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1. SAMMENDRAG 

Denne støyutredningen tar for seg Gatebruksplan Midtbyen og påvirkningen ulike kjøremønster-

alternativer har på omkringliggende gater og bygg. Det er beregnet støysituasjoner basert på 

trafikkalternativer beregnet av Rambøll i samme prosjekt. Støyutredningen tar for seg tre ulike 

trafikkalternativer fra trafikkanalysen: alternativ 0, alternativ 2 og alternativ 5. For å illustrere 

forskjellen i støybelastning mellom de ulike alternativene er det brukt differansekart.  

 

Dette sammendraget trekker spesielt ut støyforholdene ved fire områder i Midtbyen, rangert etter 

støynivå med det laveste støynivå først: 

Fjordgata: alternativ 2 har minst støy, alternativ 5 er marginalt bedre enn alternativ 0. 

Tordenskiolds gate og Sverres gate: alternativ 0 har minst støy, alt 5 er bedre enn alt 2.  

Kjøpmannsgata: alternativ 0 har minst støy, alternativ 5 har mindre støy enn alternativ 2. Alle 

alternativene med unntak av alt 7 og 8, har økt trafikk i Kjøpmannsgata i forhold til dagens 

kjøremønster. 

Olav Tryggvasons gate viser ingen målbar forskjell mellom alternativene. Busstrafikken er lik i alle 

alternativene  

 

Det presiseres at forskjellene her er små og at vi her diskuterer endringer som er svakt merkbare 

for det menneskelige øret. Overordnet er konklusjonen at forskjellene i støynivå mellom de ulike 

alternativene som er vurdert, er så små at støy ikke er førende for valg av alternativ. 
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2. INNLEDNING 

Rambøll er engasjert av Trondheim kommune for å utrede effekter av nytt kjøremønster i Midtbyen. 

Bakenforliggende er blant annet målet om flere mennesker i Midtbyen og Trondheim sentrum. 

Effekter av trafikk, luft og støy er vurdert av Rambøll. Dette dokumentet er fagrapport støy. 

Støyrapporten omfatter støy fra vegtrafikk.  

 

Kartgrunnlag med høydekurver og bygninger er levert av Trondheim kommune. Trafikktall for de 

ulike alternativene vurdert er basert på arbeid utført av trafikkgruppen i Rambøll. Figur 1 viser 

planområdet. 

 

 

Figur 1 Oversikt over planområdet, markert med rødt. 

3. MYNDIGHETSKRAV 

I «Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven» (TEK17) [1] 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» [2]. Klasse C i standarden regnes for å tilfredsstille 

forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak. 

  

For utendørs støyforhold henviser NS 8175 videre til Klima- og miljødepartementets «Retningslinje 

for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442). Retningslinjen har sin veileder «Veileder til 
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retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (M-128) [3] som gir en utfyllende 

beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. 
 

Figur 2 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder. 

3.1 T-1442:2016 

T-1442 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 1. 

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

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 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

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 over grenseverdien. 

 

Det settes ikke krav til støynivå på gateplan (fortau etc.), men på privat og felles uteoppholdsareal 

for boliger, skoler og annen støyfølsom bebyggelse. Det bør legges til rette for at sentrumsområder 

har tilgang til stille områder som parker og andre rekreasjonsområder. Dette er derimot ikke mulig 

å få til i umiddelbar nærhet til en trafikkert gate. 

 

 

 

 
Plan- og 
bygningsloven 

 

T-1442  
Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging 

 

TEK 
Teknisk forskrift 

[TEK97, TEK07, 

TEK10, TEK17] 

M-128 
Veileder til Klima- og 

miljødepartementets 

retningslinje 

Veiledning til 
teknisk forskrift 
Kap. 13 Miljø og 

helse 

FORSKRIFTER VEILEDERE STANDARDER 

NS 8175 
Lydforhold i 

bygninger - 

Lydklasser for ulike 

bygningstyper 

RETNINGSLINJER 

NS 8176 
Vibrasjoner og støt 

LOVVERK 
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4. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

4.1 Planområdet 

Figur 3 viser situasjonsplan av planområdet. 

 

 

Figur 3 Situasjonsplan 

 

Situasjonen beregnet i denne rapporten er basert på hva som er Alternativ 0, 2 og 5 i 

trafikkutredningen i prosjektet. Støyutredningen er begrenset til elveleiet. Beregningsområdet er 

begrenset til elveleiet i nord, øst og sør og strekker seg til Strandgata ved Skansen i vest. 

 

4.2 Trafikkdata for veg 

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veger. I 

henhold til retningslinjene skal det beregnes støy for en prognosesituasjon 10-20 år frem i tid. I 

denne rapporten er det benyttet trafikktall fra trafikkanalyse utført av Rambøll, se Figur 4, 5 og 6.  

 

Fartsgrense lagt til grunn er det samme som ligger i NVDB for dagens veier. 
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Figur 4 ÅDT for alternativ 0. 

 

Figur 5 ÅDT for alternativ 2. 

 



 

10 (21) FAGRAPPORT STØY 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

Figur 6 ÅDT for alternativ 5. 

 

4.3 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Det er beregnet 3 alternativer, med alternativ 0 som sammenligningsgrunnlag. Alle gatene fra 

ÅDT-kartene er tatt med, men resultatene er kun gjengitt for gater innenfor elveslyngen. 

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy1. Denne 

metoden tar hensyn til følgende forhold: 

 

• Andel tunge og lette kjøretøy 

• Trafikkfordeling over døgnet 

• Vegbanens 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. Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt 

kartverk. Beregningene er utført med Soundplan v. 8.1. De viktigste inngangsparametere for 

beregningene er vist i tabell 2. 

 

 
1
 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok V716 Statens vegvesen, 2000. 
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Tabell 2 Inngangsparametere 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 (reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 1000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 4 meter 

Oppløsning, støysonekart 5 x 5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 (21) FAGRAPPORT STØY 

 

 

 

 

 

Rambøll 

5. RESULTATER 

5.1 Støysonekart 

Resultatene er presentert i form av støysonekart med rød, gul og hvit sone. Grenseverdiene for 

fargeinndelingen er i henhold til T-1442. I støysonekartene er det benyttet grenseverdier som 

gjelder for vegtrafikkstøy. Det er beregnet støysonekart med beregningshøyde 4 meter over 

terreng som er standard beregningshøyde. Vi ser at det meste av areal i nærhet av veg ligger i rød 

støysone. Dette er å forvente for areal som ligger svært nær en trafikkert veg.  

 

De ulike alternativene skiller seg lite. Dette er rimelig da trafikkmengden ikke endrer seg betydelig. 

Som en tommelfingerregel vil en dobling i trafikkmengde (ÅDT) føre til en økning på +3 dB. Det er 

ingen gater i dette prosjektet som opplever en slik endring og resultatene er således på linje med 

dette. 

 

Alle støysonekart finnes som vedlegg for bedre lesbarhet. 

5.1.1 Alternativ 0 

Alternativ 0 viser at trafikkerte veier som Prinsens gate, Olav Tryggvasons gate, Kjøpmannsgata 

og Kongens gate gir rød støysone i gateområdet. Mindre trafikkerte veier gir varierende grad av 

gul støysone, med noe innslag av rød støysone. Områder som ligger skjermet fra de mest 

trafikkerte veiene (ÅDT > 4000) har ofte hvit støysone når en beveger seg noen meter fra veien. 

 

Alternativ 0 viser at store deler av Midtbyen ligger i rød eller gul støysone fra vegtrafikk helt inn 

til fasadene. 

 

 

Figur 7 Støysonekart dagens situasjon 2019, 5 dB(A) oppløsning 
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Støysonekart ovenfor med soneinndeling i henhold til T-1442 skjuler derimot en del detaljer som 

kan være interessant å studere nærmere. I støysonekartet under er soneinndelingen mer 

detaljert og det er interpolert verdier for hver 1 dB. Hensikten med dette er å ikke skille på 

gul/rød støysone, men å vise mer nøyaktig hvordan støyutbredelsen er. 

 

 

 

Figur 8 Støysonekart dagens situasjon, 1 dB(A) oppløsning 

Det vises ikke differansekart for alt 0 ettersom dette er referansesituasjonen. 
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5.1.2 Alternativ 2 

 

Figur 9 Støysonekart alternativ 2, 5 dB(A) oppløsning 

Figuren over viser støysonekart med standard soneinndeling i gul og rød støysone. Det er vanskelig 

å skille de ulike alternative fra hverandre da forskjellen i lydnivå ikke fanges godt opp av kun 

gul/rød støysone. Det er derfor i tillegg generert differansekart der en sammenligner differansen 

mellom alternativ 0 og henholdsvis alternativ 2 og 5. Differansekartene er generert slik at en 

differanse på mellom -0,5 og + 0,5 dB gir samme støysone, dette fordi beregningsusikkerheten 

ligger om lag innenfor dette og en kan ikke definitivt si om differansen mellom alternativene vil gi 

en reduksjon eller økning i støynivå. 
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Figur 10 Differansekart alternativ 2 – alternativ 0 

Figur over viser at alternativ 2 gir noe mindre støy – sammenlignet med alternativ 0 - i Fjordgata, 

Prinsens gate og Munkegata, markert i grønt og delvis mørkegrønt. Disse områdene har en 

beregnet reduksjon på mellom - 0,5 og - 1,5 dB. Områder som Kjøpmannsgata, Bispegata, 

Smedbakken / Leuthenhaven ser en beregnet endring av vegtrafikkstøy på mellom +0,5 og +1,5 

dB (økning). Dette vises i gult og oransje. Resterende områder markert i lyseblå kan ikke sies å 

ha hverken en økning eller reduksjon i støynivå. 
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5.1.3 Alternativ 5 

 

 

Figur 11 Støysonekart alternativ 5, 5 dB(A) oppløsning 
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Figur 12 Differansekart alternativ 5 – alternativ 0 

Figuren over viser at alternativ 5 gir noe mindre støy – sammenlignet med alternativ 0 – i all 

hovedsak i Munkegata, markert i grønt. En beregnet reduksjon på 0,5 - 1,5 dB. Deler av 

Kjøpmannsgata og store deler av Bispegata, samt området rundt Sverres gate ser en beregnet 

endring av vegtrafikkstøy på mellom +0,5 og +1,5 dB. Dette vises i gult og oransje. Resterende 

områder markert i lyseblå kan ikke sies å ha hverken en økning eller reduksjon i støynivå. 
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6. KONKLUSJON 

Støysonekart i 4 meter over terreng er beregnet for å belyse støysituasjonen. Trafikkmengden 

endrer seg noe, samt tungtrafikkandel, noe vi ser ved sammenligning av støynivå i de tre 

situasjonene 0, 2 og 5. I store deler av Midtbyen er endringen så liten at det ikke er mulig å skille 

mellom en svak reduksjon eller en svak økning i støynivå. Endringen her er så liten at den ikke er 

merkbar. I de gater hvor trafikkmengde og/eller tungtrafikkandel er endret såpass at støynivå har 

en markant økning/nedgang er endringen likevel stort sett innenfor intervallet +/- 0,5-1,5 dB. 

Dette oppleves for det menneskelige øret som en liten merkbar endring. Fra differansekartene er 

det tydelig at alternativ 5 har et generelt lavere støynivå, når en sammenligner alternativ 2 og 5. 

Alternativ 2 har derimot noe mer støy i Kjøpmannsgata, Sverres gate og Tordenskiolds gate, men 

mindre i Prinsens gate, Dronningens gate, Munkegata og Fjordgata. Alternativ 0 ser ut til å ha en 

totalt svakt lavere støysituasjon av de tre alternativene. Det presiseres at forskjellen her er små 

og at vi her diskuterer endringer som er lite merkbare for det menneskelige øret.    

 

Det er ingen forskriftskrav i T-1442 eller i kommuneplanens arealdel for Trondheim kommune når 

det gjelder støynivå på gateplan.  

 

For Kjøpmannsgata er alternativ 0 og 5 bedre enn alternativ 2, forskjellen er 0,5-1,5 dB. For 

Fjordgata er alternativ 2 bedre enn alternativ 0 og 5, forskjellen er 0,5-1,5 dB. For Tordenskiolds 

gate og Sverres gate er alternativ 0 bedre enn 2 og 5. Alternativ 5 med åpen Prinsens gate er 

bedre enn alternativ 2 hvor trafikken nord-sør går i Tordenskiolds gate. For gatebruk i Olav 

Tryggvasons gate er det ingen målbar forskjell mellom alternativene.  

 

I denne rapporten er det motstridende ønsker. For eksempel er ønsket om hyppig avgang på 

kollektivtrafikk ikke forenlig med lavt støynivå. Støynivået er i aller høyeste grad styrt av 

trafikkmengden og tungtrafikkandelen i dette prosjektet. Fartsgrensen er allerede lav, og det har 

en marginal effekt å gå fra eksempelvis 40 til 30 km/t. Det vil derfor i gater hvor det er ønskelig å 

kanalisere mer trafikk være et høyere støynivå. Dette kan likevel forsvares med at det kan være 

fornuftig å konsentrere støyen i få gater.   

 

Overordnet er konklusjonen at forskjellene i støynivå mellom de ulike alternativene er vurdert å 

være så små at støy ikke er førende for valg av alternativ. Andre hensyn, som trafikkavvikling, vil 

veie tyngre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAGRAPPORT STØY 19 

 

Ramboll 

 

7. REFERANSER 

 

[1]  Klima- og miljødepartementet, «T-1442 Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging,» Klima- og miljødepartementet, 2016. 

[2]  Direktoratet for byggkvalitet, «Byggteknisk forskrift (TEK17),» Direktoratet for byggkvalitet, 

2017. 

[3]  Standard Norge, «NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike 

bygningstyper,» Standard Norge, 2012. 

[4]  Miljødirektoratet, «M-128 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 

T-1442/2016,» Miljødirektoratet, 2014. 

[5]  Ministers, Nordic Council of, «Road Traffic Noise - Nordic Prediction Method,» 1996:525, 

TemaNord, Copenhagen, 1996. 

[6]  Statens vegvesen Region øst, «Rapport 215: Trafikkutvikling i Oslo og Akershus 2008-

2014,» Statens vegvesen Region øst, Oslo, 2015. 

 

 

  



 

20 (21) FAGRAPPORT STØY 

 

 

 

 

 

Rambøll 

APPENDIKS A - DEFINISJONER 

Tabell 3 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. 
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Ramboll 

APPENDIKS B – STØY 

Miljø  

Ifølge Miljødirektoratet er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest 

personer i Norge2. I Norge er vegtrafikk 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. 

Støy – en kort innføring 

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

hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra vegtrafikk 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. 

 

Tabell 4 Endring i lydnivå og opplevd effekt. 

Endring Opplevd effekt 

1 dB Lite merkbar 

2–3 dB Merkbar 

4–5 dB Godt merkbar 

6–7 dB Vesentlig 

8–10 dB Opplevd halvering/fordobling av lydnivå 

 

 
2
 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/ 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Stoy/
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Internt prosjektnummer:
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Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjon med trafikkmengder fra alternativ 0 i trafikkanalyse.

STØYSONEKART - Vurdering av støy i Midtbyen - 01 Støysonekart alt0

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde:4 m
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Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjon med trafikkmengder fra alternativ 0 i trafikkanalyse.

STØYSONEKART - Vurdering av støy i Midtbyen - 01 Støysonekart alt0 - detaljert

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde:4 m
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Rapport:
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Dato:

23.04.2020

Internt prosjektnummer:

1350038506

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjon med trafikkmengder fra alternativ 2 i trafikkanalyse.

STØYSONEKART - Vurdering av støy i Midtbyen - 02 Støysonekart alt2

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde:4 m



Tegnforklaring
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Dato:
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Internt prosjektnummer:

1350038506

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjon med trafikkmengder fra alternativ 2 i trafikkanalyse.

STØYSONEKART - Vurdering av støy i Midtbyen - 02 Støysonekart alt2 - detaljert

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde:4 m
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Internt prosjektnummer:

1350038506

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjon med trafikkmengder fra alternativ 5 i trafikkanalyse.

STØYSONEKART - Vurdering av støy i Midtbyen - 03 Støysonekart alt5

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde:4 m
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Internt prosjektnummer:
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Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:

Situasjon med trafikkmengder fra alternativ 5 i trafikkanalyse.

STØYSONEKART - Vurdering av støy i Midtbyen - 03 Støysonekart alt5 - detaljert

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde:4 m
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Internt prosjektnummer:

1350038506

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:

Differansekart alt 2 - alt 0 (positiv verdi viser økning)

STØYSONEKART - Vurdering av støy i Midtbyen - 04 Differansekart alt2 - alt0

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 m
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Bygning
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Differanse støynivå Lden [dB]
3,0 <=  
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Dato:

23.04.2020

Internt prosjektnummer:

1350038506

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:

Differansekart alt 5 - alt 0 (positiv verdi viser økning)

STØYSONEKART - Vurdering av støy i Midtbyen - 05 Differansekart alt5 - alt0

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1  
Beregningshøyde: 4 m
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