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FORORD 
Foreliggende rapport er en temarapport utarbeidet til konsekvensutredning for Stad 
skipstunnel. Konsekvensutredningen skal følge forslag til reguleringsplan for Stad 
skipstunnel, som utarbeides parallelt. Kystverket er tiltakshaver. 

Selje kommune er planmyndighet og skal behandle reguleringsplanforslaget. Denne 
temarapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet STØY og vurderer 
konsekvensene av Stad skipstunnel.  

Frode Knutsen og Trond Noren har stått for henholdsvis målinger, beregninger og 
rapportutarbeidelse.  

Hans Munksgaard har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS. 

 

Sandvika, 05.12.2016 

 

 

Hans Munksgaard Stian Ruud Vaktdal 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 
I forbindelse med planlagt skipstunnel i Selje kommune, er Asplan Viak AS engasjert for å 
utføre en konsekvensutredning for tema støy. Det er planlagt en skipstunnel som skal 
forbinde Moldefjorden med Kjødspollen. Det aktuelle området med planlagt farled er vist i 
Figur 1-1.  

Hensikten med støyberegningene er å foreta en konsekvensutredning av hvordan støynivået 
for båttrafikken tilknyttet farleden for skipstunnelen vil påvirke støyfølsom bebyggelse. 
Vurderingene er utført basert på retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2012. 

 Det vises til vedlegg A for en forklarende oversikt over vanlige støyfaglige ord og uttrykk. 

 
Figur 1-1: Område for støyvurdering, hvor farleden er markert med blått. 
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2 REGELVERK 

2.1 Retningslinje T-1442/2012 

Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging, T-1442/2012, heretter kalt T-1442.  

LDEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB 
ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: 

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07. 

LDEN-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig 
støybelastning over et år.  

Det bemerkes at T-1442 kun omhandler grenseverdier som er relevante for det man kaller 
støyfølsom bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og barnehager omfattes 
av begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer og næringsbygg omfattes ikke av disse 
grenseverdiene. 

LDEN skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 meter over 
terreng og grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. Man 
skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har når beregningshøyden 
fastsettes. For uteplasser bruker man som regel å beregne støynivået i 1,5 meter høyde over 
bakken for å gi et mer reelt inntrykk av støybelastningen på bakkeplan.  

T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for 
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer) 

 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 hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle 
støysonen er innfridd, faller arealet innenfor sonen. 

For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt 
hensyn til støy fra vegtrafikk, bane eller industri i byggesaker og det kreves normalt ikke 
særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. 

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 

 

2.1.1 Anbefalte kriterier 
T-1442 har i utgangspunktet ingen spesifikke krav som omhandler hvilke grenseverdier som 
gjelder for støyen tilknyttet båttrafikk langs en farled. Det er dermed valgt å vurdere 
båttrafikkstøy ut fra samme kriterier som grenseverdiene som ligger til grunn for gul og rød 
støysone for «Havner og terminaler», i henhold til T-1442. Dette er med bakgrunn i at flere 
av støykildene som gjør seg gjeldende i havneområdet er relatert til båttrafikken (Davide 
Borelli T. G., 2015). Også flere andre støykilder, som vegtrafikkstøy og industristøy, vurderes 
etter grenseverdien LDEN = 55 dB for gul sone.  
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Tabell 1: Utsnitt fra T-1442. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Havner og 
terminaler 

Uten 
impulslyd: 

LDEN 55 dB 

 

Med 
impulslyd:       

LDEN 50 dB 

 Lnight 45 dB 
LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd:  

LDEN 65 dB 

 

Med impulslyd:  

LDEN 60 dB 

 Lnight 55 dB 
LAFmax 80 dB 

 

I konsekvensutredningen for Stad skipstunnel, som er det nåværende planstadiet, skal det 
foretas en utredning for hvilke konsekvenser båttrafikken gjennom Stad skipstunnel vil ha 
med hensyn til støy for det utvidede planområdet, jfr. Figur 1-1. I praksis gjøres dette ved å 
undersøke antall støyfølsomme bygninger som havner i gul eller rød støysone for ulik 
mengde båttrafikk. 

2.1.2 Generelt 

I et område hvor gul eller rød sone for flere støykilder overlapper, vil den totale 
støybelastningen være større enn nivået fra den enkelte kilde. Det er ikke kjent at det 
foreligger andre støykilder av betydning i influensområdet, men dersom slike finnes kan det, 
anbefales at kommunen vurderer å benytte inntil 3 dB strengere grenseverdier for 
ekvivalentnivå enn angitt i Tabell 1. Dette for å sikre at den samlede støybelastning ikke 
overskrider anbefalt støynivå på uteoppholdsareal, og at kravene til innendørs støynivå vist i 
Tabell 2 tilfredsstilles. Man kan også beregne støynivå fra hver kilde for seg og legge disse 
sammen logaritmisk, for å sikre at sumstøy ikke overskrider grenseverdi i Tabell 1.  

Om temautredningen skulle sannsynliggjøre at støybelastningen fra skipstrafikken vil gi 
støynivåer over LDEN 55 dB i fremtidige utbyggingsområder så kan denne problemstillingen 
bli aktuell å vurdere for kommunen. I så fall vil det kunne få konsekvenser for bl.a. 
planløsninger for boenheter og plassering av uteoppholdsareal. 

2.2 Forurensningsforskriften 

Forurensingsforskriften vil alltid gjelde som et øvre tak for støygrenser. For eksisterende 
boliger ved eksisterende støykilder, samt der det ikke finnes grenseverdier i T-1442, gjelder 
forurensningsforskriften, FOR 2004-06-01 nr. 931: "Forskrift om begrensning av 
forurensning", der grenseverdien for døgnekvivalent støynivå innendørs er Lp,Aeq,24h = 42 dB 
jf. §5-4. Dette er en tiltaksgrense som skal være overholdt fra og med 1.1.2005. Denne 
grenseverdien er et minstekrav for miljøkvalitet i forhold til støynivå innendørs for 
eksisterende boliger/institusjoner. Nivået ligger betydelig over helsemessig anbefalte 
grenser, og mange som har støynivåer under tiltaksgrensen vil fremdeles kunne være sterkt 
støyplaget. Hvis støynivå innendørs mistenkes å ligge over 35 dB skal dette utredes 
detaljert.  
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For denne temarapporten er det mer relevant å sammenlikne med grenseverdier i T-1442 for 
å vurdere støybelastningen i det utvidede planområdet. Dette også fordi kravene til 
innenivåer i NS 8175 generelt skal oppfylles når det innføres en ny støykilde, samt kravene i 
NS 8175 er mye lavere enn kravene i forurensningsloven. 

2.3 NS 8175:2012 

Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og 
Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike 
bygningstyper". Kravene for boliger er gjengitt i Tabell 2 nedenfor og skal dokumenteres 
oppfylt for eksisterende boliger med støy over grenseverdi for gul støysone. Merk at for 
fritidsboliger finnes det ikke krav til innendørs støynivå.  

Tabell 2:Utdrag av NS 8175, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er 
minstekrav. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder 
Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23 – 07 
45 
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3 FORUTSETNINGER OG METODE 

3.1 Generelt 

Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A versjon 4.6.155. Beregningsmetoden 
som benyttes for støyberegninger, er Nordisk metode for beregning av industristøy. 
Båttrafikkstøy har blitt simulert som en bevegelig punktkilde langs farleden.  

Støysoner er generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. 
Nøyaktigheten bestemmes av oppløsningen på rutenettet i beregningsmodellen.  

Tabell 3 viser de viktigste beregningsforutsetningene oppsummert. 

Tabell 3: Beregningsforutsetninger oppsummert 

Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442 4 meter 

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan 1,5 meter 

Oppløsning støysoner 10 x 10 meter 

Refleksjoner 1. ordens 

Vannflate 
Hard  

(total reflekterende) 

Havn 
Hard 

(total reflekterende) 

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger 1 

 

På Figur 3-1 vises sammenhengen mellom trafikkvekst og støynivå-økning. Det bør 
bemerkes at denne sammenhengen illustrer båter av samme type. Den tar ikke høyde for 
variasjoner som skipstype, motordrift og værforhold.  

Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengde, 
og/eller i fordelingen av antall båter i døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar 
endring av støynivået. Eksempelvis vil et avvik mellom faktisk og simulert båttrafikk på 20 % 
gi en forskjell i støynivå (LDEN) på < 0,8 dB. Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB økning av 
støynivå. 
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Figur 3-1: Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB. 

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite 
at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at 
et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi. 

En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av 
lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det 
samme gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre en 
merkbar forskjell av oppfattet støynivå. Se Tabell 4 nedenfor for oversikt. 

Tabell 4: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå. 

Økning av støynivå Reaksjon 

1 dB Knapt merkbart 

2 – 3 dB Merkbart 

4 – 5 dB Godt merkbart 

5 – 6 dB Vesentlig endring 

8 – 10 dB Dobbelt så høyt 

 

I situasjoner der man har flere støykilder må man addere bidragene fra hver støykilde for å 
finne den totale støyen. Man kan bruke Tabell 5 nedenfor til å finne dette.  
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Tabell 5: Logaritmisk summering av lydnivåer fra to forskjellige støykilder. 

Forskjell i støynivå mellom to 
støykilder (dB) 

Legg denne 
korreksjonsverdien til det 
høyeste støynivået av de to 
støykildene (dB) 

0 3,0 

1 2,5 

2 2,1 

3 1,8 

4 1,5 

5 1,2 

6 1,0 

7 0,8 

8 0,6 

9 0,5 

 

3.2 Trafikktall og spesielle forutsetninger 

3.2.1 Støy fra båttrafikk 

Støy fra båttrafikk kan både vurderes ut fra lydbølger som forplanter seg under vann og 
lydbølger som brer seg gjennom luft. I begge tilfeller kan støykildene knyttes opp mot 
maskinstøy og aktivitet om bord i båten. Lydbølger som forplanter seg under vann vil i liten 
grad kunne transmitteres fra vann til luft (Hovem, 2010).  Dette vil si at en observatør på land 
vil hovedsakelig oppfatte båttrafikkstøy som blir transmittert gjennom luften.  

Aktivitet om bord på båten kan resultere i ulik grad av støynivå. Dette støynivået varierer 
blant annet med hensyn på antall passasjerer, tid på døgnet og hva slags båt det er. En 
passasjerbåt vil vanligvis ha en annen form for aktivitet om bord enn en lastebåt. Midlet over 
tid vil slik støy som regel være betydelig lavere enn støy fra maskineri og framdrift. På 
bakgrunn av at aktivitet på båten har så mange varierende parametere, og som regel er 
underordnet annen støy, så er aktivitet som støykilde utelatt fra støyberegningene.  

Hovedkilden til støy fra båttrafikk er hovedmotorer som driver propellen og diverse motorer 
som driver styringssystemer, pumper, aggregater og ventilasjonssystemer. Dette er som 
regel to- eller firetakts dieselmotorer som hovedsakelig avgir lavfrekvent støy (Davide Borelli 
T. G., 2016).  Hvilke av disse motorene som blir fremtredende, avhenger blant annet av 
fremdriften til båten. Når båten beveger seg med normal fremdriftshastighet, så kreves det at 
hovedmotoren, som driver propellen, brukes. Når båten nærmer seg land og skal legge til, så 
er det vanlig at bruken av hovedmotoren reduseres og at styringsmotorene tar mer over 
fremdrift og manøvrering. Når båten ligger i ro, så er det motorer som driver ulike pumpe-, 
aggregat- og ventilasjonssystemer som hovedsakelig brukes. 
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3.2.2 Grunnlag for båtdata 
Bredden til Stad skipstunnel skal dimensjoneres for båter med en bredde på opptil 23 meter, 
hvor hurtigruteflåten er en del av båtene som skal ha mulighet til å bruke den. 
Hurtigruteflåten er av en varierende størrelsesorden, men den kan gi en pekepinn på 
størrelsen på båtene som skal ha mulighet til å passere gjennom skipstunnelen. MS 
«Trollfjord» fra 2002 er 126x22 meter (VesselFinder, 2016) og passerer det aktuelle området 
(HURTIGRUTEN AS, 2016).  

MS «Trollfjord» måler en høyde på 29,9 meter over vannflaten (NRK, 2016). En kan da gjøre 
en antagelse på hvor høyt over vannflaten lydkilden ligger. Da betrakter man båten som en 
punktkilde som beveger seg langs farleden. Ved å anta at punktkilden ligger 2/3 over 
vannflaten, vil man få med bidraget for støyen fra skipsskroget og skorsteinene. Denne 
antagelsen vil gi en viss usikkerhet med hensyn på hvordan den faktiske fordelingen i 
støybidraget er fra de ulike kildene. Dette vil blant annet variere med båtens oppbygning og 
størrelse. Denne usikkerheten i avstand vil likevel bli neglisjerbar da avstanden mellom 
farleden og land er mye større.  

3.2.3 Beregning av båtstøy 
Det foreligger lite relevant måledata av båttrafikkstøy. Man har i det øyemed foretatt målinger 
på båttrafikkstøy i Drøbak og målinger i Moss. Da ble det målt både lydtrykknivå på 
bakgrunnsstøy og lydtrykknivå ved passering av båt. 

Målingene i Drøbak ble utført i en avstand på omtrent 570 meter, slik som vist i Figur 3-2. 

 
Figur 3-2: Målepunkt i Drøbak, hvor avstand til båt er omtrent 570 meter, kartutsnittet er hentet fra Google Maps. 
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I Drøbak ble det utført målinger på fire ulike båter. Båtene er vist nedenfor på Figur 3-3 til 
Figur 3-6. 

 
Figur 3-3: Båt 1 

 
Figur 3-4: Båt 2 

 
Figur 3-5: Båt 3 

 
Figur 3-6: Båt 4 

 

Informasjon om båtene ble kontrollert og undersøkt i henhold til AIS (Automatic Identification 
System) som registrer båttrafikken i Oslofjorden (Oslofjorden, 2016). Det viste seg at det var 
båt 3 som var nærmest i størrelsesorden til hurtigruten «MS Trollfjord». Båt 3 var en lastebåt 
på 140x22 meter (MarineTraffic, 2015).  

Målingene i Moss ble utført på Bastøfergene som går mellom Moss og Horten. Dette ble gjort 
i en avstand på omtrent 490 meter, slik som vist på Figur 3-7. Bastøfergen, kalt båt 5, på 
Figur 3-8 er av størrelse 109x19 meter (Bastø Fosen, 2016).  

 
Figur 3-7: Målepunkt i Moss, hvor avstand til båt er 
omtrent 490 meter, kartutsnittet er hentet fra Google 
Maps. 

 
Figur 3-8: Bastøfergen, båt 5, bildet er hentet fra 
www.visitnorway.no. 
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Målingene i Moss ble utført for å vurdere om forhold som lokasjon og tidsperiode ga utslag 
på målingene av båtstøyen, samtidig som man fikk et bedre sammenligningsgrunnlag av 
båtstøy på ulike fartøy.  

Ved hjelp av målingene av lydtrykknivå, ble det beregnet et A-veid lydeffektnivå for de ulike 
oktavbåndene slik som vist i Tabell 6 og Figur 3-9. 

Tabell 6: Beregnet lydeffekt av båtstøy i Drøbak og Moss. 

 
Beregnet lydeffekt LW (dBA) av båtstøy i Drøbak og Moss. 

Kilde Lydeffekt LW (dBA) 

 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LAeq 

Båt 1 123 123 118 109 107 104 99 94 90 110 

Båt 2 123 128 124 115 109 105 101 97 92 113 

Båt 3 134 120 116 111 110 105 101 95 90 111 

Båt 4 134 123 111 109 109 107 104 101 96 112 

Båt 5 132 129 123 108 109 105 103 97 94 112 

 

 
Figur 3-9: Lydeffekt i oktavbånd fra observerte båter i Drøbak og Moss. Av tabell 3-3 fremgår det at når 
bakgrunnsstøyen er mer enn 10 dB lavere enn kildestøyen så er det ikke nødvendig å korrigere for 
bakgrunnsstøy. Bakgrunnsstøyen, som er illustrert, hører til målingene utført i Drøbak.   

Figur 3-9 og Tabell 6 viser den spektrale fordelingen for avgitt lydeffekt med hensyn på 
frekvens. Dette er av en lik karakter for de ulike båtene. Med bakgrunn i disse betraktningene 
ble båt 3 brukt i beregningene. Båt 3 lignet dessuten mest i størrelsesorden på hurtigruta 
«MS Trollfjord». 
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Videre kan man se at båtene avgir mest lydeffekt i de nedre oktavbåndene 31,5Hz, 63Hz og 
125Hz. Dette stemmer bra overens med det som er observert, hvor lave frekvenser var det 
mest fremtredende i støybildet.  

Bakgrunnsstøyen var under målingene såpass lav at den i liten grad påvirket måledataene. 
Dette kan se ut fra diagrammet i Figur 3-9. 

3.2.4 Båttrafikk 

Båttunnelen Stad skipstunnel har blant annet som formål å gi en sikrere farled rundt Stad. 
Farleden forbi Stad er kjent for å være krevende, som betyr at ved dårlig vær, så velger 
mange båter å vente til været blir bedre før de krysser forbi Stad. Dette gir en sammenheng 
mellom bølgehøyde i farvannet rundt Stad og antall skip som ligger og venter på bedre vær. 
Denne sammenhengen kan brukes til å gi et estimat på hvor stor trafikk man kan forvente 
gjennom Stad skipstunnel.  

Kystverket har dessuten utarbeidet et dokument som beskriver anløpsprognoser til norske 
havner i perioden 2016 – 2050 (Kystverket, 2015). Dette dokumentet er brukt til å estimere 
fremtidig trafikk gjennom Stad skipstunnel på bakgrunn av den generelle økningen i anløp til 
norske havner. Den estimerte økningen til norske havner i 2050 vil ifølge tabell 4-1, s.14 i 
dokumentet være på totalt 37% (Kystverket, 2015). 

Det legges også til grunn at det etableres en ny hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund 
med to daglige avganger, som igjen vil gi fire ekstra passeringer gjennom skipstunnelen.  

Ved å ta hensyn til disse tre ovennevnte faktorene, vil en få et estimat på trafikk gjennom 
skipstunnelen gitt i Tabell 7. 

Tabell 7: Estimert båttrafikk gjennom Stad skipstunnel i 2050. 

Bølgehøyde  
(meter) 

Estimert trafikk i 2050  
(skip per dag) Antall dager i året 

0 4 365 
1 4 365 
2 4 365 
3 10,6 114,54 
4 16,1 59,76 
5 20,1 28,96 
6 30,5 13,16 
7 38,2 5,54 
8 37,7 2,08 
9 42,5 0,76 
10 44,5 0,26 
11 44,5 0,09 
12 45,7 0,04 
13 46,9 0,01 

 

Ut fra Tabell 7 kan man se at en bølgehøyde på 7 meter, tilsvarende en båttrafikk på 38 
båter per dag, vil dekke 99% av tilfellene for mengden båttrafikk gjennom skipstunnelen. 
Basert på estimatene, så vil det kun være 1% av tilfellene, hvor en har en høyere båttrafikk 
enn 38 båter per dag. Dersom denne trafikken foregår i tidsrommet mellom 07:00 og 19:00, 
dvs. dagtid, så vil en få en jevn fordeling på 3,2 båter per time som passerer skipstunnelen. 
Av figur 3-1 vil man da se at 1% av tilfellene med maksimalt 23 % økning (38,2 til 46,9 skip 
per dag) vil bety helt ubetydelige endringer i årsmidlet og døgnmidlet støynivå relativt et snitt 
på 3,2 båter per time. 
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Stad skipstunnel skal bygges slik at den kan ha en maksimal kapasitet på 5 båter per time 
gjennom hele døgnet. I utgangspunktet er det tiltenkt at tunnelen skal være ubemannet, som 
igjen gjør det mulig for at tunnelen kan brukes hele døgnet. Det vil kun være mulig å ha en 
båt som passerer om gangen. Skiltet hastighet gjennom tunnelen er forutsatt til å være 6 
knop, som tilsvarer 11,1 km/t.  
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4 RESULTATER 
Tabell 8 viser oversikt over beregnede støysonekart for ulike trafikkmengder gjennom Stad 
skipstunnel. I samtlige beregninger er hastigheten på båtene langs farleden satt til 6 knop. 
Båttrafikken har blitt simulert som en bevegelig punktkilde som beveger seg lang farleden 20 
meter over vannflaten. Punktkilden avgir tilsvarende lydeffekt som båt 3 i Tabell 6. 

Tabell 8: Beregnede støysonekart. 

Vedlegg 
Trafikkmengde, 

dag 

07:00-19:00 

Trafikkmengde, 
kveld 

19:00-23:00 

Trafikkmengde, 
natt 

23:00-07:00 

Beregnings-
høyde 

Beregnings-
parameter 

B 3,2 båter/time - - 4 meter LDEN 

C 5 båter/time 5 båter/time 5 båter/time 4 meter LDEN 

D 5 båter/time 5 båter/time 5 båter/time 1,5 meter LDEN 

E 5 båter/time 5 båter/time - 4 meter LDEN 

F 5 båter/time 5 båter/time 1 båt/time 4 meter LDEN 

G 5 båter/time 5 båter/time 2 båter/time 4 meter LDEN 

 

4.1 Trafikkmengde – Estimert situasjon for 38 båtpasseringer 
gjennom tunnel på dagtid (vedlegg B) 

En trafikkmengde på 38 båtpasseringer gjennom tunnelen på dagtid, vil tilsi en jevn fordeling 
på 3,2 båter/time. Dette vil, som beskrevet i avsnitt 3.2.4, dekke 99% av tilfellene for 
fremskrevet båttrafikk i 2050 ved varierende bølgehøyde.  

I henhold til vedlegg B kan man se at ingen boliger eller tomter langs farleden vil bli berørt av 
gul eller rød støysone.   

4.2 Trafikkmengde – maksimal kapasitet hele døgnet (vedlegg C 
og vedlegg D) 

Ved en pågang tilsvarende maksimal kapasitet for skipstunnelen hele døgnet, vil enkelte 
tomter bli berørt av støy fra båttrafikken. Det bør bemerkes at det ikke er fastsatte krav for 
grenseverdier for båttrafikkstøy i T-1442, men at gul og rød støysone er satt i henhold til 
anbefalte grenseverdier for «havner og terminaler», dette er nærmere beskrevet i avsnitt 
2.1.1. 

Vedlegg C viser at tre støyfølsomme bygninger vil havne i gul støysone ved 4 meters 
beregningshøyde. Beregningene viser at bolig med gnr/bnr 2/2 vil ligge i gul sone, se Figur 
4-2. I tillegg vil to fritidsbygg/hytter på eiendommene gnr/bnr 72/29 og 59/42 havne i gul 
støysone. Disse er markert med blått på Figur 4-3 og Figur 4-5.  
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I følge T-1442 er det krav til at uteplass i nær tilknytning til hytten er i hvit støysone. Det vil si 
at så lenge uteplassene tilknyttet hyttene ligger utenfor gul og rød støysone ved 1,5 meters 
beregningshøyde, så er kravene oppfylt. Vedlegg D viser et støysonekart for det aktuelle 
området ved 1,5 meters beregningshøyde. Da kan man se at fritidsbyggene/hyttene på 
eiendommene gnr/bnr 72/29 og 59/42 med tilhørende uteplass, vil havne utenfor gul og rød 
støysone, jfr. Figur 4-4 og Figur 4-6.  

 

 
Figur 4-3: Oversiktsbilde over eiendom med gnr/bnr 
72/29. 

 
Figur 4-4: Støysone for eiendom med gnr/bnr 72/29 ved 
1,5 meters beregningshøyde. 

 

 
Figur 4-1: Oversiktsbilde over eiendom med gnr/bnr  
2/2. 

 
Figur 4-2: Støysone for eiendom med gnr/bnr 2/2 ved 
4 meters beregningshøyde. 
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Figur 4-5: Oversiktsbilde over eiendom med 
gnr/bnr 59/42. 

 
Figur 4-6: Støysone for eiendom med gnr/bnr 59/42 ved 
1,5 meters beregningshøyde. 

 

En trafikkmengde på 5 båter/time hele døgnet, tilsvarer at det vil passere 120 båter/døgn 
gjennom tunnelen. Dette anses som et lite realistisk scenario dersom trafikken 
sammenlignes mot båttrafikken tilknyttet Oslo havn, Norges største gods- og passasjer-havn, 
som har en båttrafikk på cirka 15 større skip som anløper havnen per dag (Oslo Havn, 2014).  

Estimert skipstrafikk i 2050 gitt alle båter passerer gjennom tunnelen er 47 båter/døgn. 

4.3 Trafikkmengde – maksimal kapasitet på dag og kveld 
(vedlegg E) 

I henhold til vedlegg E kan man se at ved en maksimal trafikkmengde på dag og kveld, dvs. 
5 båter/time, vil ingen støyfølsomme bygninger havne i gul eller rød sone. Ved dette 
scenarioet, er det utelatt båttrafikk om natten.  

4.4 Trafikkmengde – maksimal kapasitet på dag og kveld, samt 
1 båt/time på natt (vedlegg F) 

Ved en maksimal trafikkmengde på dag og kveld, samt passering av 1 båt/time på natt 
gjennom skipstunnelen, vil en få en litt større gul støysone enn ved scenarioet i avsnitt 4.3. 
Det vil likevel ikke være noen støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone, jfr. vedlegg F.  

4.5 Trafikkmengde – maksimal kapasitet på dag og kveld, samt 
2 båter/time på natt (vedlegg G) 

Dersom trafikkmengden på natt økes til 2 båter/time og har maksimal kapasitet på dag og 
kveld, vil boligen på eiendom gnr/bnr 2/2 ligge i gul støysone, jfr. vedlegg G.  
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Figur 4-7: Oversiktsbilde over bolig med gnr/bnr 2/2. 

 
Figur 4-8: Støysone for bolig med gnr/bnr 2/2 ved 4 
meters beregningshøyde. 
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5 OPPSUMMERING 
Konsekvensutredning for planlagt Stad skipstunnel for tema støy viser at båttrafikk langs 
farleden tilknyttet skipstunnelen vil i liten grad påvirke støyfølsom bebyggelse i det aktuelle 
området. Det er foretatt en vurdering som følger de samme kriteriene i T-1442 som gjelder 
for støy tilknyttet «Havner og terminaler», da grenseverdier for støy fra passerende båter 
ikke fanges opp direkte i retningslinjen. 

Støyberegningene viser at ved maksimal kapasitet av båttrafikk gjennom hele døgnet, så vil 
en støyfølsom bygning havne i en støysone, hvor Lden er over 55 dB. Båttrafikken om natten 
er utslagsgivende ved maksimal kapasitet. Ved maksimal kapasitet i både dag og 
kveldsperioden, men ingen trafikk om natten, så vil samtlige støyfølsomme bygninger havne 
utenfor gul og rød støysone.     



 21 
 

Kystverket Asplan Viak AS 
 

6 BIBLIOGRAFI 
Bastø Fosen. (2016, 11 25). Bastø Fosen. Hentet fra http://basto-

fosen.no/fartoy/category150.html 

Davide Borelli, T. G. (2015). MEASUREMENTS OF AIRBORNE NOISE EMITTED BY A 
SHIP AT QUAY. Genova: University of Genova. 

Davide Borelli, T. G. (2016, Mars 21). Holistic control of ship noise emissions. De Gruyter 
Open, ss. 107-119. 

Hovem, J. (2010). Marine Acoustics. Peninsula Publishing, Los Altos, U.S. 

HURTIGRUTEN AS. (2016, 11 25). hurtigruten. Hentet fra 
https://www.hurtigruten.no/kart/?shipCode=TF# 

Kystverket. (2015). Anløpsprognoser til norske havner 2016 til 2050.  

MarineTraffic. (2015, 11 21). Marine Traffic. Hentet fra 
http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:363425/mmsi:305115000/imo
:9355460/vessel:SPICA_J 

NRK. (2016, 11 25). NRK Nordland. Hentet fra NRK: https://www.nrk.no/nordland/hurtigruta-
kom-seg-ikke-under-brua-1.8028711 

Oslo Havn. (2014). Velkommen til Byhavna. Oslo. 

Oslofjorden. (2016, 11 21). Oslofjorden. Hentet fra Oslofjorden: 
http://www.oslofjorden.com/marinetraffic/live_traffic_update_oslofjorden.html 

VesselFinder. (2016, 11 25). Vessel Finder. Hentet fra VesselFinder Ltd.: 
https://www.vesselfinder.com/vessels/TROLLFJORD-IMO-9233258-MMSI-
258465000 

 

 


	1 Innledning
	2 Regelverk
	2.1 Retningslinje T-1442/2012
	2.1.1 Anbefalte kriterier
	2.1.2 Generelt

	2.2 Forurensningsforskriften
	2.3 NS 8175:2012

	3 Forutsetninger og metode
	3.1 Generelt
	3.2 Trafikktall og spesielle forutsetninger
	3.2.1 Støy fra båttrafikk
	3.2.2 Grunnlag for båtdata
	3.2.3 Beregning av båtstøy
	3.2.4 Båttrafikk


	4 Resultater
	4.1 Trafikkmengde – Estimert situasjon for 38 båtpasseringer gjennom tunnel på dagtid (vedlegg B)
	4.2 Trafikkmengde – maksimal kapasitet hele døgnet (vedlegg C og vedlegg D)
	4.3 Trafikkmengde – maksimal kapasitet på dag og kveld (vedlegg E)
	4.4 Trafikkmengde – maksimal kapasitet på dag og kveld, samt 1 båt/time på natt (vedlegg F)
	4.5 Trafikkmengde – maksimal kapasitet på dag og kveld, samt 2 båter/time på natt (vedlegg G)

	5 Oppsummering
	6 Bibliografi

