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1. Innledning 

Det er fra ønske fra Alta fjernvarme AS utført beregninger av støy fra planlagt fjernvarmestasjon 

i Alta kommune for å kartlegge støynivåer ved nærmeste bebyggelse samt nærmeste planlagte 

bebyggelse. Denne rapporten inkluderer beregninger av aktuelle støykilder ved fjernvarmeanlegg 

for en fremprognosert representativ situasjon.  

 

Plassering av aktuelt område er illustrert i figur 1, under. 

 

 
Figur 1 Plassering av aktuell utredning i Alta kommune. 

 

2. Miljø, Støy, Definisjoner 

Miljø 

Ifølge Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) er helseplager grunnet støy det miljøproblemet 

som rammer flest personer i Norge. Langvarig irritasjon over støy kan føre til stress som igjen 

kan føre til fysiske lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta 

vare på og opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til 

støyfrie omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille 

områder vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

 

Støy – en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra industri og lignende oppfattes av folk flest som støy. 

Lydtrykknivået måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den 

svakeste lyden et ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 

800 Hz til ca. 5000 Hz). Ved ca 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette 

medfører fysisk smerte i ørene.  

 

Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 

endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 

fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 

faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  

 

For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 

øke eller minske med ca. 10 dB. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst 

subjektiv opplevelse, og det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. 

Retningslinjene er lagt opp til at det også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av 

befolkningen som er sterkt plaget av støy. 
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Definisjoner 

Tabell 1 Definisjoner brukt i rapporten. 

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

5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed 

hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir 

produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag 

til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet 

beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning 

over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier. 

Lnight A-veid ekvivalent lydtrykknivå for nattperioden på 8 timer. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over 

en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. 

Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et 

gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms og 

som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt 

periode. 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik 

at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de 

frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges 

forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor 

hørselen har lav følsomhet. 

3. Myndighetskrav og vurderinger 

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2017) er det gitt funksjonskrav med 

hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til 

akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - 

Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for 

å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak. Med hensyn til utendørs støy 

henviser NS 8175:2012 videre til grenseverdier i «Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442 (2016))» som er beskrevet nedenfor. 

 

 
Figur 2 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder 
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T-1442 (2016) er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk 

forskrift til plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs 

støynivå rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: 

 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering 

av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.  

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå, 

lørdager og søn-

dager/helligdager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23 - 07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå, 

lørdager og søn-

dager/helligdager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23 - 07 

Øvrig 

industri 

uten 

impulslyd 

Lden 55 dB 

Levening 50 dB 

Lørdag: Lden 50 dB 

Søndag: Lden 45 dB 

Lnight 45 dB 

LAFmax 60 dB 

Lden 65 dB 

Levening 60 dB 

 

Lørdag: Lden 60 dB 

Søndag: Lden 55 dB 

 

Lnight 55 dB 

LAFmax 80 dB 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 

 

Alta fjernvarme har fått utslippstillatelse fra fylkesmannen i Finnmark. Under følger utklipp av 

kapittel 6 fra aktuelt skriv fra fylkesmann: 
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Kriteriene korrelerer med de grenseverdiene angitt i NS 8175 og T-1442 for øvrig industri uten 

impulslyd. Tabell 3 og 4 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor 

vinduer fra utendørs lydkilder. 

 
Tabell 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs 

lydkilder 

Lden, Lp,AFmax,95, 

Lp,Asmax,95, Lp,Aimax, 

Lnight (dB)  

for støysone 

Nedre grenseverdi 

for gul sone 

 

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f. eks soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 

utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 

Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. 

Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 

avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 

4. Beregningsmetode og grunnlag 

Støykilder 

Det er kun vurdert støykilder som er plassert utendørs da bidraget fra innendørs lydkilder er 

neglisjerbare pga. fasadens lydreduserende egenskaper. 

 

KJØLEVIFTER 

Det er i dag plassert to kjølevifter på nordøstsiden av stasjonen. Disse viftene vil hovedsakelig 

kjøre på sommeren, men da kravet gjelder for alle driftsdøgn er det i beregningene inkludert 

maks belasting på kjøleviftene. Det er oppgitt av leverandør at viftene vil ha et lydtrykksnivå på 

54 dB(A) 10 meter fra kilden. Dette tilsvarer et lydeffektnivå, Lw, på ca. 85 dB. 

 

TRANSPORT 

Det vil bli i gjennomsnitt kjørt to turer med flis hver dag. Denne aktiviteten vil skje mellom kl. 

08-16. Lydnivået fra denne tungtransporten er neglisjerbar da dette ikke vil påvirke det 

ekvivalente lydnivået som skal midles over en lenger tidsperiode. 

 

RØYKGASSVIFTE 

Røykgassvifter er hovedsakelig plassert på innsiden av bygget og vil dermed ha et minimalt 

bidrag til det totale støybildet. På utsiden vil det være et avtrekk fra en pipe ca. 10 meter over 

bakken på sørøstsiden av stasjonen. Lydeffektnivåer fra denne installasjonen er oppgitt av 

leverandør, men det er usikkerheter rundt resulterende lydeffektnivået i en driftssituasjon ved 

pipeutløp da leverandør ikke har oppgitt lydeffektnivå ved dette området. Det er kun oppgitt 

lydeffektnivå ved kanaltrykksiden på innsiden av bygget. Lydeffektnivå på kanaltrykksiden er 

oppgitt under: 

 

Ved å bruke lydeffektnivå oppgitt på kanaltrykksiden vil nærmeste bebyggelse havne i rød 

støysone. Dersom oppgitt lydeffektnivå på kanaltrykksiden også er representativ for lydeffektnivå 

ved pipeutløp, vil det være behov for å montere lyddempende element før pipeutløp.  
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Da det er usikkerheter rundt lydeffektnivået til denne kilden er illustrert støysonekart med og 

uten bidraget fra røykgassviften. Lydeffektnivået i beregningene er dimensjonert slik at 

grenseverdiene ikke overskrides. Det bør kunne dokumenteres av leverandør at lydeffektnivået 

ikke overskrider satt lydeffektnivå i beregningene. Beregningene kan også i senere tid 

kontrolleres med lydmålinger etter at fjernvarmeanlegget er i drift. 

 

GASSKONTAINER 

Gasskontainer vil plasseres sørøst for bygget. Denne installasjonen vil svært sjeldent avgi støy og 

er dermed ikke inkludert i beregningene som skal illustrere en representativ driftssituasjon.  

 

Figur 3 og Tabell 4 under illustrerer plassering og viser lydeffektnivået fra hver støykilde som er 

inkludert i beregningene. 

 
Tabell 4 Lyddata fra aktuelle støykilder 

Støykilde Lydeffektnivå Drift  

Kjølevifter Lw = 81 dB 100 %  

Transport Ikke inkludert 2 turer per dag med flis 

Røykgassvifte Lw = 80 dBa 100 % 

Gasskontainer Ikke inkludert Svært sjeldent aktivitet 
a Lydeffektnivå er satt som en referanseverdi av hva røykgassviftene maksimalt kan ha uten at 

grenseverdiene overskrides. Dette lydeffektnivået må kunne dokumenteres av leverandør. 

 

 
Figur 3 Plassering av støykilder og nærmeste bebyggelse 

 

Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelse er beregnet etter ISO 9613-21. Det er etablert en digital 3D beregningsmodell på 

grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. Beregningene er utført med Soundplan v. 7.4. 

 

De viktigste inngangsparametere for beregningene er vist i Tabell 5. 
Tabell 5 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Markabsorpsjon Generelt: 1 (”myk” mark, dvs. helt lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 (reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, vegger 1 dB 

                                                
1
 ISO 9613-2 Attenuation of sound during propagation outdoors (1996). 
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Søkeavstand 5000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 4 m 

Oppløsning, støysonekart 10 x 10 m  

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 

fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 

(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer).  

5. Resultater 

Resultatene er presentert i form av støysonekart med rød, gul og hvit sone iht. T-1442. 

Støysonekartene viser støybidrag fra anlegget med beregningshøyder på 4 meter over terreng 

som er standard beregningshøyde for vurdering av støyfølsom bebyggelse. Støysonekartene er 

vedlagt rapporten i helsides format for bedre lesbarhet.  

 

Støysonekart – kjølevifter 

Støysonekartene viser en representativ situasjon hvor kjølevifter har full belastning. Det er kun 

lagt inn støybidrag fra kjølevifter. 
Tabell 6 Vurdering av støysonekart 

Støysonekart situasjon Kommentar 

1a Lden Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

1b Lden – lørdag Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

1c Lden – søndag 

og helligdager 

Nærmeste støyfølsomme bebyggelse vil oppleve lydnivåer 

tilsvarende gul støysone med lydnivåer over 45 dB.  

1d Le Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

1e Ln Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

1f Lmax Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

 

Støysonekart – kjøle- og røykgassvifte 

Støysonekartene viser en representativ situasjon hvor kjølevifter og røykgassvifte har full 

belastning.  
Tabell 7 Vurdering av støysonekart med kjølevifter og røykgassvifte 

Støysonekart situasjon Kommentar 

3a Lden Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

3b Lden – lørdag Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

3c Lden – søndag 

og helligdager 

Nærmeste støyfølsomme bebyggelse vil oppleve lydnivåer 

tilsvarende gul støysone med lydnivåer over 45 dB.  

3d Le Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

3e Ln Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

3f Lmax Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 
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Støysonekart – kjølevifter og røykgassvifte med skjermingstiltak 

Ved å forlenge den ene fasaden til fjernvarmeanlegget med en 2,5 meter høy støyskjerm vil man 

kunne skjerme den nærmeste bebyggelsen nok til å få hele dens fasade i hvit støysone. Figur 4 

viser plassering av tiltak. 

 
Figur 4 Plassering av støyskjerm 

 

Tabell 8 Vurdering av støysonekart etter skjermingstiltak 

Støysonekart situasjon Kommentar 

2c Lden – søndag 

og helligdager 

Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

4c Lden – søndag 

og helligdager 

Nærmeste bebyggelse vil ikke oppleve støynivåer over 

grenseverdiene. 

6. Konklusjon 

Det er blitt utført en støyutredning ved planlagt fjernvarmestasjon i Alta kommune. I 

beregningene er det lagt inn to støykilder som vil bidra til det totale støybildet til den nærmeste 

støyfølsomme bebyggelsen. Det er beregnet et «verste tilfelle» scenario hvor støykilder vil ha full 

belastning. Lydeffektnivåene som er inkludert i beregningen er oppgitt av leverandører.  

 

Det vil kun være ved et tilfelle hvor man overskrider grenseverdiene i gjeldende utslippstillatelse. 

Dette gjelder på søndager og helligdager hvor kravet er som strengest – Lden 45 dB. For de 

resterende scenarioene vil grenseverdiene være tilfredsstilt. 

 

Ved å forlenge den sørøstlige fasaden med en støyskjerm med høyde 2,5 meter og lengde 3,5 

meter vil man kunne skjerme den nærmeste bebyggelsen og oppnå tilfredsstillende lydnivåer. 

 

Det er usikkerheter angående lydeffektnivået fra røykgassviften. Det må kunne dokumenteres av 

leverandør at lydeffektnivåer fra pipeutløp ikke overskrider et lydeffektnivå på Lw 80 dB. Dersom 

leverandør ikke kan dokumentere dette anbefales det å montere et lyddempende element før 

pipeutløp for å redusere lydeffektnivået tilstrekkelig. Beregningene kan suppleres med 

lydmålinger for å bekrefte at beregninger og oppgitte lydnivåer korrelerer med den virkelige 

situasjonen. Dersom lydnivå eller plassering til støykilder endrer seg vil det være behov for nye 

beregninger. 
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Oppdragsnummer:  1350029043 1a
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Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lden (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter
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Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lden (iht T-1442)
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Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Lden  dB(A)

> 55
> 45
<= 45

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart søndag og helligdager - kjølevifte
Oppdragsnummer:  1350029043 1c

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lden (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Le  dB(A)

> 60
> 50
<= 50

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart kveld - kjølevifte
Oppdragsnummer:  1350029043 1d

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Le (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Ln  dB(A)

> 55
> 45
<= 45

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart natt - kjølevifte
Oppdragsnummer:  1350029043 1e

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Ln (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Lmax  dB(A)

> 70
> 60
<= 60

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart - kjølevifte
Oppdragsnummer:  1350029043 1f

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lmax (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Lden  dB(A)

> 55
> 45
<= 45

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Støyskjerm

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart søndag og helligdager - kjølevifte
Oppdragsnummer:  1350029043 2c

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lden (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Lden  dB(A)

> 65
> 55
<= 55

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Røykgassvifte

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart, kjøle- og røykgassvifte
Oppdragsnummer:  1350029043 3a

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lden (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Lden  dB(A)

> 60
> 50
<= 50

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Boligbebyggelse

Røykgassvifte

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart lørdag, kjøle- og røykgassvifte
Oppdragsnummer:  1350029043 3b

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lden (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Lden  dB(A)

> 55
> 45
<= 45

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Røykgassvifte

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart søndag og helligdager, kjøle- og røykgassvifte
Oppdragsnummer:  1350029043 3c

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lden (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Le  dB(A)

> 60
> 50
<= 50

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Røykgassvifte

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart kveld, kjøle- og røykgassvifte
Oppdragsnummer:  1350029043 3d

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Le (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Ln  dB(A)

> 55
> 45
<= 45

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Røykgassvifte

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart natt, kjøle- og røykgassvifte
Oppdragsnummer:  1350029043 3e

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Ln (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Lmax  dB(A)

> 70
> 60
<= 60

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Røykgassvifte

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart, kjøle- og røykgassvifte
Oppdragsnummer:  1350029043 3f

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lmax (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter



Støynivå Lden  dB(A)

> 55
> 45
<= 45

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Tlf.: 73 84 10 00

Tegn og symboler
Bebyggelse

Høydekote

Fjernvarmestasjon

Kjølevifter

Bolig bebyggelse

Røykgassvifte

Støyskjerm

Dato: 07.06.2018

Lengde Skala 1:1350
0 5 10 20 30

m

Støysonekart søndag og helligdager, kjøle- og røykgassvifte
Oppdragsnummer:  1350029043 4c

Viktige beregningsparametere:

Beregningsmetode: Nordisk
Beregningsmetode for støy fra industri

Enhet: Lden (iht T-1442)

Trafikktall: Se rapport
Oppløsning: Gridstørrelse 10 meter

Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 meter
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