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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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SAMMENDRAG 

Foreliggende rapport omhandler beregning av støy fra vegtrafikk i forbindelse med planlagt nærings –og 
boligutbygging for planområde B9 i Alta kommune. Denne revisjonen er en oppdatering av beregningene etter endret 
utforming av bygningsmassen, med underlag fra arkitekt 30.10.2020. 

Beregnet støysonekart, Lden, 4 m over bakken, viser at store deler av planområdet ligger i gul eller rød støysone. 
Uteareal for leiligheter er planlagt oppå næringsdel, og deler av dette arealet vil ligge i gul støysone og tilfredsstiller 
dermed ikke krav til uteoppholdsareal.  

Med et tett rekkverk/skjerm med høyde 1.4 m som vist i rapport, så vil alt uteareal direkte over næringsareal, på 
takterrasse, ha tilfredsstillende lydnivå.  

Private uteplasser (balkonger) mot nord og vest på rekke 1, samt på vestenden av rekke 2-5 vil ha lydnivå over 
grenseverdi (Lden 55 dB) og må skjermes for å tilfredsstille krav til uteoppholdsareal. Disse kan skjermes med tette 
rekkverk av høyde som angitt i rapport.  

Grenseverdien for ekvivalent lydnivå, Lden 55 dB, for boliger overskrides på fasadene mot nord og vest for Rekke 1 
samt noen fasader på rekke 2 og 5.  Resterende fasader har tilfredsstillende lydnivå.  

Boliger må tilpasses slik at alle boenheter tilfredsstiller krav i kommunedelplan om at minst 50% av oppholdsrom, og 
minst ett soverom skal ligge mot stille side.  

Dimensjonering av lydisolasjon i fasader, må gjøres i en senere fase når planløsning er låst. 
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1 Bakgrunn 

Multiconsult Norge AS har fått i oppdrag av Østlyngen Eiendom AS å beregne støy fra vegtrafikk i 

forbindelse med detaljregulering av planområde B9 i Alta kommune. Området skal reguleres for bolig 

og næring. 

Underlag for arbeidene er: 

- Illustrasjoner/skisser datert 30.10.2020 

I Figur 1 vises situasjonsplan med inntegnet nytt bygg. 

 

Figur 1 Situasjonsplan og illustrasjon for planområdet med foreslått bygg for næring og boliger. 
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2 Definisjoner 

Ekvivalent lyd(trykk)nivå, LpAekvT, er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlete) nivået for 

varierende lyd over en bestemt tidsperiode T (eks. ½ time, 8 timer, 24 timer). 

Lden er A-veid ekvivalent lyd(trykk)nivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB ekstra tillegg 

på natt, 5 dB ekstra tillegg på kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 

og natt: 23-07. Lden-nivået skal beregnes som årsmiddelverdi. Det vil si gjennomsnittlig støybelastning 

over ett år. Lden blir beregnet som frittfeltverdi, det vil si uten refleksjoner fra eventuell 

bakenforliggende fasade. 

Innfallende lyd(trykk)nivå (frittfelt lydnivå) er, i denne sammenhengen, når lydbølgene utbres fra 

kilden uten å reflekteres slik at det bare blir tatt hensyn til direktelydnivået, og man ser vekk fra 

refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygningen. Refleksjoner fra andre flater i terrenget skal 

derimot tas med. 

Maksimalt lyd(trykk)nivå 

LpAF,max er A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant "Fast" på 125 ms. 

Støynivå, populært uttrykk for lyd(trykk)nivå 

Uteplass (hentet fra veilederen til T-1442) 

Med uteplass forstår en balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til 

bygning som er avsatt til opphold- og rekreasjonsformål.  

Veranda som er innglasset (må kunne åpnes), også kalt vinterhage, kan godkjennes som del av 

uteareal. Dette bør likevel ikke være eneste tilgjengelige uteareal, det må i tillegg være tilgang til 

park, lekeareal, bakgård eller lignende som også tilfredsstiller krav til utendørs oppholdsareal med 

hensyn til støynivå, og som er lokalisert i nærheten av boligen. 

3 Krav og retningslinjer 

3.1 T-1442 

Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen» (T-1442) er lagt 

til grunn for beregningene. Retningslinjen definerer tre støysoner: 

• Rød sone – nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 

bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone – er en vurderingssone der støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støynivå. 

• Hvit sone – angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak er 

nødvendige. 
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Kriterier for soneinndeling gitt i Tabell 1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen er 

oppfylt, faller arealet innenfor sonen. 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling i henhold til T-1442. 

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 55 ≤ Lden < 65 70 ≤ L5AF < 85 Lden ≥ 65 L5AF ≥ 85 

 

3.2 Teknisk forskrift (TEK) 

Gjeldende grenseverdier på uteplass og for innendørs lydnivå fra utendørs kilder er krav i  

TEK / NS 8175, lydklasse C1. I Tabell 2 er disse listet opp. 

Tabell 2: Gjeldende grenseverdier innendørs og utendørs, NS 8175 lydklasse C. 

Type brukerområde Målestørrelse Lydkrav [dB] 

I oppholds- og soverom i boliger fra 
utendørs lydkilder 

Lp,A,eq,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,Amax (dB)  natt, 
kl. 23 – 07 

45 MERKNAD 1 

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer i 
boliger fra vegtrafikk. 

Lden 55 

MERKNAD 1: Grenseverdien gjelder dersom det er 10 hendelser eller flere om natten som overskrider grenseverdien. 

3.3 Kommuneplanens arealdel – Alta kommune 

Bestemmelser i kommuneplanens arealdel for Alta kommune: 

«I Alta sentrum, Elvebakken og Bossekop sentrum, jf avgrensning på plankartet, kan en mer liberal 

praksis legges til grunn ved planlegging og tiltak. Her kan støyfølsom bebyggelse tillates i både gul og 

rød sone, men da på følgende vilkår: 

Minimum 50% av oppholdsrommene (soverom + stuer), men minst ett soverom legges på stille side 

(Lden < 55 dB). 

Privat (inkl felles-privat) uteplass skal ligge på stille side. Hele arealet skal ha støynivå (Lden < 55 dB). 

Innglasset balkong kan tillates, men den skal kunne åpnes.  

Behovet for ytterligere skjerping og detaljering av støykrav, samt avbøtende tiltak, skal vurderes i 

reguleringsplan eller byggesak.» 

 

 

 

 

 

 
1 Norsk Standard 8175 ”Lydforhold i bygninger. Lydklasse for ulike bygningstyper”, 2012. 
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4 Beregningsoppsett 

4.1 Generelt 

Beregningene av vegtrafikkstøy er utført med dataprogrammet CadnaA, versjon 2020, som beregner 

i henhold til Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. 

Programmet benytter digitale kart i 3D for å beregne lydutbredelse.  

Mark er generelt satt til å være myk, markabsorpsjon α = 1,0. Veger og bygninger er reflekterende. 

Det er beregnet med 2. ordens refleksjoner. 

4.2 Støykilder 

Støykilder i foreliggende beregning er vegtrafikk på E6 og Aronnesveien. 

ÅDT, skiltet kjørehastighet og andel tungtrafikk er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). 

I henhold til veilederen til T-1442, pkt. 9.2.2, er det beregnet for en prognosesituasjon 20 år frem i 

tid. Ved framskrivning av trafikktall er det brukt fylkesvis framskrivning basert på prognoser fra TØI23. 

Trafikkdata for vegene er oppsummert i Tabell 3. 

Tabell 3: Vegtrafikkdata 

Vegparsell ÅDT 
2039 

Andel 
tungtrafikk [%] 

Fartsgrense 
[km/t] 

E6 12600 12 50 

Aronnesveien 6600 13 50/60 

 

For E6 er det brukt fordeling av trafikken over døgnet på 75/15/10 % av total døgntrafikk på 

dag/kveld/natt (Gr 1). For Aronnesveien er det brukt fordeling av trafikken over døgnet på 84/10/6 % 

av total døgntrafikk på dag/kveld/natt (Gr 2). Fordelingene er standardfordelinger gitt i veilederen til 

T-1442 (M128). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Rapport 1555/2017 «Framskrivninger for godstransport i Norge 2016-2050», TØI, 2017 
3 Rapport 1554/2017 «Framskrivninger for persontransport i Norge 2016-2050», TØI, 2017 
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5 Beregningsresultater 

5.1 Støysonekart 

Beregnet støysonekart, Lden, 4 m over terreng med nytt bygg vises i Error! Reference source not 

found.. Bygget ligger i hvit støysone mot øst, mens resten av bygget ligger hovedsakelig i gul 

støysone.  

 

Figur 2 Støysonekart Lden for vegtrafikk. Beregningshøyde: 4.0 m over bakkenivå. 
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5.2 Støynivå på uteoppholdsareal på takterrasse 

Private og felles uteareal for boliger og felles lekeplass er planlagt på takterrasse oppå næringsdel, 

mens det er planlagt balkonger og terrasser over boligenes første etasje.  

Beregnet støysonekart, Lden, 1.5 m over gulv på takterrasse uten skjerming er vist i Error! Reference 

source not found.. Deler av planlagt uteområde ligger i gul støysone, og må skjermes for å 

tilfredsstille krav til uteoppholdsareal. Med foreslåtte skjermer vil tilfredsstillende støynivå oppnås på 

alle foreslåtte felles og private uteområder på takterrassen. Plassering av skjerm/rekkverk er vist i 

Error! Reference source not found.. Høyde på skjermen må være 1.4 m over gulv på takterrassen.  

For å få tilfredsstillende skjermingseffekt må rekkverk være tett, samt at overgangen mot gulv og 

mot vegg må være helt tett. Rekkverket må bygges med en flatevekt på 15 – 20 kg/m2. Det kan 

benyttes glass med minimum tykkelse på 8 mm for å oppfylle kravet til minimum flatevekt. 

Lekeplassen i sørvest er ikke støyutsatt.  

 

 

Figur 3 Støysonekart Lden for vegtrafikk. Beregningshøyde: 1.5 m over takterrasse. Figur til venstre uten skjerm. 

Figur til høyre med tre mulige skjermer med høyde 1,4 meter over gulv. 
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5.3 Støynivå på privat uteoppholdsareal over boligenes førsteetasje 

Private utearealer for boliger er planlagt i bygningenes plan 2. Beregnet støysonekart, Lden, 1.5 m 

over OK gulv i boligenes plan 2 er vist i figur 4. Deler av planlagte uteområder ligger i gul støysone og 

må skjermes for å tilfredsstille krav til uteoppholdsareal. Med foreslåtte skjermer vil tilfredsstillende 

støynivå oppnås på alle private uteområder på boligenes plan 2. Plassering av skjerm/rekkverk er vist 

i Error! Reference source not found.. Høyde på skjermen må være 1.3-1,5 m over gulv.  

 

 

Figur 4 Støysonekart Lden for vegtrafikk. Beregningshøyde 1,5 meter over OK gulv i boligenes plan 2. Figur til 

venstre uten skjermer, figur til høyre med skjermer. 
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5.4 Støynivå ved fasade 

Høyeste beregnede lydnivå, Lden, på fasadene for boligblokkene er vist i Figur 5.  

 

Figur 5 Beregnet ekvivalent lydnivå Lden på fasader på boligblokker, innfallende lydnivå. Punktene representerer 

høyeste beregnede lydnivå på fasadene. 

Grenseverdien for ekvivalent lydnivå, Lden 55 dB, for boliger overskrides på fasadene mot nord og vest 

for rekke 1 samt noen fasader på rekke 2 og 5.  Resterende fasader har tilfredsstillende lydnivå.  
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6 Konklusjon 

Beregnet støysonekart, Lden, 4 m over bakken, viser at store deler av planområdet ligger i gul eller rød 

støysone. Uteareal for leiligheter er planlagt oppå næringsdel, og deler av dette arealet vil ligge i gul 

støysone og tilfredsstiller dermed ikke krav til uteoppholdsareal. Med et tett rekkverk/skjerm med 

høyde 1.4 m som vist i rapport, så vil alt uteareal direkte over næringsareal, på takterrasse, ha 

tilfredsstillende lydnivå.  

Private uteplasser (balkonger) mot nord og vest på rekke 1, samt på vestenden av rekke 2-5 vil ha 

lydnivå over grenseverdi (Lden 55 dB) og må skjermes for å tilfredsstille krav til uteoppholdsareal. 

Disse kan skjermes med tette rekkverk av høyde som angitt i rapport.  

Grenseverdien for ekvivalent lydnivå, Lden 55 dB, for boliger overskrides på fasadene mot nord og vest 

for Rekke 1 samt noen fasader på rekke 2 og 5.  Resterende fasader har tilfredsstillende lydnivå.  

Boliger må tilpasses slik at alle boenheter tilfredsstiller krav i kommunedelplan om at minst 50% av 

oppholdsrom, og minst ett soverom skal ligge mot stille side.  

Dimensjonering av lydisolasjon i fasader, må gjøres i en senere fase når planløsning er låst. 

 

 


