
n 161129 
Prosj.nr. 2725 
ww.akustikk.a

NOT
 

Til: L

Fra: A

Dato: 2

 

Regu
STØY  

 

1. Orie

Akustik
vurder
næring

bjerkvik nærin
 
as 

TAT  

Landskaps

Akustikk-k

29. novemb

ulering a
 

entering 

kk-konsult
inger og b

gsområde u

ngsområde  st

  

sarkitekt Jo

konsult AS

ber 2016 

av Bjerk

 

t AS har på
eregninger

utenfor Na

tøy r6  Ak
Postbo

B

  

ohn Lie 

S v/ Ånun

kvik nær

å oppdrag 
r av støy i 

arvik: 

kustikk-konsult 
oks 1587, 3206 Sand
Besøksadr. Torvet 1

  

nd Skomed

ringsom

 fra Landsk
forbindels

 AS 

defjord 
A 

  

al 

mråde 

kapsarkite
se med regu

  

ekt John Lie
ulering av 

Foretaksnr. 980

Rev.

e foretatt 
 Bjerkvik 

 

Tlf 917 03 212 

 
0 582 388 MVA 

. 6 

 



 

2. Gre

Veitrafi

T-1442 

I gul st
boligby

«Utredni

plasserin

boenhet

støyforh

 E
v
b

For næ

 L
b

 

enseverdi

ikkstøy 

 (2012), ned

øysone kan
ygging hels

ingen bør be

ng av bebygg

ter får en still

old.» 

En skal føl
ved veianl
bestemme

æringsbygg

Lydnivå i k
brukstiden

ier 

dre grense

n boliger b
st unngås. 

elyse innendø

gelse, og akt

le side, og til

lge støybes
legg som b
lser: 

g har en føl

kontorer s
n 

Ak

e for støyso

bygges med
 En har føl

ørs og utend

tuelle avbøte

lgang til egne

stemmelse
bygges om 

gende: 

kal ikke ov

Side 2 

kustikk-konsult 

onen ved b

d tilpassed
lgende pre

dørs støynivå

ende tiltak. D

et uteopphold

r gjelder fo
 eller får tr

verstige Le

 AS 

bolig angitt

de støytilta
esisering m

åer ved altern

Det skal legge

dsareal med

or eksistere
rafikkendri

q,8t = 35 dB

t: 

ak. I rød stø
mht. utredn

native løsning

es vekt på at

d tilfredsstillen

ende bebyg
ing, ihht V

BA  fra uten

øysone ska
ningen, fra 

nger for 

t alle 

nde 

ggelse ligg
Vegdirektor

ndørs lydk

 

 

al 
 T-1442: 

gende 
ratets 

 

kilder i 



Side 3 

 Akustikk-konsult AS  

Støy fra tekniske installasjoner 

De tekniske forskriftene (TEK) henviser til NS 8175, som har krav til støy utenfor 
fasade og på utendørs oppholdsareal til boliger: 

Utendørs døgnekvivalent støynivå skal ikke overstige følgende støynivåer fra 
tekniske installasjoner: 

 Kl. 07-19: Leq ≤ 45 dBA  

 Kl. 19-23: Leq ≤ 40 dBA  

 Kl. 23-07: Leq ≤ 35 dBA  

 

Anleggsstøy 

Støygrensene gitt i T-1442 gjelder, hvor både støynivå og lengde på byggeperiode 
inngår. Ved lang anleggstid (> 6 mnd) får en følgende støykrav ved bolig: 

 Kl. 07-19: Leq ≤ 60 dBA  

 Kl. 19-23: Leq ≤ 55 dBA  

 Kl. 23-07: Leq ≤ 40 dBA  

 

3. Trafikkforhold 

En antar 40 % utnyttelsesgrad på planen. Areal næringstomt: 97000m2. Trafikk 
generert av utbyggingen vurderes som følger, (BV1 tas ikke med, da den 
sannsynligvis hovedsakelig betjener passerende trafikk). Ut fra vegvesenets norm får 
en: 

Formål BYA (m2) Faktor/100m2 ÅDT

Forretning 1333 45 600

Kontor 1333 8 107

Industri/lager 36000 3,5 1260

Sum 38666 1967
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Endring av trafikk på E6 og internt på området etter utbygging av Bjerkvik 
næringsområde vurderes ihht. trafikkanalysen over. En vurderer ut fra sannsynlige 
trafikktall i 2036 på E6 (2.000 i dag): 

Vei ÅDT Tungtrafikk Hastighet 

E6, uten utbygget felt 2.750  18 % 80 km/t 

Trafikk internt generert av full 
utbygging 

1.967 18 % 30 km/t 

E6, med full utbygget felt, sør for 
innkjøring (antar 2/3 av 
tilleggstrafikk mot sør) 

4.060 18 % 80 km/t 

E6, med full utbygget felt, nord for 
innkjøring (antar 1/3 av 
tilleggstrafikk mot nord) 

3.405 18 % 80 km/t 

 

4. Utendørs støy  

Veitrafikk 

En ser på boliger i området sør for planområdet, og beregner støykotekart med og 
uten utbygget næringsområde: 

 Endring av støynivå på E6 ved full utbygging, sør for innkjøring: 1,7 dB 

 Endring av støynivå på E6 ved full utbygging, nord for innkjøring: 0,9 dB 

Denne støyendringen utløser følgende: 

 Dersom støynivået ved bolig er Lden > 65 dB, utløses tiltaksplikt for utendørs 
oppholdsareal 

 Dersom støynivået ved bolig er Lden > 65 dB og innendørs støynivå er Leq > 35 
dB, utløses tiltaksplikt for innendørs støynivå 
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Støy fra tekniske installasjoner 
En stiller følgende krav til utendørs lydeffekt fra installasjoner/ prosesser i 
næringsbygg på feltet: 
 
Felt BN1: 

 Kl. 07-19: Lydeffekt Lw ≤ 90 dBA  

 Kl. 19-23: Lydeffekt Lw ≤ 85 dBA 

 Kl. 23-07: Lydeffekt Lw ≤ 80 dBA 

Utendørs støyende aktivitet skal helst ikke foregå. F.eks bilforretning eller annet 
salgsaktivitet. 
 
 Felt BN2 og BN3: 

 Kl. 07-19: Lydeffekt Lw ≤ 100 dBA  

 Kl. 19-23: Lydeffekt Lw ≤ 95 dBA 

 Kl. 23-07: Lydeffekt Lw ≤ 90 dBA 

Utendørs støyende aktivitet kan foregå i liten grad. F.eks. verksted med noe utendørs 
tilrigging 

 
 
Felt BN4 - BN6 og BV1: 

 Kl. 07-19: Lydeffekt Lw ≤ 110 dBA  

 Kl. 19-23: Lydeffekt Lw ≤ 105 dBA 

 Kl. 23-07: Lydeffekt Lw ≤ 100 dBA 

En del utendørs støyende aktivitet kan foregå på dagtid. F.sks produksjonsaktivitet 
utendørs/ entreprenørlager, sveisebedrift o.l. 
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5. Innendørs støy  

Boliger 

Det er vurdert detaljert Nordmoveien 250. Omkring 4 andre boliger vil bli vurdert på 
samme måte i byggeplanfasen. 

Med fullt utbygd planområde risikerer en overskridelse av krav til innendørs 
støynivå i 2. etg. (1. etg. forutsettes skjermet) i nærmeste bolig mot E6, Nordmoveien 
250A (østre boenhet i vertikaldelt 4-mannsbolig): 

 100 mm innvendig tilleggsisolering av vegg mot øst i oppholdsrom og 
soverom i 2. etg. 

 Skifte av vinduer i oppholdsrom og soverom i 2. etg. til laminerte 
isolerglassvinduer type 8-18-4/1/4 mm 

 Montering/ bytte av ventiler i 2. etg. til støydempede ventiler i oppholdsrom 
og soverom, type Fresh 80 dB 

 

Næringsbygg 

Tiltak ikke nødvendig. 

 

Akustikk-konsult AS         

 

Ånund Skomedal 


