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Sammendrag 

Det er blitt beregnet støysonekart i to meters høyde fra ny trasé for Rv9 i Hovden 
sentrum. Resultatene viser at grenseverdien for støy overskrides på store deler av 
arealet langs traséen. Avbøtende tiltak i form av støyskjerm med høyde 3,5 meter 
på østsiden av veien fører til vesentlig forbedring for samtlige boliger nærmest Rv9. 
Det er også foreslått en skjerm på veiens vestside med høyde 3 m for å skjerme 
boliger på denne siden.  

1 Innlednings 

I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Hovden sentrum i 
Bykle kommune har COWI AS utført en beregning av veitrafikkstøy fra ny trasé for 
Rv9. I dette notatet presenteres aktuelle grenseverdier, forutsetningene lagt til 
grunn for beregningene og resultatene. Dette innebærer en kort beskrivelse av den 
benyttede terrengmodellen, trafikktallene og de resulterende støysonekartene. Det 
er ikke gjort noen vurdering av støynivå til omliggende boliger utover dette. 

2 Forskrifter og grenseverdier 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2012, er ment som grunnlag for kommuner ved planlegging og behandling av 
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og angir blant annet grenseverdier for 
støy på utearealer. Kriterier for soneinndeling etter T-1442/2012 er gjengitt i Tabell 
1. Fargeinndelingen i tabellen er den samme som på vedlagte støysonekart. 

Tabell 1: Anbefalte grenseverdier for dag-kveld-natt lydnivå, Lden og maksimalt støynivå L5AF på 

natt, for boliger. Lydnivåene er angitt som innfallende, dvs. uten refleksjoner fra 

egen fasade. 

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 

 

› Generelt gjelder det at rød støysone ikke er egnet for støyfølsomme 
bruksformål, mens gul støysone er en vurderingssone, hvor støyfølsom 
bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. 

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

› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. 
Krav til maksimalnivå gjelder ikke for en enkel hendelse, men for flere, minst 
10 hendelser i løpet av nattperioden kl. 23 – 07. 

› Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som 
angitt i definisjonen av Lden i T-1442/2012. 

  



 
STØYKARTLEGGING HOVDEN SENTRUM 

E:\Hovden Sentrum\Ferdig\15.07\Støykartlegging Hovden Sentrum Rv9.docx 

3/4 

3 Metode 

3.1 Forutsetninger for beregninger 
Som grunnlag for beregningene er det benyttet digitale kart med høydeinformasjon 
og én meters høydekoter. Beregningene er utført i henhold til Nordisk 
beregningsmetode for vegtrafikkstøy med programmet CadnaA (versjon 4.5). De 
viktigste beregningsparametrene som er benyttet i modellen er følgende: 

› Beregningshøyde støysoner: 2 meter 

› Oppløsning støysoner: 2x2 meter 

› Antall refleksjoner: 2. ordens1 

› Markdempingsfaktor: 1 (myk mark) 

Støyskjermene i situasjon med skjerm har høyde 3,5 meter over terreng øst for 
Rv9 og høyde 3 meter over terreng vest for Rv9.  

3.2 Trafikkgrunnlag 
Som trafikkgrunnlag for Rv9 benyttes ÅDT for 2030 oppgitt av arealplanlegger i 
COWI, Kåre Magnus Sæthren Grønning, spesifikt for denne utredningen. I 
beregningene er det for Rv9 brukt typisk tidsfordeling for Riksvei iht. M-1282 med 
74% av trafikken på dagtid, 15 % på kveldstid og 10% på nattestid.  

Tabell 2: Trafikkdata benyttet i beregningene 

Veg ÅDT (for 2030)  Hastighet (km/t) Andel tungtrafikk (%) 

Rv9 2700 60 12 

  

Det påpekes at det kreves relativt store prosentvise endringer i de benyttede 
trafikktallene før det vil bli merkbare endringer i støynivåene. Noen unøyaktigheter i 
trafikktallene vil derfor ikke være utslagsgivende i beregningene. For eksempel gir 
en dobling av trafikktallet på en vei en økning på 3 dB i støynivået fra denne veien. 

  

                                                      
1 Antall refleksjoner som beregnes fra kilde til mottaker. 
2 Veilederen til T-1442/2012. 
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4 Resultater 

Resultatene av beregningene er presentert i form av vedlagte støysonekart. Her 
vises støynivå Lden fra veitrafikk for tilfellet med og uten 3 m høy støyskjerm. 
Kartene er beregnet i to meters høyde over terreng og er nummerert som følger: 

› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk i 2 m høyde uten støyskjerm. 
› Tegning X002: Støynivå Lden fra veitrafikk i 2 m høyde med 3,5 m høy 

støyskjerm på østsiden av Rv9 og 3 m høy støyskjerm på vestsiden. 

 
Resultatene viser en tydelig forbedring på mulige utearealer hvis de foreslåtte 
skjerm opprettes. Da vil utearealet for samtlige boliger være under grenseverdien. 

5 Vurdering 

Støysonekart på tegning X001 viser at en del av boligene nærmest Rv9 vil ligge 
innenfor gul eller rød støysone og at støynivået dermed er over anbefalt 
grenseverdi. Sammenligning av tegning X001 og X002 viser at færre boliger får 
støynivå over grenseverdien når støyskjermene innføres. 

Det er kun beregnet støysonekart fra Rv9. Omliggende veier er derfor ikke tatt med 
i beregningene. De veiene som ligger nærmest boligene vil ha marginal innvirkning 
på støynivået.  


