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1. SAMMENDRAG 

Det er utført støyutredning i forbindelse med ny regulering av industriområde for Mapei AS. 

Reguleringen av nytt lagerbygg, mørteltårn og stenging av innkjørsel vil ikke føre til økte 

støynivåer i området. Utredningen viser at støy fra Mapei i framtiden vil være tilnærmet lik som 

dagens situasjon, og overskride grenseverdiene i T-1442/2012 for enkelte boliger i nærområdet 

dersom det ikke gjøres avbøtende tiltak.  

 

Veitrafikk er den største støykilden i området, og det vil være en marginal økning i støy fra vei 

for de berørte boligene som følge av generell trafikkvekst. 

 

Det er vurdert forskjellige tiltak som kan iverksettes for å sikre tilfredsstillende støyforhold for de 

berørte boligene. Dette er beskrevet i kapittel 6. Utredningen er gjort på et tidlig stadium, og det 

anbefales å revidere rapporten når det foreligger endringer for støykilder og drift i framtidig 

situasjon.  

2. INNLEDNING 

På oppdrag fra Mapei AS har Rambøll utført en utredning av støy fra bedriften, som produserer 

kjemiske produkter til byggebransjen. Utredningen er gjort i henhold til T-1442/2012.  

 

Tomten nord for fabrikken skal reguleres, og i den forbindelse skal det bygges et nytt lagerbygg 

og et nytt mørteltårn. I tillegg skal innkjørselen flyttes til sin opprinnelige plassering, i den sørlige 

enden av fabrikkområdet, og det skal bygges et transportkontor og vekt her. Innkjøringen til 

området blir i framtiden via en ny kommunal vei sør for området, rett nord for Svalevegen 11, 

hvor lastebiler kjører av fylkesvegen og dreier nord inn på området til Mapei. Dette kan ses i 

vedleggene i denne rapporten. 

 

Fabrikken ligger på Sagstua i Hedmark fylke, og har daglig drift på mandag til fredag mellom 

06.00 og 21.00 i tillegg til døgnkontinuerlig produksjon av Mørtel og støy fra vifter som går hele 

døgnet.  

 

Som inngangsdata til støyutredningen er det benyttet resultater fra orienterende målinger utført 

ved fabrikken 5. oktober 2016. Dette er beskrevet i sin helhet i «C-rap-001-01 Støyutredning 

Mapei AS» datert 2016-10-26. Denne utredningen gav anbefalinger til tiltak for å redusere støy. 

Det er blitt gjort to tiltak:  

 

- Stenging av vinduer i Mørteltårn.  

- Isolering av vifter på «HP-bygning».  

 

Rambøll har i forbindelse med denne utredningen gjort forenklede målinger av effekten av disse 

tiltakene. Dette er beskrevet i resultatdelen, og er lagt til grunn for beregning av støy i 

eksisterende situasjon. 
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3. 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. 

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

over en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutter, 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. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning 

per år delt på 365 døgn. 

1. ordens refleksjoner 

osv. 

Lyd som er reflektert fra én flate på vei fra kilden til mottakeren 

kalles en 1. ordens refleksjon. Lyd som er reflektert fra to flater 

kalles 2. ordens refleksjon osv. 

Lp,AFmax Maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det 

er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien 

Lydeffektnivå, Lw Frekvensavhengige lydeffektnivåer fra en lydkilde. Danner 

grunnlaget for å vurdere og/eller sammenlikne kilder og for å 

beregne lydnivået i rommet. Enhet desibel (dB). 

Lydnivå på natt, Lnight A-veid ekvivalent lydtrykknivå for nattperioden (kl. 23–7). 
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4. MYNDIGHETSKRAV 

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging” (T-1442/2012). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til støyretningslinjen” 

(M-128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger vedrørende 

utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå henvises det videre til grenseverdier gitt i 

norsk standard NS 8175. Figur 1 viser en oversikt over gjeldende lovverk i byggesaker.  

 

 

 

 

Figur 1. Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder 

 

 

T-1442/2012 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. 

 
Plan- og 
bygningsloven 

 

T-1442/2012  
Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging 

 

TEK 
Teknisk forskrift 

[TEK97, TEK07, TEK10] 

M-128 
Veileder til 

Miljøverndepartementets 

retningslinje 

for behandling av støy i 

Veiledning til 
teknisk forskrift 
Kap. 13 Miljø og helse 

LOVVERK FORSKRIFT

ER 

VEILEDERE STANDARDER 

NS 8175 
Lydforhold i bygninger - 

Lydklasser for ulike 

bygningstyper 
RETNINGSLINJE 
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Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

Industri med 

helkontinuerlig drift 

Uten impulslyd:  

Lden 55 dB 

Lnight 45 dB  

LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd:  

Lden 65 dB 

Lnight 55 dB  

LAFmax 80 dB 

Øvrig industri 

Uten impulslyd:  

Lden 55 dB 

Levening 50 dB 

Lnight 45 dB  

LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd:  

Lden 65 dB 

Levening 60 dB 

Lnight 55 dB  

LAFmax 80 dB 

Lp,AF,max er et statistisk maksimalnivå der det er mer enn 10 hendelser pr. natt over grenseverdien.  

 

 

Tabell 3 er et 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, 

Ln (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. 

 

Støygrensene gitt i T-1442/2012 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og 

praktiske grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes 

dersom støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy 

kostnad, dårlig tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 

kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 

areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 

bør likevel følgende forhold innfris 

 

 Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, 

for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides 

 Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal 

med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 
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NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike 

bygninger med ulike bruksforemål. Tabell 4 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs 

lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger. 

 

Tabell 4. Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent og maksimalt 
lydtrykksnivå Lp,AeqT og Lp,AFmax 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,Aeq,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB) 

natt, kl. 23-07 
45 

 Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

 Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt 

over grenseverdien. 
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5. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

5.1 Veitrafikk 

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veier, 

disse er 

 

 ÅDT (årsdøgntrafikk) 

 Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag/kveld/natt 

 Andel tungtrafikk 

 Skiltet hastighet på veistrekningene. 

 

Tallene er hentet fra Nasjonal vegdatabank hos Statens vegvesen129.09.2016. 

Tungtrafikkandelen er redusert til 5 % for strekningen fra den nye innkjørselen til Mapei og 

nordover for framtidig situasjon. 

Tabell 5. Trafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget 

Veilinje ÅDT 2016 ÅDT 2036 
Andel 

tunge 

Farts- 

begrensning 

Storsjøveien 2950 3600 10 % /5 % 60 

5.2 Industristøy 

5.2.1 Støykilder 

Det finnes flere støykilder på bedriften. Noen støyer kontinuerlig gjennom døgnet og noen 

varierer gjennom dagen. Tabell 6 beskriver alle støykilder som har blitt målt ifm. den forrige 

støyutredningen. Alle støykilder og målepunkter er også markert i kart i figur 2. Se forrige 

støyutredning for usikkerheter knyttet til kildene. 

Tabell 6. Måleresultater for nærmålinger av kilder 

Punkt Beskrivelse av målepunkt og 

dominerende støykilder 

Måleperiode 

(s) 

Avstand 

til kilde 

(m) 

Målt  

Leq dB(A) 

Beregnet 

Lw dB(A) 

3 
Tungtrafikk inn på området, 

tomgang når bil er på vekt 
90 5 71 106 

4-7 

Distribusjon (lasting og lossing), lyd 

fra kjøretøy på tomgang og truck 

som kjører inn i lastebiler 

120 10 66 102 

9 Avtrekksvifter på HP-bygning 30 5 69 98 

10 Avtrekksvifte på tak 30 3 78 101 

11 
Kompressorer på lastebiler som 

pumper råvarer opp i Mørtelverk 
60 2 89 107 

12 Avtrekksvifte på tak 30 3 75 101 

                                                
1
 Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen. 
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13 Ventilasjon på tak 30 1 81 94 

14 
Truckkjøring sydvest på området, 

kjøring av paller 
60 5 75 105 

15 

Lasting/lossing av flytende varer, 

måling av lastebil som losser varer 

og deretter akselererer til fart 

30 10 65 100 

 

 

 

Figur 2. Kart over målepunkter og støykilder. Målepunkter i blått angir punkter hvor det er utført 
støylogging over lengre perioder. Røde punkter representerer nærmålinger av støykilder. 

Ved beregninger av støy fra industri tas det hensyn til følgende parametre: 

 

 Lydeffektnivå for støykildene 

 Driftstider 

 Direktivitet for utstråling av lyd 

 Frekvenssammensetningen til lyden 
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5.2.2 Drift 

 

Driftstider for støykildene som er kartlagt er vist i tabell 8. Disse fremkommer fra mail sendt til 

Rambøll fra Dao Ringøy og samtale med Roy Amundsen som overså målingene. Bedriften har 

daglig drift mellom 06.00 og 21.00 hver dag. I dette tidsrommet består driften hovedsakelig av 

at lastebiler kjører inn på området, henter eller leverer varer, og kjører ut igjen. Det kommer 

mellom 50 og 70 lastebiler hver dag. Det er lagt til grunn 70, som «verste dag». Det produseres 

også mørtel innvendig og det er en del kjøring med truck på området samt støy fra kompressorer 

på biler som leverer råmateriale til mørtelproduksjon. Driften avsluttes 17.00 hver fredag. 

 

Tabell 7. Driftstider for støykilder 

Punkt Støykilde Driftstid 

3 

Tungtrafikk inn på området, tomgang når bil er på vekt 

I framtidig situasjon vil det gå lastebiler opp til det 

nordlige Mørteltårnet her.  

70 turer pr. dag 

10-15 turer til 

Mørteltårn nord 

4-7 
Distribusjon (lasting og lossing), lyd fra kjøretøy på 

tomgang og truck som kjører inn i lastebiler 

70 % drift i 

åpningstid 

9 Avtrekksvifter på HP-bygning 07.00 – 22.00  

10 Avtrekksvifte på tak Døgnkontinuerlig 

11 
Kompressorer på lastebiler som pumper råvarer opp i 

Mørtelverk 

8 timer om dagen i 

åpningstid 

12 Avtrekksvifte på tak Døgnkontinuerlig 

13 Ventilasjon på tak 07.00 – 18.00 

14 Truckkjøring sydvest på området, kjøring av paller 
1 min pr. time i 

åpningstid 

15 
Lasting/lossing av flytende varer, måling av lastebil som 

losser varer og deretter akselererer til fart 

20 

lastinger/lossinger 

pr. dag 

5.2.3 Endringer i kilder i framtidig situasjon 

I fremtiden vil innkjørselen flyttes sydover, slik at støyen som pr. i dag genereres i punkt 3, vil 

flyttes til innkjørselen i syd.  

 

I tillegg skal det bygges et nytt mørteltårn. Ved det eksisterende mørteltårnet (punkt 11) 

genereres det støy fra kompressor, og fra dieselaggregat på lastebiler som bruker egne aggregat 

til å pumpe råvarer opp i tårnene. I det nye mørteltårnet vil kompressorkapasiteten økes, slik at 

lastebilene ikke behøver å bruke egne aggregater. Derfor vil støynivået ved det nye mørteltårnet 

bli mindre enn ved det gamle. I tillegg vil Mørteltårnet ha stengte vinduer, slik at støy fra 

trykkluftutblåsninger ikke vil påvirke omgivelsene. 

 

 



 

STØYUTREDNING 13 (20) 

 

 

 

 

Rambøll 

5.3 Kartgrunnlag og terrengmodell 

Vår terrengmodell er basert på 3D kartgrunnlag fra Infoland.  

5.4 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy2 og europeisk 

standard for industristøy ISO 9613-2. Førstnevnte metode tar hensyn til følgende forhold for 

veitrafikkstøy: 

 

 Andel tunge og lette kjøretøy 

 Trafikkfordeling over døgnet 

 Veibanens stigningsgrad 

 Hastighet 

 Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng 

 Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark 

 

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 

 

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). For støysonekartene er alle 1. ordens 

refleksjoner tatt med, mens lydnivå på bygningsfasader er frittfelt.  

 

Det er etablert en 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 8. 

Tabell 8. Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget 

Egenskap Verdi 

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

Refleksjoner, punktberegninger 3. ordens 

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

Vann, veier og andre harde overflater: 0-0,1 

(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 1000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 2 m og 1,8 m (skjermet) 

Oppløsning, støysonekart 5 x 5 m 

Beregningshøyder, bygninger Etasjevis 1,8 meter over gulv 

5.5 Vurderinger av støy fra flere kilder 

Nord-Odal kommune ønsker sumstøy vurdert. I denne utredningen er det derfor beregnet støy 

fra industrikilder og veitrafikk separat, og støy begge kilder sammenlagt. Tiltak er også vurdert 

både separat og samlet. 

                                                
2
 «Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method», TemaNord 1996:525, Nordic Council of Ministers, 

Copenhagen 1996. 
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6. RESULTATER 

6.1 Resultater fra tidligere støyutredning og gjennomførte avbøtende tiltak 

Eksisterende situasjon er kartlagt i en tidligere støyutredning: «C-rap-001-02 Støyutredning 

Mapei AS». Revisjon nummer 2 er datert 02.11.2016. I denne vises det at det er overskridelser 

av støygrensene i T-1442/2012 for Lden (day-evening-night), Lnight og Levening. Veitrafikkstøy er 

beregnet til å gi større overskridelser, og det anbefales i rapporten å ta hensyn til begge kilder i 

vurdering av tiltak.  

 

Bedriften har gjort avbøtende tiltak i form av isolering av vifter på «HP-bygning» (se figur 2) og 

montering av pleksiglass i vinduer i Mørteltårn. Effekten av pleksiglassene vil være at støy fra 

Mørteltårnet ikke lenger er problematisk, men ligger rundt bakgrunnsstøynivået. Rambøll kan 

bekrefte dette etter å ha gjort målinger 21.12.16. Effekten av isoleringen av viftene er også målt 

av Rambøll, og det viser seg at tiltaket ikke har medført forbedring.  

6.2 Eksisterende situasjon  

I denne rapporten er det for enkelhets skyld kun gjengitt Lden i kartleggingen av eksisterende 

situasjon. Det vil være overskridelser av Lnight og Levening også, og dette er inkludert i vurderingen 

av tiltak, og vist i forrige støyutredning «C-rap-001 Støyutredning Mapei» datert 2016-10-26. 

 

Vedlegg 1-3 viser henholdsvis støynivået fra Mapei, fra veitrafikk og sumstøy slik det er i dag.  

 

I vedlegg 1 vises industristøy i enheten Lden. Det er to boligbygninger som har overskridende støy 

fra industri på fasaden.  

 

Det er veitrafikk som er den største støykilden i området. Vedlegg 2 viser at støynivået fra 

veitrafikk ligger ca. 4-9 dB over støynivået fra industri.  

 

Vedlegg 3 viser sumstøy. Støynivåene på fasadene er tilnærmet like som for kun veitrafikkstøy, 

fordi denne støyen maskerer støyen fra Mapei. Det er én bolig som er i rød sone, og flere andre 

som er i gul sone. 

6.3 Framtidig situasjon 

Vedlegg 4-6 viser støy i framtidig situasjon, beregnet for år 2036. 

6.3.1 Industristøy 

Støyforholdene er svært like som for eksisterende situasjon. Følgende endringer kan observeres 

fra vedlegg 4 sammenlignet med vedlegg 1:  

- Storbråtsvingen 19 får en reduksjon på 2 dB fra industri  

 

Endringene er små, og skyldes at innkjørselen blir lagt til den sørlige enden av fabrikkområdet. 

Det er også lagt inn tungtrafikk langs lagerbygget opp til det nye Mørteltårnet. Det gjøres 

oppmerksom på at støy fra det nye Mørteltårnet ikke er inkludert i beregningene, fordi det ikke 

finnes grunnlag for beregninger av dette på nåværende tidspunkt. Det forutsettes at det gjøres 

nye beregninger av støy fra mørteltårn og transportveien lokalt på området som forbinder det 

nye mørteltårnet med resten av fabrikkområdet når man vet mer om framtidig drift. 

6.3.2 Veitrafikkstøy 

I henhold til Nasjonal transportplan vil det være en generell trafikkvekst, og som en følge av 

dette vil støynivået øke i framtiden. For framtidig situasjon er tungtrafikkandelen på veien nord 

for kommende innkjørsel redusert fra 10 % til 5 %, tilsvarende en reduksjon av 150 
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lastebilpasseringer pr. dag. Dette gir marginale endringer i støybildet, og effekten av det er 

minimal fordi det vil være en lokal transportvei inne på området hvor lastebiler kjører til det 

nordlige mørteltårnet (direkte vest for lagerutvidelsen).  

6.3.3 Sumstøy 

Det blir en generell økning av støynivået i området, men økningen er marginal.  

6.4 Avbøtende tiltak 

Dette kapittelet gir en oversikt over avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å tilfredsstille 

grenseverdier og avvikskriterier i T-1442/2012.  

6.4.1 Støyskjerming langs vei 

En støyskjerm som går på vestsiden av veien, fra avkjørselen inn til Storbråtvegen, til 

avkjørselen nord for Storbråtsvingen 29, vil være det mest effektive tiltaket. En slik skjerm vil 

sørge for å skjerme for alle støykilder. Skjermen må ha høyde som anvist i vedlegg 7. Grunnen 

til at høyden må være 3 m i den sørlige enden, er at den mest vesentlige støykilden i dette 

området er viftene som er plassert på «HP-bygningen» på Mapei. Disse sitter høyt oppe, med 

den konsekvens at lydinnfallet blir skrått ovenfra. Skjermhøyden kan muligens reduseres hvis 

disse viftene isoleres.  

 

Skjermen er inntegnet 3 m fra veikanten, og høyden på skjermen er angitt relativt til 

kjørebanens høyde. Dette vil være et betydelig inngrep på eiendommene langs veien og et 

kostbart tiltak. 

 

I tillegg er det beregnet en støyvoll ved innkjørselen i sør. Denne er beregnet fordi boligen her vil 

få økt støy pga. innkjørselen. Vollen er tegnet slik at den ikke er i konflikt med kommende gang- 

og sykkelvei, og den stopper ved eiendomsgrensen til Svalevegen 11. Høyden på vollen må være 

3 m. Vollen vil ikke være tilstrekkelig til å skjerme hele boligen ut av gul sone, men vil senke 

fasadenivået på fasaden mot nord med 5 dB, slik at nordlige fasade blir stille. Støynivået på 

vestlige fasade vil fremdeles være overskridende, men dette er ikke beregnet. 

 

Figur 3 viser at en støyvoll som går helt ned til grensen til Svalevegen 9 vil kunne gi 

tilfredsstillende støyforhold på alle fasader og på hele eiendommen til Svalevegen 11.  

 

 

Figur 3. Støyvoll fortsetter inn på eiendommen i Svalevegen 11. 

6.4.2 Lokale støyskjermer  

Det kan anlegges lokale skjermer for uteområder på de forskjellige eiendommene. Disse 

skjermene må ha høyder h > 2,5 m for å ha effekt, fordi en god del støykilder ligger høyere i 
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terrenget enn boligene og uteområdene. Dette gjelder særlig boligene i Storbråtsvingen 15 og 

19, som ligger ca. 1 meter lavere enn veien. Se vedlegg 8 for eksempel på hvordan en slik 

skjerm kan utformes. Eksempelet gjelder Storbråtsvingen 19.  

 

Hvis det besluttes at man skal skjerme lokalt, må det detaljeres videre i samarbeid med 

grunneierne.  

 

T-1442/2012 anbefaler i avvikssituasjoner at man kan godta at boliger ligger i gul sone hvis visse 

avvikskriterier er tilfredsstilt. Typisk vil slike kriterier være:  

- Stille side 

- Soverom og oppholdsrom mot stille side 

- Tilfredsstilt innendørs lydnivå 

- Tilgang til privat uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold 

 

For de fleste boligene som er støyutsatt, vil disse kravene være ivaretatt selv uten tiltak. Dersom 

lokale støyskjermer blir vurdert som løsning, bør man fastsette krav (som over) før man 

iverksetter tiltak, slik at boligene blir vurdert ut fra de samme kravene. Eksempelvis vil man 

kanskje måtte skjerme enkelte balkonger i Storbråtsvingen 9-11 og anlegge lokal støyskjerm i 

Storbråtsvingen 19, mens andre boliger vil ha stille side og godkjente innendørs lydnivåer. For 

disse vil det ikke være nødvendig å gjøre tiltak. 

6.4.3 Innendørs lydforhold 

Tiltak kan gjøres på fasader ved å etterisolere vegger og skifte vinduer. Hensikten med dette er å 

oppnå tilfredsstillende innendørs lydnivå iht. NS 8175. Se tabell 4. Dette er særlig aktuelt dersom 

det ikke etablere støyskjerm langs vei. Da bør man kartlegge at boliger i framtiden ikke får 

innendørs lydnivå over grenseverdiene, og følgelig utføre tiltak dersom det er overskridelser. Da 

må man også ta hensyn til maksimale støynivåer fra tungtrafikk på natt. 

 

Det er ikke gjort beregninger av innendørs lydnivå i denne utredningen, fordi det må utføres 

befaringer i de aktuelle boligene dersom dette skal gjøres. Det er imidlertid sannsynlig at de 

fleste boligene i dette området har tilfredsstillende innendørs lydnivå, og også vil ha det i 

framtiden. Dette kan undersøkes ved befaringer og beregninger. 

 

Det anbefales at dersom det ikke etableres støyskjerm langs vei, så bør man befare boligene som 

har støynivåer over 55 dB (sumstøy) for å kartlegge fasader og vinduer, og deretter beregne 

innendørs lydnivåer. Dersom det etableres støyskjerm langs vei vil dette bidra til å dempe 

lydnivået på fasadene slik at tiltak på fasader ikke er nødvendig.  

6.4.4 Tiltak ved Mapei 

Alle tiltak som gjøres ved Mapei vil ha minimal effekt for beboerne på dagtid, men effekten kan 

være god på kveld- og nattestid når veitrafikkstøy er mindre dominerende. Av de nevnte 

tiltakene er det isolering av vifter på HP-bygning som vil være det mest effektive. Dette har 

allerede blitt utført, uten at det har ført til forbedring. Det anbefales at dette gjøres på nytt, i 

samråd med akustiker. En kombinasjon av følgende tiltak er vist i vedlegg 9-11, hvor Lden, Lnight 

og Levening er beregnet. Disse tiltakene er et alternativ for hvordan Mapei kan tilfredsstille 

grenseverdiene i T-1442/2012. 

 

- Isolering av viftene på HP-bygningen (kilde 9 på figur 2) med minst 10 dB. 

- Støyskjerm ved distribusjonssenter, slik som vist i vedlegg 9-11. Skjermen må ha en 

høyde på 2,5 m. 

- Støyskjerm sør for nytt transportbygg. Se vedlegg 9-11. Høyde 2,5 m. 
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I framtiden vil det gå 10-15 lastebiler til/fra det nye Mørteltårnet i nord. Mapei opplyser om at 

det nye mørteltårnet vil bygges med ventilasjon, slik at vinduene ikke vil måtte holdes åpne, som 

i det gamle tårnet. Støy fra trykkluftsutblåsning i tårnet vil derfor ikke være et problem. De 

tidligere nevnte dieselaggregatene på lastebilene, som potensielt kan generere høye støynivåer, 

vil heller ikke være dominerende, da det nye tårnet skal ha økt kompressorkapasitet.  

6.5 Maksimalnivåer 

Maksimalnivåer er ikke vurdert da utredningen konsentreres om industristøy. Det ble vist i forrige 

støyutredning at maksimalnivåer fra industri ikke er et problem. For eventuelle framtidige 

innendørsnivåberegninger, må maksimalt støynivå hensyntas. 
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7. KONKLUSJON 

Utbygging av Mapei vil ikke føre til økte støynivåer i området. Støynivåene fra bedriften vil være 

tilnærmet like som dagens situasjon, og overskride grenseverdiene i T-1442/2012 for enkelte 

boliger. Støy fra veitrafikk medfører en marginal økning av støynivåene.  

 

Da tiltaket er en regulering, legges T-1442/2012 til grunn i vurderingene. Det vil være boliger i 

gul sone fra industristøy, og det anbefales derfor å gjøre tiltak. For at tiltakene skal ha effekt 

utover støy på kveldstid og nattestid, må man inkludere støy fra veitrafikk i vurderingen. 

 

Tiltak som kan sørge for tilfredsstillende støyforhold iht. grenseverdier i T-1442/2012 fra 

støykilden industri, er anbefalt i kapittel 6.4.4. 

 

Tiltak som tar hensyn til både industristøy og veitrafikkstøy er anbefalt i kapittel 6.4.1 og 6.4.2. 

Støyskjerming langs vei er det mest effektive. Det anbefales i tillegg å gjøre tiltak lokalt ved 

bedriften slik at høyde på støyskjerm kan reduseres. For Mapei sitt vedkommende vil det være 

tilstrekkelig med skjerming slik vist i kapittel 6.4.4. for å komme under grenseverdiene. 

 

Lokale tiltak kan også være et alternativ. I så tilfelle bør man fastsette krav som skal 

tilfredsstilles, og gjøre en detaljert utredning av hver enkelt bolig, inkludert innendørs lydnivåer. 

Avvikskriterier som nevnt i T-1442/2012 og kapittel 6.4.2. i denne rapporten kan da 

tilfredsstilles.  
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8. APPENDIKS A 

8.1 Miljø 

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

som rammer flest personer i Norge3. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om 

lag 80 % av støyplagene. Langvarig eksponering for 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. 

8.2 Støy – en kort innføring 

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

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk 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. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i 

Tabell 9. 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. 

 

Tabell 9 Endring i lydnivå og opplevd effekt. 

Endring Forbedring 

1 dB Lite merkbar 

2-3 dB Merkbar 

4-5 dB Godt merkbar 

5-6 dB Vesentlig 

8-10 dB Oppfattes som en halvering av opplevd lydnivå 

                                                
3
 http://www.klif.no/no/Tema/Stoy/ 
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VEDLEGG 
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Beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden
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Beregningsparametre
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Beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
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Beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
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Beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 1,8 m
Støykilder: Veitrafikk og industri

Støynivå 2036
Lden dB(A)

55 <= <65
65 <=

Tegn og symboler
Bygninger

Veiakse

Høydekurve

Punktkilde

Industribygning

Linjekilde

Punktberegning

Støyskjerm

Hardt område

Støyvoll

Målestokk 1:2500
0 10 20 40 60 80

m

Dato: 11.01.2017

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

Støyskjerm langs vei og støyvoll ved innkjørsel
Oppdragsnummer: 1350019848 Støyutredning Mapei regulering
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Nytt transportbygg

Nytt mørteltårn

Nytt lagerbygg
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h = 3 m

h = 2,0 m

h = 2,5 m

h = 3 m
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Beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 1,8 m
Støykilder: Veitrafikk og industri

Støynivå 2036
Lden dB(A)

55 <= <65
65 <=

Tegn og symboler
Bygninger

Veiakse

Høydekurve

Punktkilde

Industribygning

Linjekilde

Punktberegning

Støyskjerm

Målestokk 1:500
0 2,5 5 10 15 20

m

Dato: 11.01.2017

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

Lokale skjermer
Oppdragsnummer: 1350019848 Støyutredning Mapei regulering

Nytt transportbyggNytt transportbygg

h = 2,5 m

Storbråtsvingen 19
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Beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 2 m
Støykilder: Industri

Støynivå 2036
Lden dB(A)

55 <= <65
65 <=

Tegn og symboler
Bygninger

Veiakse

Høydekurve

Punktkilde

Industribygning

Linjekilde

Punktberegning

Støyskjerm, h = 2,5 m

Hardt område

Støyvoll 3m

Målestokk 1:2500
0 10 20 40 60 80

m

Dato: 11.01.2017

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

Tiltak ved Mapei, Lden 2036
Oppdragsnummer: 1350019848 Støyutredning Mapei regulering

Nytt transportbygg
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Beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Ln
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 2 m
Støykilder: Industri

Støynivå 2036
Lnight dB(A)

45 <= <55
55 <=

Tegn og symboler
Bygninger

Veiakse

Høydekurve

Punktkilde

Industribygning

Linjekilde

Punktberegning

Hardt område

Støyskjerm 2,5 m

Målestokk 1:2500
0 10 20 40 60 80

m

Dato: 11.01.2017

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

Tiltak ved Mapei, Lnight 2036
Oppdragsnummer: 1350019848 Støyutredning Mapei regulering

Nytt transportbygg

Nytt mørteltårn

Nytt transportbygg
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Beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Le
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 2 m
Støykilder: Industri

Støynivå 2036
Levening dB(A)

50 <= <60
60 <=

Tegn og symboler
Bygninger

Veiakse

Høydekurve

Punktkilde

Industribygning

Linjekilde

Punktberegning

Støyskjerm 2,5 m

Hardt område

Målestokk 1:2500
0 10 20 40 60 80

m

Dato: 11.01.2017

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

Tiltak ved Mapei, Levening 2036
Oppdragsnummer: 1350019848 Støyutredning Mapei regulering

Nytt transportbyggNytt transportbygg

Nytt mørteltårn
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