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 Sammendrag 

I forbindelse med utarbeidelsen av områdeplan for nytt skiområde i Bjorli i Lesja kommune er det utført en 

støyutredning for å kartlegge støy fra det eksisterende anlegget og fra fremtidig utbygget anlegg. 

Beregninger viser at produksjon av snø kan medføre ulemper knyttet til støy både for eksisterende 

bebyggelse og for planlagte utbygde områder. Det anbefales at det legges føringer knyttet til snøproduksjon i 

reguleringsbestemmelsene slik at dette ikke påvirker driften ved anlegget eller ulemper for omkringliggende 

støyfølsom bebyggelse.  

For ny støyfølsom bebyggelse må det gjøres detaljerte beregninger når situasjonsplan foreligger, slik at 

støyfølsom bebyggelse sikres stille side og uteareal med støynivå under nedre grenseverdi for gul sone.  

Beregninger viser at én eksisterende fritidsbolig vil få støynivå over anbefalt grenseverdi fra fremtidig anlegg.   
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1 Introduksjon 

I forbindelse med en områderegulering av Bjorli sentrum i Lesja kommune er det ønskelig å se på 

utfordringer knyttet til støy ved utbygging av området. Tiltaket skal legge til rette for etablering av fire nye 

skiheiser og 20 nye hyttefelt. En plassering av området er vist i figur 1, under.  Nærmeste eksisterende 

støyfølsom bebyggelse omfatter boliger og fritidsboliger. Denne utredningen beskriver støyforholdene som 

følge av områdereguleringen for dagens situasjon og for fremtidig utbygget situasjon både for eksisterende 

støyfølsom bebyggelse og fremtidige utbyggingsfelter.  

 

Figur 1: Plassering av planområdet, hentet fra kommunekart.com 
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2 Grenseverdier og retningslinjer 

I Planprogram (revidert) for Kommuneplan for Lesja – arealdelen rullering, kapittel 2.1 nasjonale gul 

støysone for vegtrafikkstøy. Støy fra skianlegg står ikke spesifikt omtalt i kommuneplanen, så det tas derfor 

utgangspunkt i T-1442 i den videre støyutredningen.    

For skianlegg foreligger det ikke egne bestemmelser slik som for vegtrafikk, industri osv. I gjeldende 

«veileder til T-1442», M128, står følgende beskrevet om støy fra skitrekk og idrettsanlegg:   

7.9.1 Støykildebeskrivelse 

Støyende fritidsaktiviteter og idrettsanlegg har ofte de fleste aktivitetene på kveldstid og i helger. Støy 

fra disse anleggene vil derfor kunne gi sjenanse ved plassering nær bebyggelse. Både slag, tekniske 

installasjoner og menneskestemmer er viktige støykilder. Støy fra de fleste av disse kildene har spesiell 

karakter, og trekker mer oppmerksomhet enn for eksempel transportstøy. Noen vanlige kilder hvor 

konflikter oppstår er: 

Snøkanon i skianlegg: Konflikt oppstår ofte ved uskjermet avstand under 200- 1500 m til nærmeste 

bebyggelse, noe avhengig av snøkanonens driftstid og type. Nattdrift er ofte aktuelt for slike anlegg. 

Snøkanoner for snømengder på 5-50 m3/t finnes både av lavtrykks- og høytrykkstype. Støyen kan være 

tonepreget - og ligge på over 60 dB i 100 m avstand. For produksjon av samme snømengde er 

høytrykkskanoner ca.10 dB mer støyende. Innenfor samme type kan ulike modeller med 

sammenlignbar kapasitet ha ca. 10 dB forskjell i støyproduksjon. Høytrykkskanoner gir typisk 

lydeffektnivå LWA = 120-130 dB med et diskantpreget spekter. For lavtrykkskanoner er tilsvarende LWA 

= 105-115 dB, med mer basspreget spekter. Tårnkanon har diskantpreget spekter. 

7.9.2 Aktuelt regelverk 

Norge har ikke egne regler for støy fra idrettsanlegg. Det er opp til kommunen å stille støykrav til denne 

type anlegg/virksomhet i plansammenheng, fortrinnsvis gjennom bestemmelser i reguleringsplan. 

Kravsetting og ambisjonsnivå bør vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, ut fra kildens karakter og 

omgivelser og antatt/ beregnet støynivå. For kilder med varierende driftstid og høye nivåer fra 

enkelthendelser/slaglyder, er regulering av maksimalnivå vanligvis mest treffsikkert, for eksempel 

tilsvarende som for motorsport, som har anbefalte grenser L5AF 60 dB og Lden 45 dB (i stedet for L5AF 

kan eventuelt LA1 benyttes).  

Det foreslås å legge til grunn anbefalte grenseverdier for "øvrig industri" i henhold til T-1442 (se under) ved 

vurdering av støy fra skianlegget. Grenseverdiene harmonerer med anbefalingene i M-128.  
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2.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 

Retningslinje T-1442:2016 med Miljødirektoratets veileder M-128/2017 legges til grunn ved arealplanlegging 

og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den 

gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støykilder.  

Retningslinjen deler støynivåer inn i to soner;  
 

• 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. 
 

Grenseverdiene for gul og rød sone i T-1442 avhenger av støykilde. Retningslinjenes kriterier for 
soneinndeling av støy fra vegtrafikk er gjengitt i tabell 1. 
 

Tabell 1. Kriterier for soneinndeling iht. T-1442:2016. 

Støykilde 

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 

Øvrig 

industri 
Uten impulslyd: 

Lden 55 dB og 

Levening 50 dB 

Med impulslyd: 

Lden 50 dB og 

Levening 45 dB 

Uten impulslyd: 

lørdag: Lden 50 dB 

søndag: Lden 45 dB 

Med impulslyd: 

lørdag: Lden 45 dB 

søndag: Lden 40 dB 

Lnight 45 dB 

LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd: 

Lden 65 dB og 

Levening 60 dB 

Med impulslyd: 

Lden 60 dB og 

Levening 55 dB 

Uten impulslyd: 

Lørdag: Lden 60 dB 

søndag: Lden 55 dB 

Med impulslyd: 

lørdag: Lcden 55 dB 

søndag: Lden 50 dB 

Lnight 55 dB 

LAFmax 80 dB 

 

Lden er det ekvivalente støynivået for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB og 5 dB ekstra 

tillegg på henholdsvis natt og kveld. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av 

hendelsene.  

Ekvivalentnivåene i tabell 1 skal normalt beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden og 

Lnight (se kapittel 6). For kategorien ”øvrig industri” skal det på grunn av stor variasjon i driftsmønster 

beregnes som døgnmiddelverdier (verste døgn). 
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3 Beregningsforutsetninger 

Beregningene er utført i tråd med Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, ved bruk av 

beregningsprogrammet Cadnaa v.2021. Det er beregnet med førsteordens refleksjoner. Alle vertikale flater 

på bygninger, samt veger, er modellert som harde, lydreflekterende arealer. Øvrig terreng er modellert som 

lydabsorberende. 

3.1 Tegningsunderlag 

Ny situasjon for Bjorli sentrum er basert på masterplan utarbeidet av Ecodesign januar 2021. Et utsnitt av 

masterplanen er vist i figur 2, under. Nye foreslåtte løyper er merket med lilla farge i figuren, mens de 

eksisterende løypene er merket med blå farge. Tilsvarende er nye og eksisterende heiser merket med 

henholdsvis rød og svart farge i figuren. Nye hyttefelt og leiligheter er merket med henholdsvis gul farge og 

oransje farge. Det skal i tillegg etableres en ny sentrumsdel merket med rød farge i figuren.  

 

Figur 2: Utsnitt forslag til nytt anlegg, utarbeidet av Ecosign januar 2021 
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3.2 Støy fra nytt skitrekk 

For vurdering av nytt skianlegg er det vurdert støy fra snøkanoner, beltemaskiner og skiheiser. Disse er 

beskrevet under. Støy fra høyttaleranlegg forventes kun å benyttes sporadisk og forventes ikke å medføre 

ulemper for naboer.   

Snøkanoner 

Bruk av snøkanoner vil variere avhengig av hvor mye snø som behøves og arealet som skal dekkes. For å få 

maksimalt ut av kalde perioder vil snøkanonene benyttes døgnkontinuerlig over en periode på 2 til 3 uker. 

Snøleggingsperioden vil variere avhengig av vær og temperatur, men normalt pågår dette mellom 

1.november – 15. desember.  

Gjennom resten av sesongen benyttes snøkanonene kun sporadisk. Normalt har det ikke vært behov for å 

benytte snøkanonene flere ganger utover i sesongen.  

På Bjorli benyttes det to typer snøkanoner, henholdsvis lanse- og viftekanoner. Lansekanonene er 

stasjonære installasjoner med faste plasseringer i anlegget. Viftekanonene kan flyttes rundt til områder der 

det er behov for mer snø. I fremtidig situasjon vil Storfisketjøn benyttes for vanntilførsel, noe som gir 

nødvendig trykk til anlegget. Det forutsettes derfor ikke behov pumpestasjoner for anlegget. I 

snøproduksjonen er det nødvendig med komprimert luft. På Bjorli vil luften komprimeres i et eget 

kompressorbygg som vil kunne skjermes/isoleres med hensyn til støy mot omgivelsene.  

Type snøkanoner og produsent er enda ikke avklart. I beregningene er det tatt utgangpunkt i lydmålinger for 

lansekanon med høyde 11 meter levert av Toppteknikk AB, se vedlagt datablad. For viftekanon er det tatt 

utgangspunkt i tilsvarende lydnivå som lansekanon. Snøkanoner har normalt noe direktivitet, men ettersom 

plassering ikke er detaljert er det antatt rundstrålende lydkilde.  

I dagens anlegg benyttes det i dag totalt 140 lansekanoner og 10 viftekanoner. For fremtidig situasjon er det 

forventet å øke antallet til 180 lansekanoner og 15 viftekanoner. Disse forventes å forsyne kun deler av det 

nye anlegget med kunstsnø som ligger nærmest det eksisterende anlegget som vist i figur 2.  

Det er også utført støyberegninger for en tenkt situasjon der antall snøkanoner dobles slik at hele det nye 

anlegget forsynes med nysnø.  

Beregningsforutsetninger for de ulike alternativene er oppsummert i tabell 2, under. Snøkanonene er forsøkt 

jevnt fordelt langs nedfartsårer i det eksisterende og nye anlegget merket med henholdsvis blå og lilla farge i 

figur 2. 

Tabell 2: Beregningsforutsetninger for snøkanoner henholdsvis for dagens situasjon (0-alternativ), framtidig situasjon og 
fullstendig utbygget situasjon.  

Type Lydeffekt, dB Antall  

0-alternativ 

Antall 

Fremtidig 

situasjon 

Dobling av 

kapasitet 

Driftstid 

Lansekanon 106 140 180 280 24/7 over 2-3 

uker 

Viftekanon 106 10 15 20 24/7 over 2-3 

uker 
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Beltemaskiner 

Alpinanlegg prepareres før og etter anleggets stengetid, fortrinnsvis på kveldstid fra kl. 17 og utover. Det kan 

forekomme arbeider på natt/tidlig morgen, men dette er kun unntaksvis dersom det er nedbør på kveldstid. 

Preparering av løyper gjøres hver dag gjennom skisesongen. En oppsummering av støykilder for beregning 

av støy fra beltemaskiner er oppsummert i tabell 3, under.  

Etter perioden med snøproduksjon vil snøen fordeles i anlegget med beltemaskinene, men dette vil kun 

pågå over en kortere tidsperiode. Det er derfor ikke gjort egne beregninger av støy fra beltemaskiner i 

forbindelse med snøproduksjonen.  

Tabell 3: Forutsatt driftstid for beltemaskiner på Bjorli i fremtidig driftssituasjon. 

Type Lydeffekt, dB Antall for 

dagens anlegg 

Antall for 

fremtidig 

situasjon 

Driftstid 

Beltemaskin 108 1 2 4t på kveld 

 

Skiheiser 

Skiheiser vil være i drift under hele åpningstiden mellom kl. 07-19 hver dag. Primært støybidrag fra heisen 

forventes å være fra motorrom henholdsvis i toppen og bunnen av skiheisen. Beregningsforutsetninger for 

skiheiser er oppsummert i tabell 4. Oppgitt lydeffekt er basert på lydmålinger utført ved liknende anlegg både 

for stolheis og T-krok.  

Tabell 4: Beregning av støy fra skiheis. 

Type Lydeffekt, dB Antall for dagens 

anlegg 

Antall for 

fremtidig 

situasjon 

Driftstid 

Skiheis 96 3 7 12t på dagtid 

 

3.3 Støy fra vegtrafikk 

I forbindelse med etablering av de nye hyttefeltene forventes det å bygge 500 nye hytter. Det er allerede 

1500 hytter i området i dag. Det skal også etablere 1250 nye sengeplasser ved hotell og overnattingssteder. 

Økningen av antall hytter og fritidsboliger vil antagelig øke omfanget av passerende biler i Bjorli sentrum. 

Denne økningen anslås imidlertid ikke å være vesentlig sammenliknet med dagens trafikkmengde. Økningen 

av antall passeringer vil trolig kun gjelde for helgedager og i fellesferien ettersom det i hovedsak kun er 

fritidsboliger som skal etableres. Dette vil dermed trolig ikke medføre en vesentlig økning av årsmidlet 

støynivå fra vegtrafikk. Det er derfor ikke beregnet støy fra vegtrafikk i forbindelse med etablering av nytt 

Bjorli skisentrum. 
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4 Resultater 

Beregnet støynivå fra eksisterende og fremtidig skianlegg på Bjorli er vist i vedlagte støykart. Støykartene 

viser beregnet støynivå 4 meter over terreng i henhold til T-1442. Beregningsresultater er oppsummert og 

kommentert i etterfølgende delkapitler henholdsvis for snøproduksjon og driftssituasjon. 

Maksimalt støynivå forventes ikke å skille seg vesentlig fra ekvivalent støynivå, verken for snøproduksjonen 

eller driftssituasjonen. Det er derfor bare ekvivalent støynivå som er vurdert. 

4.1 Snøproduksjon  

For beregning av støy fra snøkanoner er det tatt utgangspunkt i grenseverdier for øvrig industri, som 

oppsummert i tabell 1. Beregnede støykart er vist i vedlegg X01-01, X01-02 og X01-03. Med 

døgnkontinuerlig drift vil støynivået på natt være dimensjonerende for eventuelle støytiltak. Støykartene viser 

beregnede ekvivalente støynivå på natt.  

Det påpekes at beregningene kun er utført på et overordnet nivå. Endelig plassering av snøkanoner kan 

medføre en merkbar økning av støynivået sammenliknet med det som er benyttet i beregningsmodellen. 

Støykildene er forsøkt fordelt jevnt i anlegget, men tar ikke høyde for eventuelle forskjeller i plassering.  

I tillegg til beregning av støysoner, som vist i vedlagte støykart, er det utført fasadepunktberegninger for 

eksisterende støyfølsom bebyggelse. En oppsummering av cirka antall støyutsatte boliger/fritidsboliger er 

oppsummert i tabell 1, under. Beregninger viser at antall bygninger i rød støysone vil øke med 6 som følge 

av utbyggingen.  

Tabell 5: Cirka antall støyfølsom bebyggelse for de ulike beregningssituasjonene for snøproduksjon. 

Situasjon Gul støysone,  

Ln > 45 dBA 

Rød støysone, 

Ln > 55 dBA 

Fasadenivå  

Ln > 60 

0-alternativ 67 2 4 

Fremtidig situasjon >80 8 6 

Fullstendig 

utbygget 

snøproduksjon 

>85 8 6 

 

0-alternativ 

Beregnet støynivå for eksisterende skianlegg er vist i vedlegg X01-01. Beregninger viser at 

utbyggingsområdene 2, 7, 9 og 10 ligger i gul støysone fra snøproduksjonen. Utbyggingsområdene 1, 5, 6a 

og 6b ligger delvis innenfor rød støysone fra snøproduksjonen. Beregninger viser også at deler av 

utbyggingsområde 1 kan forvente et ekvivalent støynivå Ln > 60 dBA. 

Fremtidig situasjon 

Beregnet støynivå fra snøproduksjon i framtidig situasjon er vist i vedlagt støykart X01-02. For fremtidig 

situasjon er det plassert 40 lansesnøkanoner og 5 viftekanoner i deler av det nye anlegget.  

I tillegg til boligfeltene som ligger støyutsatt i eksisterende situasjon vil fremtidige fritidseiendom 7, 9 og 12 

havne fullstendig innenfor gul støysone fra snøproduksjonen. Utbyggingsfelt 13 vil kun delvis bli liggende i 

gul støysone. Grunnet tett plassering til adkomstfeltet til dagens anlegg vil utbyggingsfelt 5 ligge i rød 

støysone. Utbyggingsfelt 16, 17, 18, 19 og 20 vil være fullstendig utenfor gul støysone fra snøproduksjon i 

fremtidig situasjon.  
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Fullstendig utbygget situasjon 

Beregnet støynivå fra fullstendig utbygget situasjon er vist i vedlagt støykart X01-03. Denne situasjonen er 

ikke planlagt, men er beregnet for å få et estimat av støysituasjonen dersom kapasiteten til snøproduksjon 

dobles. For fullstendig utbygget situasjon vil utbyggingsfelt 16, 18 og 19 bli liggende fullstendig innenfor gul 

støysone fra snøproduksjon. Utbyggingsfelt 12, 17 og 20 vil delvis bli liggende i rød støysone fra 

snøproduksjon. Utbyggingsfelt 12 og 20 vil delvis være støyutsatt med ekvivalent støynivå, Ln > 60 dB.   

4.2 Driftssituasjon 

For beregning av støy i fremtidig driftssituasjon er det beregnet støynivå Lden med beregningshøyde 4 meter 

over terreng i henhold til T-1442. Ettersom anlegget vil være i drift hele uken, samt lørdag og søndag er det 

tatt utgangspunkt i grenseverdier for støy fra øvrig industri på lørdager og søndager. Støy fra den generelle 

driften forventes ikke å ha mye impulslyder eller rentoner, og grenseverdiene er dermed ikke skjerpet med 

hensyn på impulsstøy.  

0-alternativ 

Beregnet støynivå fra eksisterende anlegg ved vanlig drift er vist i vedlagt støykart X02-01. Beregninger viser 

at områdene nærmest heisene ligger mest støyutsatt fra driften på anlegget. De fremtidige hyttefeltene 1 og 

6A ligger delvis innenfor gul støysone fra skianlegget. Det anbefales at nye fritidsboliger ikke plasseres 

innenfor gul støysone i disse områdene.  

Framtidig utbygget situasjon 

Beregning av støy fra den samlede driften både fra eksisterende anlegg og fremtidig anlegg er vist i vedlagt 

støykart X02-02. Tilsvarende som for 0-alternativet ligger områdene nærmest heisene mest støyutsatt fra 

driften. Av de fremtidige utbyggingsområdene vil hyttefelt 10 og 13 være støyutsatt fra de fremtidige heisene. 

Hyttefelt 10 ligger fullstendig innenfor gul støysone. Hyttefelt 13 ligger delvis innenfor gul støysone i 

nordvest. Det anbefales i utgangspunktet at nye fritidsboliger ikke plasseres innenfor gul støysone i disse 

områdene.  

Innenfor hyttefelt 10 skal det etableres både utleiehytter og fritidsboliger. Det vil være vanskelig å etablere 

støyfølsom bebyggelse fullstendig utenfor gul støysone innenfor feltet. Det bør derfor heller gjøres en 

vurdering av endelig plassering av bebyggelsen slik at alle støyfølsomme rom har luftemulighet mot en stille 

side og tilgang til et utendørs oppholdsareal med støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone. 

Alternativt kan bebyggelsen utformes slik at nærmeste bebyggelse skjermer for bakenforliggende 

fritidsboliger. Alternativt kan heis plasseres slik at den ikke medfører støy til omgivelser, at heismotor 

skjermes, eller at det benyttes en mindre støyende heismaskin.  

Utbyggingsfelt 1 ligger støyutsatt både for dagens situasjon og ved etablering av ny barneheis ved det 

eksisterende anlegget.  

I fremtidig driftssituasjon vil anlegget ikke medføre ulemper for eksisterende bebyggelse med unntak av én 

fritidsbolig som ligger delvis støyusatt fra skiheisen som skal etableres nærmest det eksisterende anlegget i 

vest. Fritidsboligen ligger på gnr/bnr 2/1322 og er merket med grønn sirkel i figur 3, under. Støy ved 

fritidsboligen må hensyntas i den videre planleggingen av skianlegget, eksempelvis ved å flytte skitrekket 

lenger vekk fra boligen, benytte mindre støyende utstyr og eventuelt vurdere lokale støyskjerming for 

fritidsboligen.  
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Figur 3: Støyutsatt fritidsbebyggelse for fremtidig situasjon. 
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5 Anbefalinger knyttet til planarbeidet 

Beregnede støykart viser at det ikke forventes mye støy fra anlegget i fremtidig driftssituasjon utover 

snøproduksjonen som kun pågår over en periode på 2-3 uker sammenhengende. Som beskrevet i kapittel 

4.1 kan snøproduksjonen medføre ulemper grunnet sammenhengende arbeider på natt. I forbindelse med 

reguleringsplanarbeidene bør det legges føringer knyttet til snøproduksjonen slik at grenseverdier for 60 dBA 

kan legges til grunn til å produsere snø på natt over en begrenset periode på 2-3 uker per år.  

Det anbefales i utgangspunktet ikke å etablere fritidsboliger innenfor gul støysone fra driften fra anlegget. 

Endelig plassering av hytter bør etableres slik at disse fortrinnsvis ikke havner innenfor støysoner som 

beregnet for fremtidig driftssituasjon. Det påpekes at det må gjøres nye beregninger i en senere fasade 

basert på endelige plan/fasadetegninger, plassering av heis og type heismaskin.   
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6 Støy i anleggsfasen 

Detaljerte støyberegninger av anleggsarbeidene gjøres normalt når planene for anleggsgjennomføringen blir 

mer avklart. I denne fasen av prosjektet er informasjonen om anleggsgjennomføringen fortsatt på et 

overordnet nivå. Det er derfor ikke utført detaljerte støyberegninger for anleggsperioden ettersom 

det på nåværende tidspunkt ikke foreligger tilstrekkelig detaljerte fremdriftsplaner / faseplaner.  

Støy i anleggsfasen skal vurderes med hensyn på grenseverdier gitt i T-1442. Støygrensene for dag og 

kveld varierer avhengig av lengde på den totale driftsperioden, se tabell 7. For dag og kveld skjerpes dermed 

kravene med 5 dB for arbeider lenger enn 6 måneder. 

Tabell 6 og 7 viser anbefalte støygrenser utendørs for anleggsvirksomhet samt korreksjon for driftstidens 

lengde.  

Tabell 6: Anbefalte støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder ekvivalent lydnivå i dB 

(frittfeltverdi) utenfor rom for støyfølsom bruk. 

Bygningstype Støykrav på 

dagtid  

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) eller søn-

/helligdag  

(LpAeql6h 07-23) 

Støykrav på 

natt (LpAeq8h 

23-07) 

Fritidsbolig 65 dB 60 dB 45 dB 

LpAeq12, LpAeq4h og LpAeq8h er det ekvivalente (gjennomsnittlige) støynivået for hhv. dag, 

kveld og natt. 

 

Tabell 7: Skjerping for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde. 

Anleggsperiodens eller 

driftsfasens lengde  

Grenseverdiene for dag og kveld i 

tabell 7 skjerpes med  

Fra 0 til og med 6 uker  0 dB  

Fra 7 uker til og med 6 måneder  3 dB  

Mer enn 6 måneder  5 dB  

 

I et prosjekt som dette vil anleggsarbeidene vanligvis være lengre enn 6 måneder og dermed vil de 

strengeste grenseverdiene gjelde. Dersom flere arbeider berører samme «nabolag» samtidig eller like etter 

hverandre skal disse behandles som en sammenhengende periode. 
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Det er i utgangspunktet entreprenørens ansvar å planlegge arbeidene på en måte som ikke gir støyulemper 

for beboerne i nabolaget utover det som tillates i T-1442. Det er også entreprenørens ansvar å følge de 

foreskrevne rutiner for nabovarsel. Aktuelle avbøtende tiltak kan som regel være midlertidig støyskjerming 

eller voller. Bruk av støysvake anleggsmaskiner og tilpasninger i tidsrom for gjennomføring av særlig 

støyende anleggsarbeider er også viktige tiltak. Entreprenør skal i tillegg påse at gjeldende grenseverdier for 

vibrasjoner og rystelser ivaretas gjennom anleggsperioden.   

Særlig vil grenseverdien på natt som regel være vanskelig å oppfylle, og T-1442 anbefaler derfor at det ikke 

utføres støyende arbeider på nattetid. 

Støybelastningen vil være størst i områdene nær anleggsarbeidene og vil avta med avstand. Tabell 8 

 illustrerer omtrentlige avstander hvor støynivået fra typiske arbeidsprosesser kan forventes å gi 

overskridelse av grenseverdiene på dagtid (kl. 07–19) og kveldstid (kl. 19–23). Det skal som hovedregel ikke 

gjøres støyende arbeider ute i friluft om natten.   

Tabell 8: Omtrentlige avstander i flatt terreng hvor overskridelser av støygrenser kan forventes for noen 

typiske anleggsarbeider på dagtid (kl. 07-19) og kveldstid (kl. 07-19).  

Type arbeid   Avstand dagtid 

(meter)   

Avstand kveldstid 

(meter)   

Spunting   400 - 500   600 - 700   

Pigging   300 - 400   450 - 550   

Boring   200 - 300   300 - 400   

Gravemaskiner og dumpere - arbeider med steinmasser   200 - 300   300 - 400   

 

Det er imidlertid ikke uvanlig at beboere kan oppleve støyulemper selv om grenseverdiene er oppfylt. 

Ulemper som berørte naboer opplever ved bygg- og anleggsaktiviteter, kan ofte reduseres ved at 

anleggsansvarlig har en åpen dialog med naboer og lokale myndigheter. Fremdriften glir lettere når alle 

parter vet hva som er i vente, spesielt når bransjen kan vise til et allment og godt dokumentert 

beslutningsgrunnlag. Det anbefales derfor at beboerne i nærområdet varsles om arbeidet før dette starter. 

Hva varslingen bør inneholde er godt beskrevet i kapittel 4 i T-1442 og kapittel 4 i dens veileder M-128 for 

beskrivelse av varslingsrutiner ved overskridelse av støygrense. 
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Vedlegg 

- X01-01: Beregnet støynivå fra snøproduksjon for eksisterende anlegg, beregningshøyde 4 meter 

over terreng, Ln og Lmaks 

- X01-02: Beregnet støynivå fra snøproduksjon for fremtidig situasjon, beregningshøyde 4 meter over 

terreng, Ln og Lmaks 

- X01-03: Beregnet støynivå fra snøproduksjon for ved dobling av produksjonskapasitet, 

beregningshøyde 4 meter over terreng, Ln og Lmaks 

- X02-01: Beregnet støynivå for driften av eksisterende anlegg, beregningshøyde 4 meter over 

terreng, Lden 

- X02-01: Beregnet støynivå for driften av fremtidig anlegg, beregningshøyde 4 meter over terreng, 

Lden 

- Lydeffekt lansekanon 

 

Figur 4: Lydeffekt for beregning av støynivå fra snøproduksjon 












