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SAMMENDRAG 

Multiconsult har utført vurdering av støy fra BIRs virksomhet i forbindelse med flytting av aktivitet til ny tomt på 
Espehaugen 52 i Bergen kommune med utgangspunkt i støyretningslinjen T-1442.  

Det er forutsatt at trafo bygges i tilstrekkelig lydisolerende konstruksjoner og evt. med lydfeller, slik at støybidraget 
fra støyende utstyr i trafo-bygget kan neglisjeres. Dette bør vurderes i detaljprosjektet når relevante støydata 
foreligger. 

Arbeid i verkstedet forutsettes å foregå med lukkede porter slik at støybidrag fra denne aktiviteten ikke vil være 
dimensjonerende hos nærmeste bolignaboer mot øst. 

Forutsatt verst tenkelig plassering av luftinntak og avkast på østlig fasade av nytt bygg, må lydeffekt på hhv. avkast og 
inntak begrenses til høyst LwA 75 dB for å unngå overskridelser av gjeldende krav til støy fra tekniske installasjoner ved 
nærmeste bolignaboer mot øst.  

Iht. støyretningslinje T-1442 er støy fra virksomheten på Espehaugen 52 å anse som «øvrig industri» med 5 dB 
skjerpede grenseverdier for gjennomsnittlig lydnivå Lden på grunn av innslag av støykilder med impulslyd. Nedre 
grenseverdi for gul og rød sone er hhv. Lden 50 dB og Lden 60 dB. 

Hoveddelen av støyende aktiviteter foregår i all hovedsak på ukedager, mandag – fredag, med oppstart av 
renovasjonsbiler før kl. 07 og avslutning av arbeidsdagen ca. kl. 14.  

Støyberegningene viser at gjennomsnittlig lydnivå Lden ved støyfølsom bebyggelse blir under grenseverdien for gul 
sone. Utbredelsen av støysone for Lden er dimensjonerende for virksomheten. Beregnet lydnivå for nattperioden 
ligger dermed også under nedre grenseverdi for gul sone Ln = 45 dB. I forbindelse med oppstart av arbeidsdagen vil de 
to nærmeste bolignaboene kunne oppleve støy fra luftutslipp fra bremser med beregnet innfallende lydnivå Lp,AF,max 
60 dB i nattperioden. Det vil imidlertid høyst trolig forekomme færre enn 10 hendelser, slik at denne grenseverdien 
ikke vil være gjeldende. 

Tomten og området rundt ligger i rød støysone fra flytrafikk med lydnivå Lden = 65 dB og Ln = 55-56 dB. Maksimalt 
flystøynivå i nattperioden kl. 23-07 er 85-88 dB. Det er dermed flystøy som er klart dimensjonerende for sumstøyen i 
området. Etablering av BIRs virksomhet på Espehaugen 52 vil derfor i meget liten grad øke total støybelastningen ved 
støyømfintlig nabobebyggelse. Den nye virksomheten på Espehaugen 52 kan til en viss grad medføre merbelastninger 
i form av merkbar støy fra flere kanter til andre tider av døgnet, f.eks. ved oppstart og avslutning av arbeidsdagen. 

Retningslinje T-1442 åpner for at lokalisering av en ny støykilde i et allerede støyutsatt område kan gi grunnlag for å gi 

den nye virksomheten mindre strenge støygrenser enn retningslinjens anbefalte verdier. Forutsetningen er imidlertid 

at dette ikke gir høyere sumstøynivå og/eller vesentlig høyere maksimalstøynivåer ved eksisterende støyfølsom 

bebyggelse.  
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1 Innledning 

I forbindelse med utarbeiding av områdeplan for Espehaugen 52 er Multiconsult engasjert for å 

utføre støyfaglig utredning ved etablering av ny virksomhet på tomten. Se utdrag fra situasjonsplan i 

Figur 1.  

 

Figur 1: Situasjonsplan BIR Espehaugen 52 [Kilde: Link Arkitektur, datert 22. februar 2019]. 

2 Krav og retningslinjer 

Støyvurderingen er utført med utgangspunkt i støyretningslinjen T-1442 [1].  

Retningslinjen anbefaler at det beregnes to støysoner rundt støyende industrivirksomhet: 

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

og etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal unngås 

 Gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan oppføres 

dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold 

Støysonekartene skal vise utendørs støynivå 4 meter over terreng. 

BIRs aktiviteter er ikke å betrakte som helkontinuerlig drift. Dermed gjelder krav satt til «øvrig 

industri» med skjerpede grenseverdier for impulsstøy, se avsnitt 4.3 og 5 vedrørende grunnlag for 

fastsettelse av skjerpede grenseverdier.  

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 1. Anbefalte støygrenser for støyømfintlig bebyggelse 

tilsvarer nedre grenseverdi for gul støysone. 
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Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde 

Støysoner 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå 

lørdager og 

søndager 

/helligdager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå 

lørdager og 

søndager 

/helligdager 

Utendørs 

støynivå i 

natt-

perioden 

Øvrig 

industri 

Uten 

impulslyd:     

Lden 55 dB 

Levening 50 dB 

Med 

impulslyd:      

Lden 50 dB 

Levening 45 dB 

 

Uten 

impulslyd: 

Lør: Lden 50 dB 

Søn: Lden 45dB 

Med 

impulslyd: 

Lør: Lden 45 dB 

Søn: Lden 40dB 

Lnight 45 dB 

LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd:     

Lden 65 dB 

Levening 60 dB 

Med impulslyd:      

Lden 60 dB 

Levening 55 dB 

 

Uten impulslyd:     

Lør: Lden 60 dB 

Søn: Lden 55 dB           

Med impulslyd:      

Lør: Lden 55 dB 

Søn: Lden 50 dB 

 

Lnight 55 dB 

LAFmax 80 dB 

 

For industri, havner og terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn 

når denne typen lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per natt.  

Veilederen til T-1442, M-128 [2] angir at der ny støyende virksomhet etableres i rød eller gul sone for 

en eksisterende støykilde, kan det vurderes å tillate høyere grenseverdier enn de som er anbefalt i 

retningslinjen.  

Hensikten med dette er å legge til rette for samlokalisering av støyende virksomhet i allerede 

støyutsatte områder. For eksempel kan det være hensiktsmessig å etablere støyende industri i en 

flystøysone, framfor å belaste andre typer mer følsomme områder for industristøy. Bruk av denne 

muligheten til å fastsette mer liberale støygrenser forutsetter imidlertid at eksisterende støyfølsom 

bebyggelse med støybelastning over de anbefalte grenseverdiene ikke blir utsatt for høyere 

sumstøynivå og/eller vesentlig høyere maksimalnivåer enn tidligere. 

I tillegg gjelder krav til lydnivå fra tekniske installasjoner utendørs og innendørs ved støyfølsom 

nabobebyggelse. Kravene er gjengitt i Tabell 2 og Tabell 3. Støy fra tekniske installasjoner til 

støyfølsomme rom i eget bygg forutsettes ivaretatt i detaljprosjekt. 

Tabell 2: Høyeste grenseverdi for støy fra tekniske installasjoner på uteoppholdsareal og utenfor vindu ved 
boliger. 

Type brukerområde Målestørrelse Krav iht. NS 8175 klasse C 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor 

vindu fra tekniske installasjoner i samme 

bygning og i en annen bygning. 

Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23-07 

Kveld, kl. 19-23 

Dag, kl. 07-19 

 

35 dB 

40 dB 

45 dB 
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Tabell 3: Høyeste grenseverdi for innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner i boliger. 

Type brukerområde Målestørrelse Krav iht. NS 8175 klasse C 

I oppholds- og soverom fra tekniske 

installasjoner i samme bygning eller i annen 

bygning, samt kilder som drift og bruk av 

innendørs garasjeanlegg og felles 

parkeringsanlegg 

Lp,A,T (dB) 

Lp,AF,max (dB) 

30 

32 

 

 

3 Definisjoner 

Definisjon av akustiske begrep er angitt i avsnitt 8. 

4 Forutsetninger 

4.1 Metode 

Beregning av lydnivå er utført iht. Nordisk beregningsmetode for industristøy [3] med 

beregningsverktøyet Cadna/A 2019.  

4.2 Underlag 

Utredningen er basert på følgende underlag: 

 Digitalt kartunderlag kjøpt av Norkart datert 12.02.2018 

 Plankart for områdeplanen 

 Situasjonsplan mottatt fra Link Arkitektur, datert 22.februar 2019 

4.3 Nye støykilder på tomten 

BIR Transport AS og BIR Privat AS skal flytte sine primærfunksjoner fra Conrad Mohrs veg 15 og 

Møllendalsveien 40 til Espehaugen 52.  

Planlagte nye bygninger vil først og fremst bestå av lager, trafo-bygg, verksted, vaskehall og kontor. I 

tillegg er det behov for parkeringsplasser for renovasjonsbiler og privatbiler. Det planlegges med ca. 

75 plasser til renovasjonsbiler og andre driftskjøretøyer og 120 plasser for privatbiler.  

Ansatte i driftsfunksjoner starter arbeidsdagen kl. 0600. Ca. 60 renovasjonsbiler vil på hverdager 

starte opp og kjøre ut fra tomten i tidsrommet kl. 0600-0630, med retur på dagtid ca. kl. 14.  

I tidsrommet kl. 0700-1600 vil det være sporadisk aktivitet fra tunge kjøretøy på tomten. Støykilder 

på tomten er vist i Figur 2. 
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Figur 2: Støykilder på tomten. Skraverte felt er arealkilder, kryss er punktkilder. 

Tunge kjøretøy 

Tunge kjøretøy har tre hovedkilder til støy ved lave hastigheter på området. Motor i drift, 

trykkavlastning på bremser ved start/stopp og bruk av ryggealarm. Bruk av ryggealarm og luftutstlipp 

ved trykkavlastning på bremser er iht. støyretningslinjens veileder M-128 å anse som impulsive 

støykilder.  

Det forutsettes at renovasjonsbilene kjøres ut fra oppstillingsplass om morgenen og rygges inn ved 

arbeidsdagens slutt. Bruk av ryggealarm er derfor forutsatt å kun være i bruk om ettermiddagen på 

dagtid.  

Ryggealarm er forutsatt å være i daglig bruk én gang per renovasjonsbil. Støy fra ryggealarmer er lagt 

inn som en bevegelig flatekilde ved oppstillingsplassen med lydeffekt LwA = 100 dB. Ryggealarmen er 

forutsatt å være aktiv 10 sekunder per ryggeoperasjon. Total varighet for 60 renovasjonsbiler blir 

dermed 10 minutter.  

Luftutslipp er forutsatt å inntreffe på nattestid før kl. 0700 om morgenen og på dagtid om 

ettermiddagen ved arbeidsdagens slutt.   

Luftutslipp fra renovasjonsbilene er modellert som 6 punktkilder med lydeffekt LwA = 110 dB. 

Forutsatt driftstid er 10 sekunder per kilde. Det er lagt til grunn en varighet på 2 sekunder for 

halvparten renovasjonsbil for hhv. oppstart og avslutning av arbeidsdagen. Punktkildene er fordelt 

utover tomten for å ta hensyn til at luftustlipp vil forekomme noe tilfeldig. 

Renovasjonsbiler i drift er modellert som en flatekilde med 60 bevegelige punktkilder med samlet 

lydeffekt LwA = 119 dB. Det er forutsatt 2 minutter driftstid på nattestid før kl. 0700 og 2 minutter på 

dagtid.  

Truckkjøring
Luftinntak og avkast

Forflytning av stålcontainer

Renovasjonsbiler og sporadisk

kjøring tunge kjøretøy

Luftutslipp

Ryggealarm



BIR Espehaugen 52 - Områdeplan multiconsult.no 

Støyfaglig utredning 5 Beregningsforutsetninger 

 

10200907-03-RIA-RAP-002 29. mars 2019 / 01 Side 9 av 15 

Sporadisk aktivitet fra tunge kjøretøy, på tomten i løpet av dagen er beregnet som én bevegelig 

flatekilde med driftstid 5 timer på dagtid og lydeffekt LwA = 101 dB.  

Truck 

Oppdragsgiver opplyser om at det vil være en del truck-kjøring på vestsiden av tomten. Anslått til ca. 

50 % av arbeidstiden. Truckkjøring er modellert som en flatekilde med lydeffekt LwA = 95 dB med 

driftstid 5 timer på dagtid.  

Forflytning av stålcontainere 

Oppdragsgiver opplyser om at det vil være transport av stålcontainere mellom mekanisk verksted, 

malehall, stasjon for farlig avfall og til utendørs lagring, og at det anslås til mindre enn 10 

forflytninger pr. dag. Forflytning av stålcontainere er modellert som flatekilde med lydeffekt LwA = 

120 dB. Det er forutsatt at forflytningene skjer mellom kl. 0700 og 15:00, med total varighet 50 

minutter (5 min. pr forflytning).  

Ventilasjonsanlegg 

Valg av anlegg og plassering på bygget er per nå ikke bestemt. I beregningene antas det en verste 

plassering. Støy fra avkast og inntak fra ventilasjonsanlegg er beregnet med forutsatt lydeffekt          

LwA ≤ 75 dB med plassering på vegg mot nærmeste bolignaboer mot øst. Det bør i detaljprosjektet 

prosjekteres med maks lydeffekt LwA 75 dB på hhv. luftavkast og inntak dersom disse legges på østlig 

fasade. 

4.3.1 Støykilder som ikke tas med i beregningen 

Trafo 

Trafo er tegnet inn på situasjonsplan. Det forutsettes at trafo-bygget bygges i konstruksjoner med 

tilstrekkelig lydisolasjon og evt. lydfeller slik at støybidraget fra eventuelle støykilder er neglisjerbart. 

Nærmere vurdering bør gjøres i detaljprosjektet når relevante støydata foreligger.  

Støy fra aktiviteter i verksted 

Det forutsettes at støyende arbeid i verksted foregår med lukkede porter.  

Støy fra vaskehall 

Det forutsettes at støyende aktivitet i vaskehallen foregår med lukkede porter. 

4.4 Flystøy 

Tomten ligger innenfor rød flystøysone for Flesland Lufthavn. Det er relevant å sammenligne tilført 

støy fra driften med eksisterende bakgrunnsstøy fra flytrafikk hos naboer. Flystøy er nærmere 

vurdert i avsnitt 6.2. 

5 Beregningsforutsetninger 

Beregnet støy fra virksomheten avhenger av hvilke aktiviteter som foregår og når på døgnet 

aktivitetene foregår. Ved beregning av Lden vil lydnivået fra aktiviteter som foregår i tidsrommet kl. 

19-23 og kl. 23-07 ilegges en straff på hhv. 5 og 10 dB. 

Driften er ifølge oppdragsgiver svært stabil, det er bare noen få unntaksdager i løpet av året. Det vil 

ifølge oppdragsgiver være større aktivitet noen dager før og etter helligdager. Hovedforskjellen 

mellom et normaldøgn og arbeid før og etter helligdager er at noen av renovasjonsbilene returnerer 
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så sent som kl. 21-22. Lydnivået ved nærmeste støyfølsomme naboer vil i liten grad øke, men pga. 

sent retur, straffes retur i kveldsperioden med 5 dB. På grunn av liten reell endring i gjennomsnittlig 

lydnivå hos bolignaboer og fordi arbeid før og etter helligdager kun unntaksvis vil forekomme, er 

derfor kun situasjonen med normaldøgn vurdert. 

Et normaldøgn representerer den typiske normale driften gjennom året, mandag-fredag, med 

oppstart av renovasjonsbiler kl. 0600 og retur ca. kl. 1400. 

De skjerpede grenseverdiene fra Tabell 1 er lagt til grunn for virksomheten. Dette forklares med at de 

60 renovasjonsbilene har impulsive støykilder som ryggealarm og luftbrems. I tillegg er 

containerhåndtering på lokaliteten vurdert å være en impulsiv støykilde. 

6 Beregningsresultater 

6.1 Støy fra drift av virksomheten, støykilder på egen tomt 

Beregningene viser at Lden er dimensjonerende for støyutbredelsen for driften når de skjerpede 

grenseverdiene for øvrig industri med innslag av impulslyd legges til grunn.  

Figur 3 viser beregnet lydnivå Lden fra virksomheten i beregningshøyde 4 m over lokalt terreng. 

Figuren viser at deler av tomtene hos nærmeste bolignaboer mot øst ligger i nedre del av gul sone. 

Alle støyfølsomme naboboliger ligger utenfor gul sone fra virksomheten. Høyeste innfallene lydnivå 

Lden ved de to nærmeste boligene er 49 dB.  

Ved vurdering av lydnivå på uteoppholdsarealer ved støyfølsom bebyggelse er det vanlig praksis å 

beregne lydnivå Lden i høyde 1,5 m over lokalt terreng. I denne høyden har så godt som hele 

tomtearealet ved nærmeste bolignaboer mot øst beregnet lydnivå lavere eller lik Lden 50 dB. 

Det høyeste beregnede gjennomsnittlige innfallende lydnivået ved fasade hos nærmeste bolignabo i 

nattperioden Ln er 42 dB. Anbefalt grenseverdi for gul sone i nattperioden er Ln 45 dB.  

I forbindelse med oppstart av virksomheten kl. 0600 på nattestid vil de to nærmeste bolignaboene 

mot øst kunne oppleve enkelte maksimalhendelser med lydnivå LAFMAX 60 dB, tilsvarende nedre 

grenseverdi for maksimalt lydnivå på nattestid i forbindelse med luftutslipp fra bremser på deler av 

området ved biloppstillingsplassen. Det vil høyst trolig ikke oppstå 10 hendelser i nattperioden. 

Grenseverdien til maksimalt støynivå vil således ikke være gjeldende på grunn av for få hendelser. 
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Figur 3: Beregnet lydnivå Lden fra virksomheten i 4 meters høyde over lokalt terreng for normal drift.  

 

6.2 Flystøy 

SINTEF har gjennomført beregninger av flystøy i Bergen ved hjelp av beregningsprogrammet 

NORTIM. 

Beregningene i NORTIM er gjort på grunnlag av flystøysoner for perspektiv 2050 med to rullebaner, 

der rullebane 2 er etablert øst for den eksisterende rullebanen, i Masterplan – 2007, Bergen lufthavn 

Flesland, utarbeidet av Avinor, datert 13.11.2007. Samme prognose legges til grunn av Bergen 

kommune ved vurdering av etablering av boliger som er utsatt for flystøy i KPA2010 [4]. 

Beregningene i NORTIM er gjort i 4 m høyde over terreng. Avstanden mellom beregningspunktene er 

128 fot, ca. 39 m. Programmet NORPOINTS interpolerer mellom beregnede punkter fra NORTIM. For 

vurdering av støy på tomten og ved naboer er det tatt ut tre beregningspunkt fra NORTIM ved hjelp 

av programmet NORPOINTS, se Figur 4. 
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Figur 4: Flystøy Lden, Ln og L5AS for nytt bygg og de to nærmeste naboer mot øst. 

7 Konklusjon  

Beregnet lydnivå fra virksomheten på Espehaugen 52 ved nærmeste støyfølsomme naboboliger er 

under de anbefalte grenseverdiene Lden 50 dB og Ln 45 dB iht. T-1442. Luftutslipp fra bremser vil 

kunne gi enkelte maksimalhendelser ved nærmeste bolignaboer med lydnivå LAFMAX 60 dB. Det vil 

høyst trolig være snakk om færre enn ti hendelser per natt. 

I 1,5 m høyde over lokalt terreng har så godt som hele tomtearealet ved nærmeste bolignaboer mot 

øst beregnet lydnivå lavere eller lik Lden 50 dB.  

Området ligger i rød støysone fra flytrafikk for gjeldende prognose, med beregnet gjennomsnittlig 

lydnivå Lden 65 dB og Ln 55-56 dB. Maksimalt flystøynivå L5AS i nattperioden kl. 23-07 er 85-88 dB.  

En økning i lydnivå på 8-10 dB vil subjektiv oppleves som en dobling av lydnivået. Det er dermed 

flystøyen i dette området som vil være klart dimensjonerende. Etablering av BIR AS sin virksomhet på 

Espehaugen 52 vil i meget liten grad bidra til økt sumstøy for støyfølsom bebyggelse i nærområdet 

basert på foreliggende beregninger.  

Retningslinje T-1442 åpner for at lokalisering av en ny støykilde i et allerede støyutsatt område kan gi 

grunnlag for å gi den nye virksomheten mindre strenge støygrenser enn retningslinjens anbefalte 

verdier. Forutsetningen er imidlertid at dette ikke gir høyere sumstøynivå og/eller vesentlig høyere 

maksimalstøynivåer ved eksisterende støyfølsom bebyggelse.  

Den nye virksomheten på Espehaugen 52 kan til en viss grad medføre merbelastninger i form av 

merkbar støy fra flere kanter til andre tider av døgnet, f.eks. ved oppstart og avslutning av 

arbeidsdagen. 

Dimensjonering av lydisolerende konstruksjoner rundt trafo og støydempingstiltak på 

ventilasjonsanlegg må gjøres i detaljprosjektet når relevante støydata foreligger. Maksimal lydeffekt, 

Flystøy [dB]: 
Ln = 55 
Lden = 65 
L5AS = 85 

Flystøy [dB]: 
Ln = 55 
Lden = 65 
L5AS = 87 
 
 

Flystøy [dB]: 
Ln = 56 
Lden = 65 
L5AS = 88 
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forutsatt verste plassering på østlig fasade, for hhv. luftinntak og avkast ved nybygget må 

dimensjoneres slik at lydeffekten ikke overskrider LwA 75 dB. 
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Vedlegg A.  

Begrep Symbol Måleenhet Forklaring 

Lydeffekt  [Watt] Lydeffekt er utstrålt lydenergi pr tidsenhet gjennom en gitt flate. 

Lydeffektnivå Lw [dB] 
Lydeffektnivå er ti ganger logaritmen til forholdet mellom lydeffekten 
og referanseeffekten, W0. W0 =10-12 Watt. 

A-veiet lydeffektnivå LwA [dB] 
Lydeffektnivået veiet med frekvensveiekurve A. Se 
Frekvensveiekurve A. 

Frekvensveiekurve 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydtrykknivå Lp [dB] 

Lydtrykknivået er en verdi som angir lydtrykket relativt til et 
referanselydtrykk, p0 = 0,00002 Pa. Denne størrelsen er det laveste 
lydtrykket et friskt øre kan oppfatte, og tilsvarer 0 dB. Fysisk smerte i 
øret oppleves ved lydtrykk omkring 20 Pa, som tilsvarer et 
lydtrykknivå på 120 dB. 

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 ramme-direktiv 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. 

 

Dag-lydnivå Ld [dBA] 
A-veiet ekvivalent støynivå for dag: 07-19, LpAeq12h (= Ldag). 
Innfallende lydnivå. 

Kveld-lydnivå Le [dBA] 
A-veiet ekvivalent støynivå for kveld: 19-23, LpAeq4h (= Lkveld). 
Innfallende lydnivå. 

Natt-lydnivå Lnight, Ln [dBA] 

A-veiet ekvivalent støynivå for natt: 23-07, LpAeq8h (= Lnatt). Innfallende 
lydnivå. 
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Begrep Symbol Måleenhet Forklaring 

Dag-kveld lydnivå Lde [dBA] 

A-veiet ekvivalent støynivået for dag-kveld: 07-23, Lpaeq16h (=Ldag-kveld). 

Innfallende lydnivå. Størrelsen er aktuell kun på 
helligdager/søndager. 

A-veiet maksimalt 
lydtrykknivå 

Lp,AF,max [dB] 
A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. Se 
Frekvensveiekurve A. 

Industri   

Omfatter virksomheter med industrielle aktiviteter. Med industriell 
aktivitet menes systematisk fremstilling av råvarer og produkter ved 
omfattende bruk av maskinelt utstyr, samt vedlikeholdsarbeider med 
tilsvarende forurensningspotensial. 

- Industri med helkontinuerlig drift 

- Øvrig industri 

Lydkrav: Støy fra industri gjelder innfallende lydnivå hos naboer (Lden, 
Le, Ln og LAFmax på natt). Se også «Støy fra teknisk installasjon 
industri (produksjonsteknisk installasjon». 

Impulslyd  [dB] 

Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 
sekund. Definisjonen av impulslyd i retningslinjen, T-1442:2012, er i 
tråd med definisjonene i ISO 1996-1:2003. Det er her tre 
underkategorier av impulslyd: 

 ”high-energy impulsive sound”: skyting med tunge våpen, 
sprengninger og lignende 

 ”highly impulsive sound”: for eksempel skudd fra lette våpen, 
hammerslag, bruk av fallhammer til spunting og pæling, 
pigging, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt fra skifting 
av jernbanemateriell og lignende, eller andre lyder med 
tilsvarende karakteristikker og påtrengende karakter. 

 ”regular impulsive sound”, eksemplifisert ved slaglyd fra 
ballspill (fotball, basketball osv.), smell fra bildører, lyd fra 
kirkeklokker og lignende. 

For vurdering av antall impulslydhendelser fra industri, havner og 
terminaler iht. tabell 1 og tabell 3 i retningslinjen, T-1442:2012, er det 
hendelser som faller inn under kategorien ”highly impulsive sound” 
som skal telles med. Ved mer detaljert vurdering etter ISO 1996-
1:2003 og Nordtest-metode NT ACOU 112 bør all impulslyd tas i 
betraktning. 

 

 

 


