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1. Innledning  
Feste NordØst as har foretatt beregninger av støy i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan for området Sundmoene i Os sentrum. Reguleringsplanen utarbeides av 
Norconsult as på Os. 
Rapport og støyberegninger er utført av  

2. Sammendrag 
Det er foretatt støyberegninger med aktuelle støykilder for Sundmoen, jernbanetrafikk, 
vegtrafikk og støy fra flis-håndteringsanlegget hos Os Trekultur.  
Trafikkdata for jernbane og vegtrafikk er framskrevet til år 2027.  
Støy fra Os Trekultur er basert på støymodell fra lydbibliotek med tilsvarende støybilde. 
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Resultatene fra beregningene viser at områdene som er foreslått regulert til støyfølsom bruk har 
liten støybelastning. Deler av områdene nærmest jernbane og fylkesveg ligger i GUL-støysone, 
også innenfor foreslåtte byggegrenser. Områdene nærmest Os Trekultur overskrider ikke 
grenseverdiene. For ubebygde arealer regulert til boligformål, er det i tillegg til støysoner 
beregnet støy i beregningspunkt. Ingen av beregningspunktene ligger innenfor aktuelle 
støygrenser. Det er ikke foreslått støydempende tiltak for området. 

3. Retningslinjer  
Det er støyretningslinjen T-1442/2016,” behandling av støy i arealplanlegging” som benyttes for 
å vurdere resultatene fra støyberegningene.  I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner 

• Rød sone:  
Angir områder som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse skal unngås. 
• Gul sone:  
Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 

Retningslinjene T-1442/2016 gir følgende kriterier for soneinndeling. 

Støykilde 
Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23-07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23 - 07 

Øvrig industri Lden 55 dBA L5AF 70 dBA Lden 65 dBA L5AF 85 dBA 
Vegtrafikk Lden 55 dBA L5AF 70 dBA Lden 65 dBA L5AF 85 dBA 
Jernbane Lden 58 dBA L5AF 80 dBA Lden 68 dBA L5AF 90 dBA 

 
Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt med 10 dB og 5 dB tillegg på henholdsvis 
natt og kveld. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av 
hendelsene. 

Dersom prosjektet kan betraktes som miljø- og sikkerhetstiltak, sier T-1442/2016 at utbygging 
som ikke endrer støysituasjonen skal som hovedregel kunne gjennomføres uten utbedring av 
støyforholdene. Det er gjeldende praksis at støyfølsomme bygninger i området kun har krav til 
tiltaksvurdering dersom: 

• De blir liggende i rød støysone etter utbygging. 
• De blir liggende i gul støysone etter utbygging og får en økning av støynivå på mer enn 3 dB. 

For støyfølsomme bygninger i rød støysone bør innendørs støynivå tilfredsstille kravene i Teknisk 
forskrift/NS 8175 Klasse C. I tillegg skal støyfølsomme bygninger, som er tiltaksvurderte, ha 
tilgang til et egnet uteareal med et støynivå lavere enn Lden 55 dBA (lavere enn grenseverdien for 
gul sone). Som egnet uteareal for skoler og barnehager anses som hovedregel hele arealet som 
brukes til aktivitet. Det stilles ingen krav til utendørs støynivå for hus til religiøst bruk eller 
hotell/overnatting.  

4. Beregningsforutsetninger 

4.1. Omgivelser 
Området som reguleres ligger i Os sentrum i Os kommune. Området ligger mellom Rørosbanen 
og fylkesveg 30, ca. 400 meter øst for Os jernbanestasjon. Innenfor området er det 11 
eksisterende bygninger som er klassifisert som støyfølsomme. Av disse er ett bygg bo- og 
behandlingssenter, ett bygg barnehage og 9 bygg er boligbygg. Bygningstype er hentet fra 
matrikkelen. 
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4.2. Kartgrunnlag og metode  
Det er benyttet eksisterende 3D-kartgrunnlag for området. Programmet som er benyttet er 
NoMeS versjon 4.5.4, som simulerer støy etter nordisk metode for støyberegning. 
Industrimetoden er benyttet for jernbane og flishåndteringsanlegg hos Os Trekultur.  
Vegtrafikkmetoden er benyttet for beregning av trafikkstøy fra fv. 30.  
Lydeffektnivåer er hentet fra lydbibliotek utarbeidet av Kilde Akustikk as.  

Beregningene er utført, med grunnlag i en digital terrengmodell for området, med eksisterende 
veger, jernbane og bebyggelse.  

• Eksisterende vegetasjon inngår i beregningen. 
• Overflater i område er definert som myke. 
• Beregningshøyden for støysoner er 4 meter over terreng. 

5. Inngangsverdier for støykilder  

5.1. Vegtrafikk 
Grunnlaget for beregning av vegtrafikkstøy fra fylkesveg 30, er årsdøgntrafikk (ÅDT) og 
fartsgrenser hentet fra Nasjonal vegdatabank. Verdiene er framskrevet i samsvar med 
prognoser i nasjonal transportplan. 

Framskriving av årsdøgntrafikk (ÅDT) fra Nasjonal vegdatabank 

Grunnprognoser for Nasjonal transportplan, tall for Hedmark Andel store kjøretøy 

Veg parsell ÅDT- 
2016 

Årlig 
vekst 

ÅDT- 
2020 

Årlig 
vekst 

ÅDT- 
2027 %- 2016 Årlig 

vekst %- 2020 Årlig 
vekst %- 2027 

Fylkesveg 30, Hp10, m18806-19179 2900 0.5 % 2958 0.7 % 3106 10.0 % 1.1 % 10.2 % 1.5 % 10.2 % 
Fylkesveg 30, Hp10, m19179-19986 2500 0.5 % 2550 0.7 % 2678 10.0 % 1.1 % 10.2 % 1.5 % 10.2 % 

Fylkesveg 30, Hp11, m0-3894 2400 0.5 % 2448 0.7 % 2571 11.0 % 1.1 % 11.3 % 1.5 % 11.2 % 

 

5.2. Jernbanetrafikk 
Grunnlaget for støyberegning av jernbanen er tall hentet fra Bane NOR.  
Trafikktallene er utarbeidet av Multiconsult for Jernbaneverket, og er dokumentert i rapport 
129644-RIA-RAP-001. Døgnfordeling er beregnet med tall generert fra Jernbaneverkets 
trafikkinformasjons- og oppfølgings system (TIOS) basert på ruteplaner for 2011.  

For godstrafikken er det lagt til grunn registrert godstrafikk i perioden 13.12.2015-30.10.2016 
og vekstprognoser gitt i TØI-rapport 1393/2015.  

Hastighetsoversikten er ikke oppdatert siden 2011, og er ikke nødvendigvis representative for 
situasjonen i 2027. Jernbaneverket har framskrevet grunnlaget til år 2027. Framskrivningen 
omfatter type tog, antall meter tog i døgnet fordelt på dag, kveld og natt. Jernbanehastighet 
er basert på registreringer fra 2011.  

For aktuell strekning sier Bane NOR: 
Regionaltrafikk basert på prognoser som gitt i R2027 for strekningen Røros-Støren. 
Trafikkmengde på strekningen Hamar-Røros er bestemt med utgangspunkt i rutetabell for rute 
25 (gyldig for høst 2016) og tog kjørt i pendeltrafikk. Antatt trafikkert kun av region- og 

Støykilder, årsdøgntrafikk (ÅDT) 2027 
Kildegruppe Kjøretøy Kjøre 

fart %-andel  Lydeffektnivå pr. 
(dBA) Døgnfordeling kjøretøy 

Vegnr, hovedparsell, meter fra til ÅDT Km/t Store 
kjøretøy 

Meter veg 
Lden 

Kjøre tøy 
L5AF Dag Kveld Natt 

Fylkesveg 30, Hp10, m18806-19179 3106 50 10% 80.5 112.7 2330 466 311 
Fylkesveg 30, Hp10, m19179-19986 2678 60 10% 82.0 113.9 2009 402 268 

Fylkesveg 30, Hp11, m0-3894 2571 60 11% 81.9 113.9 1928 386 257 
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godstog. Banen antas elektrifisert innen 2027, og at persontrafikk da vil kjøres med type 74/75 
(Flirt). 
Gods: framskrivningsprognoser for transportkorridoren Oslo-Støren er benyttet. 
Godstog antas utelukkende kjørt med elektrisk drift. 

Trafikktall fra Bane NOR   Prognose for 2027           
Jernbane: Rørosbanen Strekning: Os–Røros 

Togtype Hastighet Toglengde 
Samlet tog-lengde i meter og prosent for periode: 
Passer./døgn Dag Kveld Natt Da Kv Na 

BM74/75 107 km/t 106.6 m 10.29 690 345 62 63 % 31 % 6 % 
godsEL 80 km/t 750 m - 32 8 13 50 % 17 % 33 % 

 
Hastigheten som er benyttet gjelder for strekningen Os-Røros. Aktuelt område ligger nærme 
stasjonsområdet på Os og hastighetene vil reelt være noe lavere. 

5.3. Grunnlag for støy fra flishåndteringsanlegg. 
Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for støyberegningen av flishåndteringsanlegget hos Os 
Trekultur. Fra leverandøren av utstyret har vi fått oppgitt lydtrykk fra hoved støykilden i 
anlegget. Det har ikke vært mulig å hente ut mer detaljerte støydata, det er derfor foretatt 
enkle støymålinger av anlegget for å bestemme lydeffektnivået i ulike frekvensnivåer. 
I beregningen er det benyttet «dempet tunnelvifte» som støykilde fra eksisterende 
støykildebibliotek.  Dette utstyret har tilsvarende lydeffektnivå for ulike frekvensnivåer som 
flishåndteringsanlegget, men har noe høyere støyverdier. Støykilden i beregningen er ikke 
retningsbestemt og den er plassert i høyde 8 m over terreng, dette er noe høyere enn hoved 
støykilden i anlegget. Samlet vil dette gi et noe høyere støybelastning for omgivelsene enn det 
reelle anlegget. 

Støykilde «Øvrig industri» Prosent driftstid som 
grunnlag i Lden beregning 

 Dag Kveld Natt 
Os Trekultur, flis håndterings anlegg 71 % 0 % 0 % 
 
Driftstid på 71% dag, tilsvarer bruk av utstyret fra kl. 07:00 til kl. 16:30 på hverdager. 

Benyttet støykilde i beregningen har følgende lydeffektnivåer (dB) for aktuell driftstid. 

Frekvens (Hz): 63 125 250 500 1K 2K 4K  
L (uveid): 106.5 107.5 105.5 100.5 97.5 101.5 103.5  
L (A-veid): 80.3 91.4 96.9 97.3 97.5 102.7 104.5 108.1 
Lmaks: 108.0 109.0 107.0 102.0 99.0 103.0 105.0  

6. Foreslåtte støytiltak for området 
Det er ikke foreslått eller beregnet effekten av støydempende tiltak. 

6.1. Om støydempende tiltak, generelt 
Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer, 
jordvoller og bevisst plassering av ikke støyfølsom 
bebyggelse. Reduksjon av fart vil også bidra til å 
redusere støybelastningen.  

For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen 
mellom støykilde og mottaker brytes av støyskjermen, se figurene. 

Det støynivået som høres på mottakers side består dels av støy som passerer over skjermen og 
dels av støy som går gjennom den. En støyskjerm demper normalt 5-12 dB, avhengig av høyde, 
konstruksjon og avstand mellom støykilde, skjerm og mottaker. I beregningen skilles ikke 
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mellom støyskjermer av ulike materialer, da effekten er 
tilnærmet lik.  
 
Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av 
skjermens effektive høyde (He). He er den delen av 
skjermen som rager over en rett linje mellom støykilde og 
mottaker. For å få best mulig effekt av en støyskjerm bør den som hovedregel plasseres så 
nært støykilden som mulig. I noen situasjoner kan dette gi liten effekt og en annen plassering 
må vurderes. Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil den effektive 
høyden forandre seg. En gang- og sykkelveg på innsiden av støyskjermen – i samme plan, vil få 
god effekt ved en skjermhøyde på 2-3 m. Boliger eller uteområder beliggende i en skråning på 
et høyere punkt enn vegen, vil få langt mindre effekt av slik skjerming. Her er det bedre å 
plassere skjermen nær mottaker.  
Det er mange hensyn som påvirker valg av skjermtype, materialbruk, teknisk utforming og 
plassering. Byggdetaljblad 517.522 (SINTEF Byggforsk 1997) gir en oversikt hva som bør legges 
til grunn.  

7. Beregninger 
Det er utført beregninger for planområdet med samlet effekt av «industri» støykilder (jernbane 
og flishåndteringsanlegg) og egen støyberegning fra vegtrafikk.  

Beregning av støysoner er utført i 4 meter og 1.5 meter høyde. Vedlagte kart viser støysoner 
med sumeffekt etter industrimetoden og egne støysoner fra vegtrafikkstøy.  

Jernbane har andre grenseverdier for støy enn «annen industri» og vegtrafikk, j.fr. pkt 3.  
(Jernbane: GUL sone = 58 dBA Lden, vegtrafikk og «annen industri»: GUL sone = 55 dBA Lden) 
De aktuelle grenseverdiene framgår av vedlagte støysonekart.  

For aktuelle ubebygde boligområder er det utført beregninger i beregningspunkt. 
Beregninger utført i 4 og 1.5 meters høyde. Jernbanestøy og industristøy er beregnet etter 
samme metode («Industrimetoden») og det er sumvirkningen som framgår av tabeller og kart. 
Trafikkstøy fra Fv. 30 er beregnet etter «vegtrafikkmetoden»  

Metoden for beregning av vegtrafikkstøy er annerledes enn for industristøy, og støy fra 
vegtrafikk og støy fra «industri» bør derfor ikke summeres direkte.  
For likevel å kunne vurdere den samlede støybelastningen har vi benyttet logaritmisk 
summasjon på resultatene i beregningspunktene, etter en modell utgitt av KLIF (Klima- og 
forurensningsdirektoratet). For beregningspunktene er resultatene fra denne summeringen vist 
i tabeller og på kart. 

7.1. Resultater beregningspunkt. 
I tabellene nedenfor er støybelastningen i de ulike beregningspunktene vist for vegtrafikk, 
jernbane og industri. Det er også vist samlet støy fra industri og logaritmisk summering av 
vegtrafikkstøy med sum støy fra «industri». Beregningspunktene er plassert sentralt i foreslåtte 
ubebygde boligområder, 4 meter over terreng. Betegnelse på beregningspunktene henviser til 
betegnelser på kart. Det er også vist resultatet av beregninger i 1.5 meters høyde, dette for å 
kunne vurdere uteoppholdsområder. 
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Beregninger i beregningspunkt 
Resultater av støyberegning fra trafikkstøy, støy fra jernbane og flisanlegg hos Os 
Trekultur. Sumvirkningene er beregnet med logaritmisk summasjon av vegtrafikkstøy og 
samlet støybelastning fra «industri».  Alle støyverdier i dBA Lden. 

Mottaker 
Vegtrafikk Industri støy Sumvirkning 

fylkesveg 30 og 
«industri» Fv.30 År:2027 Jernbane 

År:2027 Os Trekultur Samlet støy fra 
«industri» 

m1 38.6 52.0 47.0 53.2 53.3 
m2 37.5 55.5 44.4 55.9 56.0 
m3 37.6 55.7 44.5 56.0 56.1 
m4 37.6 55.6 43.6 55.9 56.0 
m5 37.9 55.7 43.4 55.9 56.0 
m6 39.1 52.2 45.7 53.1 53.3 
m7 38.7 50.9 47.3 52.4 52.6 
m8 38.6 49.7 49.0 52.4 52.6 
m9 39.9 48.3 51.8 53.4 53.6 
m10 39.1 50.0 49.3 52.7 52.9 
m11 38.7 51.2 48.4 53.1 53.3 
m12 39.3 48.7 49.7 52.2 52.4 
m13 39.2 49.8 47.1 51.7 51.9 
m14 41.3 47.5 50.3 52.1 52.4 
m15 41.7 50.2 45.7 51.5 51.9 
m16 39.9 51.7 44.6 52.5 52.7 

m17 38.9 54.5 43.4 54.8 54.9 
m18 40.9 48.2 47.5 50.9 51.3 

Beregninger i beregningspunkt, «uteopphold». Beregningshøyde 1.5 m 
Alle støyverdier i dBA Lden. 

Mottaker 
Vegtrafikk Industri støy Sumvirkning 

fylkesveg 30 og 
«industri» Fv.30 År:2027 Jernbane 

År:2027 Os Trekultur Samlet støy fra 
«industri» 

m1 38.6 52.0 47.0 53.2 53.3 
m2 37.5 55.5 43.6 55.8 55.9 
m3 37.6 55.7 42.4 55.9 56.0 
m4 37.6 55.6 34.7 55.6 55.7 
m5 37.9 55.7 42.9 55.9 56.0 
m6 39.0 52.2 45.7 53.1 53.3 
m7 38.7 50.8 47.3 52.4 52.6 
m8 38.6 49.6 49.0 52.3 52.5 
m9 39.9 48.3 51.8 53.4 53.6 
m10 39.1 50.0 49.3 52.7 52.9 
m11 38.7 51.2 48.4 53.0 53.2 
m12 39.3 48.6 49.7 52.2 52.4 
m13 39.2 49.7 47.1 51.6 51.8 
m14 41.3 47.5 50.2 52.1 52.4 
m15 41.7 50.2 45.7 51.5 51.9 
m16 39.9 51.7 44.6 52.5 52.7 
m17 38.9 54.5 43.4 54.8 54.9 
m18 40.9 48.2 47.5 50.9 51.3 
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7.2. Vegtrafikkstøy. 
Støy fra vegtrafikk er beregnet etter vegtrafikk-metoden med framskrevne trafikkdata og 
fartsgrenser fra nasjonal vegdatabank. Resultatene viser at deler av byggeområdene, inntil 50 
meter fra fylkesvegen, ligger i GUL-støysone.  Foreslått byggegrenser ligger også innenfor GUL-
støysone.  
Normalt vil krav til utførelse av ny boligbebyggelse være tilstrekkelig for å oppfylle kravene til 
innendørsstøy for fasader i GUL-støysone. For eventuelle uteoppholdsområder er 
støybelastningen fra vegtrafikk noe gunstigere og strekker seg ca. 35 meter fra fylkesvegen. 
Støysonene fra vegtrafikk er vist på kart uten sumvirkning med andre støykilder. 

7.3. Støy fra industri. 
Støy fra flishåndteringsanlegget på Os Trekultur, i sumvirkning med jernbanestøy, fører ikke til 
at støybelastningen for noen deler av det regulerte området ligger i GUL- eller RØD- støysone. 
Dette gjelder også støybelastningen for uteoppholdsområder. Det ligger en liten usikkerhet i 
disse beregningene, da det ikke er benyttet reelle støydata for denne type anlegg. Støysonene 
er vist på kartene med de grenseverdiene som gjelder for «øvrig industri» 

7.4. Støy fra jernbane. 
Støy fra jernbanetrafikk er beregnet etter industri-metoden med framskrevne trafikkdata fra 
jernbaneverket. Grunnlaget forutsetter økt persontrafikk og tilnærmet samme godstrafikk. 
Jernbanen forutsettes elektrifisert og bruk av mer stillegående togmateriell. Toghastighetene 
som er benyttet i beregningen, gjelder for hele strekningen Os -Røros. Det aktuelle området 
ligger nærme stasjonsområdet og vil reelt være lavere. Støysonene er vist som sumvirkning 
med annen «industri» støy. Støygrensene for jernbane er høyere enn for øvrige støykilder, det 
er disse som er vist på støysonekartene.  

Deler av byggeområdene nærmest jernbanen ligger i GUL-støysone, det er også GUL-støysone 
innenfor foreslått byggegrense. Støybelastningen er tilnærmet likt for eventuelle 
uteoppholdsområder mot jernbanen.  

7.5. Oppsummering av beregningsresultater 
Støybelastningen for området er lav. Mindre deler av byggeområdene nærmest jernbane og 
fylkesveg ligger i GUL-støysone også innenfor foreslåtte byggegrenser.   
Det vil være mulig å plassere ny støyfølsom bebyggelse, og etablere uteoppholdsområder 
innenfor foreslåtte byggeområder, hvor støybelastning ikke overskrider gjeldenende 
grenseverdier. 

8. Lydstyrke 
Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel). På grunn av det 
enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og laveste hørbare 
lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for lydstyrke.  
I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen. Eksempler på hvilke 
lydnivåer denne skalaen gir:  
- En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca. 60 dB.  
- Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 dB. 
- Vår smertegrense for støy er ved ca. 125 dB. 
 
Når det gjelder endringer av lydstyrke, er en endring på 1 dB knapt 
merkbar, en endring på 2-3 dB er merkbar, 4-5 dB oppfattes som tydelig 
endring og en endring på 6-7 dB er vesentlig.  
En forandring på 8-10 dB vil oppfattes som en halvering eller fordobling av lydstyrken.  
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9. Støykart 
Det er utarbeidet følgende støysonekart for området: 
Støysonekart 1. Beregningshøyde 4 meter over terreng.  
Støysonekart 2, uteopphold. Beregningshøyde 1.5 meter over terreng. 
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STØYSONEKART
Sundmoen
Os kommune

1:2 00017.10.17

Beregningspunktene har større beregningsnøyaktighet enn støysonene.
Støysonene er beregnet i et rutenett på 10x10 meter.

37685

Støyverdier på beregningspunkt er resultatet av
logaritimsk summasjons av alle støykilder. 
Støysoner for jernbane og annen industri er vist
med sum-virkning, men har ulike grenseverdier.
Støysoner for vegtrafikk er vist uten sumvirkning 
med andre støykilder.

STØYSONEKART
Beregningshøyde 4 meter.
Soneinndeling T-1442/2016: Jjernbane,
annen industri og vegtrafikk
Tegnforklaring
Støykilder

]̂ Os Trekultur
Jernbane 2027
Vegtrafikk 2027

Støysoner
Vegtrafikk - Annen industri

Gul sone - dBA Lden
≥ 55
≥ 60

Rød sone - dBA Lden
≥ 65
≥ 70
Jernbanetrafikk

Gul sone - dBA Lden
≥ 58
≥ 63

Rød sone - dBA Lden
≥ 68
≥ 73

!H Beregningspunkt
Vegetasjon som inngår i beregningen

Bebyggelse
Støyfølsom bebyggelse
Som støyfølsom bebyggelse regnes:
Boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager

Reguleringsplan
Formål-støyfølsom bruk
Grense for planområdet
Byggegrenser

0 100 200 30050
Meter
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STØYSONEKART, uteopphold
Sundmoen
Os kommune

1:2 00017.10.17

Beregningspunktene har større beregningsnøyaktighet enn støysonene.
Støysonene er beregnet i et rutenett på 10x10 meter.

37685

Støyverdier på beregningspunkt er resultatet av
logaritimsk summasjons av alle støykilder. 
Støysoner for jernbane og annen industri er vist
med sum-virkning, men har ulike grenseverdier.
Støysoner for vegtrafikk er vist uten sumvirkning 
med andre støykilder.

STØYSONEKART
Beregningshøyde 1.5 meter.
Soneinndeling T-1442/2016: Jjernbane,
annen industri og vegtrafikk
Tegnforklaring
Støykilder

]̂ Os Trekultur
Jernbane 2027
Vegtrafikk 2027

Støysoner
Vegtrafikk - Annen industri

Gul sone - dBA Lden
≥ 55
≥ 60

Rød sone - dBA Lden
≥ 65
≥ 70
Jernbanetrafikk

Gul sone - dBA Lden
≥ 58
≥ 63

Rød sone - dBA Lden
≥ 68
≥ 73

!H Beregningspunkt
Vegetasjon som inngår i beregningen

Bebyggelse
Støyfølsom bebyggelse
Som støyfølsom bebyggelse regnes:
Boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager

Reguleringsplan
Formål-støyfølsom bruk
Grense for planområdet
Byggegrenser

0 100 200 30050
Meter
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