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Støyfaglig vurdering Malmdalen Bilsportanlegg 

Sweco Norge AS har fått i oppdrag av NMK Molde å vurdere støy fra planlagt bilsportanlegg i 

Malmdalen i Hustadvika kommune.  

Informasjon om anlegget og planlagt drift er gitt av Odd J. Bekkelund i Norges Bilsportforbund 

og Geir Olav Berg i NMK Molde. 

Regelverk 

Støysituasjonen er vurdert mot støygrenser gitt i retningslinjen for støy i arealplanlegging T-

1442 [1] med tilhørende veileder M-128 [2].  

Støy er definert som uønsket lyd. Hva som er uønsket lyd, vil variere fra person til person og fra 

situasjon til situasjon. Det som noen betrakter som ønsket lyd, kan være støy for andre. 

Støygrensene ivaretar det forhold at motorsport har en karakter som har et større potensiale for 

å virke forstyrrende enn f.eks. vegtrafikk. 

T-1442 angir grenser for høyeste anbefalte støymengde fra ulike kilder. Grensene gjelder for 

støyfølsom bebyggelse og uteområdene nær slik bebyggelse. Det fins også supplerende 

grenser for ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille områder.  

Det primære influensområdet avgrenses av en gul støysone. Denne sonen bestemmes ved 

hjelp av støyberegninger. Inne i den gule sonen har man et vurderingsområde hvor det er 

nødvendig å vurdere avbøtende tiltak for støyfølsomme bruksformål. Utenfor gul sone vil man 

ha situasjoner der det forekommer hørbar lyd som kan ha ulik påvirkning alt etter områdets 

karakter og bruk. Det er ikke definert støysoner for slike områder, men det foreligger som nevnt 

anbefalte grenser fra myndighetene. 

Myndighetene har også definert en rød støysone nærmest støykilden. Dette er et område som 

ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål. 

Ved etablering av nye anlegg er anbefalt grenseverdi for støy lik nedre grenseverdi for gul 

støysone. 

  



   

 

 

2 (4) 
 
NOTAT 

13.03.2020 

 

 

Tabell 1. Kriterier for inndeling i gul og rød støysone ved støy fra motorsport i T-1442/2016. Alle tall er 

oppgitt i dB, frittfeltverdier.  

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23-07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23-07 

Lden = 45-55 dB  

L5AF = 60-70 dB  

Aktivitet bør ikke foregå Lden over 55 dB  

L5AF over 70 dB  

Aktivitet bør ikke foregå 

 

I denne typen mindre anlegg med bare en samtidig disiplin vil normalt maksimalt støynivå være 

dimensjonerende. Aktuell støygrense ved planlegging av nytt anlegg vil da være L5AF 60 dB.  

Situasjon og anlegg 

I Malmdalen er det allerede etablert skytebane, glattkjøringsbane og gokartbane. Det 

planlegges bilcross/rallycrossbane like øst for eksisterende gokartbane. Nærmeste 

støyfølsomme bebyggelse i vest er enebolig med adresse Malmedalsvegen 163 (ca. avstand 

1,6 km). I sørøst ligger det et større område med fritidsboliger (avstand fra 700 m), disse ligger 

skjermet av en fjellrygg.   

  

Figur 1. Planlagt område for motorsport i Malmdalen (Kartverket, norgeskart.no) 

Det planlegges treningskjøring 2 ganger i uken med inntil 4 timer kjøring per trening, i trening vil 

det maksimalt være 3 kjøretøy på banen samtidig. Hovedsesongen er fra mai til oktober. I tillegg 

er det aktuelt med 2 – 3 løp i året med inntil 6 kjøretøy. 
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Figur 2. Skissert utforming bane (Bekkelund, Norges Bilsportforbund) 

Støyemisjon fra anlegget 

Rallycross er den disiplinen med de mest støyende kjøretøyene her. Emisjonskatalogen i M-128 

[2] angir lydeffekt LWA = 131 dB som referanseverdi for 1 kjøretøy. Med 3 samtidige kjøretøy blir 

lydeffekt LWA = 136 dB. I samsvar med vanlig praksis er det regnet støy fra ordinær trening.  

Nyere danske [3] og svenske [4] målinger har vist en vesentlig lavere støyemisjon, rundt LWA = 

123 dB for vanlige rallycrossbiler. I en tidlig fase er det vurdert som riktig å bruke konservative 

anslag på støyemisjon slik at man ikke undervurderer støysituasjonen.  

Beregnede støynivåer 

Baneområdet stiger noe fra kote +148 i vest til +152 i øst. Banetraséen er lagt i eksisterende 

terreng uten tilpassinger. Det er regnet med hard mark på langstrekken, delvis myk mark på 

resten av banen og myk mark ellers.  

Støysoner er beregnet i 4 m høyde over mark med en beregningsoppløsning på 10 x 10 m.  

Ingen støyfølsomme bygg får støynivå over grenseverdi fra motorsport.  

Planlagte voller har liten effekt for støynivåene i 4 m høyde, men vil ha lokal effekt for støynivå 

på bakkeplan rundt banen og anbefales videreført. 
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Figur 3. Støysonekart maksimalstøy Lp,AF,maks. Gul: 60 – 70 dB. Rød: over 70 dB. 3 stk. rallycrossbiler i 

trening, samlet LWA = 136 dB.  

 

Konklusjon 

Det er gjennomført konservative beregninger av støysituasjonen rundt planlagt anlegg. 

Emisjonsverdiene fra rallycross er satt høyt i gjeldende emisjonskatalog. 

Beregningene viser at det planlagte anlegget vil kunne realiseres uten at nabobebyggelse får 

støynivåer over aktuelle grenseverdier for motorsport. Den geografiske plasseringen er god, 

med stor avstand til nærmeste støyfølsomme bygg.  
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