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1 INNLEDNING 

Bolstadøyri stasjon ligger på Vossebanen som er en del av Bergensbanen. Stasjonen har i dag 

et kryssingsspor som er for kort for kryssing av lange tog, og skal derfor forlenges og legges 

til rette for kryssing av lengre godstog. Multiconsult Norge AS er engasjert av Bane NOR for 

å utarbeide detaljplan som prosjekterende for utbyggingen av kryssingssporet. I forbindelse 

med detaljplanen utføres også en mindre reguleringsendring, som blant annet endrer 

plasseringen av forlenget kryssingsspor i forhold til reguleringsplanen. 
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2 DEFINISJONER 

Definisjon av akustiske begreper benyttet i rapporten er angitt i Vedlegg A. 
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3 KRAV OG RETNINGSLINJER 

Kommuneplanens arealdel i Voss kommune sier at støyretningslinjen T-1442 [1] skal legges 

til grunn ved behandling av tiltak. I henhold til retningslinjens anbefalinger skal det ved 

endring av støykilde utføres utredning av behov for avbøtende tiltak for bebyggelse med 

støyømfintlig bruksformål der anbefalte grenseverdier overskrides. For støy fra jernbane er 

grenseverdiene Lden 58 dB og L5AF 70 dB. 

Utdypende informasjon om krav og retningslinjer er gitt i Vedlegg B. 
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4 FORUTSETNINGER 

4.1 Metode 

Beregninger av støy fra jernbane er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 

jernbanestøy [2]. Beregninger av støy fra vegtrafikk er utført i henhold til Nordisk 

beregningsmetode for vegtrafikkstøy [3]. Alle beregninger er utført med beregningsverktøyet 

Cadna/A, versjon 2018. 

4.2 Underlag 

Beregningsmodellen er basert på terrengmodeller utarbeidet av Multiconsult som del av 

planarbeidet. 

4.3 Trafikkinformasjon jernbane 

4.3.1 Trafikkmengde 

Trafikkmengde benyttet i beregningene er hentet fra trafikkmengdeoversikt for det norske 

jernbanenettet utarbeidet av Multiconsult på vegne av Jernbaneverket [4]. Tallene er 

prognosetall for 2027. Trafikktallene som er benyttet i beregningene er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1: Trafikkmengde benyttet i beregningene  

Togtype Antall togmeter 

Dag (07-19) Kveld (19-23) Natt (23-07) 

Regiontog 1950 627 225 

Fjerntog 1360 44 540 

Godstog 1172 1391 2502 

 

4.3.2 Hastighet 

Fartsgrense på den aktuelle strekningen er 80 km/t øst for, og 120 km/t vest for, km 413,8750. 

Det er forutsatt at alle tog kjører i 80 km/t øst for dette punktet. Strekningen vest for dette 

punktet er inne på selve stasjonsområdet. Tog som passerer stasjonen uten å stoppe er 

forutsatt å ha en hastighet på 90 km/t. Tog som stopper på stasjonen er i beregningene gitt en 

hastighet på 50 km/t. Dette er forutsatt å gi tilnærmet samme støybidrag som oppbremsing og 

akselerasjon i forbindelse med stopp på stasjonen.    

Basert på dagens rutetabell er det funnet at nesten alle persontog stopper på stasjonen, mens 

det er få godstog som stopper. Dette er i beregningene noe forenklet og det er forutsatt at alle 

persontog og ingen godstog stopper på stasjonen. 
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4.3.3 Emisjonsdata 

I beregningsmetoden er støyemisjon for ulike togtyper gitt ved A- og B-verdier. A- og B- 

verdiene som er benyttet i beregningene er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2: Emisjonsdata benyttet i beregningene 

Togtype Emisjonsdata 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 

Regiontog 

BM74/75 Flirt 

A 10 14 9 14 28 25 24 

B 36 34 38 45 42 38 23 

Fjerntog EL18 A 10 14 9 14 28 25 24 

B 33 31 35 44 44 41 37 

Godstog EL A 25 25 19 7 16 26 21 

B 27 23 25 31 31 24 17 

 

4.4 Trafikkinformasjon veg 

Trafikkinformasjon for E16 er hentet fra Nasjonal vegdatabank1 via www.vegkart.no. 

Trafikktall for bro over Bolstadelva er antatt basert på oppgitt differanse i krysset. I henhold 

til støyretningslinjen  

T-1442 skal trafikktallene fremskrives 10 - 20 år for å ta hensyn til eventuell fremtidig økning 

i trafikkmengde. Fremskrivingen er utført basert på fylkesvise prognoser for persontransport 

[5] og godstransport [6]. Trafikktall benyttet i beregningene er gitt i Tabell 3. 

Som trafikkfordeling over døgnet er det benyttet standardfordeling Typisk riksveg i henhold til 

veileder M-128 [7]. 

Tabell 3: Trafikkinformasjon benyttet i beregningene. 

Vegstrekning ÅDT Tungtrafikkandel 

[%] 

Fartsgrense 

[km/t] 

2016 2027 2016 2027 

E16 vest for avkjøring Bolstadøyri 4400 5800 16 19 50 

E16 øst for avkjøring Bolstadøyri 4600 6100 16 19 50 

Bro over Bolstadelva 200 300 1 1 50 

 

 

                                                 
1 Nasjonal vegdatabank inneholde data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen. 
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5 RESULTATER 

Det er beregnet at 20 boliger vil få lydnivå ved fasade som overskrider grenseverdien Lden 58 

dB fra banestrekningene innenfor reguleringsplanen. Det er ikke beregnet maksimalt lydnivå 

L5AF ettersom det ikke er over 10 togpasseringer om natten. Boligene som får lydnivå over 

grenseverdien er listet opp i Tabell 4. Ingen boliger får lydnivå over grenseverdien Lden 55 fra 

vegtrafikk på ny bro og lokale veger innenfor planområdet.  

Tabell 4: Boliger med beregnet lydnivå ved fasade over grenseverdiTabell 4 viser beregnet 

lydnivå fra jernbanetrafikk og vegtrafikk. Alle boligene har høyere beregnet lydnivå fra 

jernbane enn fra vegtrafikk. For boligene sør og øst for sporet er støy fra jernbane og veg 

høyest på ulike sider av boligen. Beregnet lydnivå er uten støyskjerming. 

Tabell 4: Boliger med beregnet lydnivå ved fasade over grenseverdi fra jernbane 

Gnr/bnr Adresse Lydnivå Lden [dB] 

Jernbane Veg 

408/49 Bolstadstranda 12 65 60 

408/64 Bolstadstrandi 18 68 60 

408/45 Bolstadstrandi 32 66 61 

408/16 Bolstadstrandi 78 67 57 

408/15 Bolstadstrandi 80 59 58 

408/13 Bolstadstrandi 84 68 55 

408/13 Bolstadstrandi 86 67 56 

408/3 Bolstadstrandi 100 69 52 

408/3 Bolstadstrandi 105 64 49 

408/7 Bolstadstrandi 108 77 51 

408/23 Naustvegen 10 73 60 

408/8 Naustvegen 22 67 59 

408/4 Naustvegen 24 64 60 

408/54 Rongavegen 5 62 59 

408/54 Rongavegen 7 60 57 

408/68 Rongavegen 10 59 58 

408/108 Rongavegen 16 59 59 

408/104 Rongavegen 17 60 59 

408/6 Øyravegen 30 61 55 

408/6 Øyravegen 32 59 56 
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6 STØYREDUSERENDE TILTAK 

6.1 Støyskjerming 

I gjeldende reguleringsplankart fremgår det 4 støyskjermer. Skjermenes høyde fremgår ikke 

av kartet. Støyskjermene er nevnt i planbeskrivelsen, men ikke i støyrapporten utarbeidet til 

reguleringsplanen2.  

Som del avdetaljplanen utføres en mindre reguleringsendring som blant annet endrer 

plassering for krysningsspor i forhold til reguleringsplanen. I reguleringsplanen er 

kryssingssporet planlagt forlenget ved å etablere nytt hovedspor sør for eksisterende spor. I 

detaljplanen er det planlagt å forlenge eksisterende krysningsspor på nordsiden av 

eksisterende hovedspor. Dette endrer forutsetningene for flere av støyskjermene som fremgår 

av reguleringsplankartet. Det er derfor utført vurdering av støyskjermene med hensyn til 

endrede forutsetninger som følge av flytting av spor.  

I henhold til støyretningslinjen T-1442 skal støyskjerming langs støykilden prioriteres. Der 

det ikke er praktisk mulig, eller der støyskjerming er uforholdsmessig kostbart, gjennomføres 

støytiltak som lokale støytiltak ved den enkelte bolig. Det er derfor utført vurdering av 

støyskjermenes kostnad sett i forhold til støyskjermingseffekten. I henhold til veileder 

M-128 [7] til støyretningslinjen T-1442 kan en støyskjerm sies å ha god støyskjermingseffekt 

dersom byggekostnaden er under 25 000 kr per dB støyreduksjon per bolig. Dette tallet har 

vært uendret siden første utgave av veilederen fra 2005, og er derfor justert basert på SSBs 

byggekostnadsindeks til 37 500 kr.  

Byggekostnad for støyskjermer vil kunne variere i stor grad basert på valg av 

byggematerialer, utforming, og grunnforhold med mer. Det er i kostnadsvurderingene lagt til 

grunn en pris på 5000 kr per m2 støyskjerm. Dette er et relativt lavt tall, og reell kostnad vil 

trolig være høyere dersom det ikke velges svært enkle løsninger for støyskjermene. 

  

                                                 
2 Kilde akustikk rapport 5237-1: Forlengja kryssingssport Bolstadøyri stasjon – Akustikkfagleg underlag til reguleringsplan 4.6.2010 
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6.1.1 Støyskjerm ved Naustvegen 22 og 24 

Plassering av regulert støyskjerm sør for boligene Naustvegen 22 og 24 er vist Figur 1. Endret 

løsning for kryssingssporet vil ikke gi endrede forutsetninger for denne støyskjermen. Støy fra 

tunnelportalen vil imidlertid redusere støyskjermens effekt, ettersom det vil avstråles støy fra 

øvre del av portalen.  

Den regulerte skjermen er 80 m lang og i beregningene forutsatt å ha en høyde på 2,5 m. 

Dette gir en total flate på 200 m2 og en anslått byggekostnad på 1 000 000 kr.  Beregnet 

støyskjermingseffekt er 5-8 dB for 1. etasje og 1-2 dB for 2. etasje Naustvegen 22, og 1-2 dB 

for Naustvegen 24. Dette gir en kostnad per dB på ca. 100 000 kr når støyskjermingseffekt i 1. 

etasje legges til grunn. Støyskjermen kan ikke sies å være kostnadseffektiv. Begge boligene 

vil ha lydnivå ved fasade over grenseverdi også med støyskjerm, og må derfor uansett 

vurderes med hensyn til behov for lokale støytiltak. 

 

Figur 1: Regulert støyskjerm ved Naustvegen 22 og 24 
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6.1.2 Støyskjerm ved Bolstadstrandi 12,18 og 32 

Plassering av regulert støyskjerm nord for boligene Bolstadstrandi 12, 18 og 32 er vist i Figur 

2. Ettersom det ikke er funnet noen beskrivelse av skjermen i reguleringsplan eller støyrapport 

er det usikkert hvordan støyskjermen er tiltenkt utformet, og plassert i terrenget. I 

reguleringsplanen er støyskjermen plassert tett på tiltaket på et sted hvor det trolig uansett 

ville blitt utført terrengtilpasning. Når kryssingssporet nå i stedet forlenges på nordsiden av 

eksisterende spor, vil terrenget mellom eksisterende spor og boligene ikke berøres i vesentlig 

grad. Som Figur 2 viser er støyskjermen plassert i terreng med 5-6 m høydeforskjell i 

skjermens lengderetning. En støyskjerm med jevn høyde over terrenget vil gi dårlig 

skjermingseffekt. En støyskjerm med lik absolutt høyde i hele skjermens lengde vil gi en 

svært høy konstruksjon i endene av støyskjermen, noe som vil gi en byggekostnad som vil 

være svært høy i forhold til skjermingseffekten.  

En skjerm plassert noe lenger nord, langs sporet, vil på grunn av stigende terrenget mot 

boligene gi en støyskjermingseffekt på ca. 3-4 dB for de tre boligene. Med en lengde på 125 

m og forutsatt høyde på 2,5 m vil anslått byggekostnad bli ca. 1 600 000 kr, som gir en 

kostnad på over 170 000 kr per dB.  

Det er derfor vurdert at denne støyskjermen ikke er hensiktsmessig og den er derfor tatt bort 

som del av den mindre reguleringsendringen. 

 

Figur 2: Regulert støyskjerm ved Bolstadstrandi 12, 18 og 32 vist med sort linje 
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6.1.3 Støyskjerm ved Bolstadstrandi 78-86 

Plassering av regulert støyskjerm vest for boligene Bolstadstrandi 78 – 86 er vist i Figur 3. 

For denne støyskjermen gjelder tilsvarende vurdering som for støyskjermen ved 

Bolstadstrandi 12, 18 og 32 omtalt i kapittel 6.1.2, og skjermen er derfor tatt bort som del av 

den mindre reguleringsendringen. 

 

 

Figur 3: Regulert støyskjerm ved Bolstadstrandi 78-86 vist med sort linje 
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6.1.4 Støyskjerm ved Bolstadstrandi 100 

Plassering av regulert støyskjerm vest for boligen Bolstadstrandi 100 er vist i Figur 4. Endret 

løsning for kryssingssporet gir endrede forutsetninger også for denne støyskjermen. For å gi 

best mulig støyskjermingseffekt bør støyskjermen flyttes nærmere sporet. I tillegg bør 

støyskjermen forlenges nordover for å også gi støyskjerming for Bolstadstrandi 105 og om 

mulig Bolstadstrandi 108. 

Den regulerte støyskjermen er 60 m lang, og er i beregningene forutsatt å ha en høyde på 2,5 

m. Dette gir en total flate på 150 m2 og en anslått byggekostnad på 750 000 kr. Støyskjermen 

gir 5-6 dB støyreduksjon for 1. etasje i Bolstadstrandi 100. Støyskjermen gir ingen 

støyskjerming for 2. etasje.  Støyskjermen gir også 1-2 dB støyreduksjon for Bolstadstrandi 

105. Dette gir en kostnad per dB støyreduksjon på i overkant av 100 000 kr. Det er her lagt til 

grunn de høyeste oppgitte tall for støyreduksjon, og det er ikke tatt hensyn til at det for 1 av 

boligene kun oppnås skjerming i 1. etasje.  

Den foreslåtte alternative støyskjermen er 110 m lang og 2,5 m høyde. Dette gir en total flate 

på 275 m2, og en anslått byggekostnad på 1 375 000 kr. En slik støyskjerm gir en 

støyreduksjon på 5-6 dB for 1. etasje i Bolstadstrandi 100 og for Bolstadstrandi 105. For 

Bolstadstrandi 108 er reduksjonen 10 dB i første etasje. Støyskjermen gir ingen støyskjerming 

for 2. etasje. Dette gir en kostnad per dB støyreduksjon på 62 500 kr. Det er her lagt til grunn 

de høyeste oppgitte tall for støyreduksjon, og det er ikke tatt hensyn til at det for 2 av boligene 

kun oppnås skjerming i 1. etasje.  

Den foreslåtte alternative støyskjermen har lavere byggekostnad per dB støyskjerming enn 

regulert støyskjerm. Den alternative støyskjermen gir også støyskjerming for langt større deler 

av utomhusareal tilknyttet boligene. Ingen av de to støyskjermene kan likevel sies å være 

kostnadseffektive. Med den regulerte støyskjermen må alle 3 boligene uansett vurderes med 

hensyn til behov for lokale støytiltak. Med foreslått alternativ støyskjerm vil Bolstadstrandi 

105 skjermes slik at utendørs støy er under grenseverdi, og det vil med en slik skjerm ikke 

være behov for vurdering av lokale tiltak for denne boligen  

 

Figur 4: Regulert støyskjerm ved Bolstadstrandi 100 vist med sort linje. Foreslått alternativ 

plassering er vist med rød linje. 
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6.2 Lokale støytiltak 

Der støy ikke kan reduseres med støyskjermer må det vurderes behov for lokale støytiltak. 

Lokale støytiltak er lokal støyskjerming av hele eller deler av uteoppholdsareal, og tiltak for å 

øke lydreduksjonen i fasaden. Tiltak for å øke lydreduksjonen i fasaden kan omfatte utskifting 

av vinduer og ventiler, samt påforing av yttervegger og tak. Balansert ventilasjonsanlegg kan 

også være aktuelt for boliger med høyt utendørs lydnivå. 

Kartlegging av behov for lokale støytiltak vil utføres av Multiconsult som del av arbeidet med 

konkurransegrunnlag. 

 

6.3 Kostnad for støytiltak 

Et estimat for total kostnad for støytiltak er beregnet som normkostnad i henhold til 

Ambisjonsnivåmetoden [8]. Beregnet normkostnad er ca. 7 000 000 kr. Erfaringer tilsier at 

normkostnaden gir et konservativt anslag for kostnadene. Valg av tiltak med lav 

kostnadseffekt kan imidlertid føre til at totalkostnad for støytiltak overskrider estimatet. 
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7 KONKLUSJONER 

20 boliger får beregnet lydnivå ved fasade over gjeldende grenseverdi for støy fra jernbane. 

Det vil gjennomføres utredning av behov for støyreduserende tiltak for den enkelte bolig som 

del av utarbeidelse av konkurransegrunnlag.  

To av fire regulerte støyskjermer er tatt bort som del av den mindre reguleringsendringen, 

ettersom endring av sporplassering i vesentlig grad endrer forutsetningene for støyskjermene. 

De to øvrige støyskjermene er beregnet å ha svært høy kostnad i forhold til oppnådd 

støyskjermingseffekt. Det anbefales en nærmere vurdering av de to støyskjermene før endelig 

avgjørelse. Boliger bak begge støyskjermene har lydnivå over gjeldende grenseverdi 

uavhengig av støyskjermene, og må derfor uansett utredes for behov for lokale støytiltak. 
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 DEFINISJONER 
 

Begrep Symbol Enhet Forklaring 

A-veid 
ekvivalent 
lydtrykknivå 

LpA,T [dB] 

Lydnivå fremkommet ved å veie hvert frekvensbånd etter en kurve som er 
tilpasset menneskeørets følsomhet, se Frekvensveiekurve A. Menneskeøret er 
mest følsomt i området rundt 1000 Hz, og minst følsomt ved lave frekvenser. Det 
ekvivalente lydnivået er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlete) nivået for 
varierende lyd over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss 
tidsperiode T, f.eks. 1/2 time, 8 timer, 24 timer. 

Dag-kveld-
natt-lydnivå 

Lden [dB] 

A-veiet ekvivalent, innfallende lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) 
med 10 dB /   5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike 
periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07. Lden er nærmere definert i 
EUs rammedirektiv for støy (Direktiv 2002/49/EF), og periodeinndelingene er i 
tråd med anbefalingene her. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet 
beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over 
et år. For grenseverdier gitt i retningslinje eller forskrift kan ulike midlingstider 
gjelde. 

 

Frekvensveie-
kurve A 

  

Når støy beskrives med ett tall brukes ofte forskjellige typer av frekvensveiing. 
Frekvensveiekurve A simulerer responsen til menneskets øre på lyd, og verdien 
angis da som A-veid lyd(trykk-/effekt-)nivå i desibel (dBA), kfr. IEC publikasjon 
651. A er en veiekurve, eller et filter, som etterligner menneskets varierende 
følsomhet for å høre forskjellige frekvenser. Figuren nedenfor viser A –
veiekurven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-veiet 
maksimalt 
lydtrykknivå 

LpAFmax  
A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. Se Frekvensveie-
kurve A 

A-veiet 
maksimalt 
lydtrykknivå 

L5AF  [dB] 
Det A-veide maksimale lydnivået målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som 
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs et 
statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

Innfallende 
lydnivå 

 
[dBA], 
[dB] 

Med innfallende eller direktefelt menes når lydbølgene brer seg fra kilden uten å 
reflekteres. Innfallende lydnivå er lydnivå når det kun tas hensyn til 
direktelydnivået, og ser bort fra refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygning. 
Refleksjon fra andre flater skal imidlertid regnes med. Lden og L5AF beregnes som 
innfallende lydnivå. 

NS 8175 
klasse C 

  Tilsvarer tilfredsstillende lydforhold for en stor andel berørte personer. 
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 KRAV OG RETNINSLINJER 
 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442/2016 med 

veileder  

M-128. Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 

forebygger støyproblem. Kommuneplanens arealdel 2015-2026 i Voss kommune sier at T-

1442 skal legges til grunn ved behandling av tiltak. 

T-1442 anbefaler at det beregnes to støysoner rundt viktige støykilder; en rød og en gul sone.  

 Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 

bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone er en vurderingssone der støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende lydforhold. 

Kriteriene for soneinndeling for veg er gitt i Tabell 5. 

Tabell 5: Kriterier for soneinndeling for støy fra veg. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden 
klokken 23-07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden 
klokken 23-07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

Utgangspunktet både ved planlegging av ny virksomhet og endring av eksisterende 

virksomhet, er at planen ikke skal føre til at eksisterende bebyggelse med støyfølsom 

bruksformål blir liggende innenfor det som er definert som gul eller rød sone i retningslinjen. 

Ved behov skal det gjennomføres avbøtende tiltak ved støyømfintlig bebyggelse der 

støygrensene overskrides. Avbøtende tiltak nær veg, altså støyskjerming langs vegen skal 

prioriteres. Der dette ikke er praktisk mulig eller uforholdsmessig kostbart, utredes behov for 

lokale tiltak ved hver enkelt bygning som har støyømfintlig bruksformål. Lokale tiltak 

innebærer lokal støyskjerming av hele eller deler av utearealer, samt fasadetiltak for å sikre 

innendørs lydnivå under grenseverdier. Dersom det kan dokumenteres gjennom støyfaglig 

utredning at kostnadene ved avbøtende tiltak er for høye kan grenseverdiene fravikes.  

For miljøtiltak- og sikkerhetstiltak som ikke i vesentlig grad endrer støyforholdene bør det 

godtas at utbygger ikke utfører utredning og avbøtende tiltak. Imidlertid bør det alltid gjøres 

støyutredning og avbøtende tiltak når støyfølsom bebyggelse ligger i rød sone. 
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Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder og utendørs lydnivå på uteoppholdsareal 

T-1442 sier at retningslinjens prinsipper om at alle boenheter skal ha en stille side og tilgang 

til et støymessig tilfredsstillende uteoppholdsareal bør følges. Byggteknisk forskrift må være 

oppfylt. Dersom grenseverdier i NS 8175 [9] lydklasse C (som gir preaksepterte ytelser som 

tilfredsstiller intensjonen i byggteknisk forskrift) fravikes, må det dokumenteres at forskriften 

likevel er oppfylt. 

Aktuelle grenseverdier i NS 8175, klasse C er gjengitt i Tabell 6 og Tabell 7. 

Tabell 6: Høyeste grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs kilder, NS 8175 klasse C. 

Type brukerområde Krav 

I oppholds- og soverom fra utendørs 

lydkilder 

Lp,A,T ≤ 30 dB 

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AF,max ≤ 45 dB, natt kl. 23-07 

 

Tabell 7: Høyeste grenseverdier for utendørs lydnivå fra utendørs kilder, NS 8175 klasse C 

Type brukerområde Krav 

Lydnivå på uteoppholdsareal fra utendørs 

lydkilder 

Nedre grenseverdi for gul sone 
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