid  

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller 

søn-/helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt  

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 

overnattingsbedrifter, 

sykehus, pleieinstitusjoner 

40 dB 35 dB 30 dB 

Arbeidsplass med krav om 

lavt støynivå 
45 dB i brukstiden 

 

Dersom grenseverdiene i tabell 6 ikke kan overholdes, gjelder de samme reglene 

for varsling som for utendørs, og avvik bør kun tillates for kortvarige arbeider 

eller drift, der grenseverdiene ikke bør heves med mer enn 5 dB.  

Sprengningsarbeider som gir støynivå mer enn LAFmax 50 dB innendørs frarådes 

utført på nattestid.  

Om støyens karakteristikk ved bebyggelse med støyfølsomt bruksformål 

inneholder tydelige innslag av impulslyd eller rentoner, bør grenseverdiene for 

aktuell arbeids- eller driftsperiode skjerpes med 5 dB. Skjerping av grenseverdien 

er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser.  

For arbeidsprosesser eller perioder hvor det ikke er mulig å overholde 

grenseverdien bør det benyttes driftsbegrensninger, tilbud som alternativt 

oppholdssted for de berørte eller andre avbøtende tiltak.  

3.4 Praktisering av T-1442 i Statens vegvesen 

For ny veg og utbedringstiltak på eksisterende veg, der hovedhensikten er å 

bedre fremkommelighet for bil, opererer Statens vegvesen med følgende 

prinsipper for praktisering av T-1442 [3]: 

1 Hovedregelen er at det skal gjennomføres tiltak som bringer støynivået ned 

under 55 dB på uteplass og utenfor vindu med støyfølsomt bruksformål. 

Fortrinnsvis bør dette oppnås med støyskjermingstiltak langs vegen. Dersom 

den anbefalte støygrensen utendørs ved fasade ikke innfris, bør det avklares 

om det er behov for lokale støytiltak for å oppnå tilfredsstillende støyforhold 

på uteplass (under Lden 55 dB), og eventuelt gis tilbud om slike tiltak. 

2 I tillegg til utendørstiltakene skal det tilbys tiltak for boliger og institusjoner 

med innendørs døgnekvivalent støynivå over LpAeq24h 30 dB, i rom med 

støyfølsom bruk. 

Anbefalingene gjelder dersom kostnadene ved tiltak ikke er uforholdsmessig 

høye. 
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4 Metode og grunnlag 

4.1 Beregningsmodell 

Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy [4] ved 

bruk av støykartleggingsprogrammet SoundPlan versjon 7.4 (oppdatert 

15.05.2018). 

Det er benyttet digitalt kartunderlag på dwg-format med 1m høydekoter, mottatt 

i juni 2019. Veg- og terrenggeometri benyttet i beregningene er digital modell i 

DWG-format utarbeidet av COWI. Grunnleggende parametere for modellen er 

angitt i tabell 7. 

Tabell 7 Parametere for beregning av støy fra vegtrafikk. 

Parameter Verdi 

Markabsorpsjon 1 (myk mark)* 

Antall refleksjoner 2. orden 

Absorpsjonsfaktor bygninger α = 0,21 (1 dB refleksjonstap) 

Helningsgradient veg hensyntatt 

Beregningshøyde rutenett 1,5 og 4 m.o.t. 

Rutenettstørrelse beregningspunkt 10 x 10 m 

* Det er i hovedsak benyttet markabsorpsjon lik 1 (absorberende), myk mark. 

vegobjektene, innsjøer og større elver/bekker som har markabsorpsjon lik 0 

(reflekterende). 

I beregningsmodellen er området for ny veggeometri «klippet ut» av eksisterende 

kartunderlag, ny veigeometri er så «limt inn». Det er utført små justeringer i 

blant annet terrenget i grensesnittet mellom disse to modellene for at 

overgangene skal være mest mulig naturlig. Disse justeringene antas å ha 

ubetydelig innvirkning på beregningsresultatene. 

4.1.1 Forenklinger 

Det er gjort enkelte forenklinger i beregningsmodellen. Dette for å øke 

beregningshastigheten, tydeliggjøre analysen og øke lesbarheten til de genererte 

støykartene. Eventuelle endringer i beregningsresultatene dette medfører er 

vurdert til å være innenfor usikkerhetene til beregningsmetoden og de andre 

inngangsparameterne. Følgende forenklinger er gjennomført: 

› Alle bygg er forenklet til klosser med flatt tak. Høyden er satt til 

gjennomsnittlig gesimshøyde. 

› Det er ikke beregnet egne punkter på fasader kortere enn 3 meter i 

horisontalplanet.  

› Geometri til høydelinjer, veger, skjermer og bygg er forenklet i antall punkter 

pr. linjestykke.  
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4.1.2 Fasadepunkt 

Beregningspunkter på fasade for bygninger er plassert fra 1,5 m over laveste 

etasje og med etasjehøyde 2,8 m oppover til øverste punkt på bygningen. Riktige 

etasjehøyder er lagt inn i forbindelse med detaljvurderinger for lokale støytiltak 

slik at de aktuelle nivåene utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål 

beregnes.  

4.1.3 Refleksjoner 

Ved beregning av støysonekart skal Lden beregnes uten refleksjon fra egen fasade, 

men refleksjoner fra omkringliggende bygninger skal tas med. Siden 

beregningsmetoden ikke tar hensyn til hva som er «egen fasade», må det enten 

beregnes med refleksjon fra alle bygninger, eller å ikke inkludere refleksjon fra 

noen av dem. Tas det med refleksjon fra alle bygningene, vil beregningene gi noe 

for høyt nivå foran husenes fasader. Uten refleksjon kan beregnet nivå bli noe 

lavt i enkelte tilfeller. Det er her valgt å beregne støysonekart med refleksjoner 

for alle fasader da dette regnes som det mest konservative alternativet. 

For punktberegninger ved fasade er det tatt høyde for fasaderefleksjoner fra 

omkringliggende bygninger. Refleksjonstapet fra disse er satt til 1,0 dB, noe som 

tilsvarer en absorpsjonskoeffisient α = 0,21. 

4.2 Trafikktall 

Det er mottatt trafikktall fra prosjektet. ÅDT er beregnet 20 år etter åpning og 

legges til grunn for støyberegningene. Tall for vegtrafikk som er brukt i 

beregningene er gjengitt i tabell 8. 

Tabell 8 Trafikktall brukt i beregningsmodellen. 

Veg Strekning ÅDT 2040 
Andel tung-

trafikk 
Farts-grense 

E134 Ny E134  3 750 13 % 60–80 km/t 

 

Trafikken er fordelt prosentvis over døgnet i henhold til anbefalingene i veilederen 

til T-1442, M128 [5] for Gruppe 1, typisk riksveg, med 75 % på dagtid, 15 % på 

kveld og 10 % på natt. Det er ikke medtatt trafikk på sidevegene. Det antas at 

trafikk på disse vil ikke vil være utslagsgivende for resultatene. 

4.3 Usikkerhet 

I henhold til nordisk beregningsmetode er beregningene i SoundPlan gjennomført 

for en værsituasjon hvor det er en svak medvindkomponent på 0–3 m/s fra kilde 

til mottaker eller tilsvarende lydforplantningsforhold med svak positiv temperatur-

gradient (svakt økende lufttemperatur med høyden over mark). Beregningene tar 

derfor ikke høyde for avvik i meteorologiske forhold som kan påvirke støyut-

bredelsen, f.eks. annen vindretning, høyere vindstyrke, snø på bakken o.l. 

Beregningene anses som konservative. Bregningsteknisk kan det regnes med en 

usikkerhet på 1–3 dB. 
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5 Resultater 

Beregningsresultater er vist i støykart i vedlegg i avsnitt 9. Kartene viser 

beregnede støysoner i 4 m høyde over terreng samt i 1,5 m høyde med og uten 

forslag til langsgående skjermer. Figur 2 viser utsnitt av støykart X001 med gul 

og rød sone uten skjerming.  

 

Figur 2 Utsnitt av støykart i tegning X001 med gul og rød sone i 4 m høyde uten 

skjerming. 

 

Beregnede støynivå på fasade til nærliggende bebyggelse med støyfølsomt 

bruksformål er angitt i tabell 9 nedenfor. Beregningene er foreløpige og bør 

oppdateres og detaljeres i forbindelse med mer detaljert prosjektering. 

Tabell 9 Resultater av foreløpige beregninger av støynivå mot fasade for nærliggende 

bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. 

Gnr/bnr Adresse Støynivå Lden [dB] Kommentar 

55/1 Flatdalsvegen 236 A og B 59 Tomannsbolig 

54/7 Flatdalsvegen 153 62  

54/38 Grunningsdalsvegen 2 61  
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7 Vurderinger og tiltak 

Ny E134 gir støybelastning til omgivelsene. Området er spredt bebygd, men 

enkelte hus vil bli berørt av støy over anbefalte grenseverdier i T-1442. 

Ny trasé vil gi noe forskyving av støybelastningen i forhold til eksisterende E134. 

Hastigheten forblir uendret, og framtidig trafikkmengde forventes å være omtrent 

den samme som ved å beholde eksisterende E134. Det ventes derfor ikke 

vesentlig endring av total støybelastning i området.  

Det er vurdert langsgående skjerm to steder langs strekningen.  

› Eisand, høyde 3 m.o.t., lengde 183 m 

› Bergtun, høyde 5 m.o.t., lengde 133 m og høyde 4 m.o.t. lengde 55m 

Figurene nedenfor viser utsnitt av støykart X003 med skjerming. 

 

Figur 3 Foreslått støyskjerm Eisand, markert med blå linje. Høyde 3 m over terreng, 

total lengde 183 m. 
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Figur 4  Foreslått skjerm Bergtun, markert med blå linje. Høyde 4–5 m over terreng, 

total lengde 188 m. 

 

Skjermene vil gi god effekt for de aktuelle bygningene som vist i figur 3, figur 4 

og tabell 10. Enkelte steder langs strekningen er det imidlertid terrengforhold som 

gjør det utfordrende å oppnå tilstrekkelig skjerming uten å bruke stor høyde på 

skjermene.  

Tabell 10 Resultater av foreløpige beregninger av støynivå mot fasade for nærliggende 

bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, med og uten foreslått skjerming. 

Gnr/bnr 

 

Adresse 

 

Støynivå Lden [dB] Kommentar 

 

m/skjerm u/skjerm 

55/1 Flatdalsvegen 236 A og B 54 60 Tomannsbolig 

54/7 Flatdalsvegen 153 57 63 55 dB i 1. etasje 

54/38 Grunningsdalsvegen 2 55 62  

 

På grunn av høyde og lengde på skjermene, forventes de å bli kostbare i forhold 

til oppnådd effekt og antall skjermede bygninger. Som alternativ til langsgående 

skjermer kan det være aktuelt å vurdere lokale støytiltak i form av lokal skjerm 

på privat uteplass og lydisolerende tiltak i fasade til aktuelle bygninger. 
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8 Støy i anleggsperioden 

I forbindelse med etablering av ny E134 vil omgivelsene bli berørt av støy fra 

bygg- og anleggsvirksomhet. Støyen er sammensatt av en rekke kilder og 

hendelser med til dels svært ulik karakteristikk mht. både tid, frekvens og 

støynivå.  

De viktigste kildene/hendelsene vil normalt være: 

› Sprengning 

› Boring 

› Pigging 

› Spunting og peling 

› Knuseverk 

› Tipping av steinmasser 

› Håntering av steinmasser (lasting/tipping) 

› Graving og øvrige maskiner (f.eks. bulldoser o.l.) 

› Massetransport 

Utbredelse av støy fra anleggsvirksomhet er avhengig av mange faktorer, 

herunder støynivå, frekvensinnhold, topografi, markabsorpsjon, skjerming og 

refleksjoner. 

Som oftest knyttes det størst støyplage til de mest støyende og gjerne 

impulspregede kildene som sprengning, pigging, spunting og tipping av 

steinmasser, men andre mer stasjonære kilder som f.eks. knuseverk kan også gi 

betydelig støybelastning over tid. Dette gjelder spesielt dersom de har innhold av 

rentoner som kan virke særlig sjenerende. Videre vil også berørte som bor langs 

veg med massetransport ofte oppleve dette som negativt selv om det totale 

støynivået fra vegen ikke nødvendigvis endres vesentlig. 

Beregninger av støy fra bygg- og anleggsaktivitet anbefales utført i forbindelse 

med detaljprosjektering når flere detaljer omkring utstyr, arbeidsmetoder og 

driftstider er kjent. 

Beregningsmodellen vi være tilsvarende som for øvrige støyberegninger i pro-

sjektet der eksisterende terreng og ev. prosjektert veggeometri modelleres inn i 

3D. Det gjøres beregning med utplassering av de ulike støyende aktivitetene i 

terrenget i henhold til opplysninger som mottas fra entreprenør. Beregningene vil 

kunne oppdateres i løpet av prosjektet etter hvert som flere detaljer blir kjent 

og/eller for ulike faser av anleggsgjennomføringen. 

For hver av kildene som skal inkluderes i beregningene er det nødvendig med 

utfyllende opplysninger så langt det lar seg gjøre:  

› Lydeffekt LwA, ev. type maskin for bruk av generiske data   

› Plassering (punkter eller områder på kart)  

› Driftstider (aktiv tid / antall hendelser på dag-, kveld- og ev. nattetid)  

Massetransport beregnes med samme metodikk som en ordinær veg, men med 

100 % tungtrafikk. For denne beregningen er det nødvendig med informasjon om 

plassering av anleggsveger og kjørehastighet samt antall kjøretøy fordelt på dag-, 

kveld- og ev. nattetid. 
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8.1 Tiltak 

Med grunnlag støyberegninger for anleggsstøy kan det planlegges hvordan man 

kan unngå støy fra anlegget som overskrider grensene i T-1442/2016 (se tabell 4, 

tabell 5 og tabell 6). Det er flere mulige tiltak som kan gjøres for å unngå 

overskridelser: 

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

utføres på natt (kl. 23–07) hvis det ikke er tvingende nødvendig. Støyende 

aktiviteter på kveldstid (kl. 19–23) bør, om mulig, begrenses. 

› Stille krav til støysvakt utstyr og metoder. 

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

mulig slik at de får effekt også mot anleggsstøy.  

› Sette opp midlertidig støyskjerming i anleggsfasen. 

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

genererer minst mulig støy til omgivelser. 

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

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

1442/2016 kan innfris til enhver tid for alle berørte. I tillegg er det slik at 

anleggsstøy av og til 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 støybelastningen.  

 

Erfaring viser at beboere lettere godtar et støyende anlegg og føler seg mindre 

plaget om de er godt informert på forhånd og underveis i arbeidene. 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 alternativ 

overnatting for de mest utsatte i spesielt støyende perioder. 
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9 Vedlegg 

› X001 Støykart framtidig situasjon, 4 m.o.t. 

› X002 Støykart framtidig situasjon, 1,5 m.o.t. 

› X003 Støykart framtidig situasjon, 1,5 m.o.t. m/foreslått skjerm 
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