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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.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. 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 

Multiconsult Norge AS har på oppdrag fra Alpinveien Bolig AS v/Thomas Nystad vurdert støy fra vegtrafikk i 
forbindelse med detaljregulering av eiendom med g.nr. / b.nr. 40 / 974 og adresse Alpinveien 1 i Narvik kommune. 

Det er beregnet støykotekart i 1,5 m høyde over terreng og fasadenivåer for et skjermingsforslag med en langsgående 
skjerm med høyde 2,3 m over terreng. Skjermen følger Skistua frem til Høgskolebakken i sør, hvor den følger 
Høgskolebakken. I nord følger den planlagt, nytt fortau langs Alpinveien. 

Skjermingsforslaget sikrer at det oppnås tilfredsstillende lydnivå på alt uteoppholdsareal, inklusive lekeplass. 

Skjermingsforslaget sikrer at det oppnås tilfredsstillende lydnivå på samtlige fasader, med unntak av fasade i 5. etasje 
mot sørøst for den nordligste leilighetsblokken, hvor beregnet lydnivå blir Lden = 56 dB. Ved å skjerme balkongene for 
de to leilighetene i 5. etasje vil det kunne oppnås tilfredsstillende lydnivå utenfor vindu mot sørøst. Dette må 
detaljeres i senere planfase. 

For balkonger vendt mot Skistua anbefales det å skjerme balkongene med et høyere, tett balkongrekkverk for å 
oppnå tilfredsstillende lydnivå på uteoppholdsarealer på balkonger. Det anbefales også at det monteres absorbenter i 
eventuell balkonghimlingen. Dette må detaljeres i senere planfase. 

Tilfredsstillende innendørs lydnivå kan oppnås ved riktig dimensjonering av fasadeelementenes lydisolerende 
egenskaper. Detaljberegninger av innendørs lydnivå må utføres i senere planfase. 
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1 Innledning 

Multiconsult Norge AS er engasjert av Alpinveien Bolig AS v/ Thomas Nystad for å gjennomføre en 

støyvurdering i forbindelse med detaljregulering av eiendom med g.nr. / b.nr. 40 / 974 og adresse 

Alpinveien 1 i Narvik kommune. Se figur 1 for avgrensning av planområdet. 

 

Figur 1: Avgrensning av planområdet vist med blå, stiplet linje. 

Denne rapporten omhandler utendørs lydnivå fra vegtrafikk på fasader for planlagte 

leilighetsblokker, samt for planlagte uteoppholdsarealer. 
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2 Krav og retningslinjer 

2.1 Kommuneplan 

I Kommuneplanens arealdel 2017-2038, Planbestemmelser og retningslinjer [1] for Narvik kommune 

er det angitt følgende bestemmelser for støy i §5.4, Støy-boliger, som vist i figur 2. 

 

Figur 2: Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 2017-2038, Reguleringsbestemmelser og retningslinjer [1] 

2.2 Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven 

Ved prosjektering av nye bygninger eller ombygging som er søknadspliktige i henhold til plan- og 

bygningsloven gjelder følgende: 

Generelle krav som gjelder lydforhold (beskyttelse mot støy og vibrasjoner) i og utenfor bygninger 

gitt i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17) [2], § 13-6. Av TEK 17 følger at personer 

skal sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut ifra forutsatt bruk. Lydforhold ved 

normal/forutsatt bruk er dimensjonerende for valg av løsninger. 

I TEK er det angitt at ytelsesnivå som tilsvarer grenseverdi for lydklasse C i NS 8175:2012 [3] kan/skal 

benyttes for å dokumentere at bygningsmyndighetenes krav om tilfredsstillende lydforhold er 

oppfylt. 

Tabell 1 angir krav til utendørs og innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger. 

Tabell 1: Grenseverdier for støy fra utendørs kilder for boliger. 

Type brukerområde Målestørrelse Grenseverdi for klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder LpAeq,24h 30 dB 

I soverom fra utendørs lydkilder (natt, kl. 23–07) LpAF,max 45 dB 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra 
andre utendørs lydkilder 

Lden Nedre grenseverdi for gul sone1 

2.3 Klima- og miljødepartementets retningslinje, T-1442/2016 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 [4], skal legges til grunn ved 

arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i 

berørte statlige etater. Det gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i 

støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlig avvik kan imidlertid gi grunnlag for 

innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen. Retningslinjen kan gjøres juridisk 

bindende i reguleringsplan. 

 
1 Nedre grenseverdi for gul sone er 55 dB for vegtrafikk. Se tabell 2. 
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T-1442 har til formål å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkende natur- og 

friluftsområder. Anbefalte støygrenser ved planlegging av bygging av bolig er gitt i tabell 2. 

Tabell 2: Anbefalte støygrenser ved bygging av boliger (utdrag av tabell 3 i T-1442). Gjennomsnittlig støynivå 
Lden og maksimalt støynivå L5AF. 

Støykilde 
Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsomt bruksformål 
Støynivå utenfor soverom, natt kl. 

23-07 

Vei Lden
2≤ 55 L5AF

3 ≤ 70 

Avvik fra anbefalte grenseverdier 

T-1442 åpner for å avvike fra de anbefalte grenseverdiene i sentrumsområder i byer og tettsteder, 

med eksempler på krav til avbøtende tiltak: 

• Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side 

• Minimum 50% av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot 

stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 

• Støykrav på uteoppholdsareal skal være tilfredsstilt. 

  

 
2 A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, 

kveld: 19-23, natt: 23-07 
3 A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode. 
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3 Forutsetninger 

3.1 Tiltaket 

Det er planlagt blokkbebyggelse i flere etasjer som vist i figur 3 og figur 4. Eksisterende 

barnehagebygg på eiendommen er planlagt revet. 

 

Figur 3: Situasjonsplan Alpinveien 1, mottatt 27.03.2020. Kilde: Hamperokken AS. 

 

Figur 4: Foreslått blokkbebyggelse i Alpinveien 1, sett fra Skistua, mottatt 27.03.2020. Kilde: Hamperokken AS. 
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3.2 Beregningsforutsetninger 

Beregning av utendørs lydnivå fra vegtrafikk er utført med Cadna/A versjon 2020 (build 177.5010), 

basert på Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy [5]. 

Beregningene er utført basert på angitt trafikkmengde og topografiske forhold. Digital terrengmodell 

er benyttet. Plassering og etasjehøyder for planlagt, ny bebyggelse er mottatt fra oppdragsgiver. Det 

er benyttet markabsorpsjon = 1 («myk mark») for området. Samtlige nabobygninger er antatt 

reflekterende. 

Lydnivå på utendørs oppholdsareal er beregnet i 1,5 m høyde over terreng, med en 

rutenettsoppløsning på 2 x 2 m. 

Lydnivå på fasader er beregnet med en etasjehøyde på 3 m. Beregningspunkt for 1. etasje er satt til 

1,5 m høyde over terreng. 

3.3 Trafikktall 

Trafikkmengde (ÅDT) benyttet i beregningene er hentet fra et trafikknotat som er utarbeidet av 

Multiconsult i forbindelse med detaljreguleringen [6]. Tungtrafikkandelen som er benyttet i 

beregningene er anslått til 5% for å ivareta varetransport til skole og universitet, kollektivtransport og 

vareleveringer til boliger i området. Det er benyttet skiltet hastighet i beregningene. 

Trafikktallene benyttet i beregningene er angitt i tabell 3 

Tabell 3: Trafikktall benyttet i beregningene. 

Veg ÅDT (2035) Andel tunge kjøretøy [%] Skiltet hastighet [km/t] 

Skistua 6500 5 30 

Høgskolebakken 1000 5 30 
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4 Beregningsresultater 

Det er beregnet med et skjermingsforslag med en langsgående skjerm som vist i figur 5 og figur 6. 

Skjermen har høyde 2,3 m over terreng, og følger Skistua frem til Høgskolebakken i sør, hvor den 

følger Høgskolebakken. I nord følger den planlagt, nytt fortau langs Alpinveien. 

 

Figur 5: Skjermingsforslag sett fra vest. Skjerm med høyde 2,3 m over terreng er vist med blå strek. 

4.1 Uteoppholdsareal/lekeplass 

Med skjermingsforslaget som vist i figur 5 og figur 6 vil hele det avsatte uteoppholdsarealet, inklusive 

området avsatt til leke, få tilfredsstillende lydnivå Lden ≤ 55 dB. 

 

Figur 6: Støykotekart i 1,5 m høyde over terreng. Skjerm med høyde 2,3 m over terreng er vist med blå strek. 

 > 30 dB
 > 35 dB
 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
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4.2 Fasadenivåer 

Med skjermingsforslaget som vist i figur 5 og figur 6, vil samtlige fasader, med unntak av fasade mot 

sørøst i 5. etasje for den nordligste leilighetsblokken, få tilfredsstillende lydnivå Lden ≤ 55 dB, som vist 

i figur 7 og figur 8. 

Fasade mot sørøst i 5. etasje i den nordligste leilighetsblokken får beregnet lydnivå Lden = 56 dB. 

 

Figur 7: Lydnivå på fasader. Sett fra sør. 

 

Figur 8: Lydnivå på fasader. Sett fra nord. 
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5 Vurdering av beregningsresultater 

5.1 Leiligheter i 5. etasje 

For leiligheter i 5. etasje i den nordligste blokken viser beregningene at fasade mot sørøst ikke får 

tilfredsstillende lydnivå Lden ≤ 55 dB. Beregnet lydnivå for fasaden mot sørøst er Lden = 56 dB. Skal det 

oppnås tilfredsstillende lydnivå også her, må den langsgående skjermen ha en høyde på minst 3 m 

over terreng. Dette anses ikke som hensiktsmessig for å redusere beregnet lydnivå med 1 db. 

Beregnet lydnivå Lden = 56 dB på fasade regnes som en marginal overskridelse av kommuneplanens 

krav til lydnivå på fasade. De to leilighetene i 5. etasje er begge gjennomgående og har ellers 

tilfredsstillende lydnivå på resterende fasader, i tillegg til tilgang til skjermede uteoppholdsarealer på 

hhv. balkong og takterrasse. Ved skjerming av balkonger mot Skistua, med høyere, tett 

balkongrekkverk vil det kunne oppnås tilfredsstillende lydnivå, Lden ≤ 55 dB, utenfor vindu på fasade 

mot sørøst for begge leiligheter. Dette må detaljeres i senere planfase.  

Det anses at intensjonen til kravet i kommuneplanen er ivaretatt for leilighetene i 5. etasje. Det 

anbefales likevel at det i reguleringsbestemmelsene åpnes opp for at man kan avvike fra kravet om 

Lden ≤ 55 dB for noen rom med støyfølsomt bruksformål for en andel av boenhetene, dersom 

følgende er ivaretatt: 

• Minimum halvparten av boenhetens rom med støyfølsomt bruksformål har vindu mot stille 

side, herunder minst ett soverom. 

• Boenheten har tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende lydnivå. 

Dette er i tråd med anbefalingene i T-1442 for sentrumsområder i byer og tettsteder. 

5.2 Balkonger mot Skistua 

Balkonger mot Skistua bør generelt skjermes med høyere, tett balkongrekkverk for å sikre 

tilfredsstillende lydforhold på balkongene, dersom disse skal regnes med i MUA. I tillegg bør det 

stilles krav til absorbenter på eventuell balkonghimling. Dette må detaljeres i senere planfase. 

5.3 Innvendig lydnivå. 

Tilfredsstillende innendørs lydnivå kan oppnås ved riktig dimensjonering av fasadeelementenes 

lydisolerende egenskaper. Detaljberegninger av innendørs lydnivå må utføres i senere planfase. 

6 Konklusjon 

Beregningene viser at med skjermingsforslaget, og planlagt plassering av bygningsmasse og 

uteoppholdsareal, så vil hele det planlagte uteoppholdsarealet, inklusive lekeplass, få tilfredsstillende 

lydnivå (Lden ≤ 55 dB). Alle fasader, med unntak av fasade i 5. etasje mot sørøst på den nordligste 

leilighetsblokken vil også få tilfredsstillende lydnivå. For de to leilighetene i 5. etasje på den 

nordligste leilighetsblokken vil tilfredsstillende lydnivå utenfor vindu mot sørøst kunne oppnås med 

skjerming av balkonger mot Skistua. 
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