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1 Innledning 
SINTEF har på oppdrag fra Miljødirektoratet analysert en rekke støykart som er beregnet med ulike metoder. 
Analysene er et ledd i et større arbeid med å forberede innføring av nye beregningsmetoder for støy fra 
samferdsel og industri i Norge. Dette er blant annet utløst av EU direktiv 2015/996/EC som innfører nye 
beregningsmetoder for såkalt strategisk støykartlegging. Dette er en spesiell kartlegging for rapportering av 
støybelastning på EU-nivå.  
 
Statens vegvesen har gitt vesentlige bidrag til prosjektet i form av delfinansiering av SINTEFs arbeid, 
tilrettelegging av beregningsgrunnlag, samt gjennomføring av supplerende beregninger. 
 
De nye metodene som omhandler støy fra veg, bane og industri, er kjent under navnet CNOSSOS-EU. 
Direktivet overstyrer imidlertid ikke nasjonale regelverk for arealplanlegging, bygging, støyskjerming eller 
lignende. Her står Norge fritt til å bruke andre metoder. 
 
Analysene er basert på følgende tidligere arbeid: 

• SINTEF prosjektnotat "Implementering av CNOSSOS-EU i Norge. Metodisk tilnærming", datert 
2017-12-06. 

• SINTEF prosjektnotat "Implementering av CNOSSOS-EU i Norge. Tilfeller for testberegning", datert 
2018-02-21. 

• Beregningsresultat fra to akustikk-rådgivere, i form av datafiler med beregnet utendørs støynivå for 
angitte områder, levert januar 2019. 

 
Dette notatet belyser kvalitetsmessige forhold ved innføring av ny beregningsmetodikk i Norge. Det er ment 
å gi et faglig grunnlag for myndighetenes valg av fremtidige metoder. Vurderingene inkluderer metodenes 
grunnleggende ytelse og usikkerheter knyttet til praktisk bruk ved støykartlegging. 
 
Et utgangspunkt for analysene er at de eksisterende beregningsmetodene for veg, bane og industri, som ble 
etablert midt på 1990-tallet, ansees å være utdaterte og modne for utskifting. CNOSSOS-EU ansees å være 
en mer nøyaktig metode som anvender nyere kunnskap om støyutbredelse. I tillegg har vi Nord 2000 som er 
etablert som en avansert metode for støykartlegging, utviklet spesielt for nordiske forhold. Valget av 
fremtidig metodikk for Norge synes derfor i realiteten å stå mellom  
 

• å bruke CNOSSOS-EU alene, eller  
• å bruke CNOSSOS-EU til strategisk støykartlegging, og Nord 2000 til kartlegging for andre formål. 
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2 Testberegninger 

2.1 Uavhengige beregninger av støykart 
Det er utført beregninger i henhold til spesifikasjonene i SINTEF prosjektnotat "Implementering av 
CNOSSOS-EU i Norge. Tilfeller for testberegning", datert 2018-02-21. To uavhengige akustikk-rådgivere 
har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å beregne støy for samme område med tre alternative metoder. 
Metodene er Nordiske metoder av 1996, CNOSSOS-EU og Nord 2000. Tre områder er valgt, et i Oslo som er 
sammensatt av mange utbredelsesforhold, et i Ullensaker som er preget av store støyskjermer, og et i 
Vaksdal med stort sett åpen lydutbredelse. Rådgiverne har med andre ord utført samme oppgave, basert på 
samme spesifikasjon og samme datagrunnlag. De har imidlertid stått fritt til å velge beregningsverktøy og 
praktisk tilnærming, i henhold til sin vanlige praksis for oppdrag med støykartlegging.  
 
Det har vært et poeng at beregningene blir uavhengige. Rådgiverne er derfor bedt om ikke å samarbeide. Det 
har ikke vært et mål å vurdere rådgivernes arbeid som sådan, utover en innbyrdes sammenligning for å 
belyse forhold omkring reproduserbarhet. Vi velger derfor å holde dem anonyme i dette notatet, og benevne 
dem som rådgiver A og rådgiver B. Utover dette har Vegdirektoratet gjort beregning av vegtrafikkstøy for de 
samme områdene, ved hjelp av Norstøy, som er Statens vegvesens beregningsverktøy for støykart basert på 
Nord 2000. 
 
Begge rådgiverne har lagt ned et meget omfattende og systematisk arbeid. De har utført beregninger for tre 
støykildetyper, kombinert med tre områder, kombinert med tre beregningsmetoder pluss to vær-varianter. 
Hver rådgiver har dermed levert resultater for 45 (3x3x[3+2]) støykart med fra 20 000 til 80 000 
beregningspunkter i hvert kart, pluss støynivå for en stor mengde ekstra fasadepunkt. De bekrefter at de ikke 
har samarbeidet, med unntak av en avklaring av kildenivå for jernbane i CNOSSOS-EU-metoden, som var 
avklart på forhånd med oppdragsgiver og SINTEF. 
 
Rådgiver A har benyttet dataverktøyet Cadna A til de fleste beregningene. Verktøyet har vel-etablerte rutiner 
for beregning etter de nordiske metodene av 1996. Det har en implementering av CNOSSOS-EU som 
leverandøren oppgir å være eksperimentell. Den er ikke ferdig testet, og neppe oppdatert med siste endringer 
i bakenforliggende metodebeskrivelse. Cadna A har ingen brukbar implementering av Nord 2000. Rådgiver 
A har derfor valgt å bruke verktøyet SoundPlan til Nord 2000 beregningene. Denne implementeringen er 
primært utviklet for bruk i Danmark, der metoden har vært offisiell i en årrekke. 
 
Rådgiver B har benyttet dataverktøyet SoundPlan til alle beregningene. Også dette verktøyet har vel-
etablerte rutiner for beregning med de nordiske metodene av 1996. Og også her er implementeringen av 
CNOSSOS-EU oppgitt å være eksperimentell, uten grundig oppdatering og testing. 
 
Vi (SINTEF) har lastet inn alle beregnede støynivå i et dataverktøy som viser støyen som fargekart med fast 
felles skala. Verktøyet viser også differanse mellom to kart, for innbyrdes sammenligning. Vi har gjengitt 
serier med støykart og differansekart i ni vedlegg til dette notatet (Vedlegg A – Vedlegg I). 
Sammenligningene er satt opp systematisk langs to akser: 
 

• Innbyrdes parvis sammenligning mellom ulike rådgivere (samme metode) 
• Innbyrdes parvis sammenligning mellom ulike beregningsmetoder (samme rådgiver) 

 
Beregningsresultatene er presentert i kapittel 3 
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2.2 Samarbeid om å finne årsaker til avvik 
De innledende sammenligningene avdekket at det i de fleste tilfellene er god overensstemmelse på tvers av 
metoder og rådgivere for korte, åpne avstander mellom kilde og mottaker. Men på lengre avstander når 
lydutbredelsen påvirkes av skjerming og refleksjoner er det til dels veldig store avvik. Ofte opp til 10 dB 
eller mer. Det er store innbyrdes avvik både mellom de tre beregningsmetodene og mellom rådgiverne når de 
regner med samme metode.  
 
Det var i utgangspunktet ikke klart om avvikene kunne tilskrives ulik tolkning / import av grunnlagsdata, om 
de hadde sammenheng med verktøy / implementering, eller om de skyldtes andre forhold.  
 
De innledende resultatene for vegtrafikkstøy ble presentert og diskutert i et møte den 25. mars 2019, mellom 
Vegdirektoratet, SINTEF og de to rådgiverne. Det ble besluttet at de to rådgiverne gjør et begrenset arbeid 
der de samarbeider om å vurdere beregningene. Hensikten er å avdekke eventuelle umiddelbare forklaringer 
på avvikene som finnes mellom dem, spesielt for 1996-metodene.  
  
Deler av resultatene ble også presentert og diskutert i er workshop i København den 1. april 2019, der 
deltakerne representerte miljø-myndigheter, kildeeiere og akustikk-eksperter fra alle de nordiske landene. 
Her kom det opp et spørsmål om Nord 2000 beregningene burde vært gjort med en representativ 
værstatistikk i stedet for moderat inversjon som skal representere gunstig lydutbredelse. For å undersøke 
dette nærmere ble rådgiver B bedt om å utføre tilleggsberegninger for Oslo, med Nord 2000 metode og nye 
parametere for meteorologi. I den nye beregningen er det lagt inn en værstatistikk med 2,5 m/s vind med en 
like stor hyppighet for alle himmelretninger.  
 
På workshop-en i København deltok representanter for SoundPlan, som frivillig tilbød seg å se nærmere på 
de beregningene som er gjort med deres verktøy.  
 
Vi har videre drøftet problemstillingene med personer på NTNU som har inngående kjennskap til 
CNOSSOS-EU 
 
Resultatene fra rådgivernes vurdering, tilleggsberegninger, analyser fra SoundPlan og kommunikasjon med 
NTNU er inkludert i kapittel 3. SINTEFs videre drøfting av disse og andre funn er gjort i kapittel 4. 
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3 Beregningsresultater 
Vi har lastet inn alle beregnede støynivå i et dataverktøy som viser støyen som fargekart med fast felles 
skala. Vi har lagt vekt på å sammenligne støykartene, to og to. Vedlegg A til vedlegg I gjengir serier med 
slike støykart og differansekart. Vedleggene er ordnet etter støykilde (veg, bane og industri) og sted (Oslo, 
Ullensaker, Vaksdal). I hvert vedlegg er en serie med sammenligninger, ordnet med én sammenligning per 
side. Hver side har tre støykart: venstre kart, høyre kart og differansen mellom dem (høyre kart minus 
venstre kart).  
 
Kartene har en fast fargeskala med kontinuerlige nyanser fra 40 dB til 90 dB LDEN. Fargeskala for 
differansekartene går fra -10 til +10 dB. Negative differanser (der høyre kart har lavere LDEN enn venstre 
kart) har jevne nyanser av blå farge. Positive differanser (der høyre kart har høyere LDEN enn venstre kart) 
har jevne nyanser av rød farge. Områder der venstre og høyre kart har samme LDEN (differansen er null) har 
hvit farge. 
 
De tre første sidene i hvert vedlegg gjengir innbyrdes sammenligning mellom de to rådgiverne, når de bruker 
samme beregningsmetode. De to neste sidene viser overgang fra Nord 96 til CNOSSOS-EU ifølge hver av 
rådgiverne. Deretter følger to tilsvarende sider med overgang fra Nord 96 til Nord 2000 SoundPlan. For de 
vedlegg som gjelder vegtrafikk følger så to sider med ditto overgang fra Nord 96 til Norstøy pluss to sider 
med sammenligning mellom Nord 2000 SoundPlan og Norstøy. Siste side i hvert vedlegg er en 
sammenligning mellom CNOSSOS-EU og Nord 2000 SoundPlan. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi har justert støynivået for enkelte av kartene for vegtrafikk. Det er for å 
eliminere virkningen av eventuelle forskjeller i kildenivå. Kildestyrken er i stor grad er et nasjonalt / lokalt 
anliggende som i praksis bestemmes av ytre parametere fra tilfelle til tilfelle. Justeringen er dermed en slags 
kalibrering som fører til at de viste sammenligningene får søkelys på lydutbredelse, som er det mest 
vesentlige forholdet å vurdere ved valg av beregningsmetode. Vi har imidlertid ikke gjort lignende 
justering/kalibrering av kildenivå for jernbane og industri. 
 
Vedleggene omfatter en stor mengde beregninger og en stor mengde sammenligninger. Det er for omfattende 
å utbrodere alle detaljer som kan avledes av resultatene. Vi begrenser oss i stedet til en kort oppsummering, 
der vi påpeker funn som vi mener er relevante for prosjektets formål.  
 
Overordnede forhold 

• Oslo-tilfellet er svært komplisert, og utløser mange krevende kombinasjoner av skjerming, 
refleksjoner, bakke/vær-effekter o.l., ofte over lange avstander. De viste støykartene er begrenset til 
en avstand på ca. 1 km fra veg- eller jernbanekilden. 

• Ullensaker er et rendyrket tilfelle med kraftig støykilde og massiv støyskjerming. 
• Vaksdal er et tilfelle med åpent landskap med relativt kort lydutbredelse, men med noen forekomster 

av skjerming fra bygninger og terreng. 
• Gjennomgående for alle resultatene er at det er liten innbyrdes variasjon mellom metodene, for 

beregning av støynivå på kort og mellomlang avstand, i åpent terreng med fri sikt fra kilde til 
mottaker. 

• Beregningene med CNOSSOS-EU og Nord 2000 var gjort med to værmodeller, en for gunstig 
lydutbredelse og en med mer realistisk lydutbredelse. Resultatene viser at det er en liten, men 
systematisk, forskjell mellom disse værmodellene. For å begrense datamengden har vi valgt å gå 
videre med bare én av dem, nemlig realistisk lydutbredelse. Vurderingen er at den er tilstrekkelig til 
å belyse de forholdene som er av betydning for prosjektets mål. 
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Veitrafikk Oslo (vedlegg A) 
• Rådgiver B får gjennomgående høyere støyverdier enn rådgiver A 

o Forskjellene er relative store med Nord 96 
o De er ekstra store med CNOSSOS-EU 
o De er moderate / små med Nord 2000 (SoundPlan) 
o Avvikene kan trolig forklares med  

 Ulik tolkning / modellering av tunnelåpning 
 Ulik modellering av vegoverflate og markslag 

o Det er tvilsomt om ulik implementering av metodene i de anvendte verktøyene kan være en 
god forklaring på avvikene 

• Overgang fra Nord 96 til CNOSSOS-EU gir bare små/moderate endringer i støynivå (rådgiver A) 
• Overgang fra Nord 96 til Nord 2000 (SoundPlan) gir betydelig lavere støynivå  

o Avviket kan reduseres noe med bruk av jevn vindstatistikk i stedet for moderat inversjon 
(resultat av tilleggsberegning) 

• Overgang fra Nord 96 til NorStøy gir jevnt over noe lavere støynivå. 
 
Vegtrafikk Ullensaker (vedlegg B) 

• Det er nogen lunde grei overensstemmelse mellom rådgiverne, for alle metodene 
o Avvik kan skyldes ulik modellering av markslag, skjerming og refleksjon 

• CNOSSOS-EU gir noe høyere støynivå bak skjerm enn Nord 96. 
• Nord 2000 (SoundPlan) gir betydelig lavere støynivå bak skjerm enn Nor 96. 
• NorStøy gir også lavere støynivå bak skjerm, men ikke så mye lavere som Nord 2000 (SoundPlan) 
• NorStøy har et mer uryddig bilde av reflektert lyd bak skjerm, enn de andre modellene 

o Dette kan sannsynligvis tilskrives forenklet behandling av horisontal diffraksjon i NorStøy 
 
Vegtrafikk Vaksdal (vedlegg C) 

• Rådgiver B får gjennomgående litt høyere støynivå enn rådgiver A 
o Det vises litt for Nord 96 
o Det er tydeligere for CNOSSOS-EU 
o Det er til dels kraftig for Nord 2000 (SoundPlan) 

• Forskjellene kan skyldes ulik tolkning av vegdekke og/eller markslag i området. 
• Det er liten forskjell i resultat mellom Nord 96 og CNOSSOS-EU 
• Nord 2000 kommer ut med betydelig lavere støynivå enn Nord 96 

 
Jernbane Oslo (vedlegg D) 

• Rådgiver B får gjennomgående høyere støynivå enn rådgiver A. 
o Avvikene er moderate, men systematiske, for nordisk metode av 1996 
o Avvikene er til dels meget store for CNOSSOS-EU og Nord 2000 
o Utbredelses-mønsteret er også ganske forskjellig fra CNOSSOS-EU til Nord 2000 
o Det er uvisst hva som forårsaker disse forskjellene, men for CNOSSOS-EU sin del kan de 

skyldes at implementeringen ikke er ferdigstilt / verifisert 
o Det er relativt god/konsistent overensstemmelse mellom nordisk metode av 1996 og 

CNOSSOS-EU (rådgiver A), selv om avvikene i flere områder er opptil 3-4 dB. 
• Nord 2000 gir betydelig lavere støynivå enn nordisk metode av 1996, på avstander over 200-300 

meter fra jernbanelinjen. 
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Jernbane Ullensaker (vedlegg E) 
• Det er store avvik mellom resultatene til de to rådgiverne når de bruker samme metode 

o For både nordisk metode av 1996 og for CNOSSOS-EU får rådgiver B betydelig høyere 
nivå bak skjerm, enn rådgiver A. 

o For Nord 2000 er bildet annerledes. Rådgiver B får betydelig lavere støynivå enn rådgiver 
A, særlig foran støyskjermene. 

o Det er uvisst hva som kan forårsake disse forskjellene. 
• Det er god overensstemmelse mellom nordisk metode av 1996 og CNOSSOS-EU (rådgiver A) 
• Nord 2000 gir både betydelige lavere og betydelig høyere støynivå enn nordisk metode av 1996. 

Men det er betydelig forskjell mellom de to rådgiverne. 
 
Jernbane Vaksdal (vedlegg F) 

• Det er liten forskjell mellom resultatene til de to rådgiverne når de bruker nordisk metode av 1996, 
med unntak av mindre områder som er skjermet av bygninger og noe hellende terreng, der rådgiver 
A får lavere støynivå. 

• For CNOSSOS-EU og Nord 2000 er det lignende resultat, selv om unntakene i skjermede områder er 
noe større både i støynivå og utbredelse. 

• CNOSSOS-EU kan se ut som gir høyere nivå enn nordisk metode av 1996, men det kan skyldes 
manglende innjustering av kildestyrke. 

• Nord 2000 gir mer tydelig økning av støynivået sammenlignet med nordisk metode av 1996, med 
unntak av for skjermede områder der støynivået avtar. 

• Noen underlige striper og prikker i støykartet for rådgiver B skyldes antakelig sporadiske tilfeller av 
numeriske feil i algoritmene.  

 
Industristøy Oslo (vedlegg G) 

• Industristøykilden i Oslo er plassert høyt over bakken, men på lokal bygningsfasade som kan påvirke 
lydutbredelsen betydelig. Øvrige støyskjermer i nærheten av kilden vil ha mindre betydning. 

• Det er dårlig overensstemmelse mellom rådgiverne når de beregner med samme metode.  
o En årsak kan være at enkelte deler av spesifikasjonen av støykilde er uklar og overlater mye 

til rådgiverens frie faglige skjønn. 
o Rådgiver B får mye høyere støynivå enn rådgiver A når det beregnes med Nordisk metode 

for industristøy, eller med Nord 2000. Forholdet er motsatt når det beregnes med 
CNOSSOS-EU. 

• Det er usikkert om overgang fra nordisk metode for industristøy til CNOSSOS-EU vil gi høyere, 
lavere elle uendret støynivå. Usikkerheten bunner i at rådgiverne får store innbyrdes forskjeller som 
muligens kan skyldes forskjellig modellering av støykilden i de ulike metodene. 

• Overgang fra nordisk metode for industristøy til Nord 2000 vil gi betydelig lavere støynivå for store 
områder. 

 
Industristøy Ullensaker (vedlegg H) 

• Kilden for industristøy på Ullensaker er plassert på et punkt lavt over vegbanen. Støykartet preges 
derfor av den solide støyskjermingen som beskytter bebyggelsen øst for vegen. 

• Ved innbyrdes sammenligning mellom rådgiverne fremkommer er blå-rødt mønster omkring 
kildepunktet som skyldes litt avvik i plassering av kilden. 

• Lydutbredelsen bak støyskjermen viser et spraglete mønster som skapes av avvik i refleksjonsforhols 
mellom bygningene. Det er uklart om dette kan føres tilbake til plassering av kilden, eller skyldes 
andre forhold som for eksempel innlesing og tolking av bygningsdata. Disse støykartene er 
imidlertid en god illustrasjon på viktigheten av å ha gode modeller for refleksjon i områder som er 
beskyttet av støyskjerming. 
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• Overgang fra nordisk metode for industristøy til CNOSSOS-EU vil gi både høyere og lavere nivå 
bak skjermen, avhengig av detaljer i refleksjonsforholdene. 

• For områder som ikke er skjermet vil overgang fra nordisk metode for industristøy til CNOSSOS-
EU ikke gi større endring i beregnet støynivå. 

 
Industristøy Vaksdal (vedlegg I) 

• Industristøykilden i Vaksdal er plassert relativt høyt over bakken i utkanten av beregningsområdet. 
Støyen får relativt fri utbredelse inn i beregningsområdet, og vil påvirkes lite av bakke- og 
værforhold. 

• Om man tar høyde for manglende kalibrering av kilden, er det god overensstemmelse mellom de to 
rådgivernes resultat for alle metodene. 

• Unntaket er mindre skjermede områder lokalt bak bygninger, der rådgiver B får høyere støynivå enn 
rådgiver A. 

• Overgang fra nordisk metode for industristøy til CNOSSOS-EU vil knapt gi merkbar endring i 
beregnet støynivå. 

• Overgang fra nordisk metode for industristøy til Nord 2000 kan medføre en mindre endring i 
beregnet støynivå, med unntak av bak skjermende bygninger der nivået vil bli tydelig lavere. 

 
Sammenfattet oversikt 
På de to følgende sidene har vi prøvd å lage en sammensatt oversikt over hvordan de beregnede støykartene 
vil endres ved en overgang fra nåværende metoder fra 1996 til nye metoder. Den første siden gjelder 
overgang til CNOSSOS-EU, og den andre gjelder Nord 2000 (Norstøy for veg). Hver side vises 9 
differansekart for matrisen 3 kildetyper ganger 3 beregningssituasjoner. Rød farge indikerer at beregnet støy 
vil øke, blå farge at den vil avta, og hvit farge indikerer at det ikke vil bli noen forskjell. Som det fremgår av 
foregående analyse, vil en slik oversikt kunne avhenge av hvilke valg/tolkninger rådgiveren gjør og hvilke 
verktøy/implementering som anvendes. Vi har skåret gjennom ved å velge det differansekartet som viser 
minst endring. Tanken bak er at innbyrdes avvik mellom rådgivere og verktøy er mulig å forklare og 
korrigere. Vi antar at sammenligningen med minst differanse kan være en representativ kandidat for 
resultatet etter en slik korrigering. 
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3.1 Rådgivernes kommentarer om mulige årsaker til avvik 
De to rådgiverne har gjort et begrenset arbeid der de samarbeider om å vurdere beregningene. Hensikten er å 
avdekke eventuelle umiddelbare forklaringer på avvikene som finnes mellom dem, med særlig vekt på 1996-
metodene. Disse metodene har vært gjeldende i Norge i en årrekke, og rådgiverne har lang erfaring med 
dem. Den begrensede innsatsen ble konsentrert om vegstøy i Oslo-tilfellet. Den har ført til at rådgiverne 
foreslår følgende kommentarer til avvikene. 
 
Etter å ha startet med å undersøke innstillinger uten å finne en klar syndebukk, har vi gått videre til å 
undersøke resultatene og sett på enkelte punkters delkildebidrag. Dette avdekket at rådgiver B har et 
vesentlig bidrag fra støy fra tunnelmunninger. som stedvis ligger >10 dB over andre bidrag. Det at rådgiver 
B har valgt å modellere tunnelmunningene er sannsynligvis hovedårsaken til at resultatene for veitrafikkstøy 
for Oslo ligger såpass mye høyere enn resultatene fra rådgiver A. 
  
Det er litt utfordrende å undersøke beregningsinnstillinger grundig, ettersom Cadna/A (CA) og SoundPlan 
(SP) er lagt opp forholdsvis forskjellig mtp. hvilke innstillinger som er tilgjengelig for bruker o.l. 
De forskjellene som er avdekket er antatt å ha forholdsvis liten relevans, sett i forhold til ovennevnte 
tunnelstøy. Noen utvalgte forskjeller er imidlertid gjengitt under. 
 
-  Søkeavstand er litt forskjellig, men over 3000 m i begge tilfeller, og således ikke særlig relevant. 
-  Tillat avvik er 0,5 dB for begge, men i SP har vi angitt at denne gjelder per source group, mens den gjelder 
per kilde i CA. 
-  I CA er gridpunktene ikke interpolert, men beregnet uavhengig av hverandre. For beregningene i SP er det 
benyttet 9x9 grid med 0,1 dB toleranse for avvik. Burde ikke medføre annet enn neglisjerbare forskjeller. 
-  For bakkeabsorpsjon er det benyttet et litt grovere kart i SP enn i CA (grunnet overlappende grunnlag), 
men i hovedsak er det vann- og veiområder som er satt til hard mark i begge beregningene. Jernbane er satt 
som myk mark i CA, men som hard mark i SP. 
-  Lufttemperatur for industristøymetoden er satt til 10° C i CA, men 15° C i SP. Ellers er det en viss 
sannsynlighet for at implementasjonen av industristøymetoden er noe forskjellig fra CA til SP, blant annet 
kan metode for luftabsorpsjon velges i SP.  
-  CA åpner for flere valg når det gjelder hvordan kilder skal håndteres. 
 
For område Ullensaker er tunnelstøy ikke aktuelt, og resultatene bør der være mer sammenlignbare. For 
område Vaksdal, der tunnelstøy er eksplisitt etterspurt, er støy fra tunnelmunninger modellert som flatekilde 
i Cadna A, av rådgiver A. I SP (rådgiver B) brukes et tunnelobjekt der programvaren finner kildestyrke og 
direktivitet. Så også her bør resultatene være noe mer sammenlignbare enn hva som er tilfelle for 
veitrafikkstøy for område Oslo. 
 
Det ble ikke avdekket noen opplagte feil i noen av beregningene. Dette peker mot at alle resultatene må 
ansees som gyldige svar på oppgaven. Avvikene avdekker et klart behov for tydeligere presisering av 
betingelsene for denne typen beregningsoppdrag, og et minst like klart behov for etablering av bedre 
retningslinjer for beregning av støykart. Dette synes helt nødvendig for å oppnå akseptabel reproduserbarhet 
for tilfeller med kompliserte utbredelsesforhold og lang avstand. 
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3.2 Tilleggsberegninger med vindstatistikk i Nord 2000 
Under diskusjonen av resultatene i workshop-en i København kom det opp et spørsmål med utgangspunkt i 
dansk erfaring med bruk av værstatistikk i Nord 2000: "Burde Nord 2000 beregningene vært gjort med reell 
vindstatistikk i stedet for moderat inversjon (+2˚C/100m) som skal representere gunstige lydutbredelse?" For 
å undersøke dette nærmere ble rådgiver B bedt om å utføre tilleggsberegninger for Oslo, med Nord 2000 
metode og nye parametere for meteorologi. I den nye beregningen er det lagt inn en værstatistikk med 2,5 
m/s vind med en like stor hyppighet for hver av de åtte kompass-retningene (N-NØ-Ø-SØ-S-SV-V-NV). 
Resultatet viser at på lang avstand med skjerming og refleksjon vil jevn vind fordelt på alle himmelretninger 
gi ca. 2-3 dB høyere vegtrafikkstøy enn første værmodell med konstant moderat inversjon. På kort avstand i 
åpent landskap er det to værmodellene stort sett likeverdig. For jernbanestøy og industristøy gir de to 
værmodellene nogen lunde samme resultat uansett utbredelsesforhold. 
 

3.3 Analyser utført av SoundPlan Danmark 
På workshop-en i København deltok representanter for SoundPlan, som frivillig tilbød seg å se nærmere på 
de beregningene som er gjort med deres verktøy. De har derfor fått tilgang til alle beregningene, og har lagt 
ned et betydelig arbeid med å belyse og kommentere avvikene. Vedlegg J inneholder en full gjengivelse av 
deres tilbakemeldinger. De oppsummerer slik: 
 
Som det fremgår, så er der en række forhold, der påvirker beregningsresultaterne og ikke kun 
beregningsmetoderne. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at drage en konklusion omkring selve 
metoderne ud fra de viste støjkort til mødet, da forskellene vurderes i betydeligt omfang at skyldes 
forskellige input- og beregningsparametre. 
  
Det man kan konkludere er, at hvis/når man ønsker at skifte beregningsmetode, så er det meget 
vigtigt/afgørende med en detaljeret beskrivelse (User Guide) til den nye metode, som også bør indeholde 
nogle standard anbefalinger til beregningsindstillinger. 
De norske konsulenter har primært erfaring med de gamle nordiske metoder, og har formentlig ikke samme 
fortrolighed med brugen af Nord2000 og CNOSSOS. Hvilket vil medføre forskelligheder, som er helt 
forståeligt, og som jeg forstod til mødet, så var denne forskel i brugen af metoden og software også en del af 
øvelsen. 
  
Vi kunne anbefale, at der fastsættes nogle helt præcise inputparametre og beregningsindstillinger i de 
allerede opbyggede modeller, og på denne måde vil man bedre kunne sammenligne de forskellige metoder.  
Hvis man ønsker at sammenligne beregningsresultaterne med egentlige målinger, så bør 
beregningsresultaterne først være grundigt kvalitetssikret. 
  
Alternativt kunne man opstille nogle mere simple testcases, hvor der var muligt at teste de forskellige 
metoder. I Danmark findes der en række af sådanne testcases, og certificerede konsulenter testes løbende i 
”sammenlignende målinger/beregninger”, hvilket omfatter både beregninger og måling af industristøj, men 
også beregning af vej- og jernbanestøj. 
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3.4 Samråd med NTNU 
Vi har ved et par anledninger drøftet problemstillingene med personer på NTNU med kompetanse på 
utendørs lydutbredelse, og med inngående kjennskap til CNOSSOS-EU (først og fremst professor Guillaume 
Dutilleux). Fra dette har vi notert oss følgende forhold som kan være av betydning: 
 

• Det er i den senere tiden gjort oppretting av påviste feil i CNOSSOS-EU. Dette gjelder bl.a. 
kildenivå for vegtrafikkstøy, og diffraksjon over skjermende bygninger. Det er usikkert om disse 
oppdateringene er med i de versjonene av Cadna A og SoundPlan som er brukt i denne studien. 

• CNOSSOS-EU er som kjent begrenset til heloktav frekvensoppløsning. Den er imidlertid utviklet på 
basis av den franske metoden NMPB2008 som har full frekvensoppløsning i 1/3-okatvbånd. Det er 
følgelig teknisk sett ukomplisert å innføre 1/3-oktavbånd som en opsjon i CNOSSOS-EU. Dette kan 
være aktuelt bl.a. for å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet ved prosjektering av innendørs støy for norsk 
byggetradisjon med lette trekonstruksjoner. 

• Beskrivelsen av alle beregningsmetodene, inklusive CNOSSOS-EU, er ikke tilstrekkelig spesifikk på 
hvordan lydbaner skal beregnes i kompliserte tilfeller som inkluderer refleksjon. Dette handler om 
såkalte path-finding algoritmer som i dag er overlatt til den enkelte programvareutvikler å utvikle i 
tilknytning til implementeringen av metoden. Denne typen algoritmer beholdes gjerne hemmelig av 
programvareleverandørene, som forretningskritisk informasjon. Mangel på standardisering av 
algoritmer for path-finding er en kilde til avvik mellom ulike verktøy for støykartlegging, selv om 
metoden er den samme. 

• Et pågående mastergrad-arbeid ved NTNU ser på likheter og forskjeller mellom de tre aktuelle 
beregningsmetodene. Foreløpige resultat indikerer at det er liten forskjell mellom CNOSSOS-EU og 
Nord 96 på korte avstander, men at begge avviker noe fra Nord 2000. 
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4 Drøfting 

4.1 God overensstemmelse nær kilden 
Et viktig funn i denne analysen er at det er god overensstemmelse (innenfor et par dB) mellom de ulike 
metodene, når avstanden mellom kilde og mottaker er kort (noen ti-talls meter) og det ikke er vesentlige 
innflytelse av støyskjerming og kompliserte refleksjonsforhold. Dette er stort sett situasjoner med frie 
siktlinjer og relativt høye støynivå. Forholdene er representative for den typen områder der støyen har størst 
negative konsekvenser for eksponerte mennesker. Metodene ser ut til å ha gjennomgående god nøyaktighet i 
disse tilfellene. Overgang til ny beregningsmetode har få konsekvenser her, og det er neppe noen 
grunnleggende forskjell i teknisk kvalitet mellom CNOSSOS-EU og Nord 2000. 

4.2 Stor spredning på lang avstand og i skjermede områder 
Et annet sentralt funn er at det er store sprik i resultatene for områder som er skjermet, og særlig i 
kombinasjon med sideveis refleksjon som slipper lyd inn bak skjermene. Sprikene er overraskende store, 
gjerne i størrelsesorden 10 dB eller mer. Og, de opptrer tilsynelatende uavhengig av både beregningsmetode 
og brukerens erfaring / ekspertise.  
 
I analysen foreligger det så langt ingen endelige uttømmende forklaringer på årsakene til avvikene. Det er 
imidlertid identifisert en rekke mulige årsaker, som sannsynligvis kan forklare avvikene. 
 

• Avvik mellom rådgiverne (samme metode) kan skyldes: 
o Rådgiver B har valgt å inkludere vegtrafikkstøy fra tunnelåpning i Oslo. Tunnelstøyen blir 

dominerende i store deler av de stille områdene bak støyskjermene nord for E18. Rådgiver A 
har ikke inkludert tunnel-støy. Avviket er tydeligst for Nord 96-metoden som i 
utgangspunktet ikke er designet for å regne på tunnel-støy. Dette avviket ville vært unngått 
med klar spesifikasjon om når/hvor tunnelstøy skal beregnes, og bruk av en 
beregningsmetode som inkluderer tunnelstøy. 

o Det er noe uklar praksis i bruk av en rekke beregningsparametere som er tilgjengelige i de 
anvendte beregningsprogrammene. Parametere som søkeavstand, tillatt avvik, interpolering i 
gridpunkter, oppløsning i bakkeabsorpsjon, lufttemperatur og kildehåndtering er bl.a. påvist 
som mulige kilder til avvik. Denne typen avvik ville vært unngått med veiledninger som 
bestemmer entydig hvilke konkrete settinger brukerne av de ulike programmene skal 
anvende. Slik veiledning må i så fall være spesifikk for hvert regneprogram. Det vil 
imidlertid redusere brukerens rom for eget faglig skjønn. Og det vil kreve en viss grad av 
synkronisering mellom veiledningen og programvareleverandørenes oppdatering av 
beregningsverktøy. 

o Resultatene tyder på at data for omgivelsene tolkes og utnyttes ulikt. Avvik i skjerming fra 
bygninger antyder at det er ulik praksis i hvilke bygninger som inkluderes for 
skjermvirkning og refleksjoner. Mindre avvik over større ubebygde flater antyder også at 
data for topografi og bakkeoverflate tolkes forskjellig. Det er uklart om dette skyldes 
tolking/bruk av gitte inngangsdata, begrensninger/muligheter i programvaren, 
redigeringer/tillegg fra rådgiverens side, eller en kombinasjon av disse. Å unngå avvik av 
denne typen handler delvis om å lage veiledninger som spesifiserer hvordan inngangsdata 
bør tolkes og anvendes. Også her kan koordinering med programvareleverandørene igjen 
være viktig. Men det handler også om hvilke data som skal brukes og hvilke som skal 
utelates i gitte tilfeller, og hva som kan forenkles inklusive spesifikasjon av 
forenklingsalgoritmer. Skal man sikre full overensstemmelse er det behov for at også disse 
forholdene ensrettes på en praktisk fungerende måte. 
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• Avvik mellom metodene (samme rådgiver) 
o Forskjellige metoder skal gi forskjellig resultat. Hensikten med å utvikle nye metoder er å 

overkomme utilstrekkeligheter i eldre metoder. Og å ta hensyn til flere spesifikke forhold 
enn det som er dekket av de gamle. 

o Avvikene mellom 1996-metodene og CNOSSOS-EU handler primært om at CNOSSOS-EU 
beregner diffraksjon (skjerming) på en mer korrekt måte, og at den har et design som bedre 
gjenspeiler en teoretisk forståelse av lydbølger i luft. I tillegg har den mer presis modellering 
av støykildene og en bedre spektral oppløsning, særlig for vegtrafikk der Nord 96 bare 
regner på A-veid lyd. Avvikene ligger nogen lunde innenfor forventet område, når vi holder 
oss til den rådgiveren som viser best samsvar. Avvikene som er vist på side 12 fremstår som 
troverdige. 

o Nord 2000 metoden går grundigere inn i fysisk forståelse av lydutbredelse, enn CNOSSOS-
EU. Den er mer detaljert på hvilke parametere den inkluderer, og har en tettere kobling til 
grunnleggende teori for lydbølger i utendørs omgivelser. Den forventes i utgangspunktet å 
være mer nøyaktig enn CNOSSOS-EU for situasjoner der detaljene i omgivelsene er kjent. 
Den har også høyere presisjon i form av bruk av 1/3-oktavbånd og utvidet spektrum ved lave 
frekvenser. Avvikene mellom testberegningene for Nord 2000 og CNOSSOS-EU er 
imidlertid så store at de neppe kan forklares av forskjellige algoritmer i metoden. Det er 
grunn til å anta at avvikene i stor grad skyldes avvik i inngangsdata. Dette støttes av 
tilleggsberegningene med alternative værparametere. Innsatsen bak denne analysen er 
imidlertid ikke omfattende nok til å konkludere. Det trengs mer testing om man ønsker å 
avklare evt. avvik på grunn av input-data, og deretter forklare resterende avvik ut fra 
forskjeller i metodene. 

 
Det synes nærliggende å møte problemet med avvik mellom rådgiverne ved å lage gode veiledninger som 
tvinger programvareutviklere og brukere til å gjøre alt på samme måte. Standardisering av algoritmer for 
path-finding hører hjemme her. Veiledningene bør utformes slik at de fungerer godt for kompliserte 
oppgaver som vi har i vår studie. Løsningen bør også inkludere standardisering av grunnleggende inputdata 
for topografi, bygningsmasse, værforhold etc., i den grad det er praktisk mulig. Dette vil redusere muligheten 
for sprik, og hindre at det kan skapes flere avvikende svar på en og samme oppgave. Men det vil neppe 
fjerne usikkerheten i krevende omgivelser, og heller ikke eliminere faren for "uforklarlige" variasjoner i 
beregnede støykart for skjermede områder med mye bebyggelse.  
 
Men det synes også å være behov for forbedrede metoder som fungerer godt for kompliserte tilfeller. Dette 
kan være tema for videre forskning, gjerne med empirisk tilnærming med omfattende måling av virkelig 
støyeksponering i urbane omgivelser. 

4.3 Problemstilling omkring diffus støy 
Vi finner grunn til å problematisere utviklingen av beregningsmetoder for utendørs støy, de siste 20 årene. 
Den foreliggende analysen avdekker store variasjoner for områder med komplisert lydbilde der både 
skjerming og refleksjon er fremtredende. Dette handler om relativt store områder i by-bebyggelse, som er 
mer eller mindre skjermet mot sterke støykilder i nærheten. Forskning, utvikling og standardisering har 
konsentrert seg om primære lydbølger, og hvordan de påvirkes av de første kritiske møtene med hindringer i 
omgivelsene. Metodikk basert på strålegang er dominerende. Dette kan beskrives som støysituasjoner der 
mottakeren umiddelbart oppfatter hvor støyen kommer fra, slik tilfellet er nær kilden eller når sikten er fri og 
avstanden ikke for stor.  
 
Men, metodikken passer ikke for å bestemme diffus støy i urbane omgivelser. Dette kan beskrives som støy 
som "bare er der", "overalt i byen". Man har ingen (eller bare en vag) oppfatning av hvor den kommer fra. 
Det er ikke gitt at hverken CNOSSOS-EU eller Nord 2000 er i stand til å beregne korrekt støynivå i områder 
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med komplisert lydutbredelse der diffus lyd er en vesentlig del av bildet. Ingen av dem kan, etter vår mening, 
gjøre krav på å ha fasit. De er ikke designet med tanke på dette.  
 
Sprikene i resultat i denne analysen peker mot at den typen helhetlige sammenligninger vi har utført, særlig 
for Oslo-tilfellet, ikke er godt egnet til å gi en "rettferdig" sammenligning mellom de involverte 
beregningsmetodene. Det er vanskelig å bruke studien til å gjøre rene innbyrdes sammenligninger mellom 
metodene. Man trenger forenklede situasjoner som isolerer nettopp de detaljene der metodene er forskjellige. 
I tråd med dette må påpekes som en generell svakhet ved beregningsmetodene at de er vanskelig å teste i 
virkelige situasjoner, slik tilfellet er i vår studie. Denne erkjennelsen er et viktig funn i vår analyse. 
 
Problemene for kompliserte tilfeller gjelder riktignok ofte for områder med uproblematisk lave støynivå. 
Men de berører likevel relativt store befolkningsmengder, de griper inn i behovene for å dokumentere stille 
områder, og de berører behovene for å aggregere samlet støyplage i befolkningen der også lavere støynivå 
har betydning.  
 
På kort sikt synes det vesentlig å velge en løsning som kan gi konsistente støykart også for urbane områder 
med kompliserte forhold for lydutbredelse. Her er det sannsynligvis viktigere med stabilitet og enkelhet enn 
med nøyaktighet. Vanlig støykartlegging krever f.eks. ikke at metoden skal være nøyaktig for stiliserte 
enkelt-tilfeller med nøye kontrollert geometri og vær. Den skal "bare" være pålitelig for samlet / 
gjennomsnittlig lydeksponering gjennom lange tidsrom på opptil et helt år. En enkel metode med få frie 
parametere er å foretrekke. 
 
I et lengre perspektiv er det viktig med en bredere tilnærming som favner helheten i komplisert 
lydutbredelse. Det er ikke usannsynlig at en ideell metode kan materialiseres som en kombinasjon (hybrid) 
mellom deterministisk strålegang (à la Nord 2000) for enkle tilfeller, og en statistisk tilnærming (type 
statistisk energianalyse e.l.) for kompliserte tilfeller med diffus lyd.  

4.4 Kvalitet – Nøyaktighet 
Nøyaktigheten til en beregningsmetode måler dens evne til å prediktere støynivået korrekt. Den bør primært 
måles med lydmåling for de virkelige situasjonene metoden er ment å omfatte. Det er imidlertid ofte 
vanskelig/kostbart å gjøre slike målinger. Nøyaktigheten kan derfor bestemmes av estimater basert på delvise 
målinger, eller i noen tilfeller ved teoretiske analyser, gjerne støttet av mer avansert anerkjent metodikk. 
 
For praktisk bruk mener vi det er tilstrekkelig at en metode har en nøyaktighet på ca. 2 dB. Dette er omkring 
grensen for hva menneskelig hørsel kan oppfatte av nyanser i støynivå. 
 
En god beregningsmetode bør imidlertid ha en presisjon som er betydelig høyere. Dette handler om allmenn 
forventning til reproduserbarhet for metodene, og at grensene for støysoner skal kunne plasseres nogen lunde 
presist i terrenget. Det handler også om allmenn oppfattelse av rettferdighet i form av at offentlig regelverk 
bør slå ut likt for individer med lik støysituasjon. Presisjonen bør også beskrive hvor konsistent metoden er, 
dvs. at den innfrir logiske forventninger. Det handler for eksempel om at støyen skal avta med økende 
avstand, øke med økende aktivitet, avta med økende skjermhøyde, osv. 
 
For praktisk bruk mener vi at presisjonen bør ligge på omkring 0,2 dB. Dette stemmer sannsynligvis med 
folks oppfatning av hva som er praktisk mulig å oppnå. Når to beregningsprogram gjør samme oppgave, eller 
når to rådgivere gjør samme jobb med samme forutsetninger, bør man kunne forvente at resultatene ligger 
innenfor denne marginen for presisjon. 
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Testberegningene i vår analyse gir ikke grunnlag for å tallfeste nøyaktigheten til de involverte metodene. En 
mer generell faglig vurdering tilsier imidlertid at alle metodene tilfredsstiller kravet til nøyaktighet for 
situasjoner med kort avstand og åpen lydutbredelse. For komplisert lydutbredelse er vår vurdering at 1996-
modellene neppe tilfredsstiller kravet. Det er uvisst om CNOSSOS-EU og Nord 2000 er tilfredsstillende. 
Svaret avhenger sannsynligvis av hvilke inngangsparametere som anvendes. Siden Nord 2000 har flere 
parametere og større rom for "innjustering", har den trolig noe bedre odds til å kunne komme i 
overensstemmelse med målinger.  
 
Analysene sier ikke noe om presisjonen til metodene, med unntak av at reproduserbarheten tydeligvis er 
svært dårlig. Det vurderes imidlertid å være fullt mulig å oppnå/påvise akseptabel presisjon etter innføring av 
tilstrekkelig omfattende veiledninger til bruk av metodene. Dette gjelder både for CNOSSOS-EU og Nord 
2000. 
 
Når vi holder metodenes egenskaper opp mot norsk regelverk, finner vi to avgjørende svakheter ved 
CNOSSOS-EU. 

• CNOSSOS-EU har ikke løsning for beregning av maksimalt lydnivå. Dette er ikke forenlig med 
kravene i T-1442 og NS8175. Det er imidlertid teknisk mulig å lage tillegg til metoden for dette. Det 
er også grunn til å anta at flere land i EU har behov for et slikt tillegget. 

• Frekvensoppløsningen i CNOSSOS-EU er på 1/1-oktavbånd. Dette er i utgangspunktet tilstrekkelig 
for T-1442 og deler av NS8175. Men ved beregning av innendørs støy fra utendørs kilder bør 
oppløsningen uansett være 1/3-oktavbånd. Dette støttes av NS8175, Byggforsk håndbok 47, og er 
innarbeidet praksis i bransjen. Det er teknisk mulig å lage tillegg til metoden for 1/3-oktavbånd. Det 
er imidlertid usikkert om andre land i EU har behov for et slikt tillegget. 

 
Nord 2000 har ikke disse svakhetene. 

4.5 Kvalitet – Forståelighet 
En viktig kvalitet ved en beregningsmetode er at den skal skape tillit hos de som berøres av dens resultat. Det 
handler først og fremst om at den er basert på vitenskapelig kunnskap, er allment akseptert blant fagfolk, og 
har god nøyaktighet. Det handler også om at den kan presenteres og forklares på en forståelig måte, og at den 
tar hensyn til de fenomen som skaper og påvirker de ulike støyforholdene. Dette gjelder ovenfor alt fra 
eksperter innen akustikk til mannen i gata som må forholde seg til resultatene av støyberegningene i sin 
spesifikke situasjon. CNOSSOS-EU og Nord 2000 oppfyller etter vår mening denne kvaliteten på en 
tilfredsstillende måte. Det er litt innbyrdes forskjell i hvilke parametere som inkluderes og hvordan de 
behandles, men i grove trekk kan de ansees som likeverdige. Nord 2000 kan imidlertid ha et fortrinn med at 
den kan ta bedre hensyn til lokale værforhold, om disse mulighetene utnyttes. 
 
For å bli forstått er det også viktig at en beregningsmetode er transparent. Det betyr at beskrivelsen av 
algoritmene er enkelt tilgjengelig å lese i forståelig språk, at formlene er mulig å implementere og teste, og at 
elementene er knyttet sammen til en logisk forståelig helhet. Denne kvaliteten favoriserer enkle metoder 
fremfor kompliserte. CNOSSOS-EU kommer klart bedre ut enn Nord 2000. Det kan sågar hevdes at Nord 
2000 i nåværende form er uakseptabelt lite transparent. Det er ytterst få som vil være i stand til å 
implementere den korrekt ut fra den offisielle beskrivelsen.  
 
I tillegg handler forståelighet om at resultatene er konsistente, og ikke viser tilfeldige utslag som kan være 
vanskelig å forklare i gitte situasjoner. Her vil etter vår mening både CNOSSOS-EU og Nord 2000 kunne 
innfri. De tar hensyn til aktuelle forhold som detaljer i den støyende aktiviteten, geometriene og 
dempingsforholdene i omgivelsene og været. Om man får kontroll med de faktorene som forårsaker store 
avvik mellom ulike brukere, mener vi at begge metodene isolert sett vil score høyt på forståelighet. Et unntak 
kan være lokale variasjoner som følge av refleksjoner i godt skjermede tilfeller, gjerne langt unna støykilden. 
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For begge metodene er dette i ytterkant av hva de er designet til å håndtere. Det er mulig CNOSSOS-EU vil 
gjøre det noe bedre enn Nord 2000 fordi den er noe bedre spesifisert for diffraksjon i 3D geometri.  
 

4.6 Kvalitet – Stabilitet 
Denne essensielle kvaliteten handler om at man skal få samme resultat om man regner på nytt. To 
uavhengige brukere av metoden må ikke komme ut med ulike resultat for samme situasjon. Og metoden må 
ikke preges av oppdateringer og feilrettinger som gjør at resultatet blir annerledes i år enn i fjor. Som påpekt 
er det stort behov for veiledninger eller lignende som fører til at ulike rådgivere får samme resultat, også i 
kompliserte tilfeller som Oslo-beregningen. En sentral del av dette er å ensrette tolkningen av inngangsdata 
og bruken av en rekke parametere som styrer algoritmene. Dette kan imidlertid hindre brukeren i å utnytte de 
mulighetene som moderne metoder faktisk gir til å finjustere beregningen til aktuelle parametere for 
eksempel om værsituasjonen. Det fremstår paradoksalt at for å oppnå god stabilitet kan en bli nødt til å gi 
avkall på nøyaktighet. Men metoden og veiledning for bruken må søke å finne et passende balansepunkt. 
Dette mener vi er mulig å etablere med både CNOSSOS-EU og Nord 2000. Undersøkelsene så langt 
favoriserer ikke den ene fremfor den andre, kanskje med unntak av at Nord 2000 vil fremstå som noe mer 
vingeklippet enn CNOSSOS-EU fordi den i utgangspunktet tilbyr større frihet til brukeren. 
 
En sentral konsekvens av behovet for stabilitet et at man ikke kan likestille to forskjellige metoder som gir 
forskjellig resultat for samme situasjon. Selv om begge skulle falle innenfor rimelige krav til nøyaktighet (+/- 
2 dB), vil det være uholdbart om de i praksis konkurrerer om å levere offisielle tall for støynivå på 
bygningsfasader etc. Om CNOSSOS-EU og Nord 2000 skal leve side om side må de gi samme resultat for 
samme situasjon. Dette kan muligens oppnås for enkle tilfeller av lydutbredelse, eller ved å velge spesifikke 
beregningsparametere på en sånn måte at forskjellene minimeres.  
 
En løsning kan da bestå i at CNOSSOS-EU kun skal brukes for slike spesifikke parametere, mens bruk av 
Nord 2000 får friere tøyler. CNOSSOS-EU får dermed status som mulig metode ved grov-kartlegging med 
standardiserte parametere mens Nord 2000 fyller rollen for mer nøyaktig beregning. Det er imidlertid 
usikkert om det er mulig å finne et passende sett med spesifikke parametere der de to metodene gir samme 
resultat. 
 
En annen tenkelig løsning for sameksistens er å begrense CNOSSOS-EU til kun å gjelde for EU-pålagte 
strategisk støykartlegging, og Nord 2000 for alle andre formål. Man må i så fall be brukerne om å se bort fra 
EU-kartleggingen, og forholde seg til andre resultater for det som er regulert av norsk regelverk. Det blir 
sannsynligvis problematisk å praktisere dette fordi det er vanskelig for mange å forstå at en EU-kartlegging 
med god nøyaktighet ikke skal gjelde. Metodene vil fremstå som konkurrenter og dette strider med behovet 
for stabilitet. 
 
Det er sannsynligvis enklest å oppnå god stabilitet om man legger Nord 2000 til side. 

4.7 Beregningstid 
Kostnad for bruk av de ulike metodene er ikke inkludert som en del av denne analysen. Det er et tema som 
bevisst er holdt utenfor jamfør forutgående notat om metodisk tilnærming. Det er imidlertid verd å merke seg 
at CNOSSOS-EU og Nord 2000 stiller vidt forskjellige krav til tilgang på regnekraft. Nord 2000 bruker 
størrelsesorden 5-10 ganger mer regnekraft enn CNOSSOS-EU. Anslaget varierer mye avhengig av 
implementering, og hvilke forenklinger som evt. er gjort for modellering av værforhold i Nord 2000. Dansk 
praksis med bruk av værstatistikk er for eksempel mye mer krevende enn NorStøy sin bruk av forenklet 
lydhastighetsprofil. 
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Lang beregningstid kan få følger for kvaliteten til beregningsresultatene. Når beregningstiden oppleves 
uakseptabelt lang, eller kravene til maskinpark utløser urimelige kostnader, vil det i praksis kunne føre til at 
brukeren reduserer oppløsningen i beregningene for å gjennomføre oppgaven. Aktuelle snarveier er å 
redusere oppløsningen i beregningsgridet, redusere antall refleksjoner som inkluderes, og/eller utelate 
detaljer i vær-informasjon som ellers ville vært inkludert. Dette reduserer både nøyaktigheten og presisjonen 
i støykartet.  
 
Bruk av CNOSSOS-EU vil sannsynligvis medføre mindre bruk av snarveier for å spare beregningstid eller 
ditto kostnader, sammenlignet med Nord 2000 

4.8 Berørte parter og deres behov 
Det er i denne analysen fokusert på hvordan beregningsmetodene fungerer for overordnet støykartlegging og 
kildeeiernes behov for kartlegging omkring deres infrastruktur. Testene retter seg derfor mot utendørs 
kartlegging som dekker til dels store geografiske områder. Mye av lydutbredelsen skjer derfor over lang 
avstand gjennom til dels kompliserte omgivelser. Man bør imidlertid være oppmerksom på at 
beregningsmetodene skal fungere godt på flere nivå. 
 
Politisk nivå 
Beregningsmetodene inngår som et element i myndighetenes arbeid med å bekjempe støyproblem i 
samfunnet. Det er viktig å ha kartleggingsmetoder som er pålitelige og robuste, men samtidig i stand til å 
måle virkningen av ulike tiltak som settes i verk. Det er sannsynligvis uheldig å skifte beregningsmetode, i 
hvert fall om det skjer ofte. Etter vår mening vil både CNOSSOS-EU og Nord 2000 kunne tilfredsstille 
myndighetenes overordnede behov, fra et rent teknisk synspunkt. Denne analysen omfatter imidlertid ikke 
noen evaluering av økonomiske eller politiske forhold. 
 
Kildeeierne 
De store kildeeierne som berøres av vår analyse er Statens vegvesen, Nye veger, Jernbaneverket, 
Miljødirektoratet (industri) og regionale myndigheter på fylkes- og kommunalt nivå. Deres behov handler 
om å ha god metodikk for støyberegning til planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av infrastruktur. 
Analysene og vurderingene i denne studien er innrettet mot behovene til disse brukerne av 
beregningsmetoder. 
 
Rådgiverbransjen 
En del av aktiviteten i rådgiverbransjen handler om å bistå kildeeierne i deres virksomhet. Dette faller i stor 
grad innenfor de testene og analysene som er behandlet i denne analysen.  
 
Men i tillegg har rådgiverbransjen et stort volum arbeid for å bistå en mengde andre aktører i samfunnet 
gjennom et mylder av større eller mindre utbyggingsprosjekt, tvistesaker, forundersøkelser, måleoppdrag 
osv. Det er i praksis her mye av de virkelige avgjørelsene om støybelastning skjer. Rådgivernes daglige bruk 
av beregningsverktøy er sannsynligvis den faktoren som har størst betydning for håndtering av 
støyproblematikk i Norge. Det er derfor viktig at en fremtidig metodikk fungerer effektivt og målrettet for 
rådgiverbransjen.  
 
Behovene i denne sektoren handler om standardiserte metoder, ensartet praksis og tilgang til fleksibilitet der 
det trengs. Dette er bare delvis berørt i vår analyse. Typiske situasjoner som ikke er omfattet av våre 
testberegninger kan handle om beregning av stille uteplasser, støy i bakgårder, skjerming på balkonger, 
lekeplasser eller takterrasser, lydabsorpsjon på reflekterende flater, virkning av spesielle vegetasjonsfelt osv. 
Det er viktig at rådgiverne får enkel tilgang til metodene gjennom effektive beregningsverktøy som 
gjenspeiler kravene i norsk regelverk, norsk byggeskikk osv.  
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Dette er imidlertid forhold som ikke er lagt vekt på å analysere her. Vi anbefaler at rådgiverbransjen 
involveres ved valg av fremtidig beregningsmetode, for eksempel ved at de inviteres til å uttale seg om 
konkrete forslag før endelig valg av beregningsmetode. 
 
Publikum 
Til syvende og sist er det menneskene som oppholder seg i støyende omgivelser som må leve med 
konsekvensene av de valg som foretas om beregningsmetode. Deres behov skal i utgangspunktet ivaretas av 
myndighetenes politiske nivå. Men det er likevel nyttig å ha i tanke i hvilke muligheter og begrensninger 
valg av beregningsmetode setter for denne gruppen. Det er lett å tenke seg at alle de behandlede kvalitetene 
har betydning på dette nivået. Vi mener det også er nyttig for samfunnet om beregningsmetodene kan 
tilpasses for allmenn bruk blant vanlige naboer til veg- og jernbane, huseiere, huskjøpere og andre med 
interesse og anlegg for tekniske forhold. Dette vil etter vår mening stimulere til bedre dialoger om 
støyforhold, og legge til rette for gode valg, tilstrekkelig tidlig i beslutningsprosessene.  
 
Hensynet til publikum har imidlertid ikke vært vektlagt i vår analyse. 
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5 Konklusjon 
Den foreliggende analysen har disse hoved-funnene basert på testberegningene: 

• Det er god overensstemmelse (innenfor et par dB) mellom de metodene som er testet når avstanden 
fra kilden er kort og det ikke er vesentlig innflytelse av støyskjerming og kompliserte 
refleksjonsforhold. Her har både CNOSSSOS-EU og Nord 2000 god nøyaktighet. 

• Det er store sprik mellom beregningsresultatene (10 dB eller mer) for skjermede områder med mye 
refleksjon av lyd og lange avstander. Store avvik mellom rådgiverne peker på behov for bedre og 
mer omfattende veiledninger. Store avvik mellom metodene peker på behov for ensartede regler for 
styring av tilgjengelige beregningsparametere, for eksempel når det gjelder modellering av vær, 
bakkeoverflate og tekniske parametere knyttet til implementering av metoden i tilgjengelig 
programvare. 

 
Ved videre vurdering av beregningsresultater og -metoder gjør vi følgende slutninger: 

• Sprik i beregningsresultatene kamuflerer eventuelle funn om metodenes sammenligning på 
algoritmenivå. Analysen tyder imidlertid på at både CNOSSOS-EU og Nord 2000 har akseptabel 
nøyaktighet for generell bruk i Norge. Men en eventuell fullverdig bruk av CNOSSOS-EU krever at 
metoden utvides for å omfatte maksimumsnivå og 1/3 oktavbånd. 

• Nord 2000 er sannsynligvis den mest nøyaktige metoden for beregning av støy i situasjoner der man 
vil ta hensyn til detaljert info om geometri og vær. 

• CNOSSOS-EU scorer i sum bedre enn Nord 2000 på kvalitet når man inkluderer hensyn til 
forståelighet og stabilitet. 

• Begge metodene har sannsynligvis problemer i kompliserte tilfeller med mye reflektert lyd i 
skjermende områder langt fra støykilden. Dette kan bl.a. knyttes til fenomen med diffus lyd. 

 
I en helhetlig vurdering anbefaler vi: 

• At man unngår en løsning der CNOSSOS-EU og Nord 2000 får sammenlignbar status som kan åpne 
for konkurrerende beregningsresultat i gitte situasjoner. Kanskje Nord 2000 bør legges til side. 

• At videre arbeid på kort sikt fokuserer på å eliminere avvik mellom uavhengige rådgivere. Dette kan 
gjøres ved utvikling av gode beregningstilfeller med oppgitt ønsket beregningsresultat (fasit). 

• At videre arbeid på lang sikt sikrer bedre kvalitet ved kartlegging av støy på lang avstand i 
kompliserte omgivelser. Dette arbeidet bør ha en empirisk – statistisk tilnærming. 
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J Vedlegg – Soundplan sammenligning mellom Nord 96 og Nord 2000 
 
Dansk representant for SoundPlan, Jacob Storm Jørgensen, har sett nærmere på beregningene av 
vegtrafikkstøy i Oslo som er gjort av begge rådgiverne med beregningsverktøyet SoundPlan. I dette 
vedlegget er gjengitt hans analyser og vurderinger, som er mottatt per e-post. 
 

J.1 Melding med innledende kommentar den 4. april 2019 
Jeg var kommet frem til at tunnelåbningerne var en meget betydende forskel mellem RTN96 og NORD2000 
(og ikke kun mellem de to konsulenter), det er især terræn effekten, hvor der er en væsentlig større reduktion 
i NORD2000. 
  
Men også vejrklasserne har stor betydning. Det er muligt i SoundPLAN at vælge en vejrklasse til 
NORD2000 beregninger, som skulle stemme overens med forudsætningerne i RTN96. Jeg prøver at lave 
nogle simple beregninger og sammenligninger med denne vejrklasse og dem der er anvendt i de fremsendte 
modeller. 
  
En anden ting jeg har bemærket er, at der er anvendt en korrektion på vejbelægningen på +3,4 dB i 
NORD2000 og ingen korrektion (0 dB) i RTN96. 
 

J.2 Omfattende melding med funn og kommentarer den 15. april 2019 
Sammenligning i enkelt-punkter 
Jeg har fået kigget noget mere på de fremsendte SoundPLAN modeller. Det er en større opgave, og jeg har 
derfor valgt at fokusere på vejtrafikstøj i Oslo projektet, og regnet i 8 beregningspunkter: 
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Helt generelt er det meget svært at sammenligne resultaterne for de forskellige metoder, da der er adskillige 
variable parametre, som påvirker resultaterne, flere af parametrene er ikke direkte sammenlignelige i de tre 
metoder. Det er heller ikke muligt direkte at sammenligne resultatet af de to Nord2000 beregningerne fra 
henholdsvis rådgiver A og rådgiver B, da der er anvendt meget forskellige forudsætninger og 
beregningsparameter. 
 
I vedlagte regneark (se avsnitt A.3) er Nord2000 beregningerne foretaget med forskellige vejrklasser, samt 
metoderne RTN96 og CNOSSOS med og uden tunnelåbninger. Generelt skyldes de store forskelle mellem 
de forskellige metoder: tunnelåbningerne, vejrforholdene, korrektion for vejbelægning og forskellige 
terrænklasser. 
 
Nord2000 
Jeg har udover de 2 vejrklasser, som I har anført, også forsøgt at regne med en vejrsituation svarende til 
vejrforholdene med RTN96. Hvilket også svarer til det der er beskrevet i "Brukerveileder Nord2000 Road. 
Norsk oversett else og implementering i NorStøy". Resultaterne viser, at vejrklasserne har stor betydning, når 
man kommer et stykke væk fra kilden. Forskellen mellem gunstigt vejr og RTN96 vejr er op til 3-4 dB. 
De forskellige parametre for hver vejrklasse er oplistet i regnearket, her kan de ses at de to konsulenter har 
anvendt forskellige parametre for gunstige og realistisk. 
  
Den store forskel mellem de to konsulenters Nord2000 beregninger er, at den ene kun har regnet med en 
søgeradius på 1.000 meter, hvilket giver meget store forskelle, når man ikke er tæt på kilden. Jeg har regnet 
3.000 meter søgeradius i alle resultater i regnearket. Begge konsulter har regnet med en korrektion på 
vejbelægningen på +3,4 dB, men den ene har regnet med at belægningen er 0 år og den anden med 2 år, 
hvilket giver en forskel på op til 1,5 dB. Terrænet er også indregnet forskelligt, og trafikkens 
døgnfordelingen er også forskellig. 
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RTN96 
Her har jeg ikke kunne sammenligne de to konsulenters modeller, da kun rådgiver B har brugt SoundPLAN. 
Jeg kan se, at der i modsætning til Nord2000 beregningerne ikke er regnet med en korrektion for 
vejbelægningen. Resultaterne med og uden tunnelåbning viser, at bidraget fra tunnelåbningerne er meget 
betydende, når vi ikke er tæt på vejen. Bidraget fra tunnelåbningerne er langt større end i Nord2000 
beregningerne 
   
CNOSSOS 
Her har jeg heller ikke kunne sammenligne de to konsulenters modeller, da kun rådgiver B har brugt 
SoundPLAN. Jeg kan se, at der er regnet med en korrektion for vejbelægningen på ca. +5 dB (NL11 - Hard 
elements not in herring-bone) . Det er meget højt. 
  
Konklusion 
Som det fremgår, så er der en række forhold, der påvirker beregningsresultaterne og ikke kun 
beregningsmetoderne. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at drage en konklusion omkring selve 
metoderne ud fra de viste støjkort til mødet, da forskellene vurderes i betydeligt omfang at skyldes 
forskellige input- og beregningsparametre. 
  
Det man kan konkludere er, at hvis/når man ønsker at skifte beregningsmetode, så er det meget 
vigtigt/afgørende med en detaljeret beskrivelse (User Guide) til den nye metode, som også bør indeholder 
nogle standard anbefalinger til beregningsindstillinger. De norske konsulenter har primært erfaring med de 
gamle nordiske metoder, og har formentlig ikke samme fortrolighed med brugen af Nord2000 og 
CNOSSOS. Hvilket vil medføre forskelligheder, som er helt forståeligt, og som jeg forstod til mødet, så var 
denne forskel i brugen af metoden og software også en del af øvelsen. 
  
Vi kunne anbefale, at der fastsættes nogle helt præcise inputparametre og beregningsindstillinger i de 
allerede opbyggede modeller, og på denne måde vil man bedre kunne sammenligne de forskellige metoder.  
Hvis man ønsker at sammenligne beregningsresultaterne med egentlige målinger, så bør 
beregningsresultaterne først være grundigt kvalitetssikret. 
  
Alternativt kunne man opstille nogle mere simple testcases, hvor der var muligt at teste de forskellige 
metoder. I Danmark findes der en række af sådanne testcases, og certificerede konsulenter testes løbende i 
”sammenlignende målinger/beregninger”, hvilket omfatter både beregninger og måling af industristøj, men 
også beregning af vej- og jernbanestøj. 
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J.3 Utdrag av regneark med beregningsresultat den 15. april 2019 
 
Punktresultat for LDEN, beregnet med Nord 2000, basert på oppsett fra rådgiver A: 

Punkt Gunstige utbredelse  Realistisk utbredelse  RTN96 utbredelse  
1 80.0 80-0 80.3 
2 49.0 48.1 53.3 
3 45.2 44.9 49.3 
4 46.2 45.7 48.7 
5 43.3 43.1 43.6 
6 44.2 43.2 46.8 
7 42.7 41.4 45.0 
8 45.1 43.5 48.6 

 
Tilhørende parametersett: 

Symbol Parameter Gunstige Realistiske RTN96 
z0 [m] Roughness length 0.05 0.05 0.05 0.025 
u [m/s] Wind speed 0 0 0 1.5 
S(u) [m/s] Standard deviation of wind speed 0 0 0 0.5 
zu [m] Anemometer height 10 10 10 10 
Up- wind rec->src False False False False 
Down- wind Src->rec False False False True 
uDir [deg] Wind direction 0 0 0 -1 
dT/dz [K/m] Temperature gradient 0.02 0.02 0 0 
S(dT/dz) [K/m] Standard deviation of temperature gradient 0 0 0 0 
Cw² Turbulence strength parameter wind 0.12 0.12 0.12 0.12 
Ct² Turbulence strength temperature 0.008 0.008 0.008 0.008 
p Relative probability of this case 1 0.5 0.5 1 

 
Bemærkninger 

• Alle vejoverflade er lagt ind med terrænklasse E, men burde nok være hårdt terræn (klasse G) 
• Vejbelægningen er regnet med en alder på 0 år, men burde nok være 2 år (giver en forskel på op til 

1,5 dB). 
• Der er kun regnet med en søgeradius på 1.000 meter i det oprindelige projekt, det er dog rettet i 

ovenstående beregning, ellers ville det give store forskel i punkter 4-8. 
• Tillæg for vejbelægning +3,4 dB 
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Punktresultat for LDEN, beregnet med Nord 2000, basert på oppsett fra rådgiver B: 
Punkt Gunstige utbredelse  Realistisk utbredelse  RTN96 utbredelse  

1 80.0 80.0 80.2 
2 48.3 47.7 54.3 
3 45.7 44.7 52.1 
4 46.9 45.7 52.6 
5 38.4 37.2 45.8 
6 42.7 40.2 47.2 
7 40.2 37.7 44.9 
8 44.9 42.3 49.1 

 
Tilhørende parametersett: 

Symbol Parameter Gunstige Realistiske RTN96 
z0 [m] Roughness length 0.025 0.025 0.025 0.025 
u [m/s] Wind speed 0 0 0 1.5 
S(u) [m/s] Standard deviation of wind speed 0 0 0 0.5 
zu [m] Anemometer height 10 10 10 10 
Up- wind rec->src False False False False 
Down- wind Src->rec False False False True 
uDir [deg] Wind direction 0 0 0 -1 
dT/dz [K/m] Temperature gradient 0.02 0.02 0 0 
S(dT/dz) [K/m] Standard deviation of temperature gradient 0 0 0 0 
Cw² Turbulence strength parameter wind 0 0 0 0.12 
Ct² Turbulence strength temperature 0 0 0 0.008 
p Relative probability of this case 1 0.5 0.5 1 

 
Bemærkninger 

• Terrænet regnet med terrænklasse E, undtaget havet og E18 
• Trafikkens døgnfordelingen (86% / 5% / 9%) stemmer ikke helt overens med opgavebeskrivelsen 
• Tillæg for vejbelægning +3,4 dB 
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Punktresultat for LDEN, beregnet med Nord 96, basert på oppsett fra rådgiver B: 
Punkt  Med tunnelåbninger Uden tunnelåbninger 

1 78.7 78.7 
2 56.1 53 
3 52.3 50 
4 55.6 50.5 
5 49.3 45.7 
6 50.3 46.4 
7 49.9 44.1 
8 49.8 45.4 

 
Bemærkninger 

• Bidraget fra den ene tunnelåbning er meget overvurderet på grund af en meget stejl gradient på 
vejen. 

• Der er intet tillæg på vejbelægningen (+3,4 dB i Nord2000) 
• Terrænfaktor 1,0 (blødt) mellem vej og beregningspunkterne 

 
 
Punktresultat for LDEN, beregnet med CNOSSOS-EU, basert på oppsett fra rådgiver B: 

 
Punkt 

Med tunnelåbninger Uden tunnelåbninger 
Gunstige 
utbredelse  

Realistisk 
utbredelse  

Gunstige 
utbredelse  

Realistisk 
utbredelse  

1 77.6 77.5 77.5 77.5 
2 60.3 58.0 59.7 57.4 
3 59.1 56.6 59.1 56.5 
4 60.9 58.2 59.9 57.2 
5 56.6 54.1 56.5 54.0 
6 59.4 56.6 58.2 55.4 
7 55.0 52.2 54.4 51.5 
8 57.2 54.2 55.9 53.2 

 
Bemærkninger 

• Der er brugt en vejbelægning, der har en korrektion på ca. + 5 dB (NL11 - Hard elements not in 
herring-bone) 

• Terrænfaktor 0,7 mellem vej og beregningspunkterne 
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J.4 Melding med kommentar om tunnelstøy den 16. april 2019 
 
Tunnelåbninger: 
Det relativt store bidrag fra tunnelåbninger i RTN96, skyldes at hver tunnelåbning regnes som 4 punktkilder 
efter ISO 9613-2, og de regnes med en centerfrekvens på 500 Hz. Ved større afstande giver det en markant 
overestimering af støjen. Hvis de regnes med et typisk vejstøjsspektrum i ISO 9613-2 så vil bidraget fra 
tunnelåbningen i en afstand på ca. 1.000 meter (svarende til pkt.8) være ca. 7 dB lavere end med en 
centerfrekvens på 500 Hz. 
 
I Nord2000 beregningerne beregnes bidraget fra de fire punktkilder også med Nord2000, og derfor indgår 
det faktiske frekvensspektrum i beregningerne. 
 
Dette faktum har ingen større betydning tæt ved kilden, hvor støjniveauet er højt. Men hvis man ønsker at 
regne over større afstande og ned til lave niveauer, så bør man være opmærksom på dette.  
Heldigvis er man sjældent interesseret i at regne på vejtrafikstøjen ved støjniveauer under 50 dB, derfor vil 
det kun sjældent være et problem i praksis. 
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