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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/996 

av 19. mai 2015 

om fastsettelse av felles vurderingsmetoder for støy i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/49/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF av 25. juni 2002 om vurdering og håndtering av ekstern 

støy(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 1 i direktiv 2002/49/EF er målet med direktivet å definere en felles tilnærming for på et prioritert 

grunnlag å unngå, hindre eller redusere de skadelige virkningene, herunder støyplager, som følger av eksponering for 

utendørs støy. For dette formål skal medlemsstatene fastsette eksponeringen for utendørs støy gjennom støykartlegging 

ved bruk av vurderingsmetoder som er felles for medlemsstatene, sikre at informasjon om utendørs støy og dens 

virkninger gjøres tilgjengelig for offentligheten og vedta handlingsplaner på grunnlag av resultatene av støykart-

leggingen for å forebygge og redusere utendørs støy når det er nødvendig, særlig der eksponeringsnivåene kan medføre 

skadelige virkninger på menneskers helse, og unngå en økning av støynivået når dette er tilfredsstillende. 

2) I henhold til artikkel 5 i direktiv 2002/49/EF skal medlemsstatene bruke støyindikatorene (Lden og Lnight) nevnt i 

vedlegg I til nevnte direktiv for å utarbeide og revidere strategiske støykart i samsvar med artikkel 7. 

3) I henhold til artikkel 6 i direktiv 2002/49/EF skal verdiene for støyindikatorene (Lden og Lnight) bestemmes ved hjelp av 

vurderingsmetodene definert i vedlegg II til nevnte direktiv. 

4) I henhold til artikkel 6 i direktiv 2002/49/EF skal Kommisjonen fastsette felles vurderingsmetoder for å bestemme 

støyindikatorene Lden og Lnight gjennom en revisjon av vedlegg II. 

5) I henhold til artikkel 7 i direktiv 2002/49/EF skal medlemsstatene sikre at det utarbeides strategiske støykart innen 

30. juni 2007 og 30. juni 2012, som deretter gjennomgås og ved behov revideres minst hvert femte år. 

6) I henhold til direktiv 2002/49/EF skal det utarbeides handlingsplaner på grunnlag av strategiske støykart. De strategiske 

støykartene skal utarbeides i henhold til de felles vurderingsmetodene når disse metodene er vedtatt av medlemsstatene. 

Medlemsstatene kan imidlertid bruke andre metoder for å utforme tiltak som tar hånd om prioriterte områder som er 

identifisert ved hjelp av de felles metodene, og for å vurdere andre nasjonale tiltak for å forebygge og redusere utendørs 

støy.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2017 av  

27. oktober 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 68 av 

22.8.2019, s. 23. 

(1) EFT L 189 av 18.7.2002, s. 12. 

2019/EØS/78/18 
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7) I 2008 iverksatte Kommisjonen utarbeidingen av en felles metodisk ramme for vurdering av støy gjennom prosjektet 

«Common Noise Assessment Methods in the EU» (CNOSSOS-EU), som ble ledet av Det felles forskningssenter. 

Prosjektet ble gjennomført i nært samråd med komiteen nedsatt ved artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/14/EF(1), og andre sakkyndige fra medlemsstatene. Resultatene ble offentliggjort i Det felles forskningssenters 

referanserapport om CNOSSOS-EU(2). 

8) Vedlegget til dette kommisjonsdirektiv fastsetter de felles vurderingsmetodene. Medlemsstatene er pålagt å bruke disse 

metodene fra 31.desember 2018. 

9) Vurderingsmetodene fastsatt i vedlegget til dette direktiv skal i henhold til artikkel 2 nr. 1 vedtas senest 31. desember 2018, 

og fram til denne datoen kan medlemsstatene i henhold til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2002/49/EF fortsette å bruke de 

vurderingsmetodene som de tidligere har vedtatt på nasjonalt plan. 

10) I samsvar med artikkel 12 i direktiv 2002/49/EF skal Kommisjonen tilpasse vedlegg II til den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen. 

11) I tillegg til tilpasningen til den tekniske og vitenskapelige utviklingen i samsvar med artikkel 12 i direktiv 2002/49/EF 

skal Kommisjonen bestrebe seg på å tilpasse vedlegget på grunnlag av erfaringene fra medlemsstatene. 

12) De felles vurderingsmetodene skal dessuten brukes for annet EU-regelverk dersom dette regelverket viser til vedlegg II 

til direktiv 2002/49/EF. 

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 2002/49/EF. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2002/49/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2018 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/14/EF av 8. mai 2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om støyutslipp i miljøet fra 

utstyr til utendørs bruk (EFT L 162 av 3.7.2000, s. 1). 

(2) Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU) – JRC Reference Report, EUR 25379 EN. Luxembourg: Kontoret for 

Den europeiske unions offisielle publikasjoner, 2012 – ISBN 978-92-79-25281-5 
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Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 19. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 på vegne av presidenten 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

VURDERINGSMETODER FOR STØYINDIKATORER 

(som nevnt i artikkel 6 i direktiv 2002/49/EF) 

1.  INNLEDNING 

Verdiene for Lden og Lnight skal bestemmes ved vurderingspunktene ved beregning i samsvar med metoden beskrevet i 

kapittel 2 og data beskrevet i kapittel 3. Målingene kan utføres i samsvar med kapittel 4. 

2.  FELLES VURDERINGSMETODER FOR STØY 

2.1 Alminnelige bestemmelser — veitrafikkstøy, jernbanestøy og industristøy 

2.1.1 Definisjoner av indikatorer, frekvensområde og -bånd 

Støyberegningene skal defineres i frekvensområdet for oktavbåndet fra 63 Hz til 8 kHz. Frekvensbåndresultater skal 

fastsettes for tilsvarende frekvensintervall. 

Beregningene utføres i oktavbånd for veitrafikkstøy, jernbanestøy og industristøy, med unntak for lydeffekten fra kilder 

til jernbanestøy, som beregnes i tredels oktavbånd. På grunnlag av resultatene av disse oktavbåndsberegningene 

beregnes det A-veide langsiktige gjennomsnittlige lydtrykknivået for tidsintervallet dag, kveld og natt som definert i 

vedlegg I og nevnt i artikkel 5 i direktiv 2002/49/EF, ved å summere alle frekvenser: 

 

(2.1.1) 

der 

Ai angir den A-veide korreksjonen i henhold til IEC 61672-1, 

i = frekvensbåndindeks, 

og T er tidsintervall, dvs. dag, kveld eller natt. 

Støyparametrer: 

Lp Lydtrykknivå [dB] 

(re. 2 10–5 Pa) 

LAeq,LT Globalt langsiktig lydnivå LAeq på grunn av alle kilder og speilte kilder ved punkt R [dB] 

(re. 2 10–5 Pa) 

LW Lydeffektnivå på stedet ved en punktkilde (i bevegelse eller stasjonært) [dB] 

(re. 10–12 W) 

LW,i,dir Retningsbestemt lydeffektnivå på stedet for det i-ende frekvensbåndet [dB] 

(re. 10–12 W) 

LW′ Gjennomsnittlig lydeffektnivå på stedet per meter kildelinje [dB/m] 

(re. 10–12 W) 
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Andre fysiske parametrer: 

p Lydtrykkets effektivverdi (kvadratisk gjennomsnittsverdi) [Pa] 

p0 Referanselydtrykk = 2 10–5 Pa [Pa] 

W0 Referanselydeffekt = 10–12 W [watt] 

2.1.2 Kvalitetsramme 

Inngangsverd ienes  nøyakt ighet  

Alle inngangsverdier som påvirker en kildes utslippsnivå, skal bestemmes med en minste nøyaktighet tilsvarende en 

usikkerhet på ± 2dB(A) for kildens utslippsnivå (øvrige parametrer forblir uendrede). 

Bruk av s tandardverd ier  

Når metoden brukes, skal inndataene gjenspeile faktisk bruk. Generelt skal det ikke brukes standard inngangsverdier 

eller antakelser. Standard inngangsverdier og antakelser kan godkjennes dersom innsamlingen av faktiske data er 

forbundet med uforholdsmessig høye kostnader. 

Kval i te t  på  programvaren  som brukes  t i l  beregningene  

Programvaren som brukes til å utføre beregningene, skal være i samsvar med de metodene som beskrives her, og 

samsvaret skal dokumenteres ved attestering av resultatene mot prøvingseksempler. 

2.2 Veitrafikkstøy 

2.2.1 Kildebeskrivelse 

Klass i f i ser ing av kjøretøyer  

Kilden til veitrafikkstøy skal bestemmes ved å kombinere støyutslippet fra hvert enkelt kjøretøy som utgjør 

trafikkflyten. Disse kjøretøyene grupperes i fem ulike grupper ut fra støyutslippsegenskaper: 

Gruppe 1: Lette motorvogner 

Gruppe 2: Middelstunge kjøretøyer 

Gruppe 3: Tunge kjøretøyer 

Gruppe 4: Tohjuls motorvogner 

Gruppe 5: Åpen gruppe 

Kategorien tohjuls motorvogner er videre inndelt i to underklasser for mopeder og kraftigere motorsykler, ettersom de 

er vidt forskjellige med hensyn til kjøremåte og antall. 

De første fire gruppene skal brukes, mens den femte er valgfri. Den er beregnet på nye kjøretøyer som kan bli utviklet i 

framtiden og som kan ha så avvikende støyegenskaper at det er nødvendig å definere en egen gruppe. Denne gruppen 

kan for eksempel omfatte elektriske kjøretøyer eller hybridkjøretøyer og alle andre framtidige kjøretøyer som er 

vesentlig forskjellige fra kjøretøyene i gruppe 1–4. 
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Nærmere opplysninger om de ulike kjøretøyklassene er gitt i tabell 2.2. 

Tabell [2.2.a] 

Kjøretøyklasser 

Gruppe Navn Beskrivelse 

Kjøretøygruppe i henhold 

til EF-typegodkjenning for 

hele kjøretøyer(1) 

1 Lette motorvogner Personbiler, varebiler ≤ 3,5 tonn, sport- og 

nyttekjøretøyer (SUV)(2), flerbrukskjøretøyer 

(MPV)(3) herunder tilhengere og camping-

tilhengere 

M1 og N1 

2 Middelstunge kjøretøyer Middelstunge kjøretøyer, varebiler > 3,5 tonn, 

busser, campingbiler osv. med to aksler og 

bakaksel med tvillinghjul 

M2, M3 og N2, N3 

3 Tunge kjøretøyer Tunge kjøretøyer, turistbusser, busser med tre eller 

flere aksler 

M2 og N2 med til-

henger, M3 og N3 

4 Tohjuls motorvogner 4a To-, tre- og firehjuls mopeder L1, L2, L6 

4b Motorsykler med og uten sidevogn, trehjuls 

og firehjuls motorsykler 

L3, L4, L5, L7 

5 Åpen gruppe Skal defineres i henhold til framtidige behov Ikke relevant 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av 

motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(2) Sport Utility Vehicle. 

(3) Multi-Purpose Vehicle. 
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Antal l  og plasser ing av ekvivalen te  lydki lder  

I denne metoden representeres hvert kjøretøy (gruppe 1, 2, 3, 4 og 5) av en enkelt punktkilde som stråler på en ensartet 

måte ned på 2-π-halvrommet over bakken. Den første refleksjonen mot veidekket behandles implisitt. Som det framgår 

av figur [2.2.a], er punktkilden plassert 0,05 m over veidekket. 

Figur [2.2.a] 

Plassering av ekvivalent punktkilde på lette motorkjøretøyer (gruppe 1), tunge motorkjøretøyer (gruppe 2 og 3) 

og tohjuls motorvogner (gruppe 4) 

 

Trafikkflyten representeres av en kildelinje. Ved modellering av en vei med flere kjørefelt bør alle kjørefeltene ideelt 

sett representeres av en kildelinje som plasseres i midten av hvert kjørefelt. Det er imidlertid også mulig å bruke en 

modell med én kildelinje i midten av en tofelts vei eller én kildelinje per kjørebane i den ytterste filen på veier med 

flere kjørefelt. 

Lydeffektu ts l ipp  

Generel le  betraktn inger  

Kildens lydeffekt er definert i «halvfritt felt». Lydeffekten omfatter dermed effekten av refleksjonen mot bakken 

umiddelbart under den modellerte kilden der det ikke befinner seg noen forstyrrende objekter i dens umiddelbare 

nærhet, bortsett fra refleksjonen mot veidekket som ikke befinner seg rett under den modellerte kilden. 

Traf ikkf ly t  

Støyutslippet fra en trafikkflyt representeres av en kildelinje som kjennetegnes av dens retningsbestemte lydeffekt per 

meter per frekvens. Dette tilsvarer summen av lydutslippet fra de enkelte kjøretøyene i trafikkflyten, idet det tas hensyn 

til den tiden kjøretøyene befinner seg på den aktuelle veistrekningen. For å få med hvert enkelt kjøretøy i trafikkflyten 

må det benyttes en trafikkflytmodell.  

Ekvivalent kilde  

(høyde 0,05 m) 

Ekvivalent kilde 

(høyde 0,05 m) 

Ekvivalent kilde  

(høyde 0,05 m) 
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Dersom man antar en konstant trafikkflyt med Qm kjøretøyer fra gruppe m per time, som kjører med en gjennom-

snittshastighet på vm (i km/t), defineres den retningsbestemte lydeffekten per meter i frekvensbånd i for kildelinje  

LW′, eq,line,i,m ved: 

 

(2.2.1) 

der LW,i,m er den retningsbestemte lydeffekten for et enkelt kjøretøy. LW′,m uttrykkes i dB (re. 10–12 W/m). Lydeffekt-

nivåene beregnes for hvert oktavbånd i fra 63 Hz til 8 kHz. 

Trafikkflytdata Qm skal uttrykkes som årsgjennomsnitt per time, per tidsintervall (dag-kveld-natt), per kjøretøyklasse 

og per kildelinje. For alle grupper skal det brukes inndata om trafikkflyt utledet fra trafikktellinger eller fra 

trafikkmodeller. 

Hastigheten vm er en representativ hastighet for hver kjøretøygruppe: i de fleste tilfeller brukes det laveste av høyeste 

tillatte hastighet på veistrekningen og høyeste tillatte hastighet for kjøretøygruppen. Dersom ingen lokale måledata er 

tilgjengelige, anvendes høyeste tillatte hastighet for kjøretøygruppen. 

Enkel t  k jøretøy  

I trafikkflyten antas det at alle kjøretøyer i gruppe m kjører med samme hastighet, dvs. vm’ som er den gjennomsnittlige 

hastigheten for flyten av kjøretøyer i den aktuelle gruppen. 

Et veigående kjøretøy modelleres med en rekke matematiske ligninger som representerer de to hovedstøykildene: 

1.  Rullestøy fra interaksjonen mellom dekk og veidekke. 

2.  Motorstøy fra kraftoverføringen i kjøretøyet (motor, eksosanlegg osv.). 

Aerodynamisk støy inngår i rullestøykilden. 

For lette, middelstunge og tunge motorvogner (gruppe 1, 2 og 3) tilsvarer samlet lydeffekt energisummen av rullestøy 

og motorstøy. Det samlede lydeffektnivået fra kildelinjene m = 1, 2 eller 3 defineres dermed ved: 

 

(2.2.2) 

der LWR,i,m er lydeffektnivået for rullestøy, og LWP,i,m er lydeffektnivået for motorstøy. Dette gjelder for alle hastigheter. 

For hastigheter under 20 km/t benyttes samme lydeffektnivå som definert ved formelen vm = 20 km/t. 

For tohjuls motorvogner (gruppe 4) beregnes utelukkende kildens motorstøy: 

 (2.2.3) 

Dette gjelder for alle hastigheter. For hastigheter under 20 km/t benyttes samme lydeffektnivå som definert ved 

formelen vm = 20 km/t. 

2.2.2 Referanseforhold 

Ligningene og koeffisientene for kildene gjelder under følgende referanseforhold: 

— Konstant kjøretøyhastighet. 

— Flat veibane. 

— Lufttemperatur τref = 20 °C.  
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— Et virtuelt referanseveidekke som består av en gjennomsnittlig blanding av tett asfaltbetong 0/11 og skjelettasfalt 

0/11, som er mellom 2 og 7 år gammel og i representativ vedlikeholdstilstand. 

— Tørt veidekke. 

— Ingen piggdekk. 

2.2.3 Rullestøy 

Generel l  l ign ing 

Lydeffektnivået for rullestøy i frekvensbånd i for et kjøretøy i klasse m = 1,2 eller 3 defineres som: 

 

(2.2.4) 

Koeffisientene AR,i,m og BR,i,m angis i oktavbånd for hver kjøretøygruppe og for en referansehastighet på vref = 70 km/t. 

ΔLWR,i,m tilsvarer summen av de korreksjonskoeffisientene som skal brukes på rullestøy ved bestemte vei- eller 

kjøretøyforhold som avviker fra referanseforholdene: 

∆𝐿𝑊𝑅,𝑖,𝑚 = ∆𝐿𝑊𝑅,𝑟𝑜𝑎𝑑,𝑖,𝑚 + ∆𝐿𝑠𝑡𝑢𝑑𝑑𝑒𝑑𝑡𝑦𝑟𝑒𝑠,𝑖,𝑚 + ∆𝐿𝑊𝑅,𝑎𝑐𝑐,𝑖,𝑚 + ∆𝐿𝑊,𝑡𝑒𝑚𝑝 (2.2.5) 

ΔLWR,road,i,m beskriver hvordan rullestøyen påvirkes når veidekket har andre akustiske egenskaper enn det virtuelle 

referansedekket som definert i kapittel 2.2.2. Verdien omfatter virkningen både på utbredelsen og genereringen av støy. 

ΔLstudded tyres,i,m er en korreksjonskoeffisient for den kraftigere rullestøyen fra lette kjøretøyer med piggdekk. 

ΔLWR,acc,i,m beskriver hvordan rullestøyen påvirkes av et veikryss med trafikklys eller en rundkjøring. Koeffisienten 

omfatter virkningen av hastighetsendringer. 

ΔLW,temp er en korreksjonsfaktor for en gjennomsnittlig temperatur τ som avviker fra referansetemperaturen τref = 20 °C. 

Korreksjon for  piggdekk  

I situasjoner der en betydelig andel av de lette kjøretøyene i trafikkflyten er utstyrt med piggdekk i flere måneder hvert 

år, bør piggdekkenes innvirkning på rullestøyen tas i betraktning. For hvert kjøretøy i gruppe m = 1 som er utstyrt med 

piggdekk, beregnes en hastighetsavhengig økning i rullestøyen med formelen: 

 

(2.2.6) 

der koeffisientene ai og bi angis for hvert oktavbånd. 

Økningen i rullestøy skal bare medregnes i forhold til andelen lette kjøretøyer som er utstyrt med piggdekk, og gjelde 

for et begrenset tidsintervall Ts (i måneder) i løpet av året. Dersom Qstud,ratio er den gjennomsnittlige andelen av det 

samlede antallet lette kjøretøyer med piggdekk per time i tidsintervallet Ts (i måneder), uttrykkes den årlige 

gjennomsnittlige andelen kjøretøyer ps med piggdekk ved: 

 
(2.2.7) 
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Den resulterende korreksjonen som skal brukes på lydeffektutslippet av rullestøy på grunn av bruken av piggdekk for 

kjøretøyer i gruppe m = 1 i frekvensbånd i, skal være: 

 
(2.2.8) 

For kjøretøyer i alle andre grupper skal ingen korreksjon foretas: 

ΔLstuddedtyres,i,m  1 = 0 (2.2.9) 

Korreksjon for  lu ft tempera turens innvi rkn ing på ru l les tøy  

Lufttemperaturen påvirker rullestøyen; når lufttemperaturen stiger, faller lydeffektnivået for rullestøyen. Denne 

effekten er integrert i korreksjonen for veidekket. Korreksjoner for veidekke beregnes som regel ved en lufttemperatur 

på τref = 20 °C. I tilfelle den årlige gjennomsnittlige lufttemperaturen ikke er 20 °C, skal støyen fra veidekket korrigeres 

med: 

ΔLW,temp,m(τ) = Km × (τref – τ) (2.2.10) 

Korreksjonsfaktoren er positiv (dvs. støyen øker) ved temperaturer under 20 °C og negativ (dvs. støyen reduseres) ved 

høyere temperaturer. Koeffisienten K avhenger av veidekket og dekksegenskapene og utviser generelt en viss frekvens-

avhengighet. En generisk koeffisient Km = 1 = 0,08 dB/°C for lette kjøretøyer (gruppe 1) og Km = 2 = Km = 3 = 0,04 dB/°C 

for tunge kjøretøyer (gruppe 2 og 3) skal brukes for alle veidekker. Korreksjonskoeffisienten skal brukes på samme 

måte på alle oktavbånd fra 63–8 000 Hz. 

2.2.4 Motorstøy 

Generel l  l ign ing 

Motorstøy omfatter alle støyutslipp fra motor, eksosanlegg, gir, luftinntak osv. Lydeffektnivået for motorstøy i 

frekvensbånd i for et kjøretøy i klasse m defineres som: 

 
(2.2.11) 

Koeffisientene AP,i,m og BP,i,m angis i oktavbånd for hver kjøretøygruppe og for en referansehastighet på vref = 70 km/t. 

ΔLWP,i,m tilsvarer summen av de korreksjonskoeffisientene som skal brukes på motorstøyutslipp ved bestemte 

kjøreforhold eller regionale forhold som avviker fra referanseforholdene: 

ΔLWP,i,m = ΔLWP,road,i,m + ΔLWP,grad,i,m + ΔLWP,acc,i,m (2.2.12) 

ΔLWP,road,i,m beskriver hvordan veidekket påvirker motorstøyen gjennom absorpsjon. Beregningen skal utføres i henhold 

til kapittel 2.2.6. 

ΔLWP,acc,i,m og ΔLWP,grad,i,m beskriver effekten av veiens helling og kjøretøyets akselerasjon og retardasjon ved veikryss. 

De skal beregnes i henhold til henholdsvis kapittel 2.2.4 og 2.2.5. 

Innvi rkningen  av veiens  hel l ing  

Veiens helling påvirker kjøretøyets støyutslipp på to måter: for det første påvirker den kjøretøyets hastighet og dermed 

dets utslipp av rullestøy og motorstøy, og for det andre påvirker den både motorens belastning og hastighet gjennom 

valg av gir og dermed kjøretøyets utslipp av motorstøy. I dette avsnittet tas det utelukkende høyde for innvirkningen på 

motorstøyen, og det antas en konstant hastighet.  
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Det tas hensyn til innvirkningen av veiens helling på motorstøyen ved hjelp av korreksjonsfaktoren ΔLWP,grad,m, som er 

en funksjon av hellingen s (i %), kjøretøyets hastighet vm (i km/t) og kjøretøyklasse m. Ved toveistrafikk må flyten 

deles inn i to deler, der den ene korrigeres for oppoverbakke og den andre for nedoverbakke. Korreksjonsfaktoren 

brukes på samme måte på alle oktavbånd: 

For m = 1 

 

(2.2.13) 

For m = 2 

 

(2.2.14) 

For m = 3 

 

(2.2.15) 

For m = 4 

ΔLWP,grad,i,m = 4 = 0 (2.2.16) 

Korreksjonen ΔLWP,grad,m tar indirekte høyde for hellingens innvirkning på hastigheten. 

2.2.5 Innvirkningen av kjøretøyenes akselerasjon og retardasjon 

Før og etter veikryss med trafikklys og rundkjøringer skal det korrigeres for innvirkningen av akselerasjon og 

retardasjon som beskrevet under. 

Korreksjonsfaktoren for rullestøy, ΔLWR,acc,m,k’ og for motorstøy, ΔLWP,acc,m,k’ er lineære funksjoner av avstanden  

x (i meter) fra punktkilden til nærmeste punkt der den aktuelle kildelinjen krysser en annen kildelinje. De brukes på 

samme måte for alle oktavbånd: 

 

(2.2.17) 

(2.2.18) 
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Koeffisientene CR,m,k og CP,m,k avhenger av typen veikryss k (k = 1 for veikryss med trafikklys, k = 2 for rundkjøring) og 

angis for hver kjøretøygruppe. Korreksjonen omfatter innvirkningen av endringen i hastighet når kjøretøyet nærmer seg 

eller beveger seg bort fra et veikryss eller en rundkjøring. 

Merk at ved avstanden |x| ≥ 100 m blir ΔLWR,acc,m,k = ΔLWP,acc,m,k = 0. 

2.2.6 Innvirkningen av typen veidekke 

Al lmenne pr ins ipper  

For veidekker med andre akustiske egenskaper enn referansedekket skal det brukes en spektral korreksjonsfaktor for 

både rullestøy og motorstøy. 

Korreksjonsfaktoren for veidekket for rullestøy beregnes med ligningen: 

 
(2.2.19) 

der 

αi,m er den spektrale korreksjonen i dB ved referansehastigheten vref for gruppe m (1, 2 eller 3) og spektralbånd i, 

βm er hastighetens innvirkning på reduksjonen av rullestøyen for gruppe m (1, 2 eller 3) og er den samme for alle 

frekvensbånd. 

Korreksjonsfaktoren for veidekket for motorstøy beregnes med ligningen: 

ΔLWP,road,i,m = min{αi,m;0} (2.2.20) 

Absorberende dekker reduserer motorstøyen, mens ikke-absorberende dekker ikke øker den. 

Alderens  innvi rkn ing på veidekkets  s tøyegenskaper  

Veidekkets støyegenskaper varierer med alder og vedlikeholdsnivå, og støyen øker gjerne jo eldre veidekket blir.  

I denne metoden er parametrene for veidekket utledet for å gi et representativt bilde av de akustiske egenskapene til den 

aktuelle typen veidekke, som et gjennomsnitt i hele dets levetid og forutsatt korrekt vedlikehold. 

2.3 Jernbanestøy 

2.3.1 Kildebeskrivelse 

Klass i f i ser ing av kjøretøyer  

Def in is jon av k jøretøy og  tog  

For denne støyberegningsmetoden defineres et kjøretøy som en enkelt skinnegående underenhet av et tog (typisk et 

lokomotiv, en motordrevet vogn, en trukket vogn eller en godsvogn), som kan forflyttes uavhengig av andre enheter og 

kan koples fra resten av toget. Visse særlige omstendigheter kan gjøre seg gjeldende for underenheter av et tog som er 

en del av et uatskillelig sett, og som for eksempel har samme boggi. I forbindelse med denne beregningsmetoden 

betraktes alle disse underenhetene som ett enkelt kjøretøy. 

I henhold til denne beregningsmetoden består et tog av en rekke sammenkoplede kjøretøyer. 
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I tabell [2.3.a] defineres et felles språk for å beskrive kjøretøytypene i kildedatabasen. Tabellen inneholder de relevante 

deskriptorene for en fullstendig klassifisering av kjøretøyene. Deskriptorene tilsvarer de kjøretøyegenskapene som 

påvirker den akustiske retningsbestemte lydeffekten for hver lengdemeter av den ekvivalente modellerte kildelinjen. 

Antallet kjøretøyer av hver type skal bestemmes for hvert sporavsnitt for hvert av de tidsintervallene som skal brukes i 

støyberegningen. Det skal uttrykkes som gjennomsnittlig antall kjøretøyer per time, som beregnes ved å dividere det 

samlede antallet kjøretøyer som kjører i et gitt tidsintervall, med antallet timer i tidsintervallet (f.eks. er 24 kjøretøyer 

på 4 timer det samme som 6 kjøretøyer per time). Alle kjøretøytyper som kjører på hvert sporavsnitt, skal inngå i 

beregningene. 

Tabell [2.3.a] 

Klassifisering av og deskriptorer for jernbanekjøretøyer 

Nummer 1 2 3 4 

Deskriptor Kjøretøytype 
Antall aksler per 

kjøretøy 
Bremsetype Støytiltak på hjulene 

Forklaring av 

deskriptoren 

En bokstav som beskriver 

typen 
Faktisk antall aksler 

En bokstav som beskriver 

bremsetypen 

En bokstav som beskriver 

typen støyreduserende 

tiltak 

Mulige 

deskriptorer 

h 

høyhastighetskjøretøy 

(> 200 km/t) 

1 c 

bremseklosser av 

støpejern 

n 

ingen tiltak 

m 

motordrevne 

passasjervogner 

2 k 

bremseklosser av 

komposittmateriale 

eller sintret metall 

d 

dempere 

p 

trukne passasjervogner 

3 n 

bremser uten bremse-

klosser, f.eks. skive-, 

trommel- eller magnet-

bremser 

s 

skjermer 

c 

sporvei eller bybane, 

motordrevet og ikke 

motordrevet vogn 

4  o 

annet 

d 

diesellokomotiv 

osv.   

e 

elektrisk lokomotiv 

   

a 

vanlig godskjøretøy 

   

o 

annet (f.eks. vedlike-

holdskjøretøyer osv.) 
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Klass i f i ser ing av spor  og s tø t tes t ruktur  

Eksisterende spor kan variere ettersom det er mange elementer og faktorer som bidrar til og påvirker deres akustiske 

egenskaper. Sportypene som brukes i denne metoden, er oppført i tabell [2.3.b] under. Enkelte elementer har stor 

innvirkning på de akustiske egenskapene, mens andre har bare sekundære virkninger. Generelt har følgende elementer 

størst innvirkning på utslippet av jernbanestøy: skinnehodets ruhet, skinneunderlagets stivhet, sporunderlag, 

skinneskjøter og sporets krumningsradius. Alternativt kan sporets generelle egenskaper defineres, og i så tilfelle er 

skinnehodets ruhet og sporets dempefaktorer i henhold til ISO 3095 de to viktigste akustiske parametrene sammen med 

sporets krumningsradius. 

Et sporavsnitt defineres som en del av et spor, på en jernbanelinje eller ved en stasjon eller et depot, der sporets fysiske 

egenskaper og grunnkomponenter ikke endres. 

I tabell [2.3.b] defineres et felles språk for å beskrive sportypene i kildedatabasen. 

Tabell [2.3.b] 

Nummer 1 2 3 4 5 6 

Deskriptor Sporunderlag 
Skinnehodets 

ruhet 

Type 

skinneunderlag 
Tilleggstiltak Skinneskjøter Krumning 

Forklaring av 

deskriptoren 

Type 

sporunderlag 
Ruhetsindikator 

En angivelse av 

«akustisk» 

stivhet 

En bokstav for 

den akustiske 

innretningen 

Eventuelle 

skjøter og 

avstand mellom 

dem 

Angir krumnings-

radius i m 

Tillatte koder B 

Ballast 

E 

Godt 

vedlikeholdt 

og svært jevn 

S 

Myk 

(150–250 

MN/m) 

N 

Ingen 

N 

Ingen 

N 

Rett spor 

S 

Ballastfritt 

spor 

M 

Normalt 

vedlikehold 

M 

Middels 

(250–800 

MN/m) 

D 

Skinnedemper 

S 

Skjøt eller 

sporveksel 

L 

Liten 

(1000–500 m) 

L 

Ballastbro 

N 

Ikke godt 

vedlikeholdt 

H 

Stiv 

(800–1000 

MN/m) 

B 

Lav barriere 

D 

To skjøter eller 

sporveksler per 

100 m 

M 

Middels 

(mindre enn 

500 m og mer 

enn 300 m) 

N 

Ballastfri bro 

B 

Ikke 

vedlikeholdt 

og i dårlig 

stand 

 A 

Absorpsjons-

plate på 

ballastfritt spor 

M 

Mer enn to 

skjøter eller 

sporveksler per 

100 m 

H 

Stor 

(mindre enn 

300 m) 

T 

Innstøpt spor 

  E 

Innstøpt skinne 

  

O 

Annet 

  O 

Annet 
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Antal l  og plasser ing av ekvivalen te  lydki lder  

Figur [2.3.a] 

Plassering av ekvivalente støykilder 

 

De ulike ekvivalente støylinjekildene er plassert i ulike høyder og midt på sporet. Alle høyder regnes fra det planet som 

tangerer overflaten på de to skinnene. 

De ekvivalente kildene utgjøres av et antall ulike fysiske kilder (indeks p). Avhengig av hvordan de genereres, deles de 

fysiske kildene inn i følgende ulike kategorier: 1) rullestøy (herunder ikke bare vibrasjoner fra skinnene, sporunderlaget 

og hjulene, men også eventuell støy fra overbygning på godsvogner, 2) motorstøy, 3) aerodynamisk støy, 4) slagstøy 

(fra skinnekryss, sporveksler og sporkryss), 5) kurveskrik og 6) støy som skyldes andre faktorer, som broer og 

viadukter. 

1)  Hjulenes og skinnehodenes ruhet, med tre overføringsveier til strålingsflatene (skinner, hjul og overbygning), gir 

opphav til rullestøyen. Rullestøyen settes til h = 0,5 m (strålingsflater A) for å representere støy fra sporet, herunder 

innvirkning av sporenes overflate, særlig for ballastfrie spor (i samsvar med avsnittet om lydutbredelse), støy fra 

hjulene og støy fra overbygningen (på godstog). 

2)  Ekvivalente kildehøyder for motorstøy varierer mellom 0,5 m (kilde A) og 4,0 m (kilde B) avhengig av den den 

fysiske plasseringen av den berørte komponenten. Kilder som drivverk og elektriske motorer vil ofte befinne seg i 

akselhøyde 0,5 m (kilde A). Luftspjeld og kjøleventiler kan befinne seg i ulik høyde; eksosutløpet på dieseldrevne 

kjøretøyer er ofte plassert i en takhøyde på 4,0 m (kilde B). Andre kilder til motorstøy som vifter og 

dieselmotorblokker kan være plassert i en høyde på 0,5 m (kilde A) eller 4,0 m (kilde B). Dersom kildens nøyaktige 

høyde ligger mellom de modellerte høydene, fordeles lydenergien proporsjonalt over de nærmeste tilstøtende 

kildehøydene. 

 Dette er grunnen til at metoden omfatter to kildehøyder, den ene i 0,5 m høyde (kilde A), den andre i 4,0 m høyde 

(kilde B), og den ekvivalente lydeffekten for hver høyde fordeles mellom de to posisjonene avhengig av den 

spesifikke konfigurasjonen av kildene på den aktuelle enhetstypen. 

3)  Virkningene av aerodynamisk støy er forbundet med kilden i 0,5 m høyde (som representerer kledning og skjermer, 

kilde A) og kilden i 4,0 m høyde (som modelleres over takmontert utstyr og strømavtaker, kilde B). Valget av 

høyden 4,0 m for strømavtakerens innvirkning på støyen anses som en enkel modell, som bør brukes med 

aktsomhet dersom målet er å finne en hensiktsmessig støyskjermhøyde.  
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4)  Slagstøy er forbundet med kilden i 0,5 m høyde (kilde A). 

5)  Kurveskrik er forbundet med kildene i 0,5 m høyde (kilde A). 

6)  Brostøy er forbundet med kilden i 0,5 m høyde (kilde A). 

2.3.2 Lydeffektutslipp 

Generel le  l ign inger  

Enkel t  k jøretøy  

Som modellen for veitrafikkstøy beskriver modellen for jernbanetrafikkstøy lydeffektutslippene fra en bestemt 

kombinasjon av kjøretøytype og sportype som i henhold til kjøretøy- og sporklassifiseringen oppfyller en rekke krav 

med hensyn til lydeffekter for hvert kjøretøy (LW,0). 

Traf ikkf ly t  

Støyutslippet fra en trafikkflyt på hvert spor skal representeres av to kildelinjer som kjennetegnes ved deres 

retningsbestemte lydeffekt per meter per frekvensbånd. Støyen tilsvarer summen av lydutslippene fra hvert enkelt 

kjøretøy som passerer i trafikkflyten, og når det gjelder stillestående kjøretøyer, skal det tas hensyn til den tiden 

kjøretøyet befinner seg på den aktuelle jernbanestrekningen. 

Den retningsbestemte lydeffekten per meter per frekvensbånd fra alle kjøretøyer som passerer hvert sporavsnitt på 

sportypen (j), defineres 

— for hvert frekvensbånd (i), 

— for hver angitte kildehøyde (h) (for kilder i 0,5 m h = 1, i 4,0 m h = 2), 

og er energisummen av alle bidragene fra alle kjøretøyer som kjører på det aktuelle j-ende sporavsnittet. Disse 

bidragene er 

— fra alle kjøretøytyper (t), 

— i deres ulike hastigheter (s), 

— under bestemte driftsforhold (konstant hastighet) (c), 

— for hver fysisk kildetype (rullestøy, slagstøy, kurveskrik, motorstøy, aerodynamisk støy samt støy som skyldes 

andre faktorer, for eksempel brostøy) (p). 

Følgende formel brukes for å beregne den retningsbestemte lydeffekten per meter (inngangsverdi ved beregning av 

utbredelse) som skyldes den gjennomsnittlige blandingen av trafikk på det j-ende sporavsnittet: 

 

(2.3.1) 

der 

Tref =  referansetidsintervall for gjennomsnittstrafikken,  
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X =  det samlede antallet mulige kombinasjoner av i, t, s, c, p for hvert j-ende sporavsnitt, 

t =  indeks for kjøretøytype på det j-ende sporavsnittet, 

s =  indeks for togets hastighet: det er like mange indekser som det er forskjellige gjennomsnittlige 

toghastigheter på det j-ende sporavsnittet, 

c =  indeks for driftsforhold: 1 (for konstant hastighet), 2 (tomgang), 

p =  indeks for fysiske kildetyper: 1 (for rulle- og slagstøy), 2 (kurveskrik), 3 (motorstøy), 4 (aerodynamisk 

støy), 5 (støy som skyldes andre faktorer), 

LW′,eq,line,x =  den x-ende retningsbestemte lydeffekten per meter for en kildelinje for en kombinasjon av t, s, c, p på 

hvert j-ende sporavsnitt. 

Dersom det antas en konstant strøm av Q kjøretøyer per time, som kjører med en gjennomsnittshastighet v, vil det i 

gjennomsnitt på ethvert tidspunkt være et tilsvarende antall Q/v-kjøretøyer på hver lengdeenhet av jernbanestrekningen. 

Støyutslippet fra strømmen av kjøretøyer i form av retningsbestemt lydeffekt per meter LW′,eq,line (uttrykt i dB/m  

(re. 10–12 W)) integreres med: 

 
(2.3.2) 

der 

— Q er gjennomsnittlig antall kjøretøyer per time på det j-ende sporavsnittet for kjøretøytype t, gjennomsnittlig 

toghastighet s og driftsforhold c, 

— v er deres hastighet på det j-ende sporavsnittet for kjøretøytype t og gjennomsnittlig toghastighet s, 

— LW,0,dir er det retningsbestemte lydeffektnivået for den aktuelle typen støy (rullestøy, slagstøy, kurveskrik, 

bremsestøy, motorstøy, aerodynamisk støy, støy som skyldes andre faktorer) fra et enkelt kjøretøy i retningene ψ, 

φ definert i forhold til kjøretøyets bevegelsesretning (se figur [2.3.b]). 

Når det gjelder en stasjonær kilde, for eksempel et kjøretøy som går på tomgang, antas det at kjøretøyet vil bli værende 

i et tidsrom Tidle på et sted innenfor sporavsnittet med lengden L. Med Tref som referansetidsintervall for 

støyvurderingen (f.eks. 12 timer, 4 timer, 8 timer) defineres den retningsbestemte lydeffekten per lengdeenhet på 

nevnte sporavsnitt derfor ved: 

 

(2.3.4) 

Generelt beregnes den retningsbestemte lydeffekten for hver spesifikk kilde med følgende formel: 

LW,0,dir,i(ψ,φ) = LW,0,i + ΔLW,dir,vert,i + ΔLW,dir,hor,i (2.3.5) 

der 

— ΔLW,dir,vert,i er korreksjonsfunksjonen for vertikal direktivitet (dimensjonsløs) av ψ (figur [2.3.b]), 

— ΔLW,dir,hor,i er korreksjonsfunksjonen for horisontal direktivitet (dimensjonsløs) av φ (figur [2.3.b]).  
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Dessuten skal LW,0,dir,i(ψ,φ), etter å ha blitt beregnet i 1/3-oktavbånd, uttrykkes i oktavbånd ved å summere energien fra 

alle tilhørende 1/3-oktavbånd i det aktuelle oktavbåndet. 

Figur [2.3.b] 

Geometrisk definisjon 

 

I beregningene uttrykkes deretter kildestyrken spesifikt som retningsbestemt lydeffekt per meter spor LW′,tot,dir,i, slik at 

kildenes direktivitet i vertikal og horisontal retning justeres ut fra korreksjonene. 

Flere LW,0,dir,i (ψ,φ) beregnes for hver kombinasjon av kjøretøy, spor, hastighet og driftsforhold: 

— for 1/3-oktavfrekvensbånd (i) 

— for hvert sporavsnitt (j) 

— kildehøyde (h) (for kilder i 0,5 m h = 1, i 4,0 m h = 2) 

— kildens direktivitet (d) 

For hver kombinasjon av kjøretøy, spor, hastighet, driftsforhold beregnes LW,0,dir,i (ψ,φ) for hvert sporavsnitt for 

høydene som tilsvarer h = 1 og h = 2 og for direktiviteten. 

Rul les tøy  

Kjøretøyets og sporets bidrag til rullestøyen inndeles i fire grunnleggende elementer: hjulenes ruhet, skinnenes ruhet, 

kjøretøyets overføringsfunksjon til hjulene og til overbygningen (vognkasser) samt overføringsfunksjonen til sporet. 

Hjulenes og skinnenes ruhet er årsaken til at vibrasjoner utløses i kontaktpunktet mellom skinnen og hjulet, og 

overføringsfunksjonene er to empiriske eller modellerte funksjoner som representerer hele det komplekse fenomenet 

med mekaniske vibrasjoner og lydgenerering på overflatene av hjulet, skinnen, svillen og banelegemet. Denne 

inndelingen viser til det faktum at ruhet på en skinne kan utløse vibrasjoner i skinnen, men samtidig også vibrasjoner i 

hjulet, og omvendt. Dersom en av disse fire parametrene utelates, vil spor og tog ikke kunne klassifiseres hver for seg. 

Hju lenes  og skinnenes  ru het  

Rullestøy utløses hovedsakelig av hjulenes og skinnenes ruhet i bølgelengdeområdet 5–500 mm.  

Kjøretøy 

(ekvivalent 

punktkilde) 

Utslippsretning 

Kjøreretning 

Horisontalplan 
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Defin is jon  

Ruhetsnivået Lr er definert som 10 ganger logaritmen til base 10 av kvadratet av den kvadratiske gjennomsnittsverdien 

r2 av ruheten av en skinnes eller et hjuls kjøreflate i bevegelsesretningen (lengdenivå) målt i μm over en bestemt 

skinnelengde eller hele hjuldiameteren, dividert med kvadratet av referanseverdien (𝑟0
2): 

 

(2.3.6) 

der 

𝑟0 = 1 μm, 

r = den kvadratiske gjennomsnittsverdien av den vertikale forskyvningsdifferansen mellom kontaktflaten og 

gjennomsnittsnivået. 

Ruhetsnivået Lr beregnes ofte som et spektrum med bølgelengde λ og skal konverteres til et frekvensspektrum f = v/λ 

der f er midtfrekvensen av et bestemt 1/3-oktavbånd i Hz, λ er bølgelengden i m og v er togets hastighet i m/s. 

Ruhetsspekteret som en funksjon av frekvens endrer seg langs frekvensaksen ved ulike hastigheter. Etter konvertering 

til frekvensspektret ved hjelp av hastigheten er det som regel nødvendig å beregne nye spektralverdier for et  

1/3-oktavbånd som gjennomsnittet av to tilsvarende 1/3-oktavbånd i bølgelengdeområdet. For å vurdere det totale 

effektive frekvensspektret for ruhet som tilsvarer den aktuelle toghastigheten, skal det beregnes et energimessig og 

proporsjonalt gjennomsnitt av de to tilsvarende 1/3-oktavbåndene i bølgelengdeområdet. 

Skinnenes ruhetsnivå (ruhet langs sporet) for det i-ende bølgenummerbåndet defineres som Lr,TR,i 

Hjulenes ruhetsnivå (ruhet fra kjøretøyet) for det i-ende bølgenummerbåndet er tilsvarende definert som Lr,VEH,i. 

Totalt og effektivt ruhetsnivå for bølgenummerbånd i (LR,tot,i) defineres som energisummen av ruhetsnivået for skinnen 

og for hjulet samt kontaktfilter A3(λ) for å ta hensyn til filtreringsvirkningen fra kontaktflaten mellom skinnen og hjulet, 

og uttrykkes i dB: 

 
(2.3.7) 

som en funksjon av det i-ende bølgenummerbåndet tilsvarende bølgelengde λ. 

Kontaktfilteret avhenger av skinne- og hjultypen og av belastningen. 

Total effektiv ruhet for det j-ende sporavsnittet og hver t-ende type kjøretøy ved dets tilsvarende hastighet v skal brukes 

i denne metoden. 

Over før ingsfunksjon  for  kjøretøy,  spor  og overbygning  

Tre hastighetsavhengige overføringsfunksjoner, LH,TR,i, LH,VEH,i og LH,VEH,SUP,i’ er definert: den første for hvert j-ende 

sporavsnitt og de to siste for hver t-ende type kjøretøy. De setter det totale effektive ruhetsnivået i forhold til 

lydeffekten fra henholdsvis spor, hjul og overbygning. 

Bidraget fra overbygningen tas i betraktning bare for godsvogner, altså bare for kjøretøytype «a». 

For rullestøy er bidragene fra sporet og fra kjøretøyet derfor fullt ut beskrevet av disse overføringsfunksjonene og av 

det totale effektive ruhetsnivået. Når et tog går på tomgang, ses det bort fra rullestøyen.  
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For lydeffekten per kjøretøy beregnes rullestøyen i akselhøyde; inngangsverdi er totalt effektivt ruhetsnivå LR,TOT,i som 

en funksjon av kjøretøyets hastighet v, overføringsfunksjonene LH,TR,i, LH,VEH,i og LH,VEH,SUP,i’ for sporet, kjøretøyet og 

overbygningen samt det samlede antallet aksler Na: 

for h = 1: 

LW,0,TR,i = LR,TOT,i + LH,TR,i + 10 × lg(Na) dB (2.3.8) 

LW,0,VEH,i = LR,TOT,i + LH,VEH,i + 10 × lg(Na) dB (2.3.9) 

LW,0,VEHSUP,i = LR,TOT,i + LH,VEHSUP,i + 10 × lg(Na) dB (2.3.10) 

der Na er antallet aksler per kjøretøy for den t-ende kjøretøytypen. 

Figur [2.3.c] 

Oversikt over bruken av de ulike definisjonene av ruhet og overføringsfunksjoner 

 

En minstehastighet på 50 km/t (30 km/t bare for sporveier og bybaner) skal brukes for å bestemme total effektiv ruhet 

og dermed kjøretøyenes lydeffekt (denne hastigheten påvirker ikke beregningen av kjøretøystrømmen) for å 

kompensere for eventuelle feil som kan skyldes forenklingen av definisjonen av rullestøy, bremsestøy og slagstøy fra 

skinnekryss og sporveksler. 

S lagstøy (skinnekryss ,  sporveksler  og sporkryss)  

Slagstøy kan forårsakes av skinnekryss, sporveksler og skinneskjøter eller skinnepunkter. Støyen kan variere i styrke 

og være kraftigere enn rullestøyen. Slagstøyen skal tas i betraktning for spor med skjøter. For slagstøy som skyldes 

sporveksler, skinnekryss og skjøter i sporavsnitt med en høyeste hastighet på 50 km/t (30 km/t bare for sporveier og 

bybaner), skal modellering unngås, ettersom minstehastigheten på 50 km/t (30 km/t bare for sporveier og bybaner) 

brukes til å ta hensyn til flere faktorer i henhold til beskrivelsen i kapittelet om rullestøy. Modellering av slagstøy skal 

også unngås ved driftsforhold c = 2 (tomgang). 

Slagstøy omfattes av uttrykket rullestøy ved å addere (energetisk) et ytterligere fiktivt slagruhetsnivå til det totale 

effektive ruhetsnivået for hvert spesifikt j-ende sporavsnitt der støyen forekommer. I dette tilfellet skal en ny LR,TOT + 

IMPACT,i benyttes i stedet for LR,TOT,i, og dermed blir ligningen som følger: 

𝐿𝑅,𝑇𝑂𝑇+𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇,𝑖 = 10 × lg(10𝐿𝑅,𝑇𝑂𝑇,𝑖/10 + 10𝐿𝑅,𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇,𝑖/10) dB (2.3.11) 
  

Togets hastighet 

Hjulenes ruhet 

Total 

effektiv 
ruhet 

Kontaktfilter 

Skinnenes ruhet 
Lydeffekt fra jernbanesviller 

og ballastspor/ballastfritt spor 

 

Lydeffekt av støyutslipp 

fra hjul og boggi 

 

Lydeffekt av støyutslipp 

fra overbygning  

 

Sporoverføringsfunksjon for 
støyutslipp fra jernbanesviller 

og ballastspor/ballastfritt spor 

Kjøretøyets overføringsfunksjon 

for støyutslipp fra hjul og boggi 

Kjøretøyets overføringsfunksjon 

for støyutslipp fra overbygning 
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LR,IMPACT,i er et 1/3-oktavbåndsspektrum (som en funksjon av frekvens). For å finne dette frekvensspektret angis et 

spektrum som en funksjon av bølgelengde λ og konverteres til det relevante spektret som en funksjon av frekvens ved 

hjelp av forholdet λ = v/f, der f er 1/3-oktavbåndets midtfrekvens i Hz og v er den s-ende hastigheten for den t-ende 

kjøretøytypen i m/s. 

Slagstøyen avhenger av slagenes styrke og antallet slag per lengdeenhet eller avstanden mellom skjøtene, slik at 

dersom det er snakk om flere slag, skal slagruhetsnivået som brukes i ovenstående ligning, beregnes som følger: 

 
dB (2.3.12) 

der LR,IMPACT–SINGLE,i er slagruhetsnivået for et enkelt slag, og nl er avstanden mellom skjøtene. 

Standardverdien for slagruhetsnivå er angitt for en avstand mellom skjøtene nl = 0,01 m–1, som er én skjøt per 100 m 

spor. I situasjoner med et annet antall skjøter, skal antall skjøter beregnes tilnærmelsesvis ved å justere avstanden 

mellom skjøtene nl. Det bør bemerkes at det ved modellering av sporets utforming og segmentering skal tas høyde for 

avstanden mellom skinneskjøtene, dvs. at det kan være nødvendig å anvende et eget kildesegment for en sporstrekning 

med flere skjøter. Verdien LW,0 for bidraget fra spor, hjul/boggi-enhet og overbygning økes med LR,IMPACT,i for +/– 50 m 

før og etter skinneskjøten. Foreligger det en rekke skjøter, skal økningen utvides til mellom –50 m før den første 

skjøten og +50 m etter den siste skjøten. 

Det bør vanligvis verifiseres på stedet om disse lydeffektspektrene er relevante. 

For spor med skjøter skal det brukes en nl-standard på 0,01. 

Kurveskr ik  

Kurveskrik er en særlig kilde som er relevant bare for kurver og derfor er lokal. Ettersom kurveskrik kan være kraftige, 

kreves det en hensiktsmessig beskrivelse. Kurveskrik avhenger generelt av krumning, friksjonsforhold, togets hastighet 

og geometrien og dynamikken mellom spor og hjul. Utslippsnivået som skal brukes, bestemmes for kurver med en 

radius under eller lik 500 m og for krappere kurver og stikkspor med radier under 300 m. Støyutslippet skal være 

spesifikt for hver type rullende materiell, ettersom visse hjul- og boggityper kan ha betydelig mindre tendens til å 

skrike enn andre. 

Det bør vanligvis verifiseres på stedet om disse lydeffektspektrene er relevante, særlig når det gjelder sporveier. 

Med en enkel metode skal kurveskriket tas i betraktning ved å legge 8 dB for R < 300 m og 5 dB for 300 m < R  

< 500 m til rullestøyens lydeffektspektre for alle frekvenser. Kurveskrikets bidrag skal brukes på sporavsnitt der minst 

50 m av sporlengden har en radius innenfor intervallene angitt over. 

Motors tøy  

Selv om motorstøy generelt er spesifikk for de enkelte driftsforhold, dvs. for konstant hastighet, retardasjon, 

akselerasjon og tomgang, modelleres bare to forhold, nemlig konstant hastighet (som også gjelder når toget retarderer 

eller akselerer) og tomgang. Modellert kildestyrke tilsvarer bare høyeste belastningsforhold, som resulterer i størrelsene 

LW,0,const,i = LW,0,idling,i. Dessuten tilsvarer LW,0,idling,i bidraget fra alle fysiske kilder på et gitt kjøretøy som kan tilskrives 

en bestemt høyde, som beskrevet i 2.3.1. 

LW,0,idling,i uttrykkes som en statisk støykilde i tomgangsstilling, i hele tomgangsperioden, og skal brukes modellert som 

en fast punktkilde som beskrevet i følgende kapittel om industristøy. Verdien skal bare tas i betraktning dersom togene 

går på tomgang i mer enn 0,5 time.  
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Disse størrelsene kan enten hentes fra målinger av alle kilder under alle driftsforhold; eventuelt kan delkildene 

karakteriseres enkeltvis ved å fastsette deres parameteravhengighet og relative styrke. Dette kan gjøres gjennom 

målinger på et stillestående kjøretøy, med varierende turtall for trekkenheten i samsvar med ISO 3095:2005. I den 

utstrekning det er relevant, må flere kilder til motorstøy karakteriseres, og alle kilder er kanskje ikke direkte avhengige 

av togets hastighet, som 

— støy fra framdriftssystemet, som dieselmotorer (herunder innsug, eksosanlegg og motorblokk), girkasse, elektriske 

generatorer, som hovedsakelig er avhengig av motorturtall (o/min), og elektriske kilder som omformere, som i 

overveiende grad er avhengige av belastningen, 

— støy fra vifter og kjølesystemer, avhengig av viftens omdreininger per minutt – i enkelte tilfeller kan viftene være 

direkte tilkoplet kraftoverføringen, 

— intermitterende kilder som kompressorer, ventiler og andre kilder med en karakteristisk driftsperiode og tilsvarende 

driftssykluskorreksjon for støyutslippet. 

Ettersom hver av disse kildene kan oppføre seg ulikt under ulike driftsforhold, skal motorstøyen spesifiseres 

tilsvarende. Kildestyrken hentes fra målinger under kontrollerte forhold. Generelt har lokomotiver tendens til å variere 

mer når det gjelder belastning, ettersom antallet trukne kjøretøyer varierer og dermed også effekten, mens faste 

togsammensetninger som elektriske togsett (EMU), dieseltogsett (DMU) og høyhastighetstog har en bedre definert 

belastning. 

Kildens lydeffekt kan ikke i forkant tilskrives kildehøyde, så dette valget må avhenge av den typen støy og kjøretøy 

som vurderes. Verdien skal modelleres ved kilde A (h = 1) og ved kilde B (h = 2). 

Aerodynamisk s tøy  

Aerodynamisk støy er relevant bare ved høye hastigheter, over 200 km/t, og derfor bør det først kontrolleres om det 

faktisk er nødvendig å ta hensyn til denne typen støy i beregningene. Dersom ruheten for rullestøyen og 

overføringsfunksjonene er kjent, kan den aerodynamiske støyen ekstrapoleres til høyere hastigheter, og det kan foretas 

en sammenligning med eksisterende høyhastighetsdata for å kontrollere om den aerodynamiske støyen skaper høyere 

nivåer. Dersom toghastighetene på et jernbanenett er over 200 km/t, men begrenset til 250 km/t, er det i visse tilfeller 

ikke nødvendig å ta med aerodynamisk støy, avhengig av kjøretøyets utforming. 

Bidraget fra aerodynamisk støy beregnes som en funksjon av hastighet: 

 

der 

v0 er en hastighet der den aerodynamiske støyen er dominerende, og er satt til 300 km/t, 

LW,0,1,i er en referanselydeffekt som er bestemt for minst to målepunkter, for kilder med kjent høyde, for eksempel 

første boggi, 

LW,0,2,i er en referanselydeffekt som er bestemt for minst to målepunkter, for kilder med kjent høyde, for eksempel ved 

forsenkningen for strømavtakeren, 

α1,i er en koeffisient bestemt for minst to målepunkter, for kilder med kjent høyde, for eksempel første boggi, 

α2,i er en koeffisient bestemt for minst to målepunkter, for kilder med kjent høyde, for eksempel ved forsenkningen for 

strømavtakeren.  
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Ki ldens d irekt ivi te t  

Horisonta l  d irekt iv i te t  ΔLW,dir,hor,i i dB angis i horisontalplanet og kan som standard antas å være en dipol for støy 

som skyldes rulling, slag (skinneskjøter osv.), kurveskrik, bremsing, vifter og aerodynamikk, og angis for hvert i-ende 

frekvensbånd som: 

ΔLW,dir,hor,i = 10 × lg(0,01 + 0,99 · sin2φ) (2.3.15) 

Vert ika l  d irek t iv i te t  ΔLW,dir,ver,i i dB angis i vertikalplanet for kilde A (h = 1) som en funksjon av midtfrekvens fc,i 

for hvert i-ende frekvensbånd og for – π/2 < ψ < π/2 med følgende formel: 

 

(2.3.16) 

For kilde B (h = 2) for den aerodynamiske virkningen: 

ΔLW,dir,ver,i = 10 × lg(cos2ψ) for ψ < 0 (2.3.17) 

ΔLW,dir,ver,i = 0 andre steder 

Direktiviteten ΔLdir,ver,i beregnes ikke for kilde B (h = 2) for støy som skyldes andre faktorer, ettersom kilder i denne 

posisjonen antas å ha rundtstrålende virkning. 

2.3.3 Støy som skyldes andre faktorer 

Korreksjon for  lydspredning fra  s t rukturer  (broer  og viadukter )  

I tilfeller der sporavsnittet ligger på en bro, er det nødvendig å ta hensyn til den ytterligere støyen som genereres av 

broens vibrasjoner som følge av at toget kjører over broen. Ettersom broer er komplekse konstruksjoner og det derfor 

ikke er enkelt å modellere støyutslippene fra en bro som en ytterligere kilde, økes rullestøyen for å ta høyde for 

brostøyen. Økningen skal modelleres utelukkende ved å legge til en fast økning i støyens lydeffekt for hvert tredje 

oktavbånd. Med denne korreksjonen er det bare rullestøyens lydeffekt som modifiseres, og den nye verdien LW,0,rolling–

and–bridge,i skal brukes i stedet for LW,0,rolling-only,i: 

LW,0,rolling–and–bridge,i = LW,0,rolling–only,i + Cbridge dB (2.3.18) 

der Cbridge er en konstant som avhenger av brotype, og LW,0,rolling–only,i er rullestøyens lydeffekt på den aktuelle broen og 

avhenger bare av kjøretøyets og sporets egenskaper. 

Korreksjon for  andre  jernbanerela ter te  s tøyki lder  

Ulike kilder som depoter, laste-/losseområder, stasjoner, klokker, høyttalere på stasjonen osv. kan forekomme og 

forbindes med jernbanestøy. Disse kildene skal behandles som industristøykilder (faste støykilder) og skal om relevant, 

modelleres i samsvar med følgende kapittel om industristøy. 

2.4 Industristøy 

2.4.1 Kildebeskrivelse 

Klass i f i ser ing av ki ldetyper  (punkt ,  l in je ,  areal )  

Industrikildene kan ha svært ulike dimensjoner. De kan være store industrianlegg eller små konsentrerte kilder, som 

små verktøyer eller maskiner som brukes i fabrikker. Derfor er det nødvendig å bruke en hensiktsmessig 

modelleringsteknikk for den spesifikke kilden som skal vurderes. Avhengig av dimensjonene og hvordan flere 

enkeltkilder strekker seg over et areal, der alle kilder tilhører samme industriområde, kan kildene modelleres som 

punktkilder, kildelinjer eller arealkilder. I praksis er beregningene av støyvirkning alltid basert på punktkilder, men 

flere punktkilder kan brukes til å representere en faktisk kompleks kilde som hovedsakelig strekker seg over en linje 

eller et areal.  
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Antal l  og plasser ing a v ekvivalen te  lydki lder  

Faktiske lydkilder modelleres ved hjelp av ekvivalente lydkilder som representeres av en eller flere punktkilder slik at 

den totale lydeffekten for den faktiske kilden tilsvarer summen av lydeffektene fra de ulike punktkildene. 

Følgende regler skal brukes for å fastsette antallet punktkilder: 

— Linje- eller overflatekilder hvis største dimensjon er mindre enn halvparten av avstanden mellom kilden og 

mottakeren, kan modelleres som punktkilder. 

— Kilder hvis største dimensjon er mer enn halvparten av avstanden mellom kilden og mottakeren, bør modelleres 

som en serie usammenhengende punktkilder på en linje eller som en serie usammenhengende punktkilder i et areal, 

slik at vilkåret om halvparten er oppfylt for hver enkelt av disse kildene. Fordelingen på et areal kan omfatte en 

vertikal fordeling av punktkildene. 

— For kilder hvis største dimensjon i høyden er over 2 m eller er nær bakken, bør kildens høyde kontrolleres spesielt 

nøye. Å doble antallet kilder og omfordele dem utelukkende i z-komponenten vil ikke nødvendigvis gi noe 

vesentlig bedre resultat for denne kilden. 

— Uansett kilde vil en dobling av antallet kilder over kildeområdet (i alle dimensjoner) ikke nødvendigvis gi noe 

vesentlig bedre resultat. 

På grunn av det store antallet konfigurasjoner som et industriområde kan ha, kan ikke plasseringen av ekvivalente 

lydkilder være fast. Beste praksis vil normalt være gjeldende. 

Lydeffektu ts l ipp  

Al lment  

Følgende opplysninger beskriver et komplett sett av inndata for beregningene av lydens utbredelse med de metodene 

som skal brukes ved støykartlegging: 

— Spektrum for lydeffektnivå i oktavbånd. 

— Arbeidstid (dag, kveld, natt, årsgjennomsnitt). 

— Støykildens sted (koordinater x, y) og høyde (z). 

— Kildetype (punkt, linje, areal). 

— Dimensjoner og retning. 

— Driftsforhold ved kilden. 

— Kildens direktivitet. 

Lydeffekt for punkt-, linje- og arealkilder skal defineres som følger: 

— For en punktkilde, lydeffekt LW og direktivitet som en funksjon av de tre vinkelrette koordinatene (x, y, z). 

— To typer kildelinjer kan defineres: 

— Kildelinjer som representerer transportbånd, rørledninger osv., der lydeffekt per lengdemeter LW′ og direktivitet er 

en funksjon av de to vinkelrette koordinatene på kildelinjens akse.  
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— Kildelinjer som representerer kjøretøyer i bevegelse, der lydeffekten LW og direktiviteten for hvert kjøretøy er en 

funksjon av de to vinkelrette koordinatene på kildelinjens akse, og der lydeffekten per meter LW′, som er utledet fra 

hastigheten og antallet kjøretøyer som passerer langs linjen i løpet av dagen, kvelden og natten. Korreksjonen for 

arbeidstid, som skal legges til kildens lydeffekt for å få en korrigert lydeffekt som skal brukes i beregningene for 

hvert tidsintervall CW i dB, beregnes som følger: 

 

(2.4.1) 

 der 

V er kjøretøyets hastighet [km/t], 

n er antall kjøretøyer som passerer per tidsintervall [-], 

l er kildens samlede lengde[m]. 

— For en arealkilde, lydeffekt per kvadratmeter LW/m2 og ingen direktivitet (kan være horisontal eller vertikal). 

Arbeidstiden er en vesentlig parameter for å kunne beregne støynivåer. Arbeidstiden skal angis for tidsintervallene dag, 

kveld og natt, og dersom utbredelsen er forbundet med ulike meteorologiske klasser for henholdsvis dag, natt og kveld, 

skal en mer presis fordeling av arbeidstiden angis i delperioder som tilsvarer de meteorologiske klassene. Disse 

opplysningene skal baseres på et årsgjennomsnitt. 

Korreksjonen for arbeidstid, som skal legges til lydeffekten fra kilden for å få korrigert lydeffekt som skal brukes i 

beregningene for hvert tidsintervall, CW i dB, beregnes som følger: 

 

(2.4.2) 

der 

T er aktiv kildetid per tidsintervall basert på årsgjennomsnitt, i timer, 

Tref er referansetidsintervall i timer (f.eks. er dag 12 timer, kveld 4 timer og natt 8 timer). 

For mer dominerende kilder skal korreksjon for gjennomsnittlig årlig arbeidstid beregnes minst innenfor en toleranse 

på 0,5 dB for å oppnå en akseptabel nøyaktighet (tilsvarende en usikkerhet på under 10 % i definisjonen av kildens 

aktive tid). 

Ki ldens d irekt ivi te t  

Kildens direktivitet er nært knyttet til den ekvivalente lyskildens posisjon i forhold til nærliggende overflater. Ettersom 

utbredelsesmetoden tar hensyn til både refleksjon fra den nærliggende overflaten og overflatens lydabsorpsjon, er det 

nødvendig å se nøye på plasseringen av nærliggende overflater. Generelt kan det skilles mellom følgende to 

situasjoner: 

— En kildes lydeffekt og direktivitet bestemmes og angis i forhold til en bestemt faktisk kilde når denne ligger i fritt 

felt (uten å medregne terrengeffekten). Dette er i samsvar med definisjonene for utbredelse, dersom det antas at det 

ikke finnes noen nærliggende overflate mindre enn 0,01 m fra kilden, og at overflater 0,01 m eller mer fra kilden er 

tatt med i beregningen av utbredelsen.  
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— En kildes lydeffekt og direktivitet bestemmes og angis i forhold til en bestemt faktisk kilde når denne ligger på et 

bestemt sted, og lydeffekten og direktiviteten dermed gjør at kilden er ekvivalent, ettersom den omfatter den 

modellerte virkningen fra nærliggende overflater. Dette defineres i et «halvfritt felt» i samsvar med definisjonene 

for utbredelse. I denne situasjonen skal de modellerte nærliggende overflatene ikke tas med i beregningen av 

utbredelse. 

Direktiviteten skal i beregningen uttrykkes som en faktor ΔLW,dir,xyz (x, y, z) som skal legges til lydeffekten for å 

bestemme den korrekte retningsbestemte lydeffekten fra en referansekilde med hensyn til lydens utbredelse i angitt 

retning. Faktoren kan angis som en funksjon av retningsvektoren som defineres ved (x,y,z) med √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1. 

Direktiviteten kan også uttrykkes ved hjelp av andre koordinatsystemer, for eksempel et vinkelkoordinatsystem. 

2.5 Beregning av utbredelse av støy fra veitrafikkilder, jernbanekilder og industrikilder 

2.5.1 Metodens virkeområde og anvendelighet 

Dette dokumentet angir en metode for beregning av demping av støy ved utbredelse utendørs. Dersom kildens 

egenskaper er kjent, kan denne metoden brukes til å beregne ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå i et mottakerpunkt 

som tilsvarer følgende to typer atmosfæriske forhold: 

— Forhold som gir nedadgående brytning (positiv vertikal gradient for effektiv lydbølgehastighet) ved utbredelse fra 

kilden til mottakeren. 

— Homogene atmosfæriske forhold (null vertikal gradient for effektiv lydbølgehastighet) over hele utbredelses-

området. 

Beregningsmetoden som beskrives i dette dokumentet, gjelder for industriinfrastruktur og landbasert transportinfrastruktur. 

Den er derfor særlig egnet for vei- og jernbaneinfrastruktur. Metoden kan også brukes for lufttransport, men da bare for 

støy som genereres ved bakkeoperasjoner, ikke start og landing. 

Industriinfrastruktur som avgir impulslyder eller sterke tonale lyder som beskrevet i ISO 1996-2:2007, omfattes ikke av 

denne metoden. 

Beregningsmetoden gir ingen resultater under forhold som gir oppadgående brytning (negativ vertikal gradient for 

effektiv lydhastighet), men disse forholdene er tilnærmelsesvis lik homogene forhold ved beregning av Lden. 

For å beregne dempingen som skyldes atmosfærisk absorpsjon i forbindelse med transportinfrastruktur, beregnes 

temperatur- og luftfuktighetsforholdene i henhold til ISO 9613-1:1996. 

Metoden gir resultater per oktavbånd, fra 63 Hz til 8000 Hz. Beregningene utføres for hver av midtfrekvensene. 

Delvis avskjerming og hindre som ved modellering heller mer enn 15° i forhold til vertikalplanet, omfattes ikke av 

virkeområdet for denne beregningsmetoden. 

En enkelt skjerm beregnes som en enkelt diffraksjon, to eller flere skjermer på en enkelt spredningsvei beregnes som en 

fortløpende serie enkeltdiffraksjoner i samsvar med metoden som beskrives under. 

2.5.2 Definisjoner 

Alle avstander, høydemål, dimensjoner og høyder som brukes i dette dokumentet, uttrykkes i meter (m). 

Betegnelsen MN står for avstanden i tre dimensjoner (3D) mellom punktene M og N, målt i en rett linje mellom de to 

punktene. 

Betegnelsen M̂N står for den krumme spredningsveien mellom punktene M og N under gunstige forhold.  



Nr. 78/302 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Som regel måles faktiske høyder vertikalt, vinkelrett på horisontalplanet. Høyden for punkter over bakken betegnes 

som h, og absolutt høyde for punkter og absolutt høyde for bakken betegnes med bokstaven H. 

For å ta hensyn til terrengets faktiske relieff langs en lydutbredelsesvei innføres begrepet «ekvivalent høyde», som skal 

betegnes med bokstaven z. Denne erstatter faktiske høyder i beregninger av bakkeeffekten. 

Lydnivåer, som betegnes med stor L, uttrykkes i desibel (dB) per frekvensbånd når indeks A utelates. Lydnivåene i 

desibel dB(A) er tildelt indeks A. 

Summen av lydnivåer som skyldes gjensidig usammenhengende kilder, betegnes med symbolet ⊕ i samsvar med 

følgende definisjon: 

 

(2.5.1) 

2.5.3 Geometriske betraktninger 

Ki ldesegmenter ing  

Faktiske kilder beskrives som en rekke punktkilder, eller når det gjelder jernbanetrafikk eller veitrafikk, som usammen-

hengende kildelinjer. Utbredelsesmetoden antar at linje- eller arealkilder allerede er delt opp og representeres av en serie 

ekvivalente punktkilder. Oppdelingen kan ha blitt gjort i forbindelse med forbehandlingen av kildedataene eller utføres i 

kurveberegningskomponenten (SV) i beregningsprogramvaren. En beskrivelse av hvordan dette gjøres, faller utenfor 

rammene av metoden som beskrives her. 

Lydutbredelsesveier  

Metoden følger en geometrisk modell som består av en rekke sammenhengende bakke- og hinderoverflater. En vertikal 

lydutbredelsesvei innebærer utbredelse i ett eller flere vertikalplan i forhold til horisontalplanet. For baner som omfatter 

refleksjoner mot vertikale overflater som ikke står vinkelrett på innfallsplanet, vurderes ytterligere ett vertikalplan, 

inklusive den reflekterte delen av lydutbredelsesveien. I disse tilfellene, der flere vertikalplan brukes for å beskrive hele 

banen fra kilden til mottakeren, flates de vertikale planene deretter ut som et skjermbrett som foldes ut. 

S ign i fikan te  høyder  over  bakken  

Ekvivalente høyder beregnes fra gjennomsnittlig horisontalplan mellom kilden og mottakeren. Dette erstatter den 

faktiske bakken med et tenkt plan som representerer terrengets gjennomsnittsprofil. 

Figur 2.5.a 

Ekvivalente høyder i forhold til bakken 

 

1: Terrengets faktiske relieff 

2: Gjennomsnittsplan  
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Den ekvivalente høyden for et punkt er dets vinkelrette høyde i forhold til det gjennomsnittlige horisontalplanet. 

Dermed er det mulig å bestemme den ekvivalente kildehøyden zs og den ekvivalente mottakerhøyden zr. Avstanden 

mellom kilden og mottakeren ved projisering over gjennomsnittlig horisontalplan betegnes med dp. 

Dersom et punkts ekvivalente høyde blir negativ, dvs. dersom punktet befinner seg under gjennomsnittlig hori-

sontalplan, fastsettes en nullhøyde, og det ekvivalente punktet er dermed identisk med dets mulige speilbilde. 

Beregning av gjennomsni t tsp lanet  

I spredningsveiens plan kan topografien (herunder terreng, hauger, skråninger og andre menneskeskapte hindre, 

bygninger osv.) beskrives med en ordnet rekke diskrete punkter (xk, Hk); k є {1,…,n}. Denne rekken av punkter 

beskriver en polylinje, dvs. en linje bestående av en rekke rette segmenter Hk = akx + bk, x є [xk, xk + 1]; k є {1,…n}, der: 

 

(2.5.2) 

Gjennomsnittsplanet representeres av den rette linjen Z = ax + b; x є [x1, xn], som approksimeres mot polylinjen ved 

hjelp av minstekvadratmetoden. Ligningen for gjennomsnittslinjen kan løses analytisk. 

Ved hjelp av: 

 

(2.5.3) 

Koeffisientene for den rette linjen beregnes med: 

 

(2.5.4) 

der segmenter med xk + 1 = xk skal ignoreres ved løsning av ligning 2.5.3. 

Refleksjoner  fra  bygningsfasader  og andre  ver t ikale  hindre  

For å ta hensyn til støybidragene fra refleksjoner anvendes speilkilder, som beskrives under. 

2.5.4 Modell for lydens utbredelse 

For en mottaker R gjøres beregningene i følgende trinn: 

1)  For hver lydutbredelsesvei: 

— beregning av dempingen under gunstige forhold, 

— beregning av dempingen under homogene forhold, 

— beregning av langsiktig lydnivå for hver spredningsvei.  
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2)  Akkumulering av langsiktige lydnivåer for alle spredningsveier som påvirker en bestemt mottaker, slik at det blir 

mulig å beregne det totale lydnivået i mottakerpunktet. 

Det bør bemerkes at det bare er dempinger som skyldes bakkeeffekt (Aground) og diffraksjon (Adif) som påvirkes av 

meteorologiske forhold. 

2.5.5 Beregningsprosess 

For en punktkilde S med en retningsbestemt lydeffekt Lw,0,dir og for et bestemt frekvensbånd beregnes ekvivalent 

kontinuerlig lydtrykknivå i et mottakerpunkt R under de aktuelle atmosfæriske forhold ved hjelp av ligningene under. 

Lydnivå under  gunst ige  forhold  (L F)  fo r  en  spredningsvei  (S ,R)  

LF = LW,0,dir – AF (2.5.5) 

Leddet AF representerer den samlede dempingen langs lydutbredelsesveien under gunstige forhold og deles opp som 

følger: 

LF = Adiv + Aatm + Aboundary,F (2.5.6) 

der 

Adiv er dempingen på grunn av geometrisk avvik, 

Aatm er dempingen på grunn av atmosfærisk absorpsjon, 

Aboundary,F er dempingen på grunn av lydutbredelsesmediets grenser under gunstige forhold. Den kan inneholde følgende 

ledd: 

Aground,F, som er dempingen på grunn av bakken under gunstige forhold, 

Adif,F, som er dempingen på grunn av diffraksjon under gunstige forhold. 

For en gitt spredningsvei og et gitt frekvensbånd foreligger følgende to scenarioer: 

— enten beregnes Aground,F uten diffraksjon (Adif,F = 0 dB) og Aboundary,F = Aground,F. 

— eller så beregnes Adif,F. Ligningen Adif,F (Aground,F = 0 dB) tar hensyn til bakkeeffekten. Dermed blir  

Aboundary,F = Adif,F. 

Lydnivå under  homogene forhold  (L H )  fo r  en spredningsvei  (S ,R)  

Framgangsmåten er helt identisk med framgangsmåten som gjelder for gunstige forhold beskrevet i foregående avsnitt. 

LH = LW,0,dir – AH (2.5.7) 

Leddet AH representerer den samlede dempingen langs lydutbredelsesveien under homogene forhold og deles opp som 

følger: 

AH = Adiv + Aatm + Aboundary,H (2.5.8) 
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der 

Adiv er dempingen på grunn av geometrisk avvik, 

Aatm er dempingen på grunn av atmosfærisk absorpsjon, 

Aboundary,F er dempingen på grunn av lydutbredelsesmediets grenser under homogene forhold. Den kan inneholde 

følgende ledd: 

Aground,H, som er dempingen på grunn av bakken under homogene forhold, 

Adif,F, som er dempingen på grunn av diffraksjon under homogene forhold. 

For en gitt spredningsvei og et gitt frekvensbånd foreligger følgende to scenarioer: 

— enten beregnes Αground,H (Adif,H = 0 dB) uten diffraksjon og Aboundary,H = Αground,H, 

— eller så beregnes Adif,H (Αground,H = 0 dB). Ligningen Adif,H tar hensyn til bakkeeffekten. Dermed blir  

Aboundary,F = Adif,H. 

S ta t i s t i sk metode for  spredningsvei  (S,R)  i  byområder  

I byområder tillates dessuten en statistisk metode for å beregne lydens utbredelse bak den første rekken av bygninger, 

forutsatt at metoden er behørig dokumentert, herunder med alle relevante opplysninger om metodens kvalitet. Denne 

metoden kan erstatte beregningen av Aboundary,H og Aboundary,F gjennom approksimasjon av den samlede dempingen for 

den direkte spredningsveien og alle refleksjoner. Beregningen vil være basert på gjennomsnittlig bygningstetthet og 

gjennomsnittlig høyde for alle bygninger i området. 

Langsikt ig  l ydnivå for  en  spredningsvei  (S,R)  

Det «langsiktige» lydnivået langs en spredningsvei som går ut fra en gitt punktkilde, beregnes som den logaritmiske 

summen av den veide lydenergien under homogene forhold og lydenergien under gunstige forhold. 

Disse lydnivåene veies ved hjelp av den gjennomsnittlige forekomsten p av gunstige forhold i spredningsveiens retning 

(S,R): 

 

(2.5.9) 

Merk: Forekomstverdiene p uttrykkes i prosent. Dersom forekomstverdien for eksempel er 82 %, vil p i ligning 2.5.9 

være = 0,82. 

Langsikt ig  l ydnivå i  punkt  R for  a l le  spredningsveier  

Det samlede langsiktige lydnivået ved mottakeren for et frekvensbånd, bestemmes som energisummen av bidragene fra 

alle N-veier, for alle typer: 

 

(2.5.10) 

der 

n er indeksen for spredningsveiene mellom S og R.  
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Hvordan det tas hensyn til refleksjoner ved hjelp av speilkilder, beskrives lenger ut i dokumentet. Prosentdelen av 

forekomster under gunstige forhold for en spredningsvei som reflekteres i et vertikalt hinder, antas å være identisk med 

forekomsten av den direkte spredningsveien. 

Dersom S′ er speilkilden av S, antas forekomsten p′ for spredningsveien (S′,R) å være lik forekomsten p for sprednings-

veien (Si,R). 

Langsikt ig  l ydnivå i  punkt  R i  des ibel  A (dBA)  

Det samlede lydnivået i desibel A (dBA) bestemmes ved å summere nivåene i hvert frekvensbånd: 

 
(2.5.11) 

der i er indeksen for frekvensbåndet. AWC er den A-veide korreksjonen i henhold til internasjonal standard IEC 61672-

1:2003. 

Dette nivået, LAeq,LT, utgjør det endelige resultatet, dvs. det langsiktige A-veide lydtrykknivået i mottakerpunktet i et 

bestemt referansetidsintervall (f.eks. dag, kveld eller natt eller et kortere tidsrom i løpet av dagen, kvelden eller natten). 

2.5.6 Beregning av utbredelse av støy fra veitrafikkilder, jernbanekilder og industrikilder 

Geo metr i sk avvik  

Dempingen på grunn av geometrisk avvik, Adiv, tilsvarer en reduksjon i lydnivået på grunn av utbredelsesavstanden. 

For en punktlydkilde i fritt felt beregnes dempingen i dB med ligningen: 

Adiv = 20 × lg(d) + 11 (2.5.12) 

der d er den direkte tredimensjonale skråavstanden mellom kilden og mottakeren. 

Atmosfærisk absorpsjon  

Dempingen på grunn av atmosfærisk absorpsjon Aatm under utbredelse over avstand d beregnes i dB med ligningen: 

Aatm = αatm · d/1000 (2.5.13) 

der 

d er den direkte tredimensjonale skråavstanden mellom kilden og mottakeren, i m, 

αatm er den atmosfæriske dempingskoeffisienten i dB/km ved den nominelle midtfrekvensen for hvert frekvensbånd i 

samsvar med ISO 9613-1. 

Verdiene for αatm-koeffisienten angis for en temperatur på 15 °C, en relativ fuktighet på 70 % og et atmosfærisk trykk 

på 101325 Pa. De beregnes med frekvensbåndets nøyaktige midtfrekvenser. Disse verdiene er i samsvar med ISO 

9613-1. Et meteorologisk gjennomsnitt over lang tid skal brukes dersom meteorologiske data er tilgjengelige. 
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Bakkeeffekt  

Dempingen på grunn av bakkeeffekten er hovedsakelig et resultat av interferensen mellom den reflekterte lyden og 

lyden som sprer seg direkte fra kilden til mottakeren. Den er fysisk forbundet med den akustiske absorpsjonen i bakken 

som lydbølgen sprer seg over. Den avhenger imidlertid også i høy grad av de atmosfæriske forholdene under 

lydutbredelsen, ettersom utbredelsesveiens høyde over bakken endres når lydstrålen bøyes, og gjør bakkeeffektene og 

områdene i nærheten av kilden mer eller mindre signifikante. 

Dersom utbredelsen mellom kilden og mottakeren påvirkes av et eventuelt hinder i utbredelsesplanet, beregnes 

bakkeeffekten separat på kilde- og mottakersiden. I så fall viser zs og zr til plasseringen av den ekvivalente kilden 

og/eller mottakeren, som beskrives nærmere i presentasjonen av beregningen av diffraksjonen Adif.  

Bakkens  akust i ske egenskaper  

Bakkens akustiske absorpsjonsegenskaper er hovedsakelig knyttet til dens porøsitet. Kompakt bakke er generelt 

reflekterende, og porøs bakke er absorberende. 

For de faktiske beregningene representeres bakkens akustiske absorpsjon av en dimensjonsløs koeffisient G, som er 

mellom 0 og 1. G er uavhengig av frekvensen. Tabell 2.5.a inneholder G-verdiene for bakken utendørs. Generelt ligger 

gjennomsnittet for koeffisienten G over en spredningsvei mellom 0 og 1. 

Tabell 2.5.a 

G-verdier for ulike bakketyper 

Beskrivelse Type (kPa · s/m2) G-verdi 

Svært myk (snø eller mose) A 12,5 1 

Myk skogbunn (kort, tett lyngkledd eller tykk 

mose) 

B 31,5 1 

Løs, ikke-komprimert bakke (torv, gress, løs 

jord) 

C 80 1 

Normal ikke-komprimert bakke (skogbunn, 

beitemark) 

D 200 1 

Komprimert bakke og grus (komprimerte plener, 

parkområder) 

E 500 0,7 

Komprimert tett bakke (grusvei, parkering) F 2 000 0,3 

Harde overflater (vanlig asfalt, betong) G 20 000 0 

Svært harde og tette overflater (tett asfalt, 

betong, vann) 

H 200 000 0 

Gpath defineres som andelen absorberende bakke over hele den tilbakelagte strekningen. 
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Når kilden og mottakeren er nær hverandre slik at dp ≤ 30(zs + zr), er det av mindre betydning å skille mellom den 

typen bakke som finnes i nærheten av kilden og den typen bakke som finnes i nærheten av mottakeren. For å ta hensyn 

til denne situasjonen korrigeres bakkefaktoren Gpath til slutt som følger: 

 

(2.5.14) 

der Gs er bakkefaktoren for kildeområdet. Gs = 0 for veiplattformer(1), ballastfrie spor. Gs = 1 for jernbanespor på 

ballast. Det finnes ingen generell løsning når det gjelder kilder til industri- og anleggsstøy. 

G kan være knyttet til strømningsmotstanden. 

Figur 2.5.b 

Bestemmelse av bakkekoeffisienten Gpath over en lydutbredelsesvei 

 

 

I de følgende to underavsnittene om beregninger for homogene og gunstige forhold innføres de generiske betegnelsene 

Ḡw og Ḡm for bakkens absorpsjon. Tabell 2.5.b viser forbindelsen mellom disse betegnelsene og variablene Gpath og 

G′path. 

Tabell 2.5.b 

Forbindelse mellom Ḡw og Ḡm og (Gpath, G′path) 

 
Homogene forhold Gunstige forhold 

Aground Δground(S,O) Δground(O,R) Aground Δground(S,O) Δground(O,R) 

Ḡw G′path Gpath 

Ḡm G′path Gpath G′path Gpath 

 

  

(1) Utslippsmodellen tar hensyn til absorpsjon for porøse veidekker. 

ellers 

dersom 

Parkering Dyrket mark 

Hager 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/309 

 

Beregninger  under homogene forhold  

Dempingen på grunn av bakkeeffekten under homogene forhold beregnes ved hjelp av følgende ligninger: 

dersom Gpath ≠ 0 

 

(2.5.15) 

der 

 

fm er den nominelle midtfrekvensen for det aktuelle frekvensbåndet i Hz, c er lydens hastighet i luft, som er lik 340 

m/s, og Cf defineres ved: 

 

(2.5.16) 

der verdiene av w beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

 

(2.5.17) 

Ḡw kan være lik enten Gpath eller G′path avhengig av om bakkeeffekten beregnes med eller uten diffraksjon, og i forhold 

til den typen bakke som befinner seg under kilden (faktisk kilde eller diffraktert kilde). Dette angis nærmere i 

nedenstående underavsnitt og oppsummeres i tabell 2.5.b. 

 

(2.5.18) 

er den nedre grensen for Aground,H. 

For en spredningsvei (Si,R) under homogene forhold uten diffraksjon: 

Ḡw = G′path 

Ḡm = G′path 

Med diffraksjon, se avsnittet om diffraksjon for definisjonene av Ḡw og Ḡm. 

dersom Gpath = 0: Aground,H = – 3 dB 

Leddet – 3(1 – Ḡm) tar hensyn til at når kilden og mottakeren er langt fra hverandre, vil den første refleksjonen på 

kildesiden ikke lenger være på plattformen, men i et naturområde.  
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Beregninger  under gunstige  forhold  

Bakkeeffekten under gunstige forhold beregnes med ligningen Aground,H, forutsatt at følgende endringer gjøres: 

Dersom Gpath 0 

a)  I ligningen Aground,H erstattes høydene zs og zr med henholdsvis zs + δ zs + δ zT og zr + δ zr + δ zT, der 

 

(2.5.19) 

ao =2 × 10–4 m–1 er det motsatte av krumningsradien 

 

b)  Den nedre grensen for Aground,F avhenger av spredningsveiens geometri: 

 

(2.5.20) 

Dersom Gpath = 0 

Aground,F = Aground,F,min 

Høydekorreksjonene δ zs og δ zr avspeiler effekten av at lydstrålen bøyes av. δ zT beskriver effekten av turbulensen. 

Ḡw kan også være lik enten Gpath eller G′path avhengig av om bakkeeffekten beregnes med eller uten diffraksjon, og alt 

etter egenskapene til bakken under kilden (faktisk kilde eller diffraktert kilde). Dette beskrives nærmere i følgende 

underavsnitt. 

For en spredningsvei (Si,R) under gunstige forhold uten diffraksjon: 

Ḡw = Gpath i ligning 2.5.17 

Ḡm = G′path. 

Med diffraksjon, se neste avsnitt om definisjonene av Ḡw og Ḡm. 

Di f fraksjon  

Som hovedregel skal diffraksjonen undersøkes høyst oppe på hvert hinder som befinner seg i lydutbredelsesveien. 

Dersom veien passerer «tilstrekkelig høyt» over diffraksjonskanten, kan Adif = 0 bestemmes, og et direkte sikte kan 

beregnes, særlig ved å evaluere Aground.  

ellers 

dersom 
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I praksis sammenlignes veiforskjellen δ for midtfrekvensen i hvert frekvensbånd med størrelsen – λ/20. Dersom et 

hinder ikke skaper diffraksjon, og dette er fastsatt for eksempel i henhold til Rayleighs kriterium, er det ikke nødvendig 

å beregne Adif for det aktuelle frekvensbåndet. Med andre ord er Adif = 0 i dette tilfellet. Ellers beregnes Adif som 

beskrevet i resten av denne delen. Denne regelen gjelder for både homogene og gunstige vilkår, for både enkle og 

flerdoble diffraksjoner. 

Når det gjøres en beregning for et gitt frekvensbånd i samsvar med framgangsmåten beskrevet i dette avsnittet, settes 

Aground lik 0 dB ved beregning av den samlede dempingen. Den generelle ligningen for beregning av diffraksjon tar 

direkte hensyn til bakkeeffekten. 

Ligningene som foreslås her, brukes for å behandle diffraksjoner på tynne skjermer, tykke skjermer, bygninger, 

jordvoller (naturlige eller kunstige) og ved kanter på skråninger, skjæringer og viadukter. 

Dersom lydutbredelsesveien inneholder flere hindre som genererer diffraksjon, behandles disse som en flerdobbel 

diffraksjon, og da anvendes framgangsmåten som beskrives i følgende avsnitt om beregning av veiforskjeller. 

Framgangsmåtene som beskrives her, brukes til å beregne dempingen under både homogene og gunstige forhold. Det 

tas høyde for avbøyning av lydstrålen i beregningen av veiforskjell og for å beregne bakkeeffektene før og etter 

diffraksjon. 

Al lmenne pr ins ipper  

Figur 2.5.c viser den allmenne metoden for beregning av demping på grunn av diffraksjon. I denne metoden deles 

lydutbredelsesveien i to deler: «kildesiden», som er veien mellom kilden og diffraksjonspunktet, og «mottakersiden», 

som er veien mellom diffraksjonspunktet og mottakeren. 

Følgende beregnes: 

— En bakkeeffekt, kildesiden, Δground(S,O). 

— En bakkeeffekt, mottakersiden, Δground(O,R). 

— Tre diffraksjoner: 

— mellom kilden S og mottakeren R: Δdif(S,R), 

— mellom speilkilden S′ og R: Δdif(S′,R), 

— mellom S og speilmottakeren R′: Δdif(S,R′). 

Figur 2.5.c 

Geometri for beregning av demping på grunn av diffraksjon 

 

1: Kildeside 

2: Mottakerside  
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der 

S er kilden, 

R er mottakeren, 

S′ er speilkilden i forhold til det gjennomsnittlige horisontalplanet på kildesiden, 

R′ er speilmottakeren i forhold til det gjennomsnittlige horisontalplanet på mottakersiden, 

O er diffraksjonspunktet, 

zs er den ekvivalente høyden for kilden S i forhold til det gjennomsnittlige horisontalplanet på kildesiden, 

zo,s er den ekvivalente høyden for diffraksjonspunktet O i forhold til det gjennomsnittlige horisontalplanet på 

kildesiden, 

zr er den ekvivalente høyden for mottakeren R i forhold til det gjennomsnittlige horisontalplanet på mottakersiden, 

zo,r er den ekvivalente høyden for diffraksjonspunktet O i forhold til det gjennomsnittlige horisontalplanet på 

mottakersiden. 

Det tas hensyn til bakkens ujevnheter mellom kilden og diffraksjonspunktet og mellom diffraksjonspunktet og 

mottakeren ved hjelp av ekvivalente høyder beregnet i forhold til det gjennomsnittlige horisontalplanet, først på 

kildesiden og deretter på mottakersiden (to gjennomsnittlige horisontalplan), i henhold til metoden som beskrives i 

underavsnittet om signifikante høyder over bakken. 

Ren  di ffraksjon  

For ren diffraksjon uten bakkeeffekter beregnes dempingen med ligningen: 

 

(2.5.21) 

der 

Ch = 1 (2.5.22) 

λ er bølgelengden ved den nominelle midtfrekvensen for det aktuelle frekvensbåndet, 

δ er veiforskjellen mellom den diffrakterte veien og den direkte veien (se neste underavsnitt om beregning av 

veiforskjell), 

C″ er en koeffisient som brukes for å ta hensyn til flerdoble diffraksjoner: 

C″ = 1 for en enkel diffraksjon. 

Dersom en flerdobbel diffraksjon forekommer, og e er den samlede avstanden langs veien, O1 til O2 + O2 til O3 + O3 

til O4 i samsvar med «gummistrikkmetoden» (se figur 2.5.d og 2.5.f), og dersom e overstiger 0,3 m (ellers er C″ = 1), 

defineres denne koeffisienten ved 

 

(2.5.23) 

  

ellers 

dersom 
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Verdiene av Δdif er faste: 

— Dersom Δdif < 0: Δdif = 0 dB. 

— Dersom Δdif > 25: Δdif = 25 dB for en diffraksjon på en horisontal kant og bare på leddet Δdif som inngår i 

beregningen av Adif. Denne øvre grensen skal ikke brukes i Δdif-ledd som forekommer i beregningen av Δground, 

eller for en diffraksjon på en vertikal kant (lateral diffraksjon) ved kartlegging av industristøy. 

Beregning av vei forskje l len  

Veiforskjellen δ beregnes i et vertikalplan som omfatter kilden og mottakeren. Dette er en approksimasjon i forhold til 

Fermats prinsipp. Approksimasjonen gjelder også her (kildelinjer). Veiforskjellen δ beregnes som i de følgende 

figurene på grunnlag av de situasjonene som oppstår. 

Homogene forhold  

Figur 2.5.d 

Beregning av veiforskjellen under homogene forhold. O, O1 og O2 er diffraksjonspunkter 

 

Merk: Uttrykket δ er gitt for hver konfigurasjon. 

Gunst ige  forhold  

Figur 2.5.e 

Beregning av veiforskjellen under gunstige forhold (enkel diffraksjon) 

  
1. eksempel 2. eksempel 3. eksempel 
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Under gunstige forhold antas de tre krumme lydstrålene SÔ, ÔR og ŜR å ha identisk krumningsradius Γ definert ved: 

Γ = max(1000,8d) (2.5.24) 

Lengden på en lydstråles krumning MN betegnes M̂N under gunstige forhold. Denne lengden er lik: 

 

(2.5.25) 

I prinsippet bør tre scenarioer vurderes ved beregning av veiforskjellen under gunstige forhold δF (se figur 2.5.e). I 

praksis er to ligninger tilstrekkelig: 

— Dersom den rette lydstrålen SR blokkeres av hinderet (første og annet eksempel i figur 2.5.e): 

 
(2.5.26) 

— Dersom den rette lydstrålen SR ikke blokkeres av hinderet (første og annet eksempel i figur 2.5.e): 

 
(2.5.27) 

der A er skjæringspunktet mellom den rette lydstrålen SR og forlengelsen av det diffrakterende hinderet. 

For flerdoble diffraksjoner under gunstige forhold: 

— Bestemmes den konvekse innhyllingen som defineres av de ulike mulige diffraksjonskantene. 

— Elimineres de diffraksjonskantene som ikke befinner seg på grensen til den konvekse innhyllingen. 

— Beregnes δF ut fra den krumme lydstrålens lengder ved å dele den diffrakterte veien opp i så mange krumme 

segmenter som nødvendig (se figur 2.5.f). 

 

(2.5.28) 

Figur 2.5.f 

Eksempel på beregning av veiforskjellen under gunstige forhold ved flerdoble diffraksjoner 
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I scenarioet presentert i figur 2.5.f er veiforskjellen: 

 
(2.5.29) 

Beregning av dempingen  A d i f  

Dempingen på grunn av diffraksjon, som tar hensyn til bakkeeffektene på kilde- og mottakersiden, beregnes ved hjelp 

av følgende generelle ligninger: 

(Adif)(Δdif(S,R)Δground(S,O)Δground(On, R)) (2.5.30) 

der 

— Δdif (S,R) er dempingen på grunn av diffraksjonen mellom kilden S og mottakeren R, 

— Δground(S,O) er dempingen på grunn av bakkeeffekten på kildesiden, veid med diffraksjonen på kildesiden, der det 

forutsettes at O = O1 i situasjoner med flerdoble diffraksjoner, som i figur 2.5.f, 

— Δground(O,R) er dempingen på grunn av bakkeeffekten på mottakersiden, veid med diffraksjonen på mottakersiden  

(se følgende underavsnitt om beregning av leddet Δground(O,R)). 

Beregning av leddet  Δ g r o u nd ( S , O )  

 

(2.5.31) 

der 

— Aground(S,O) er dempingen på grunn av bakkeeffekten mellom kilden S og diffraksjonspunktet O. Leddet beregnes 

som angitt i foregående underavsnitt om beregninger under homogene forhold og i foregående underavsnitt om 

beregning under gunstige forhold, med følgende hypoteser: 

 zr = zo,s. 

— Gpath beregnes mellom S og O. 

— Under homogene forhold: Ḡw = G′path i ligning 2.5.17, Ḡm = G′path i ligning 2.5.18. 

— Under gunstige forhold: Ḡw = Gpath i ligning 2.5.17, Ḡm = G′path i ligning 2.5.20. 

— Δdif(S′,R) er dempingen på grunn av diffraksjonen mellom speilkilden S′ og R, beregnet som i det foregående 

underavsnitt om ren diffraksjon. 

— Δdif(S,R) er dempingen på grunn av diffraksjonen mellom S og R, beregnet som i underavsnitt VI.4.4.b. 

Beregning av leddet  Δ g r o u nd ( O , R )  

 

(2.5.32) 

der 

— Aground (O,R) er dempingen på grunn av bakkeeffekten mellom diffraksjonspunktet O og mottakeren R. Leddet 

beregnes som angitt i foregående underavsnitt om beregning under homogene forhold og i foregående underavsnitt 

om beregning under gunstige forhold, med følgende hypoteser: 

 zs = zo,r. 

— Gpath beregnes mellom O og R.  
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Det er ikke nødvendig å ta hensyn til korreksjonen G′path her ettersom kilden i beregningen er diffraksjonspunktet.  

Derfor er det Gpath som skal brukes i beregningen av bakkeeffektene, herunder også leddet for nedre grense, som blir  

– 3(1 – Gpath). 

— Under homogene forhold er Ḡw = Gpath i ligning 2.5.17 og Ḡm = Gpath i ligning 2.5.18. 

— Under gunstige forhold er Ḡw = Gpath i ligning 2.5.17 og Ḡm = Gpath i ligning 2.5.20. 

— Δdif(S,R′) er dempingen på grunn av diffraksjonen mellom S og speilmottakeren R′, beregnet som i det foregående 

avsnittet om ren diffraksjon. 

— Δdif(S,R) er dempingen på grunn av diffraksjonen mellom S og R, beregnet som i det foregående underavsnittet om 

ren diffraksjon. 

Scenar ioer  med ver t ikale  kan ter  

Ligning 2.5.21 kan brukes til å beregne diffraksjonene på vertikale kanter (laterale diffraksjoner) i forbindelse med 

industristøy. I så fall antas at Adif = Δdif(S,R), og leddet Aground beholdes. Dessuten skal Aatm og Aground beregnes ut fra 

lydutbredelsesveiens samlede lengde. Adiv beregnes fortsatt ut fra den direkte avstanden d. Ligning 2.5.8 og 2.5.6 blir 

henholdsvis: 

 
(2.5.33) 

 
(2.5.34) 

Δdif brukes under homogene forhold i ligning 2.5.34. 

Refleksjoner  mot  ver t ikale  h indre  

Demping  g jennom absorpsjon  

Refleksjonene mot vertikale hindre behandles ved hjelp av speilkilder. Refleksjoner mot bygningsfasader og støy-

skjermer behandles derfor på denne måten. 

Et hinder anses som vertikalt dersom dets helling i forhold til vertikalplanet er mindre enn 15°. 

Ved behandling av refleksjoner fra objekter hvis helling i forhold til vertikalplanet er mer enn eller lik 15°, tas det ikke 

hensyn til objektet. 

Ved refleksjonsberegning skal det ses bort fra hindre hvor minst én dimensjon er mindre enn 0,5 m, unntatt ved særlige 

konfigurasjoner(1). 

Merk at refleksjoner mot bakken ikke behandles her. Det tas hensyn til disse i beregningen av demping på grunn av 

spredningsmediets grense (bakke, diffraksjon). 

Dersom LWS er effektnivået for kilden S, og αr er absorpsjonskoeffisienten for hinderets overflate i samsvar med 

definisjonen i EN 1793-1:2013, er effektnivået for speilkilden S′ lik: 

LWS′ = LWS + 10 · lg(1 – αr) = LWS + Arefl (2.5.35) 

der 0 ≤ αr < 1  

  

(1) Et eksempel på en slik særlig konfigurasjon er et nettverk av små hindre i et plan og med regelmessig avstand fra hverandre. 
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Dempingene av utbredelsen beskrevet over brukes deretter på denne veien (speilkilde, mottaker), som på en direkte vei. 

Figur 2.5.g 

Speilende refleksjon mot et hinder som behandles med speilkildemetoden (S: kilde, S′: speilkilde, R: mottaker) 

 

Demping gjennom ret rod i ffraksjon  

Ved refleksjon mot et vertikalt hinder (vegg, bygning) er det ifølge geometrisk forskning på lydveier strålens 

treffposisjon i forhold til hinderets øvre kant som avgjør hvor stor del av energien som faktisk reflekteres. Dette tapet 

av akustisk energi når strålen reflekteres, kalles demping gjennom retrodiffraksjon. 

Når det gjelder potensielt flerdoble refleksjoner mellom to vertikale vegger, skal minst den første refleksjonen tas i 

betraktning. 

Når det gjelder grøfter eller lignende (se for eksempel figur 2.5.h), skal demping gjennom retrodiffraksjon beregnes for 

hver refleksjon mot støttemurene. 

Figur 2.5.h 

Lydstråle som reflekteres fire ganger i en grøft: faktisk tverrsnitt (øverst), utfoldet tverrsnitt (nederst) 

 

I denne illustrasjonen når lydstrålen mottakeren ved «fortløpende å passere gjennom» støttemurene, som dermed kan 

sammenlignes med åpninger.  
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Ved beregning av utbredelsen gjennom en åpning, er lydfeltet hos mottakeren summen av det direkte feltet og det feltet 

som diffrakteres av åpningens kanter. Dette diffrakterte feltet sikrer en kontinuerlig overgang mellom det frie området 

og skyggeområdet. Når strålen nærmer seg kanten av åpningen, dempes det direkte feltet. Beregningen er den samme 

som ved demping fra en barriere i det frie området. 

Veiforskjellen δ′ for hver retrodiffraksjon er det motsatte av veiforskjellen mellom S og R i forhold til hver øvre kant O, 

og kan vises med et utfoldet tverrsnitt (se figur 2.5.i). 

δ′ = – (SO + OR – SR) (2.5.36) 

Figur 2.5.i 

Veiforskjellen for den andre refleksjonen 

 

Minustegnet i ligning 2.5.36 betyr at mottakeren antas å være i det frie området. 

Demping gjennom retrodiffraksjon Δretrodif bestemmes ved hjelp av ligning 2.5. 37, som er lik ligning 2.5.21, men som 

har andre betegnelser. 

 

(2.5.37) 

Denne dempingen brukes på den direkte strålen hver gang den «passerer gjennom» (reflekteres mot) en vegg eller 

bygning. Effektnivået for speilkilden S′ blir dermed: 

LW′ = LW + 10 × lg(1 – αr) – Δretrodif (2.5.38) 

I komplekse utbredelseskonfigurasjoner kan det forekomme diffraksjoner mellom refleksjoner, eller mellom 

mottakeren og refleksjonene. I så tilfelle estimeres retrodiffraksjonen fra veggene ved å bruke veien mellom kilden og 

første diffraksjonspunkt R′ (som derfor anses som mottaker i ligning 2.5.36). Dette prinsippet illustreres i figur 2.5.j. 

Figur 2.5.j 

Veiforskjellen ved forekomst av en diffraksjon: faktisk tverrsnitt (øverst), utfoldet tverrsnitt (nederst) 

 

Ved flerdoble refleksjoner summeres hver og en av de enkelte refleksjonene.  

ellers 

dersom 
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2.6 Alminnelige bestemmelser – flystøy 

2.6.1 Definisjoner og symboler 

Enkelte viktige begreper beskrives her med den generelle betydningen de har i dette dokumentet. Listen er ikke 

uttømmende og omfatter bare uttrykk og akronymer som brukes ofte. Andre beskrives første gang de brukes. 

De matematiske symbolene (oppført etter begrepene) er hovedsakelig symboler som brukes i ligninger i hovedteksten. 

Andre symboler som brukes i begrenset omfang i teksten og vedleggene, defineres når de brukes. 

Leseren påminnes regelmessig om at ordene lyd og støy brukes synonymt i dette dokumentet. Selv om ordet støy har 

subjektive assosiasjoner – akustikere definerer vanligvis støy som «uønsket lyd» – betraktes det i forbindelse med 

bekjempelse av flystøy som regel bare som lyd, det vil si luftbåren energi som overføres ved hjelp av lydbølger i 

bevegelse. Symbolet → angir krysshenvisninger til andre begreper på listen. 

Begreper  

AIP  Luftfartspublikasjon (Aeronautical Information Publication). 

Luftfartøyets konfigurasjon  Posisjonene for forkantklaffer, klaffer og understell. 

Luftfartøybevegelse  Ankomst, avgang eller annen luftfartøyoperasjon som påvirker støyeksponeringen 

rundt en flyplass. 

Data om luftfartøyets ytelse 

og støyprofil 

 Data som beskriver egenskapene når det gjelder akustikk og ytelse for ulike flytyper 

som kreves i henhold til modelleringsprosessen. De omfatter → NPD-forhold og 

opplysninger som gjør det mulig å beregne motorens skyvekraft/effekt som en funksjon 

av → flygekonfigurasjonen. Dataene leveres vanligvis av luftfartøyprodusenten, men 

når dette ikke er mulig, kan de også hentes fra andre kilder. Når det ikke finnes noen 

data tilgjengelig, er det vanlig å la det berørte luftfartøyet representeres av data for et 

tilsvarende luftfartøy – dette omtales som substitusjon. 

Høyde  Høyde over middelvann. 

ANP-database  Database for luftfartøyets ytelse og støyprofil (Aircraft Noise and Performance) (ANP-

databasen) som inngår i tillegg I. 

A-veid lydnivå, LA  Grunnleggende skala for lyd-/støynivå som brukes til å måle utendørs støy, herunder 

støy fra luftfartøy, og som de fleste parametrer for støykontur tar utgangspunkt i. 

Hovedbakkespor  Et representativt eller nominelt bakkespor som definerer midten av en serie med spor. 

Utgangsnivå for en 

støyhendelse 

 Nivå for støyhendelsen avlest i en NPD-database. 

Løsing av bremser  → Startposisjon. 

Korrigert netto skyvekraft  Ved en gitt effektinnstilling (f.eks. EPR eller N1) faller netto skyvekraft med redusert 

lufttetthet og dermed også med høyere flygehøyde; korrigert netto skyvekraft er 

verdien ved havnivå. 

Akkumulert lyd-/støynivå  Et desibelmål for den støyen som i løpet av et bestemt tidsintervall mottas i et punkt i 

nærheten av en lufthavn, fra flytrafikken under normale driftsforhold og med normale 

flygeveier. Verdien beregnes ved å akkumulere lyd-/støynivåene for hendelser i det 

aktuelle punktet. 

Desibelsum eller  

-gjennomsnitt 

 Kalles andre steder «energiverdi» eller «logaritmisk verdi» (i motsetning til aritmetisk 

verdi). Verdien brukes når det er nødvendig å summere eller beregne et gjennomsnitt 

av underliggende energilignende størrelser, for eksempel desibelsum = 10 ∙ lg ∑ 10Li/10. 
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Energifraksjon, F  Forholdet mellom lydenergi mottatt fra et segment og lydenergi mottatt fra en uendelig 

flygevei. 

Motoreffektinnstilling  Verdi for den → støyrelaterte effektparameteren som brukes for å bestemme 

støyutslipp fra NPD-databasen. 

Ekvivalent (kontinuerlig) 

lydnivå, Leq 

 Et langtidsmål for lyd. Nivået for en hypotetisk konstant lyd, som i et angitt 

tidsintervall inneholder samme totalenergi som den faktiske variable lyden. 

Lyd-/støynivå for en 

hendelse 

 Et desibelmål for en avgrenset mengde lyd (eller støy) som mottas fra et passerende fly 

→ lydeksponeringsnivå. 

Flygekonfigurasjon  = → Luftfartøyets konfigurasjon + → Flygeparametrer. 

Flygeparametrer  Luftfartøyets effektinnstilling, hastighet, krengningsvinkel og vekt. 

Flygevei  Et flys vei gjennom luften, definert i tre dimensjoner, som regel i forhold til 

startposisjon for avgang eller ved landingsterskelen. 

Flygeveisegment  En del av et luftfartøys flygevei, for støymodelleringsformål representert av en rett linje 

med avgrenset lengde. 

Flygeprosedyre  Rekkefølgen av operasjonelle trinn som luftfartøyets besetning eller flygestyrings-

systemet følger: uttrykkes som endringer i flygekonfigurasjonen som en funksjon av 

avstanden langs bakkesporet. 

Flygeprofil  Endringer i flyets høyde langs bakkesporet (omfatter noen ganger også endringer i → 

flygekonfigurasjon) – som beskrives ved hjelp av en rekke → profilpunkter. 

Horisontalplan  (eller nominelt horisontalplan) Horisontalplan på bakken gjennom flyplassreferanse-

punktet som konturene vanligvis beregnes på grunnlag av. 

Bakkehastighet  Luftfartøyets hastighet i forhold til et fast punkt på bakken. 

Bakkespor  Vertikal projeksjon av flygeveien i horisontalplanet. 

Høyde  Vertikal avstand mellom luftfartøyet og → horisontalplanet. 

Integrert lydnivå  Også kalt → lydeksponeringsnivå ved enkelthendelse. 

ISA  Internasjonal standardatmosfære – definert av ICAO. Definerer endringer i luft-

temperatur, -trykk og -tetthet i forhold til høyde over middelvann. Brukes for å 

normalisere resultatene av konstruksjonsberegninger og analyser av prøvingsdata for 

luftfartøyer. 

Lateral demping  Ekstra demping av lyd på grunn av avstand, som direkte eller indirekte skyldes bakken. 

Vesentlig ved lave høydevinkler (når luftfartøyet befinner seg over horisontalplanet). 

Høyeste støy-/lydnivå  Høyeste lydnivå som nås under en hendelse. 

Middelvann, MSL  Standardisert høyde for jordens overflate som → ISA referer til. 

Netto skyvekraft  Den framdriftskraften som en motor utøver på flyskroget. 
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Støy  Støy defineres som uønsket lyd. Parametrer som A-veid lydnivå (LA) og oppfattet 

støynivå (Effective Perceived Noise Level, EPNL) brukes imidlertid for å omregne 

lydnivåer til støynivåer. Da det ikke er konsekvens i bruken av begrepene, brukes 

begrepene lyd og støy noen ganger om hverandre i dette dokument (og andre steder), 

særlig sammen med ordet nivå. 

Støykontur  En linje med en konstant verdi for et akkumulert flystøynivå eller en støyindeks ved en 

lufthavn. 

Støypåvirkning  Støyens negative virkning på mottakerne; det er viktig å understreke at støy-

parametrene er indikatorer for støypåvirkning. 

Støyindeks  Et mål på akkumulert lyd over lang tid som henger sammen med (dvs. anses som en 

prediktor for) dens virkning på mennesker. Kan i noen grad ta høyde for andre faktorer 

enn lydstyrken (særlig tid på døgnet). Et eksempel er dag-kveld-natt-verdien LDEN. 

Støynivå  Et desibelmål for lyd, på en skala som angir lydstyrke eller støy. For utendørs støy fra 

luftfartøy brukes vanligvis to skalaer: A-veid lydnivå og oppfattet støynivå. Disse 

skalaene legger ulik vekt på lyd på ulike frekvenser – for å etterligne menneskelig 

oppfatning. 

Støyparameter  Et uttrykk som brukes til å beskrive ulike målinger av støymengde i en mottakerposisjon, 

uansett om støyen kommer fra en enkelt hendelse eller akkumuleres over et lengre 

tidsrom. Det finnes to ofte benyttede mål på støy fra enkelthendelser: høyeste nivå som 

ble nådd under hendelsen, og lydeksponeringsnivå, et mål for hendelsens samlede 

lydenergi, som beregnes gjennom tidsintegrering. 

Forholdet mellom støy, 

effekt og avstand (noise-

power-distance – NPD) 

 Støyhendelsesnivåer i tabellform, som funksjon av avstanden under et fly ved flyging i 

konstant høyde ved en referansehastighet i en referanseatmosfære for hver → 

motoreffektinnstilling. Dataene tar høyde for effektene av lyddemping på grunn av 

spredningen av sfæriske bølger (den inverse kvadratloven) og atmosfærisk absorpsjon. 

Avstanden defineres vinkelrett på luftfartøyets flygevei og luftfartøyets vingeakse (dvs. 

vertikalt under luftfartøyet ved flyging uten krengning). 

Støyrelatert effektparameter  Parameter som beskriver eller angir den framdriftskraften som genereres av en 

flymotor, og som den akustiske effekten kan forbindes logisk med. Den kalles ofte → 

korrigert netto skyvekraft. I teksten også kalt «effekt» eller «effektinnstilling». 

Støymessig signifikans  Bidraget fra et flygeveisegment har «støymessig signifikans» dersom det påvirker 

hendelsesstøynivået i merkbart omfang. Ved å se bort fra segmenter som ikke har 

støymessig signifikans, kan det oppnås betydelige besparelser i databehandlingen. 

Observasjonspunkt  → Mottaker. 

Prosedyretrinn  Instrukser for flyging av en profil – trinnene omfatter endringer i hastighet og/eller 

høyde. 

Profilpunkt  Høyde for et flygeveisegments sluttpunkt – i vertikalplanet over bakkesporet. 

Mottaker  En mottaker av støy som stammer fra en kilde, fortrinnsvis ved et punkt på eller tett 

ved bakken. 

Referanseatmosfære  En oversikt over lydabsorpsjonshastigheter som brukes for å standardisere NPD-data 

(se tillegg D). 

Referansedag  En rekke atmosfæriske forhold som ANP-data standardiseres ut fra. 

Referansevarighet  Et nominelt tidsintervall som brukes til å standardisere målinger av lydeksponerings-

nivå ved enkelthendelse. Tilsvarer 1 sekund i forbindelse med → SEL. 
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Referansehastighet  Flyets bakkehastighet, som brukes for å normaliseres NPD-data → SEL. 

SEL (Sound Exposure Level)  → Lydeksponeringsnivå. 

Lydeksponeringsnivå ved 

enkelthendelse 

 Det lydnivået en hendelse ville nå dersom all dens lydenergi ble komprimert ensartet 

ned til et standardisert tidsintervall kjent som → referansevarigheten. 

Myk bakke  En bakke som er «myk» i akustisk forstand, typisk et gressdekket areal som omgir de 

fleste flyplasser. Akustisk hard bakke, som er svært reflekterende, omfatter betong og 

vann. Metoden for støykontur som beskrives i dette dokumentet, gjelder for forhold 

med myk bakke. 

Lyd  Energi som overføres gjennom luften av (longitudinale) bølgebevegelser som øret 

fanger opp. 

Lyddemping  Det faktum at lydintensiteten reduseres med avstanden langs en lydutbredelsesvei. Når 

det gjelder flystøy, kan dempingen skyldes spredning av sfæriske bølger, atmosfærisk 

absorpsjon og → lateral demping. 

Lydeksponering  Et mål på samlet immisjon av lydenergi i et tidsintervall. 

Lydeksponeringsnivå, LAE  (Akronymet SEL) En målenhet standardisert i ISO 1996-1 eller ISO 3891 = A-veid 

lydeksponeringsnivå ved enkelthendelse beregnet med referanseverdien 1 sekund. 

Lydintensitet  Styrken på lydimmisjonen i et punkt – er forbundet med akustisk energi (og angis ved 

målte lydnivåer). 

Lydnivå  Et mål for lydenergi uttrykt i desibelenheter. Mottatt lyd måles med eller uten 

«frekvensveiing»; nivået måles med en veiing som ofte kalles → støynivåer. 

Etappe/turlengde  Avstanden til det avgående luftfartøyets første bestemmelsessted; antas å være en 

indikator for luftfartøyets vekt. 

Startposisjon, SOR  Det punktet på rullebanen der et luftfartøy påbegynner sin start. Kan forkortes SOR 

(Start of Roll), og kalles også «løsing av bremser». 

Sann flygehastighet  Luftfartøyets faktiske hastighet i forhold til luften (= bakkehastighet under vindstille 

forhold). 

Veid ekvivalent lydnivå, 

Leq,W 

 En modifisert utgave av Leq, der støy som forekommer på ulike tider på døgnet (som 

regel dag, kveld og natt), tillegges forskjellig vekt. 

Symboler  

d Korteste avstand fra et observasjonspunkt til et flygeveisegment 

dp Vinkelrett avstand fra et observasjonspunkt til flygeveien (skråavstand) 

dλ Skalert avstand 

Fn Faktisk netto skyvekraft per motor 

Fn/δ Korrigert netto skyvekraft per motor 

h Luftfartøyets høyde (over middelvann) 

L Hendelsesstøynivå (udefinert skala) 

L(t) Lydnivå på tidspunktet t (udefinert skala) 
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LA, LA(t) A-veid lydtrykknivå (på tidspunktet t), målt på den langsomme lydnivåmålingsskalaen 

LAE (SEL) Lydeksponeringsnivå 

LAmax Høyeste verdi for LA(t) under en hendelse 

LE Lydeksponeringsnivå ved enkelthendelse 

LE∞ Lydeksponeringsnivå ved enkelthendelse bestemt ut fra NPD-databasen 

LEPN Oppfattet støynivå 

Leq Ekvivalent (kontinuerlig) lydnivå 

Lmax Høyeste verdi for L(t) under en hendelse 

Lmax,seg Høyeste nivå generert av et segment 

ℓ Vinkelrett avstand fra et observasjonspunkt til bakkesporet 

lg Logaritme med grunntall 10 

N Antall segmenter eller delsegmenter 

NAT Antall hendelser der Lmax overskrider en angitt terskel 

P Effektparameter i NPD-variabel L(P,d) 

Pseg Effektparameter som er relevant for et bestemt segment 

q Avstand fra starten av segmentet til nærmeste passeringsavstand 

R Svingradius 

S Standardavvik 

s Avstand langs bakkesporet 

sRWY Rullebanens lengde 

t Tid 

te Effektiv varighet for en enkelt lydhendelse 

t0 Referansetid for et integrert lydnivå 

V Bakkehastighet 

Vseg Ekvivalent bakkehastighet for segmentet 

Vref Referansebakkehastighet som NPD-data defineres ved 

x,y,z Lokale koordinater 

x′,y′,z′ Luftfartøyets koordinater 

XARP,YARP,ZARP Flyplassreferansepunktenes posisjon i geografiske koordinater 

z Luftfartøyets høyde over horisontalplanet/flyplassreferansepunktet 

α Parameter som brukes for å beregne korreksjonen for et endelig segment DF 

β Luftfartøyets høydevinkel i forhold til horisontalplanet 

ε Luftfartøyets krengningsvinkel 

γ Stignings-/nedstigningsvinkel 
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φ Negativ høydevinkel (parameter for lateral direktivitet) 

λ Samlet segmentlengde 

ψ Vinkel mellom luftfartøybevegelsens retning og observasjonspunktet 

ξ Luftfartøyets kurs, målt med urviseren fra den magnetiske nordpol 

Λ(β,ℓ) Lateral demping fra luft til bakke 

Λ(β) Lateral demping fra luft til bakke ved store avstander 

Γ(ℓ) Avstandsfaktor for lateral demping 

Δ Endring i verdien av en størrelse eller korreksjon (som angitt i teksten) 

ΔF Korreksjon for endelig segment 

ΔI Korreksjon for motorinstallasjon 

Δi Vekt for det i-ende tidsintervallet, i dB 

Δrev Reversering av skyvekraft 

ΔSOR Korreksjon for startposisjon 

ΔV Korreksjon for varighet (hastighet) 

Indeksbetegnelser  

1, 2 Betegnelser som angir start- og sluttverdier for et intervall eller segment 

E Eksponering 

i Summeringsindeks for type/kategori luftfartøy 

j Summeringsindeks for bakkespor/delspor 

k Summeringsindeks for segment 

max Høyeste verdi 

ref Referanseverdi 

seg Segmentspesifikk verdi 

SOR Gjelder startposisjon 

TO Start (takeoff) 

2.6.2 Kvalitetsramme 

Inngangsverd ienes  nøyakt ighet  

Alle inngangsverdier som påvirker en kildes utslippsnivå, herunder kildens posisjon, skal bestemmes med en minste 

nøyaktighet tilsvarende en usikkerhet på ± 2dB(A) for kildens utslippsnivå (øvrige parametrer forblir uendrede). 

Bruk av s tandardverd ier  

Når denne metoden anvendes, skal inndataene gjenspeile faktisk bruk. Generelt skal det ikke brukes standard 

inngangsverdier eller antakelser. Særlig skal flygeveier utledes fra radardata når slike er tilgjengelige og av fullgod 

kvalitet. Standard inngangsverdier og antakelser kan for eksempel brukes ved modellerte ruter i stedet for flygeveier 

utledet fra radardata, dersom innsamlingen av faktiske data er forbundet med uforholdsmessig høye kostnader.  
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Kval i te t  på  programvaren  som brukes  t i l  beregningene  

Programvaren som brukes til å utføre beregningene, skal være i samsvar med de metodene som beskrives her, og 

samsvaret skal dokumenteres ved attestering av resultatene mot prøvingseksempler. 

2.7 Flystøy 

2.7.1 Dokumentets formål og virkeområde 

Konturkart brukes for å beskrive hvordan flystøyens styrke og omfang påvirker omgivelsene rundt lufthavner, og denne 

påvirkningen angis med verdier i en angitt støyparameter eller støyindeks. En kontur er en linje langs hvilken 

indeksverdien er konstant. I indeksverdien samles alle enkelte flystøyhendelser som inntreffer i løpet av et angitt 

tidsintervall, som vanligvis måles i dager eller måneder. 

Støyen i ulike punkter på bakken, som stammer fra et luftfartøy som flyr til eller fra en flyplass, avhenger av mange 

faktorer. De viktigste faktorene er type fly og flymotor, prosedyrer for regulering av effekt, klaffer og flygehastighet, 

avstand fra de aktuelle punktene til de ulike flygeveiene samt lokal topografi og været. Driften ved lufthavnen omfatter 

vanligvis ulike flytyper, ulike flygeprosedyrer og en rekke ulike driftsvekter. 

Konturene genereres gjennom matematisk beregning av overflater med lokale støyindeksverdier. Dette dokumentet 

inneholder en nærmere beskrivelse av hvordan nivåene for enkelte støyhendelser måles i et observasjonspunkt for en 

bestemt flyging eller type av flyging, som deretter sammenstilles eller akkumuleres for å få fram indeksverdiene for det 

aktuelle punktet. Den nødvendige overflaten for indeksverdiene genereres simpelthen ved at beregningene gjentas etter 

behov for ulike luftfartøybevegelser, og det er viktig å maksimere effektiviteten ved å utelukke hendelser som ikke er 

«støymessig signifikante» (det vil si som ikke bidrar i særlig grad til det samlede nivået). 

Det kan ses bort fra eventuelle støygenererende aktiviteter i tilknytning til driften ved lufthavnen som ikke bidrar i 

særlig grad til befolkningens eksponering for flystøy og tilknyttede støykonturer. Dette kan for eksempel være 

helikoptre, taksing, prøving av motorer og bruk av hjelpeaggregater. Dette betyr ikke nødvendigvis at deres påvirkning 

er ubetydelig, og i situasjoner der de forekommer, kan kildene vurderes i samsvar med nr. 2.7.21 og 2.7.22. 

2.7.2 Dokumentets struktur 

Prosessen for å utarbeide en støykontur er illustrert i figur 2.7.a. Konturer utarbeides for ulike formål, som ofte 

bestemmer kravene til de ulike kildene og til forbehandling av inndata. Konturer som gjengir historisk støypåvirkning, 

kan genereres fra eksisterende fortegnelser over luftfartsoperasjoner, som bevegelser, vekter, radarmålte flygeveier osv. 

Konturer som skal brukes til planleggingsformål, må av naturlige årsaker baseres på prognoser for f.eks. trafikk og 

flygeveier og ytelse og støyegenskaper for framtidige luftfartøyer. 

Figur 2.7.a 

Prosess for å utarbeide en støykontur 
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Uten hensyn til hvilken datakilde som brukes, defineres hver enkelt luftfartøybevegelse, ankomst eller avgang i forhold 

til flygeveiens geometri og støyutslipp fra luftfartøyet når dette følger denne flygeveien (bevegelser som i all hovedsak 

er identiske med hensyn til støy og flygevei, inkluderes ved enkel multiplikasjon). Støyutslippet avhenger av 

luftfartøyets egenskaper, særlig den effekten som motorene genererer. Den anbefalte metoden er å dele flygeveien inn i 

segmenter. Avsnitt 2.7.3–2.7.6 beskriver de elementene metoden består av, og forklarer segmenteringsprinsippet som 

metoden er basert på, nemlig at det observerte hendelsesstøynivået er en aggregering av bidragene fra alle «støymessig 

signifikante» segmenter av flygeveien, som kan beregnes hver for seg. I avsnitt 2.7.3–2.7.6 beskrives også hvilke 

inndata som trengs for å utarbeide et sett støykonturer. Detaljerte spesifikasjoner for de nødvendige driftsdataene er 

angitt i tillegg A. 

Hvordan flygeveiens segmenter beregnes ut fra forbehandlede inndata, beskrives i avsnitt 2.7.7–2.7.13. Dette omfatter 

bruk av en analyse av luftfartøyenes ytelse i samsvar med beregningene beskrevet i vedlegg B. Det kan være store 

variasjoner i flygeveier, da luftfartøyer som følger samme flygevei, likevel er spredt ut over en serie med spor på grunn 

av forskjeller i atmosfæriske forhold, luftfartøyenes vekt og driftsprosedyrer, flygekontrollbegrensninger osv. Dette tas 

i betraktning ved å beskrive hver enkelt flygevei statistisk, som et «hovedspor» med et antall tilhørende spredte spor. 

Også dette er forklart i avsnitt 2.7.7–2.7.13 med henvisning til tilleggsopplysninger i tillegg C. 

I avsnitt 2.7.14–2.7.19 beskrives trinnene som skal følges ved beregning av støynivå ved en enkelthendelse, det vil si 

den støyen én luftfartøybevegelse genererer i et punkt på bakken. Tillegg D handler om hvordan NPD-data beregnes på 

nytt for andre forhold enn referanseforhold. Tillegg E forklarer den akustiske dipolkilden som er brukt i modellen for å 

definere lydspredningen fra flygeveisegmenter med avgrenset lengde. 

For å kunne bruke modelleringsforholdene beskrevet i kapittel 3 og 4, behøves det, i tillegg til relevante flygeveier, 

også passende støy- og ytelsesdata for det berørte luftfartøy. 

Den viktigste beregningen er å bestemme hendelsesnivået for en enkelt luftfartøybevegelse i et enkelt observasjons-

punkt. Denne beregningen må gjentas for alle luftfartøybevegelser i hvert av de på forhånd fastsatte punktene som 

dekker den forventede utbredelsen av de nødvendige støykonturene. I hvert punkt aggregeres hendelsesnivåene, eller 

det beregnes et gjennomsnitt for dem, for å få et «akkumulert nivå», eller en støyindeksverdi. Denne delen av prosessen 

beskrives i avsnitt 2.7.20 og 2.7.23–2.7.25. 

Avsnitt 2.7.26–2.7.28 sammenfatter alternativene og kravene når det gjelder tilpasning av støykonturene til gruppene 

av støyindeksverdier. Avsnittene inneholder veiledning om generering og etterbehandling av konturer. 

2.7.3 Segmenteringsbegrepet 

Databasen inneholder referanseverdier for forholdene mellom støy, effekt og avstand (NPD) for ethvert luftfartøy. 

Disse definerer, for konstant rett flyging i en referansehastighet under angitte atmosfæriske referanseforhold og i en 

angitt flygekonfigurasjon, mottatte nivåer for lydhendelsen (både høyeste nivå og tidsintegrert nivå) direkte under 

luftfartøyet(1) som en funksjon av avstanden. For støymodelleringsformål representeres den viktige framdriftskraften 

av en støyrelatert effektparameter; vanligvis brukes parameteren korrigert netto skyvekraft. Referansenivåene for 

hendelsene, bestemt ut fra databasen, justeres i første rekke for å kompensere for forskjellene mellom de faktiske (dvs. 

modellerte) atmosfæriske forholdene og referanseatmosfæreforholdene samt (når det gjelder lydeksponeringsnivåer) 

luftfartøyets hastighet, og i andre rekke for forskjellene mellom nedadstrålende og sidestrålende støy, i mottakerpunkter 

som ikke befinner seg direkte under luftfartøyet. Den sistnevnte forskjellen skyldes lateral direktivitet (effekter av 

motorinstallasjonen) og lateral demping. De justerte hendelsesnivåene gjelder likevel fortsatt bare for den samlede 

støyen fra luftfartøyet ved flyging i konstant høyde.  

  

(1) Bokstavelig talt under luftfartøyet, vinkelrett på vingeaksen og flygeretningen; antas å være vertikalt under luftfartøyet ved rett flyging 

(dvs. uten krengning). 
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Segmentering er prosessen der den anbefalte støykonturmodulen tilpasser den uendelige veis NPD-data og laterale data 

for å beregne støyen som når en mottaker fra en uensartet flygevei, dvs. en flygevei langs hvilken luftfartøy-

konfigurasjonen varierer. Ved beregning av lydnivået for en hendelse for en luftfartøybevegelse representeres 

flygeveien av et sett sammenhengende segmenter i rett linje, som hvert kan betraktes som en avgrenset del av en 

uendelig flygevei der verdiene for NPD og laterale justeringer er kjent. Hendelsens høyeste nivå er ganske enkelt den 

største av verdiene for de enkelte segmentene. Det tidsintegrerte nivået for hele støyhendelsen beregnes ved å summere 

støyen som mottas fra et tilstrekkelig antall segmenter, dvs. de segmentene som gir et betydelig bidrag til hendelsens 

samlede støy. 

Metoden som brukes til å beregne hvor mye støy ett endelig segment bidrar med til det integrerte nivå for hendelsen, er 

helt og holdent empirisk. Energifraksjonen F – segmentstøyen uttrykt som en andel av den samlede støyen fra den 

uendelige flygeveien – beskrives ved hjelp av et relativt enkelt uttrykk som gjør det mulig å ta hensyn til flystøyens 

direktivitet i lengderetningen og mottakerens «bilde» av segmentet. En grunn til at det ofte er tilstrekkelig med en enkel 

empirisk metode, er at det meste av støyen vanligvis kommer fra det nærmeste, ofte tilstøtende segmentet – der 

nærmeste passeringsavstand (CPA) for mottakeren er inne i segmentet (ikke i noen av ytterpunktene). Dette betyr at 

estimater over støyen fra ikke-tilstøtende segmenter kan bli mer omtrentlige jo lengre bort fra mottakeren de befinner 

seg, uten at dette går særlig ut over nøyaktigheten. 

2.7.4 Flygeveier: Spor og profiler 

Ved modellering er en flygevei (eller bane) en fullstendig beskrivelse av luftfartøyets bevegelse i rom og tid(1). 

Flygeveien er sammen med framdriftskraften (eller andre støyrelaterte effektparametrer) de opplysningene som kreves 

for å beregne støyen som genereres. Bakkesporet er flygeveiens vertikale projeksjon på bakken. Dette kombineres med 

den vertikale flygeprofilen for å utforme den tredimensjonale flygeveien. Ved segmenteringsmodelleringen må 

flygeveien for hver enkelt luftfartøybevegelse beskrives med en rekke sammenhengende rette segmenter. Hvordan 

segmenteringen utføres, avhenger av en avveining mellom nøyaktighet og effektivitet – den reelle krumme flygeveien 

må anslås så nøyaktig som mulig, samtidig som beregningsarbeidet og datakravene må begrenses. Hvert segment må 

defineres av sine sluttpunkters geometriske koordinater, av den tilknyttede hastigheten og av luftfartøyets motor-

effektparametrer (som bestemmer lydutslippet). Flygeveier og motoreffekt kan bestemmes på ulike måter, men de 

vanligste omfatter a) syntese av en rekke prosedyretrinn og b) analyse av målte flygeprofildata. 

For syntese av flygeveien (a) kreves kunnskap (eller antakelser) om bakkespor og deres spredning sideveis, 

luftfartøyets vekt, hastighet, prosedyrer for håndtering av klaffer og skyvekraft, lufthavnens høyde samt vind og luft-

temperatur. Ligninger for å beregne flygeprofilen på grunnlag av nødvendige framdriftsparametrer og aerodynamiske 

parametrer er angitt i tillegg B. Hver ligning inneholder koeffisienter (og/eller konstanter) som er basert på empiriske 

data for hver enkelt type luftfartøy. Ligningene for aerodynamisk ytelse i tillegg B gjør det mulig å ta hensyn til 

rimelige kombinasjoner av luftfartøyets driftsvekt og flygeprosedyre, herunder tiltak ved ulike bruttovekter ved start. 

Analyser av målte data (b), f.eks. fra ferdsskrivere, radar eller annet utstyr til sporing av fly, innebærer «omvendt 

utvikling» eller «reverse engineering», som i praksis er en omvendt synteseprosess (a). I stedet for å anslå tilstanden for 

luftfartøyet og motoren i flygesegmentenes ytterpunkter ved å integrere virkningene av skyvekraften og de 

aerodynamiske kreftene på flyskroget, anslås kreftene ved å differensiere endringene i flyskrogets høyde og hastighet. 

Prosedyrer for behandling av opplysninger om flygevei er beskrevet i avsnitt 2.7.12. 

I en optimal støymodelleringsapplikasjon vil hver enkelt flyging i teorien kunne representeres for seg; dette vil sikre at 

det tas tilstrekkelig hensyn til flygeveienes romlige spredning, som kan være av stor betydning. For at databehandling 

og databearbeidingstid skal holdes innenfor rimelige grenser, er det imidlertid vanlig praksis å la serier med spor 

representeres av et mindre antall lateralt spredte «delspor». (Vertikal spredning representeres vanligvis på 

tilfredsstillende vis ved at det i de vertikale profilene tas hensyn til virkningene av ulike luftfartøyvekter.)  

  

(1) Tiden tas i betraktning ved hjelp av luftfartøyets hastighet. 



Nr. 78/328 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

2.7.5 Luftfartøyets ytelse og støyprofil 

ANP-databasen i tillegg I inneholder opplysninger om de fleste typer luftfartøyer. Typer eller varianter av luftfartøyer 

som det ikke finnes opplysninger for på det nåværende tidspunkt, kan best representeres ved data for andre luftfartøyer 

som normalt ligner dem, og som finnes i databasen. 

ANP-databasen inneholder standardiserte «prosedyretrinn» for å gjøre det mulig å utforme flygeprofiler for minst én 

vanlig avgangsprosedyre med støyreduksjon. Blant de nyeste registreringene i databasen er to ulike avgangsprosedyrer 

med støyreduksjon. 

2.7.6 Drift av lufthavner og luftfartsoperasjoner 

Situasjonsspesifikke data som brukes til å beregne støykonturene for et visst lufthavnscenario, omfatter følgende: 

Al lmenne lu fthavndata  

— Flyplassreferansepunkt (brukes for å lokalisere flyplassen med riktige geografiske koordinater). Referansepunktet 

fastsettes som origo i det lokale kartesiske koordinatsystemet som brukes i beregningsmetoden. 

— Flyplassreferansehøyde (= høyden for flyplassreferansepunktet). Dette er høyden for det nominelle hori-

sontalplanet som støykonturene beregnes ut fra dersom det ikke er korreksjoner for topografien. 

— Gjennomsnittlige meteorologiske parametrer på eller nært flyplassreferansepunktet (temperatur, relativ luft-

fuktighet, gjennomsnittlig vindhastighet og vindretning). 

Data  for  ru l lebane 

For hver rullebane angis følgende opplysninger: 

— Rullebanebetegnelse. 

— Rullebanens referansepunktet (banens midtpunkt uttrykt i lokale koordinater). 

— Rullebanens lengde, retning og gjennomsnittlige helling. 

— Plassering av startposisjon og landingsterskel(1). 

Data  om bakkespor  

Luftfartøyets bakkespor skal beskrives ved en rekke koordinater i horisontalplanet. Kilden til data om bakkespor 

avhenger av om det finnes tilgjengelige radardata. Om radardata er tilgjengelige, skal det fastsettes et pålitelig 

hovedspor og egnede tilknyttede (spredte) delspor på grunnlag av statistisk analyse av dataene. I motsatt fall utformes 

hovedspor vanligvis ut fra hensiktsmessig prosedyreinformasjon, for eksempel ved hjelp av standardprosedyrer for 

instrumentavgang fra luftfartspublikasjoner. En slik konvensjonell beskrivelse inneholder følgende opplysninger: 

— Betegnelse på den rullebane som sporet utgår fra. 

— Beskrivelse av sporets startpunkt (startposisjon, landingsterskel). 

— Segmentenes lengde (for svinger, radier og kursendringer).  

  

(1) Det kan tas høyde for framskutte terskler ved å definere flere rullebaner. 
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Disse opplysningene er minstekravene for å kunne definere hovedsporet. Imidlertid kan gjennomsnittlige støynivåer 

som beregnes ut fra antakelsen om at luftfartøyet følger nominelle ruter nøyaktig, føre til feil på flere desibel. Derfor 

må den laterale spredningen representeres, noe som gjør at følgende opplysninger blir nødvendige: 

— Bredden på serien med spor (eller annen spredningsstatistikk) ved hvert segments sluttpunkt. 

— Antall delspor. 

— Fordelingen av bevegelser, vinkelrett på hovedsporet. 

Luft t ra fikkdata  

Lufttrafikkdata omfatter følgende opplysninger: 

— Det tidsintervallet dataene omfatter. 

— Antallet bevegelser (ankomster eller avganger) for hver luftfartøytype på hver flygevei, inndelt etter 1) 

tidsintervall, i henhold til angitte støydeskriptorer, 2) for avganger, driftsvekter eller strekningens lengde og 3) ved 

behov, driftsprosedyrer. 

De fleste støydeskriptorer forutsetter at hendelser (dvs. luftfartøybevegelser) defineres som gjennomsnittlige daglige 

verdier i løpet av angitte tidsintervaller (f.eks. dag, kveld og natt) – se avsnitt 2.7.23–2.7.25. 

Topografi ske data  

Terrenget rundt de fleste lufthavner er relativt flatt. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet, og noen ganger er det 

nødvendig å ta høyde for variasjoner i terrenghøyden i forhold til lufthavnens referansehøyde. Virkningen av 

terrenghøyden kan være av særlig betydning i nærheten av innflygingsspor, der luftfartøyet holder relativt lav høyde. 

Data vedrørende terrenghøyde uttrykkes som regel som en rekke (x,y,z)-koordinater for et rektangulært rutenett med en 

viss maskestørrelse. Men parametrene for høyderutenettet er sannsynligvis ikke de samme som for rutenettet som 

brukes til støyberegningen. Da kan lineær interpolasjon brukes for å anslå passende z-koordinater i sistnevnte rutenett. 

En omfattende analyse av virkningen av svært ujevn bakke på utbredelsen av lyden er komplisert og faller utenfor 

rammene for denne metoden. Moderate ujevnheter kan tas i betraktning ved å anta et «pseudoplan», dvs. ved rett og 

slett å heve eller senke horisontalplanet til lokal bakkehøyde (i forhold til referansehorisontalplanet) i hvert 

mottakerpunkt (se avsnitt 2.7.4). 

Referanse forhold  

Internasjonale data om luftfartøyets ytelse og støyprofil (ANP-data) er normalisert mot standardreferanseforhold som i 

stor utstrekning brukes til støyutredning av lufthavner (se tillegg D). 

Referanseforhold  for  NPD -data 

1) Atmosfærisk trykk: 101,325 kPa (1013,25 mb) 

2) Atmosfærisk absorpsjon: Dempingsverdier i henhold til tabell D-1 i tillegg D  
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3) Nedbør: Ingen 

4) Vindhastighet: Under 8 m/s (15 knop) 

5) Bakkehastighet: 160 knop 

6) Lokalt terreng: Flat, myk bakke uten større strukturer eller andre reflekterende objekter innenfor flere kilometer fra 

luftfartøyets bakkespor. 

Standardiserte målinger av flystøy gjøres 1,2 m over bakken. Det er imidlertid ingen grunn til å ta særlig høyde for 

dette ved modelleringen, da det kan antas at hendelsesnivåene ikke påvirkes vesentlig av mottakerhøyden(1). 

Sammenligninger av beregnede og målte støynivåer for lufthavner tyder på at NPD-data kan antas å kunne anvendes 

der gjennomsnittsforholdene tett ved bakken ligger innenfor følgende ramme: 

— Lufttemperaturen er lavere enn 30 °C. 

— Produktet av lufttemperaturen (°C) og den relative fuktigheten (prosent) er større enn 500. 

— Vindhastigheten er mindre enn 8 m/s (15 knop). 

Denne rammen antas å omfatte forholdene ved de fleste større lufthavner i verden. I tillegg D presenteres en metode for 

konvertering av NPD-data til gjennomsnittlige lokale forhold som faller utenfor rammen, men i ekstreme tilfeller bør 

man rådføre seg med flyprodusenten. 

Referanseforhold  for  f lyets aerodynamiske da ta  og  motordata  

1) Rullebanehøyde: Middelvann 

2) Lufttemperatur: 15 °C 

3) Bruttovekt ved start: Bestemmes som en funksjon av strekningens lengde i ANP-databasen 

4) Bruttovekt ved landing: 90 prosent av høyeste bruttovekt ved landing 

5) Motorer som leverer skyvekraft: Alle 

Selv om aerodynamiske data og motordata i ANP-databasen er basert på ovenstående forhold, kan de brukes som angitt 

i tabellen for andre rullebanehøyder enn referansehøyden og for gjennomsnittlige lufttemperaturer i ECAC-statene, 

uten at det går særlig ut over nøyaktigheten av de beregnede konturene for det akkumulerte gjennomsnittlige lydnivået  

(se tillegg B). 

ANP-databasen inneholder tabeller med aerodynamiske data for bruttovekt ved start og landing som angitt i nr. 3 og 4 

over. I beregninger av akkumulert støy trenger ikke aerodynamiske data å justeres for andre bruttovekter, men 

beregninger av flygeprofilene for start og stigning i samsvar med prosedyrene beskrevet i vedlegg B skal baseres på 

korrekt operativ bruttovekt ved start.  

  

(1) Iblant kreves beregnede nivåer i 4 m høyde eller mer. Sammenligning av målinger i 1,2 m og 10 m høyde og teoretiske beregninger av 

bakkeeffekten viser at variasjonene i det A-veide lydeksponeringsnivået ikke påvirkes vesentlig av mottakerhøyden. Variasjonene er 

generelt mindre enn én desibel, unntatt når den største innfallsvinkelen for lyden er mindre enn 10° og det A-veide spektret ved mottakeren 

når sin høyeste verdi i intervallet 200–500 Hz. Slik lavfrekvent lyd kan forekomme for eksempel på stor avstand for motorer med lavt 

omløpsforhold og propellermotorer med diskrete lavfrekvente toner. 
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2.7.7 Beskrivelse av flygevei 

I støymodellen må hver enkelt luftfartøybevegelse beskrives av en tredimensjonal flygevei og den varierende motor-

effekten og hastigheten langs denne veien. Én modellert bevegelse representerer som regel en delmengde av den 

samlede lufthavntrafikken, f.eks. et antall (antatte) identiske bevegelser med samme type luftfartøy, vekt og 

driftsprosedyre på et enkelt bakkespor. Dette sporet kan selv være et av flere spredte «delspor» som brukes til å 

modellere det som i virkeligheten er en serie med spor som følger en angitt rute. Seriene med bakkespor, de vertikale 

profilene og luftfartøyets driftsparametrer fastsettes ut fra scenarioets inndata – i kombinasjon med luftfartøydata fra 

ANP-databasen. 

ANP-databasens data vedrørende støy-effekt-avstand definerer støyen fra luftfartøyer som ferdes i konstant hastighet 

og med konstant effekt langs ideelle horisontale flygeveier av uendelig lengde. For å tilpasse disse dataene til 

flygeveiene ved terminalområder, der effekt og hastighet endres ofte, deles hver bane inn i rette segmenter av avgrenset 

lenge; støybidraget fra hvert av disse summeres deretter i observasjonspunktet. 

2.7.8 Forholdet mellom flygevei og flygekonfigurasjon 

De geometriske aspektene ved lydens spredning og utbredelse mellom luftfartøyet og observasjonspunktet bestemmes 

av luftfartøybevegelsens tredimensjonale flygevei. Ved en bestemt luftfartøyvekt og under bestemte atmosfæriske 

forhold bestemmes flygeveien utelukkende av sekvensen av effekt-, klaff- og høydeendringer som flygeren (eller et 

automatisk flygestyringssystem) utfører for å følge ruten og opprettholde de høydene og hastighetene som flygekontroll-

enheten angir – i samsvar med luftfartøyoperatørens standard driftsprosedyrer. Ut fra disse instruksene og tiltakene 

deles flygeveien inn i ulike faser som danner naturlige segmenter. I horisontalplanet omfatter de rette strekninger, angitt 

som avstanden til neste sving, og svinger, som defineres av radius og kursendring. I vertikalplanet defineres 

segmentene av tiden det tar og/eller avstanden for å oppnå nødvendige endringer i hastighet forover og/eller høyde ved 

angitte effekt- og klaffinnstillinger. Tilsvarende vertikale koordinater kalles ofte profilpunkter. 

I forbindelse med støymodellering genereres informasjon om flygevei enten ved syntese ut fra et sett prosedyretrinn 

(dvs. trinnene flygeren følger) eller ved analyse av radardata (dvs. registrerte fysiske målinger av faktiske flygeveier). 

Uansett metode reduseres både horisontale og vertikale former av flygeveien til segmenterte former. Den horisontale 

formen (dvs. den todimensjonale projeksjonen langs bakken) er bakkesporet, som defineres av inngående og utgående 

flygeruter. Den vertikale formen, som bestemmes av profilpunktene og tilhørende flygeparametrer for hastighet, 

krengningsvinkel og effektinnstilling, definerer flygeprofilen, som avhenger av flygeprosedyre, som vanligvis fastsettes 

av luftfartøyprodusenten og/eller -operatøren. Flygeveien utformes ved å slå den todimensjonale flygeprofilen sammen 

med det todimensjonale bakkesporet for å danne en rekke tredimensjonale flygeveisegmenter. 

Det minnes om at profilen for et gitt sett prosedyretrinn avhenger av bakkesporet; f.eks. vil luftfartøyets stignings-

hastighet, ved samme skyvekraft og hastighet, være mindre ved svinging enn ved rett flyging. Selv om denne vei-

ledningen forklarer hvordan dette avhengighetsforholdet skal tas i betraktning, bør det påpekes at dette normalt vil 

medføre svært høye beregningskostnader; for støymodelleringsformål kan brukerne velge å anta at flygeprofilen og 

bakkesporet kan behandles som uavhengige enheter, dvs. at stigningsprofilen ikke påvirkes av svinger. Det er 

imidlertid viktig å bestemme hvilke endringer i krengningsvinkel svinger krever, da dette har stor innvirkning på 

lydutslippenes direktivitet. 

Støyen som mottas fra et flygeveisegment, avhenger av segmentets geometri i forhold til observasjonspunktet og 

luftfartøyets flygekonfigurasjon. Men disse er innbyrdes forbundet – en endring i ett element forårsaker en endring i det 

andre, og derfor er det viktig å sikre at luftfartøyets konfigurasjon i ethvert punkt på veien er forenlig med bevegelsen 

langs veien.  
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Ved syntese av en flygevei, dvs. når en flygevei utformes ut fra et sett «prosedyretrinn» som beskriver flygerens valg 

av motoreffekt, vingeklaffvinkel og akselerasjon/stigehastighet, er det selve bevegelsen som skal beregnes. Ved analyse 

av en flygevei er det motsatte tilfellet: motorens effektinnstilling må beregnes ut fra flyets observerte bevegelser – ut 

fra radardata eller i visse tilfeller i forbindelse med særlige undersøkelser, ut fra data fra luftfartøyets ferdsskriver (selv 

om motoreffekten i sistnevnte tilfelle som regel inngår i dataene). Uansett metode skal koordinater og flygeparametrer i 

alle segmentets sluttpunkter inngå i støyberegningen. 

Tillegg B inneholder ligninger som brukes for å beskrive forbindelsen mellom kreftene som påvirker luftfartøyet, og 

luftfartøyets bevegelse, og forklarer hvordan ligningene løses for å definere egenskapene for de segmentene som 

flygeveiene består av. De ulike typene segmenter (og avsnittene i tillegg B som gjelder dem) er rullestrekning ved start 

(B5), stigning ved konstant hastighet (B6), effektreduksjon (B7), akselererende stigning og opptrekking av klaffer (B8), 

akselererende stigning etter opptrekking av klaffer (B9), nedstigning og retardasjon (B10) og endelig innflyging for 

landing (B11). 

Ved modellering er det i praksis ikke til å unngå at ulike typer forenklinger må gjøres – disse avhenger av typen bruk, 

resultatenes signifikans og tilgjengelige ressurser. En slik generell forenkling, som også brukes i de mest kompliserte 

brukstypene, er å anta at når det gjelder spredningen av flygespor, er flygeprofilene og konfigurasjonene på alle 

delsporene de samme som for hovedsporet. Ettersom minst seks delspor skal brukes (se avsnitt 2.7.11), gir dette en 

voldsom reduksjon i omfanget av beregningene og bare en svært liten reduksjon i nøyaktigheten. 

2.7.9 Kilder til flygeveidata 

Radardata 

Selv om luftfartøyers ferdsskrivere kan gi data av svært høy kvalitet, kan det være vanskelig å få tilgang til dem for 

støymodelleringsformål, og radardata skal anses å være den lettest tilgjengelige kilden til informasjon om faktiske 

flygeveier ved lufthavner(1). Radardata er vanligvis tilgjengelige fra lufthavnenes overvåkingssystemer for støy og 

flygeveier, og brukes i økende grad til støymodellering. 

En sekundær overvåkingsradar viser et luftfartøys flygevei som en rekke posisjonskoordinater i intervaller som tilsvarer 

den tiden det tar radarskanneren å rotere, typisk ca. 4 sekunder. Luftfartøyets posisjon over bakken bestemmes i 

polarkoordinater – avstand og asimut – fra det reflekterte radarekkoet (selv om overvåkingssystemet vanligvis 

omdanner disse til kartesiske koordinater). Luftfartøyets høyde(2) måles med luftfartøyets egen høydemåler og sendes 

til flygekontrollens datamaskin ved hjelp av en transponder som aktiveres av radaren. Imidlertid er det vesentlige 

iboende posisjonsfeil på grunn av radiointerferens og begrenset dataoppløsning (selv om disse er uten særlig 

konsekvens for flygekontrollformål). Så dersom det behøves en flygevei for en bestemt luftfartøybevegelse, innebærer 

dette at dataene må utjevnes ved hjelp av en egnet kurvetilpasningsmetode. For støymodelleringsformål kreves det 

imidlertid som regel en statistisk beskrivelse av en serie med flygeveier, for eksempel for alle bevegelser på en rute 

eller bare for bevegelsene for en bestemt type luftfartøyer. Målefeil fra det statistiske materialet kan gjøres ubetydelige 

ved å beregne gjennomsnittsverdier. 

P rosedyret r inn  

I mange tilfeller er det ikke mulig å modellere flygeveier på grunnlag av radardata – for eksempel fordi nødvendige 

ressurser ikke er tilgjengelige eller fordi det er snakk om et framtidsscenario som det ikke finnes relevante radardata 

for. 

Ved mangel på radardata, eller dersom det ikke er hensiktsmessig å bruke dem, er det nødvendig å beregne flygeveiene 

på grunnlag av operasjonelt veiledningsmateriale, for eksempel instrukser til flygebesetningen fra AIP-er og flygehånd-

bøker – i dette dokumentet kalt prosedyretrinn. Råd med hensyn til hvordan dette materialet skal tolkes, kan ved behov 

innhentes hos flygekontrollmyndighetene og luftfartøyoperatørene.  

  

(1) Luftfartøyers ferdsskrivere gir omfattende driftsdata. Ettersom det er vanskeligere og ofte kostbart å få tilgang til dem, brukes de for 

støymodelleringsformål normalt bare i spesialprosjekter og til undersøkelser i forbindelse med utvikling av modeller. 

(2) Måles vanligvis som høyde over middelvann (dvs. i forhold til 1013 mb) og korrigeres til lufthavnens høyde ved hjelp av lufthavnens 

overvåkingssystem. 
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2.7.10 Koordinatsystemer 

Det  lokale  koordinatsystemet  

Det lokale koordinatsystemet (x,y,z) er kartesisk og har sitt origo (0,0,0) i flyplassreferansepunktet (XARP,YARP,ZARP), der 

ZARP er lufthavnens referansehøyde og z = 0 er det nominelle horisontalplan som konturene beregnes ut fra. 

Luftfartøyets kurs ξ i xy-planet måles med urviseren fra den magnetiske nordpol (se figur 2.7.b). Alle observasjons-

punkter, beregningsrutenettet og støykonturpunktene uttrykkes i lokale koordinater(1). 

Figur 2.7.b 

Lokalt koordinatsystem (x,y,z) og fast bakkesporkoordinat s 

 

Fas t  koord inatsystem for  bakkesporet  

Denne koordinaten er spesifikk for hvert bakkespor og representerer avstanden s målt langs sporet i flygeretningen. For 

avgangsspor måles s fra startposisjonen, for innflygingsspor fra landingsterskelen. Dermed blir s negativ i områdene 

— bak startposisjonen ved avganger, og 

— før kryssing av landingsterskelen på rullebanen ved innflyginger.  

  

(1) Som regel er aksene for den lokale koordinaten parallelle med aksen på kartet der konturene tegnes inn. Noen ganger kan det likevel være 

nyttig å bestemme at x-aksen skal være parallell med en rullebane for å få symmetriske konturer uten å bruke et finmasket 

beregningsrutenett (se avsnitt 2.7.26–2.7.28). 

Nominelt horisontalplan (x, y, z)  

(Origo: Flyplassreferansepunktet (ARP) 

Rullebane 

Bakkespor 

Innflyging Avgang 
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Driftsparametrer for flygingen, som høyde, hastighet og effektinnstilling, er uttrykt som funksjoner av s. 

Luft far tøyets  koordinatsystem  

Luftfartøyets faste kartesiske koordinatsystem (x′,y′,z′) har sitt origo der luftfartøyet faktisk befinner seg. Aksesystemet 

defineres av stigningsvinkelen γ, flygeretningen ξ og krengningsvinkelen ε (se figur 2.7.c). 

Figur 2.7.c 

Luftfartøyets faste koordinatsystem (x′,y′,z′) 

 

Topografi ske hensyn  

I tilfeller der det må tas hensyn til topografien (se avsnitt 2.7.6), må luftfartøyets høydekoordinat z erstattes med z′= z – 

zo (der zo er z-koordinaten for observasjonspunktet O) ved beregning av utbredelsesavstanden d. Geometrien mellom 

luftfartøyet og observasjonspunktet framgår av figur 2.7.d. For definisjonene av d og ℓ se avsnitt 2.7.14–2.7.19(1). 

Figur 2.7.d 

Bakkehøyde langs bakkesporet (venstre) og lateralt i forhold til bakkesporet (høyre) 

(Nominelt horisontalplan z = 0 går gjennom flyplassreferansepunktet. O er observasjonspunktet.) 

  

  

(1) Dersom bakken er ujevn, kan observasjonspunktet være over luftfartøyet, og i slike tilfeller settes z′ (og tilsvarende høydevinkel β – se 

kapittel 4) til å være lik null ved beregning av lydens utbredelse. 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/335 

 

2.7.11 Bakkespor 

Hovedspor  

Hovedsporet bestemmer midten av serien med spor som et luftfartøy som bruker en bestemt flygerute, følger. Ved 

modellering av flystøy defineres det enten i) av forskriftsmessige driftsdata som instrukser til flygerne i AIP-er eller ii) 

ved statistisk analyse av radardata som beskrevet i avsnitt 2.7.9, når slike data er tilgjengelige og relevante for 

modelleringsundersøkelsen. Det er vanligvis ganske enkelt å utforme sporet ut fra driftsinstrukser, ettersom instruksene 

fastsetter en rekke strekninger som enten er rette og defineres av lengde og kurs, eller sirkulære buer som defineres av 

svingradien og kursendringen –– se figur 2.7.e. 

Figur 2.7.e 

Bakkesporets geometri i forhold til svinger og rette segmenter 

 

Det er mer komplisert å tilpasse et hovedspor til radardata, først og fremst fordi svinger i virkeligheten foretas med 

ulike hastigheter, men også fordi linjen blir utydelig på grunn av spredningen av dataene. Som forklart tidligere finnes 

det ennå ingen formelle metoder, men det er vanlig praksis å gruppere segmentene, rette og krumme, til gjennom-

snittsposisjonene beregnet på grunnlag av tverrsnitt av radarsporene i intervaller langs ruten. I framtiden kommer det 

nok til å bli utviklet dataalgoritmer for denne oppgaven, men for øyeblikket er det opp til modellutvikleren å bestemme 

hvordan tilgjengelige data skal brukes så effektivt som mulig. En viktig faktor er at luftfartøyets hastighet og 

svingradius bestemmer krengningsvinkelen, og som det framgår av avsnitt 2.7.19, at den asymmetriske lydspredningen 

rundt flygeveien påvirker støyen på bakken, i likhet med posisjonen på selve flygeveien. 

I teorien krever en glidende overgang fra rett flyging til sving med fast radius en momentan anvendelse av krengnings-

vinkel ε, som er fysisk umulig. I praksis tar det en viss tid før krengningsvinkelen når nødvendig verdi for å 

opprettholde en bestemt hastighet og svingradius r, og i løpet av den tiden krymper svingradien fra uendelig til r. Ved 

modellering kan radiusovergangen overses, og krengningsvinkelen antas å øke jevnt fra null (eller en annen 

utgangsverdi) til ε i begynnelsen av svingen og til neste verdi for ε ved svingens slutt(1). 

Spredning av flygespor 

Når det er mulig, skal definisjoner av lateral spredning og representative delspor baseres på relevant erfaring fra den 

lufthavnen undersøkelsen gjelder, normalt gjennom analyse av stikkprøver av radardata. Først skal dataene grupperes 

etter rute. Avgangsspor kjennetegnes av betydelig lateral spredning som må tas i betraktning for å oppnå nøyaktig 

modellering. Ankomstruter smelter normalt sammen til en svært smal serie med spor rundt den endelige 

innflygingsbanen, og ofte er det tilstrekkelig å la alle ankomster representeres av ett enkelt spor. Men dersom seriene av 

innflygingsbaner er brede i støykonturområdet, må de kanskje representeres av delspor på samme måte som for 

avgangsruter. 

  

(1) Hvordan dette skal gjennomføres, er opp til brukeren, ettersom det avhenger av hvordan svingradiene defineres. Et relativt enkelt alternativ 

når startpunktet er en sekvens av rette eller sirkulære strekninger, er å sette inn krengningsvinkel-overgangssegmenter i begynnelsen og 

slutten av svingen, der flyet ruller med en konstant hastighet om lengdeaksen (f.eks. uttrykt i °/m eller °/s). 

rett segment 

rett segment 

svingende 

segment 

standardrute for 

instrumentavgang 
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Det er vanlig praksis å behandle data for en enkelt rute som en prøve fra en enkelt populasjon, dvs. at flygeveien 

representeres av et hovedspor og et sett spredte delspor. Dersom det ved nærmere undersøkelser viser seg at dataene for 

ulike kategorier luftfartøyer eller operasjoner avviker vesentlig (f.eks. bør store og små luftfartøyer ha vesentlig 

forskjellige svingradier), kan det imidlertid være hensiktsmessig å dele dataene ytterligere inn i ulike serier med spor. 

For hver serie med spor bestemmes de laterale sporspredningene som en funksjon av avstanden fra origo, slik at 

bevegelsene deretter fordeles mellom et hovedspor og et passende antall spredte delspor på grunnlag av fordelings-

statistikken. 

Ettersom det vanligvis er uklokt å se bort fra virkningene av spredningen av spor, skal en nominell lateral spredning på 

tvers av og vinkelrett på hovedsporet defineres ved hjelp av en konvensjonell fordelingsfunksjon, dersom det ikke er 

mulig å bruke målte data for serien med spor. Beregnede verdier for støyindekser er ikke særlig følsomme for den 

laterale fordelingens nøyaktige form: normalfordeling (gaussisk fordeling) gir en tilstrekkelige beskrivelse av mange 

radarmålte serier med spor. 

Som regel brukes en diskret approksimasjon med sju punkter (dvs. som representerer den laterale spredningen med seks 

delspor jevnt fordelt rundt hovedsporet). Avstanden mellom delsporene avhenger av standardavviket for den laterale 

spredningsfunksjonen. 

For spor med normal fordeling med et standardavvik S ligger 98,8 % av sporene i en korridor med grenser ved ± 2,5 · 

S. Tabell 2.7.a viser avstanden for seks delspor og prosentdelen samlede bevegelser for hvert delspor. Tillegg C 

inneholder verdier for andre antall delspor. 

Tabell 2.7.a 

Prosentdel bevegelser for en normalfordelingsfunksjon med standardavvik S for sju delspor  

(hovedsporet er delspor 1) 

Delsporets nummer Delsporets plassering Prosentdel bevegelser på delsporet 

7 – 2,14 · S 3 % 

5 – 1,43 · S 11 % 

3 – 0,71 · S 22 % 

1 0 28 % 

2 0,71 · S 22 % 

4 1,43 · S 11 % 

6 2,14 · S 3 % 

Standardavviket S er en funksjon av koordinaten s langs hovedsporet. Det kan angis – sammen med beskrivelsen av 

hovedsporet – i databladet for flygeveier i tillegg A3. Dersom det ikke foreligger indikatorer for standardavviket – 

f.eks. i radardata som beskriver sammenlignbare flygeveier – anbefales følgende verdier: 

For spor som omfatter svinger på mindre enn 45 grader: 

S(s) = 0,055 · s – 150 for 2700 m ≤ s ≤30000 m 

(2.7.1) 

S(s) = 1500 for s > 30000 m 
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For spor som omfatter svinger på mer enn 45 grader: 

S(s) = 0 128 · s – 420 for 3300 m ≤ s ≤ 15000 m 

(2.7.2) 

S(s) = 1500 m for s > 15000 m 

Av praktiske grunner antas S(s) å være null mellom startposisjonen og s = 2700 m eller s = 3300 m avhengig av 

svingens størrelse. Ruter som omfatter mer enn én sving, skal behandles i samsvar med ligning 2.7.2. For ankomster 

kan lateral spredning ses bort fra for de siste 6 000 m før landingsøyeblikket. 

2.7.12 Flygeprofiler 

En flygeprofil er en beskrivelse av luftfartøyets bevegelse i vertikalplanet over bakkesporet, i forhold til luftfartøyets 

posisjon, hastighet, krengningsvinkel og motoreffektinnstilling. En av de viktigste oppgavene for brukerne av modellen 

er å fastsette flygeprofiler for luftfartøyet som i tilstrekkelig grad og effektivt oppfyller modelleringsprogrammets krav 

uten urimelig bruk av tid og ressurser. For å få en tilstrekkelig høy nøyaktighet må profilene i størst mulig grad 

gjenspeile luftfartøyenes bevegelser. Dette krever pålitelige opplysninger om atmosfæriske forhold, luftfartøytyper og  

-varianter, driftsvekter og driftsprosedyrer – variasjoner i skyvekraft og klaffinnstillinger samt virkninger av endringer i 

høyde og hastighet – og alle data må beregnes som et gjennomsnitt over det eller de relevante tidsintervallene. Ofte er 

slike detaljerte opplysninger ikke tilgjengelige, men dette er ikke nødvendigvis et hinder; for selv når opplysningene er 

tilgjengelige, må modellutvikleren utøve skjønn for å skape balanse mellom nøyaktighet og detaljnivå for inndata på 

den ene siden, og behovene og bruksområdene for konturen som lages, på den annen side. 

Syntesen av flygeprofilene fra «prosedyretrinnene» fra ANP-databasen eller fra luftfartøyoperatørene er beskrevet i 

avsnitt 2.7.13 og tillegg B. Denne prosessen, som vanligvis er den eneste utveien for modellutvikleren dersom 

radardata ikke er tilgjengelige, gir både flygeveiens geometri og tilhørende variasjoner i hastighet og skyvekraft. Det 

antas normalt at alle (lignende) luftfartøyer i en serie med spor, uansett om de er tilordnet hovedsporet eller de spredte 

delsporene, følger hovedsporets profil. 

Utover ANP-databasen, som inneholder standardinformasjon om prosedyretrinn, er luftfartøyoperatørene den beste 

kilden til pålitelige opplysninger, dvs. prosedyrene de bruker og typiske vekter. For den enkelte flyging er luftfartøyets 

ferdsskriver (FDR) «gullstandarden» der alle relevante opplysninger kan hentes. Men selv om slike data er 

tilgjengelige, er forbehandlingsoppgaven svært komplisert. Den vanligste praktiske løsningen, og den som oftest er mer 

i tråd med modelleringsbudsjettet, er derfor å gjøre kvalifiserte gjetninger med hensyn til gjennomsnittsvekter og 

driftsprosedyrer. 

En viss forsiktighet bør utvises ved bruk av ANP-databasens standardiserte prosedyretrinn (som vanligvis brukes når 

de faktiske prosedyrene ikke er kjent). Dette er standardiserte prosedyrer som følges i bred utstrekning, men som 

operatørene kanskje ikke bruker i visse tilfeller. En viktig faktor er definisjonen av motorens skyvekraft ved start (og 

noen ganger ved stigning), som til en viss grad avhenger av de rådende omstendighetene. Særlig er det vanlig praksis å 

redusere skyvekraftnivåene under avgang (fra høyest mulig) for å forlenge motorens levetid. I tillegg B finnes en 

veiledning om representasjon av vanlig praksis; dette vil vanligvis gi mer realistiske konturer enn en antakelse om full 

skyvekraft. Full skyvekraft kan imidlertid være en mer realistisk antakelse dersom for eksempel rullebanen er kort 

og/eller gjennomsnittlig lufttemperatur er høy. 

Ved modellering av faktiske scenarioer kan høyere nøyaktighet oppnås dersom radardata brukes for å supplere eller 

erstatte disse nominelle opplysningene. Flygeprofiler kan bestemmes ut fra radardata på samme måte som laterale 

hovedspor – men bare når trafikken er inndelt etter typer og varianter av luftfartøyer og noen ganger etter vekt eller 

strekningens lengde (men ikke etter spredning) – for å utarbeide, for hver gruppe av sidespor, en gjennomsnittsprofil 

for høyde og hastighet i forhold til tilbakelagt strekning på bakken. Ved den etterfølgende sammenslåingen med 

bakkesporene koples denne enkle profilen vanligvis både til hovedsporet og delsporene. 

Når luftfartøyets vekt er kjent, kan variasjonene i hastighet og framdriftskraft beregnes ved å løse bevegelsesligningene 

trinn for trinn. Før dette gjøres, er det nyttig å forbehandle dataene for å redusere virkningene av radarfeil som kan 
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gjøre anslagene over akselerasjon upålitelige. Det første trinnet er likevel alltid å omdefinere profilen ved å justere rette 

segmenter slik at de representerer de relevante strekningene av flygingen. Hvert segment skal være korrekt kategorisert 

som f.eks. rullestrekning, stigning eller nedstigning i konstant hastighet, effektreduksjon eller akselerasjon/retardasjon 

med eller uten endring av klaffinnstillinger. Luftfartøyets vekt og atmosfæriske tilstand er også obligatoriske inndata. 

Av avsnitt 2.7.11 framgår det klart at det må tas særlig hensyn til den laterale spredningen av flygeveier rundt de 

nominelle flygerutene eller hovedflygerutene. Stikkprøver av radardata kjennetegnes av lignende spredninger av 

flygeveier i vertikalplanet. Det er likevel ikke vanlig praksis å modellere vertikal spredning som en uavhengig variabel. 

Spredningen skyldes vanligvis forskjeller i luftfartøyenes vekt og driftsprosedyrer som det tas høyde for i forbehand-

lingen av trafikkinndata. 

2.7.13 Utforming av flygeveisegmenter 

Hver flygevei må defineres på grunnlag av et sett segmentkoordinater (noder) og flygeparametrer. Først bestemmes 

koordinatene for segmentene for bakkesporet. Deretter beregnes flygeprofilen, idet det tas hensyn til at profilen 

avhenger av bakkesporet for et gitt sett av prosedyretrinn; f.eks. vil luftfartøyets stigningshastighet, for samme 

skyvekraft og hastighet, være mindre ved svinging enn ved rett flyging. Endelig utformes tredimensjonale 

flygeveisegmenter ved å slå sammen den todimensjonale flygeprofilen med det todimensjonale bakkesporet(1). 

Bakkespor  

Et bakkespor, det være seg et hovedspor eller et spredt delspor, defineres av en rekke (x,y)-koordinater i hori-

sontalplanet (f.eks. fra radaropplysninger) eller av en sekvens av vektorkommandoer som beskriver rette segmenter og 

sirkulære buer (svinger med definert radius r og kursendring Δξ). 

Ved segmenteringsmodellering representeres en bue av en rekke rette segmenter som til sammen danner buen. Selv om 

disse ikke framkommer eksplisitt i bakkesporsegmentene, påvirkes definisjonen av dem av luftfartøyets krengning 

under svinging. I tillegg B4 forklares det hvordan krengningsvinkler skal beregnes i en konstant sving, men vinklene 

oppstår eller forsvinner selvfølgelig ikke momentant. Det finnes ingen etablert regel for hvordan overgangen mellom 

rett flyging og en sving skal håndteres, eller overgangen mellom en sving og en direkte påfølgende sving. Vanligvis har 

detaljene, som det er opp til brukeren å vurdere (se avsnitt 2.7.11), sannsynligvis bare en ubetydelig innvirkning på de 

endelige konturene. Det viktigste er å unngå skarpe overganger i slutten av svingen, noe som enkelt kan oppnås ved å 

sette inn korte overgangssegmenter der krengningsvinkelen endres lineært med avstanden. Det er bare dersom en 

bestemt sving forventes å ha en stor innvirkning på de endelige konturene, at det er nødvendig å modellere 

overgangsdynamikken mer realistisk for å knytte krengningsvinkelen til bestemte luftfartøytyper og bestemme 

passende rullehastigheter. Her er det tilstrekkelig å konstatere at delbuene Δξtrans i svingens begynnelse og slutt 

bestemmes av endringen i krengningsvinkel. Den resterende delen av buen med kursendringen Δξ – 2 · Δξtrans grader 

deles inn i nsub delbuer i samsvar med følgende ligning: 

nsub = int(1 + (Δξ – 2 · Δξtrans)/30) (2.7.3) 

der int(x) er en funksjon som gir heltallsdelen av x. Kursendringen Δξsub for hver delbue beregnes deretter som 

Δξsub = (Δξ – 2 · Δξtrans)/nsub (2.7.4) 

der nsub må være stor nok til å sikre at Δξsub ≤ 30 grader. Segmenteringen av en bue (uten de avsluttende overgangs-

delsegmentene) vises i figur 2.7.f(2).  

  

(1) I denne forbindelse bør bakkesporets samlede lengde alltid være lengre enn flygeprofilens. Ved behov kan dette oppnås ved å legge rette 

segmenter av hensiktsmessig lengde til det siste segmentet i bakkesporet. 

(2) Med denne enkle definisjonen blir den samlede lengden av den segmenterte banen noe kortere enn den sirkulære banen. Konturfeilen dette 

gir, er likevel ubetydelig når vinkeløkningene er mindre enn 30 grader. 
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Figur 2.7.f 

Utforming av flygeveisegmenter, med sving som deles inn i segmenter med lengde Ds (øverst i horisontalplanet, 

nederst i vertikalplanet) 

 

F lygeprofi l  

De parametrene som beskriver hvert flygeprofilsegment i segmentets begynnelse (suffiks 1) og slutt (suffiks 2), er 

s1, s2 avstand langs bakkesporet, 

z1, z2 flyets høyde, 

V1, V2 bakkehastighet, 

P1, P2 støyrelatert effektparameter (tilsvarer parameteren som NPD-kurvene defineres ut fra), og 

ε1, ε2 krengningsvinkel. 

For å bygge opp en flygeprofil ut fra et sett prosedyretrinn (flygeveisyntese) utformes en sekvens av segmenter hvis 

sluttpunkter tilsvarer de ønskede forholdene. Sluttpunktsparametrene for hvert segment blir startpunktsparametrene for 

neste segment. Ved alle beregninger av segmenter er parametrene kjent fra starten, og de nødvendige forholdene ved 

slutten bestemmes av prosedyretrinnet. De enkelte trinnene defineres enten av ANP-standardverdiene eller av brukeren 

(f.eks. på grunnlag av luftfartøyets flygehåndbøker). Sluttforholdene er vanligvis høyde og hastighet, og utformingen 

av profilen har som formål å bestemme avstanden som tilbakelegges for å oppnå disse forholdene. De udefinerte 

parametrene bestemmes gjennom beregningene av flygeytelse som beskrives i tillegg B.  

Bakkespor 

Nye segmentpunkter fra bakkesporsegmentering 

Flygeprofil 
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Dersom bakkesporet er rett, kan profilpunktene og tilhørende flygeparametrer bestemmes uavhengig av bakkesporet 

(krengningsvinkelen er alltid null). Bakkespor er imidlertid sjeldent rette og inneholder som regel svinger, så for å 

oppnå de beste resultatene er det nødvendig å ta hensyn til svingene i utregningen av den todimensjonale flygeprofilen, 

og om nødvendig dele profilsegmentene i noder i bakkesporet for å sette inn endringer i krengningsvinkel. Som regel er 

lengden på neste segment i utgangspunktet ukjent og beregnes foreløpig ut fra antakelsen om at krengningsvinkelen er 

uendret. Dersom det senere viser seg at det foreløpige segmentet inneholder en eller flere noder i bakkesporet, det 

første ved s, dvs. s1 < s < s2, forkortes segmentet ved s, og parametrene beregnes der gjennom interpolasjon (se under). 

Disse blir så sluttpunktsparametrene for det aktuelle segmentet og startpunktsparametrene for det nye segmentet – som 

fortsatt har samme sluttforhold som mål. Dersom det ikke finnes noen ny node i bakkesporet, bekreftes det foreløpige 

segmentet. 

Dersom det ses bort fra svingenes effekt på flygeprofilen, brukes løsningen med rett flyging i ett enkelt segment, men 

opplysningene om krengningsvinkel beholdes for senere bruk. 

Uavhengig av om virkningene av svinger modelleres fullt ut, genereres hver tredimensjonale flygevei ved å slå sammen 

dens todimensjonale flygeprofil med dens todimensjonale bakkespor. Resultatet er en rekke koordinatsett (x,y,z), og 

hvert sett er enten en node i det segmenterte bakkesporet eller en node i flygeprofilen eller begge deler. Profilpunktene 

ledsages av tilsvarende verdier for høyde z, bakkehastighet V, krengningsvinkel ε og motoreffekt P. For et sporpunkt 

(x,y) som ligger mellom sluttpunktene til et flygeprofilsegment, interpoleres flygeparametrene som følger: 

 

(2.7.5) 

(2.7.6) 

(2.7.7) 

(2.7.8) 

der 

f = (s – s1)/(s2 – s1) (2.7.9) 

Merk at z og ε antas å variere lineært med avstanden, men at V og P antas å variere lineært med tiden (dvs. konstant 

akselerasjon(1)). 

Når flygeprofilsegmenter skal avstemmes med radardata (flygeveianalyse), bestemmes alle sluttpunktavstander, høyder, 

hastigheter og krengningsvinkler direkte fra dataene. Bare effektinnstillingene skal beregnes ved hjelp av ytelses-

ligningene. Dette er vanligvis ganske enkelt ettersom koordinatene for bakkespor og flygeprofil kan avstemmes 

tilsvarende. 

Segmenter ing av ru lles t rekning ved s tar t  

Ved avgang, fra det tidspunktet et luftfartøy akselererer etter punktet for løsing av bremser (kalles også startposisjon 

(SOR)), og til det tar av fra bakken, øker hastigheten dramatisk, fra null til ca. 80–100 m/s, over en avstand på  

1 500–2 000 meter. 

  

(1) Selv om motoreffektinnstillingene er konstante langs et segment, kan framdriftskraften og akselerasjon endres når lufttettheten endres på 

grunn av høyden. Ved støymodellering er imidlertid slike endringer vanligvis ubetydelige. 
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Rullestrekningen ved start deles inn i segmenter av ulik lengde, og i hvert segment øker hastigheten med en viss 

mengde ΔV, som er høyst 10 m/s (ca. 20 knop). Selv om akselerasjonen reelt sett varierer under rullestrekningen ved 

start, er det hensiktsmessig å anta konstant akselerasjon for dette formålet. I dette tilfellet, dvs. for startfasen, er V1 

utgangshastighet, V2 starthastighet, nTO antall startsegmenter og sTO ekvivalent startstrekning. For ekvivalent 

startstrekning sTO (se tillegg B), starthastighet V1 og starthastighet V2 er antallet segmenter nTO for rullestrekningen 

nTO = int(1 + (V2 – V1)/10) (2.7.10) 

og dermed blir endringen i hastighet langs et segment 

ΔV = (V2 – V1)/nTO (2.7.11) 

og tiden Δt på hvert segment er (konstant akselerasjon antas) 

Δt =  
2sTO  

(2.7.12) 
(V2V1) ∙ nTO  

Lengden sTO,k på segment k (1 ≤ k ≤ nTO) av rullestrekning ved start blir dermed: 

sTO,k = (k ∼ 0,5) ∙ ΔV · Δt =  
(2 ∼ k1) ∙ sTO  

(2.7.13) 
n2TO  

Eksempel: 

For en startstrekning sTO = 1600 m, og hastighetene V1 = 0 m/s og V2 = 75 m/s gir dette nTO = 8 segmenter med en 

lengde på 25–375 meter (se figur 2.7.g): 

Figur 2.7.g 

Segmentering av rullestrekning ved start (eksempel med åtte segmenter) 

 

I likhet med hastighetsendringene øker også luftfartøyets skyvekraft over hvert segment med en konstant økning ΔP, 

som beregnes som 

ΔP = (PTO – Pinit)/nTO (2.7.14) 

der PTO er luftfartøyets kraft ved løftepunktet og Pinit er luftfartøyets skyvekraft i begynnelsen av rullestrekningen ved 

start. 
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Ved å bruke denne konstante økningen i skyvekraft (i stedet for den kvadratiske formen i ligning 2.7.8 oppnås 

konsekvens med det lineære forholdet mellom skyvekraft og hastighet for luftfartøyer med jetmotor (ligning B-1). 

Segmenter ing av inn ledende s t ign i ngssegment  

I det innledende stigningssegmentet endres geometrien raskt, særlig med hensyn til observasjonspunktene på hver side 

av flygeveien, der betavinkelen vil endre seg raskt etter hvert som luftfartøyets stiger gjennom dette innledende 

segmentet. Sammenligninger med beregninger for svært små segmenter viser at bare ett enkelt stigningssegment gir en 

dårlig approksimasjon av støyen på hver side av flygeveien. Beregningene blir mer nøyaktige ved å delsegmentere det 

første startsegmentet. Lengden på hvert segment og antallet segmenter avhenger av den laterale dempingen. Ut fra 

uttrykket for total lateral demping for luftfartøyer med motorer montert på skroget, kan det vises at for en begrenset 

endring i lateral demping på 1,5 dB per delsegment, skal det innledende stigningssegmentet delsegmenteres ut fra 

følgende rekke av høydeverdier: 

z = {18,9, 41,5, 68,3, 102,1, 147,5, 214,9, 334,9, 609,6, 1 0289,6} meter eller 

z = {62, 136, 224, 335, 484, 705, 1099, 2000, 4231} fot 

Disse høydene implementeres ved å identifisere den av høydeverdiene som ligger nærmest det opprinnelige segmentets 

sluttpunkt. De faktiske delsegmenthøydene beregnes deretter med: 

z′i = z [zi/zN] (i = 1…N) (2.7.15) 

der z er det opprinnelige segmentets slutthøyde, zi er den i-ende verdien i settet av høydeverdier og zN er den nærmeste 

øvre grensen mot høyden z. Denne prosessen fører til at endringen i den laterale dempingen over hvert delsegment 

forblir konstant, noe som gir nøyaktigere konturer uten at det er nødvendig å bruke svært korte segmenter. 

Eksempel: 

Dersom høyden for det opprinnelige segmentets sluttpunkt er z = 304,8 m, er høydeverdiene i rekken 214,9 < 304,8  

< 334,9, og z7 = 334,9 m er den øvre grensen som er nærmest z = 304,8 m. Høydene for delsegmentenes sluttpunkter 

beregnes dermed som følger: 

zi′ = 304,8 [zi/334,9] (i = 1..N) 

Dermed blir z1′ 17,2 m og z2′ 37,8 m, osv. 

Verdiene for hastighet og motoreffekt i de innsatte punktene interpoleres ved hjelp av henholdsvis ligning 2.7.11 og 

2.7.13 

Segmenter ing  av lu ftbårne segmenter  

Etter at den segmenterte flygeveien er utledet etter framgangsmåten beskrevet i avsnitt 2.7.13, og etter at delsegmen-

tering er utført, kan det være nødvendig å foreta en ytterligere justering av segmentene. Det kan innebære å 

— fjerne flygeveipunkter som ligger for nær hverandre, og  
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— sette inn flere punkter når hastighetsendringene i et segment er for lange. 

Dersom avstanden mellom tilstøtende punkter er mindre enn 10 meter, og dersom de tilhørende hastighetene og skyve-

kreftene er de samme, skal ett av punktene fjernes. 

Dersom det skjer en vesentlig hastighetsendring langs et luftbårent segment, skal dette deles inn ytterligere som for 

rullestrekning ved start, dvs. 

nseg = int(1 + |V2V1|/10) (2.7.16) 

der V1 og V2 er segmentets start- og slutthastigheter. De tilsvarende delsegmentparametrene beregnes på tilsvarende 

måte som for rullestrekning ved start, ved hjelp av ligning 2.7.11–2.7.13. 

Rul les t rekning ved  landing  

Selv om rullestrekning ved landing i hovedsak er det motsatte av rullestrekning ved start, må det tas særlig hensyn til 

— reversering av skyvekraft, som noen ganger brukes for å redusere luftfartøyets hastighet, og 

— fly som forlater rullebanen etter retardasjon (luftfartøyer som forlater rullebanen bidrar ikke lenger til flystøy 

ettersom det ses bort fra støy fra taksing). 

I motsetning til rullestrekningen ved start, som bestemmes ut fra luftfartøyets ytelsesparametrer, avhenger stopp-

strekningen sstop (dvs. avstanden fra landingspunktet til det punktet der luftfartøyet forlater rullebanen) ikke 

utelukkende av luftfartøyet. Selv om minste stoppstrekning kan bestemmes ut fra luftfartøyets masse og ytelse (og 

tilgjengelig reversering av skyvekraft), avhenger faktisk stoppstrekning også av taksebanens plassering, trafikk-

situasjonen og lufthavnens særlige regler for hvordan reversering av skyvekraft skal brukes. 

Bruken av reversering av skyvekraft er ikke en standardprosedyre – den brukes bare dersom nødvendig retardasjon ikke 

kan oppnås ved hjelp av hjulbremsene. (Bruken av reversering av skyvekraft kan være svært forstyrrende ettersom en 

rask endring i motoreffekt, fra tomgang til revers, gir plutselige støyutbrudd.) 

Imidlertid brukes de fleste rullebaner til både avganger og landinger, så en reversering av skyvekraften har svært liten 

innvirkning på støykonturene når den samlede lydenergien i rullebanens nærhet domineres av støy fra startoperasjoner. 

Reversering av skyvekraft får vanligvis innvirkning på konturene bare dersom rullebanen utelukkende brukes til 

landing. 

Fysisk sett er støy fra reversering av skyvekraft en svært komplisert prosess, men fordi denne støyen har relativt liten 

betydning for støykonturene, kan den modelleres på en enkel måte, der den raske endringen i motoreffekt tas i 

betraktning ved hjelp av passende segmentering. 

Det er klart at å modellere rullestrekning ved landing er mer komplisert enn å modellere rullestrekning ved start når det 

gjelder støy. Følgende forenklede modelleringsantakelser anbefales for generelt bruk dersom det ikke foreligger 

detaljerte opplysninger (se figur 2.7.h).  
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Figur 2.7.h 

Modellering av rullestrekning ved landing 

 

Flyet lander 300 meter etter landingsterskelen (som har koordinaten s = 0 langs innflygingsbakkesporet). Deretter 

reduseres luftfartøyets hastighet i løpet av en stoppstrekning sstop – luftfartøyspesifikke verdier finnes i ANP-databasen 

– fra den endelige innflygingshastigheten Vfinal til 15 m/s. På grunn av de raske endringene i hastighet i dette segmentet 

må segmentet delsegmenteres på samme måte som ved rullestrekning ved start (eller som luftbårne segmenter med 

raske hastighetsendringer) ved hjelp av ligning 2.7.10–2.7.13. 

Motoreffekten endres fra endelig innflygingseffekt i landingsøyeblikket til reversering av skyvekraft med effekt-

innstilling Prev over en strekning på 0,1 · sstop, og reduseres deretter til 10 % av største tilgjengelige effekt over de gjen-

værende 90 % av stoppstrekningen. Luftfartøyets hastighet forblir konstant fram til enden av rullebanen (ved s = – 

sRWY). 

Siden NPD-kurver for reversering av skyvekraft for tiden ikke finnes i ANP-databasen, er det viktig å bruke konven-

sjonelle kurver for å modellere denne virkningen. Vanligvis er effekten ved reversering av skyvekraft Prev ca. 20 % av 

høyeste effektinnstilling, som anbefales dersom ingen driftsopplysninger er tilgjengelige. Men ved en gitt effekt-

innstilling vil reversering av skyvekraft gjerne generere vesentlig mer støy enn skyvekraft forover, og økningen ΔL må 

brukes på hendelsesnivået utledet fra NPD-data, som stiger fra null til verdien ΔLrev (5 dB anbefales foreløpig(1)) langs 

0,1 · sstop og deretter avtar lineært til null langs den gjenværende stoppstrekningen. 

2.7.14 Støyberegning for en enkelthendelse 

Kjernen i modelleringsprosessen, som her beskrives i sin helhet, er å beregne hendelsesstøynivået ut fra opplysningene 

om flygeveien beskrevet i avsnitt 2.7.7–2.7.13.  

  

(1) Dette ble anbefalt i den forrige utgaven av ECACs dokument 29, men betraktes fortsatt som foreløpig inntil det foreligger ytterligere 

forsøksdata som kan bekrefte verdien. 

Nivåøkning reversering av skyvekraft 

Motoreffekt 

Luftfartøyets hastighet 

Landingsterskel Landingspunkt Enden av rullebane 
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2.7.15 Parametrer for enkelthendelser 

Den lyden i et observasjonspunkt som skapes av en luftfartøybevegelse, uttrykkes som et «lyd- (eller støy-)nivå for 

enkelthendelser», som er en størrelse som angir lydens innvirkning på mennesker. Den mottatte lyden måles ved bruk 

av en enkel desibelskala L(t) med en frekvensveiing (eller et filter) som etterligner menneskets hørsel. Den viktigste 

skalaen for modellering av flystøykonturer er A-veid lydnivå, LA. 

Den vanligste målenheten for å sammenfatte et helt hendelsesforløp er «lydeksponeringsnivå (eller støy-

eksponeringsnivå) for enkelthendelser», LE, som omfatter den samlede (eller mesteparten av) lydenergien i 

enkelthendelser. Ettersom tidsrommet må integreres, kreves det avansert segmentering (eller simulering) for å 

modellere situasjonen. Det er enklere å modellere en alternativ målenhet, Lmax, som er det høyeste momentannivå som 

forekommer under hendelsen. Det er imidlertid LE som er hovedkomponenten i de fleste moderne indekser for flystøy, 

og i framtiden kommer de praktiske modellene sannsynligvis til å omfatte både Lmax og LE. Begge målenheter kan 

måles på forskjellige støyskalaer, men i dette dokumentet brukes bare A-veid lydnivå. I symboler angis skalaen 

vanligvis ved utvidelse av suffikset for målenheten, som i LAE, LAmax. 

Lydeksponeringsnivået (eller støyeksponeringsnivået) for en enkelthendelse uttrykkes nøyaktig som 

 

(2.7.17) 

der t0 angir en referansetid. Integrasjonsintervallet [t1,t2] velges for å sikre at (nesten) all signifikant lyd i hendelsen 

inkluderes. Svært ofte velges grensene t1 og t2 for å sikre et tidsintervall der nivået L(t) er innenfor 10 dB av Lmax. Dette 

tidsintervallet kan kalles «minus 10 dB». Lyd- eller støyeksponeringsnivåene i ANP-databasens tabeller er slike «minus 

10 dB»-verdier(1). 

I forbindelse med modellering av flystøykonturer brukes ligning 2.7.17 primært til å regne ut standard målenhet for 

lydeksponeringsnivået LAE (akronymet SEL): 

 

(2.7.18) 

Ovenstående ligninger for eksponeringsnivå kan brukes til å bestemme hendelsesnivåene når hele tidshistorikken for 

L(t) er kjent. Innenfor den anbefalte metoden for støymåling defineres ikke en slik tidshistorikk – hendelsens 

eksponeringsnivåer beregnes ved å legge sammen segmentverdiene, dvs. nivåene for delhendelser som hver definerer 

bidraget fra et enkelt endelig segment av flygeveien. 

2.7.16 Bestemmelse av hendelsesnivåer fra NPD-data 

Hovedkilden til flystøydata er den internasjonale ANP-databasen (Aircraft Noise and Performance). Den inneholder 

tabeller for Lmax og LE som funksjoner av utbredelsesavstand d – for bestemte typer og varianter av luftfartøyer, 

flygekonfigurasjoner (innflyging, avgang, klaffinnstillinger) og effektinnstillinger P. Verdiene gjelder ved konstant 

flyging ved bestemte referansehastigheter Vref langs en teoretisk uendelig, rett flygevei(2).  

  

(1) LE «minus 10 dB» kan være inntil 0,5 dB lavere enn LE vurdert over en lengre periode. Men unntatt ved korte skråavstander der 

hendelsesnivåene er høye, er det vanskelig å måle støy over lange intervaller på grunn av annen bakgrunnsstøy, og derfor er «minus 10 db» 

normen. Ettersom «minus 10 db»-verdiene også brukes i studier av støyvirkninger (til å «kalibrere» støykonturene), anses verdiene i ANP-

tabellene som fullgode. 

(2) Selv om forestillingen om en uendelig lang flygevei er viktig for definisjonen av hendelsens lydeksponeringsnivå LE, er den mindre 

relevant i forbindelse med hendelsens høyeste nivå Lmax, som bestemmes av den støyen luftfartøyet avgir i en bestemt posisjon ved eller i 

nærheten av nærmeste passeringsavstand til observasjonspunktet. Ved modelleringen antas NPD-avstandsparameteren å være 

minsteavstanden mellom observasjonspunktet og segmentet. 
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Hvordan verdiene for de uavhengige variablene P og d angis, beskrives senere. Ved et søk med inngangsverdiene P og 

d er de påkrevde utgangsverdiene utgangsnivåene Lmax(P,d) og/eller LE∞(P,d) (gjelder for en uendelig flygevei). 

Dersom det ikke finnes nøyaktige tabellverdier for P og/eller d, er det vanligvis nødvendig å beregne hendelses-

støynivået ved interpolasjon. Lineær interpolasjon brukes mellom effektinnstillinger i tabellform, mens logaritmisk 

interpolasjon brukes mellom avstander i tabellform (se figur 2.7.i). 

Figur 2.7.i 

Interpolasjon i støy-effekt-avstandskurver 

 

Dersom Pi og Pi + 1 er motoreffektverdier som har tabellverdier for støynivå kontra avstand, beregnes støynivået L(P) i 

en gitt avstand for mellomliggende effekt P, mellom Pi og Pi + 1, ved: 

 

(2.7.19) 

Dersom di og di + 1 ved noen effektinnstilling er avstander som det finnes støyverdier i tabellform for, beregnes 

støynivået L(d) for en mellomliggende avstand d, mellom di og di + 1 ved: 

 

(2.7.20) 

Med ligningene 2.7.19 og 2.7.20 kan støynivået L(P,d) bestemmes for enhver effektinnstilling P og enhver avstand d 

som ligger innenfor rammen av NPD-databasen. 

For avstand d, som ligger utenfor rammen av NPD-databasen, brukes ligning 2.7.20 til å ekstrapolere fra de to siste 

verdiene, dvs. innover fra L(d1) og L(d2) eller utover fra L(dI – 1) og L(dI), der I er det samlede antallet NPD-punkter i 

kurven. Dermed er: 

Innover: 
 

(2.7.21) 

Utover: 
 

(2.7.22) 

Ettersom støynivåene stiger svært raskt ved korte avstander d, i takt med at utbredelsesavstanden reduseres, anbefales 

det å fastsette en nedre grense på 30 m for d, dvs. d = max(d, 30 m).  

S
tø

y
n

iv
å 

Effekt 

Skråavstand (logaritmisk skala) 
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Impedansjuster ing av s tandard  NPD -data 

NPD-data i ANP-databasen er normalisert for bestemte atmosfæriske forhold (temperatur på 25 °C og trykk på  

101,325 kPa). Før interpolasjons-/ekstrapolasjonsmetoden beskrevet over tas i bruk, må de standardiserte NPD-dataene 

justeres for akustisk impedans. 

Akustisk impedans gjelder utbredelsen av lydbølger i et akustisk medium og defineres som produktet av luftens tetthet 

og lydens hastighet. For en gitt lydintensitet (effekt per arealenhet) som oppfattes i en viss avstand fra kilden, avhenger 

det tilhørende lydtrykket (som brukes til å definere parametrene for lydeksponeringsnivå (SEL) og LAmax) av luftens 

akustiske impedans på målestedet. Den er en funksjon av temperatur og atmosfærisk trykk (og indirekte av høyden). De 

standardiserte NPD-verdiene i ANP-databasen må derfor justeres for å ta hensyn til faktiske temperatur- og 

trykkforhold i mottakerpunktet, som vanligvis skiller seg fra ANP-databasens normaliserte forhold. 

Følgende impedansjustering skal benyttes på de standardiserte NPD-nivåene: 

 

(2.7.23) 

der 

ΔImpedance er impedansjustering for de faktiske atmosfæriske forholdene i mottakerpunktet (dB), 

ρ · c er akustisk impedans (newton · sekunder/m3) for luften i mottakerpunktet (med 409,81 som luftens 

impedans for de atmosfæriske referanseforholdene i ANP-databasens NPD-data). 

Impedansen ρ · c beregnes som følger: 

 

(2.7.24) 

δ p/po er forholdet mellom omgivende lufttrykk i observasjonspunktets høyde og standard lufttrykk ved middelvann. 

po = 101,325 kPa (eller 1013,25 mb), 

 (T + 273,15)/(T0 + 273,15) er forholdet mellom lufttemperaturen i observasjonspunktets høyde og standard 

lufttemperatur ved middelvann: T0 = 15,0 °C. 

Justeringen av akustisk impedans er vanligvis mindre enn noen tideler av en dB. Det bør særlig bemerkes at impedans-

justeringen under atmosfæriske standardforhold (po = 101,325 kPa og T0 = 15,0 °C) er mindre enn 0,1 dB (0,074 dB). 

Dersom de virkelige verdiene for temperatur og atmosfærisk trykk skiller seg vesentlig fra NPD-dataene, kan 

justeringen være større. 

2.7.17 Allmenne uttrykk 

Segmenthendelsesn ivå Lseg  

Segmentverdiene bestemmes ved å bruke justeringer for utgangsverdiene (uendelig vei) hentet fra NPD-dataene. 

Høyeste støynivå fra ett flygeveisegment Lmax,seg kan generelt uttrykkes som 

 
(2.7.25) 
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og bidraget fra ett flygeveisegment til LE som 

 
(2.7.26) 

«Korreksjonsfaktorene» i ligning 2.7.25 og 2.7.26 – som beskrives i nærmere detalj i avsnitt 2.7.19 – tar hensyn til 

følgende virkninger: 

ΔV Varighetskorreksjon: NPD-dataene gjelder for en referanseflygehastighet. Med denne faktoren justeres 

eksponeringsnivåene for andre hastigheter. (Brukes ikke for Lmax,seg.) 

ΔI (φ) Installasjonseffekt: beskriver en variasjon i lateral direktivitet på grunn av avskjerming, brytning og refleksjon 

forårsaket av flyskroget, motorer og omgivende strømningsfelter. 

Λ(β,ℓ) Lateral demping: vesentlig for spredning av lyd ved lave vinkler mot bakken, og tar hensyn til samspillet 

mellom direkte og reflekterte lydbølger (bakkeeffekten) og for virkningene av atmosfæriske uensartetheter 

(som primært skyldes bakken) som bryter lydbølger når de beveger seg mot observasjonspunktet ved siden av 

flygeveien. 

ΔF Korreksjon for endelig segment (støyfraksjon): tar hensyn til segmentets endelige lengde, som naturlig nok 

bidrar med mindre støyeksponering enn et uendelig segment. Brukes bare for eksponeringsparametrer. 

Dersom segmentet er en del av rullestrekningen ved start eller landing, og observasjonspunktet er plassert bak det 

aktuelle segmentet, treffes særlige tiltak for å representere den uttalte direktiviteten for jetmotorstøy som observeres 

bak et luftfartøy som skal til å starte. Disse tiltakene fører til at en særlig form av støyen brukes for eksponeringsnivået: 

 
(2.7.27) 

 
(2.7.28) 

Δ′F Særlig form av segmentkorreksjonen. 

ΔSOR Korreksjon for direktivitet: tar hensyn til den uttalte direktiviteten for jetmotorstøyen bak rullesegmentet. 

Hvordan rullesegmenter håndteres, er beskrevet i avsnitt 2.7.19. 

Avsnittene under beskriver hvordan segmentstøynivåene beregnes. 

Hendelsess tøynivå L for  en  lu ft far tø ybevegelse  

Høyeste nivå Lmax er den største av alle segmentverdiene Lmax,seg (se ligning 2.7.25 og 2.7.27) 

Lmax = max(Lmax,seg) (2.7.29) 

der hver segmentverdi bestemmes ut fra luftfartøyets NPD-data for effekt P og avstand d. Disse parametrene og 

modifikasjonsleddene ΔI (φ) og Λ(β,ℓ) forklares under. 

Eksponeringsnivået LE beregnes som summen i desibel av bidragene LE,seg fra hvert støysignifikant segment av en 

flygevei, dvs. 

 

(2.7.30) 
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Summeringen utføres trinnvis gjennom flygeveisegmentene. 

Resten av dette kapittelet handler om hvordan segmentstøynivåene Lmax,seg og LE,seg bestemmes. 

2.7.18 Parametrer for flygeveisegmenter 

Effekten P og avstanden d, hvis utgangsnivåer Lmax,seg(P,d) og LE∞(P,d) er interpolert fra NPD-tabellene, bestemmes ut 

fra geometriske parametrer og driftsparametrer som definerer segmentet. Hvordan dette gjøres, forklares under ved 

hjelp av illustrasjoner av planet som inneholder segmentet og observasjonspunktet. 

Geo metr i ske parametrer  

Figur 2.7.j–2.7.l viser geometrien mellom kilde og mottaker når observasjonspunktet O er a) bak, b) ved siden av og c) 

foran segmentet S1S2 der flygeretningen er fra S1 til S2. I diagrammene er 

O observasjonspunkt, 

S1, S2 segmentets start og slutt, 

Sp minste vinkelrette passeringsavstand til observasjonspunktet i segmentet eller forlengelsen av segmentet, 

d1,d2 avstandene mellom observasjonspunktet og segmentets start og slutt, 

ds den korteste avstanden mellom observasjonspunktet og segmentet, 

dp den vinkelrette avstanden mellom observasjonspunktet og det forlengede segmentet (minste skråavstand), 

λ flygeveisegmentets lengde, 

q avstanden fra S1 til Sp (negativ dersom observasjonspunktet er plassert bak segmentet). 

Figur 2.7.j 

Flygeveisegmentets geometri for observasjonspunkt bak segmentet 
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Figur 2.7.k 

Flygeveisegmentets geometri for observasjonspunkt ved siden av segmentet 

 

Figur 2.7.l 

Flygeveisegmentets geometri for observasjonspunkt foran segmentet 

 

Flygeveisegmentet representeres av en fet, heltrukket linje. Den stiplede linjen representerer flygeveiens forlengelse, 

som kan strekkes til det uendelige i begge retninger. For luftbårne segmenter, når parameteren for hendelsen er 

eksponeringsnivå LE, er NPD-avstandsparameteren d avstanden dp mellom Sp og observasjonspunktet, som kalles 

minste skråavstand (dvs. den vinkelrette avstanden fra observasjonspunktet til segmentet eller dets forlengelse, med 

andre ord den (hypotetiske) uendelige flygeveien som segmentet anses å være en del av). 

For parameteren for eksponeringsnivå der observasjonspunktet er plassert bak bakkesegmentene under rullestrekningen 

ved start og foran bakkesegmentene under rullestrekningen ved landing, blir NPD-avstandsparameteren d avstanden ds, 

som er den korteste avstanden fra observasjonspunktet til segmentet (dvs. den samme som for parameteren for høyeste 

nivå). 

For parameteren for høyeste nivå er NPD-avstand d lik ds, som er den korteste avstanden fra observasjonspunktet til 

segmentet.  
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Segmenteffekt  P  

NPD-data i tabellform beskriver støyen fra et luftfartøy ved konstant rett flyging på en uendelig flygevei, dvs. ved 

konstant motoreffekt P. Den anbefalte metoden deler de faktiske flygeveiene (der hastigheten og retningen varierer) 

opp i et antall endelige segmenter, der hvert segment betraktes som en del av en ensartet, uendelig flygevei som NPD-

dataene gjelder for. Men metoden tar hensyn til endringer i effekt langs et segments lengde, idet effekten antas å endres 

lineært med avstanden fra P1 ved segmentets start til P2 ved segmentets slutt. Det er derfor nødvendig å bestemme en 

ekvivalent konstant segmentverdi P. Denne betraktes som verdien i det punktet i segmentet som ligger nærmest 

observasjonspunktet. Dersom observasjonspunktet er plassert ved siden av segmentet (figur 2.7.k), bestemmes verdien 

gjennom interpolasjon i henhold til ligning 2.7.8 mellom sluttverdiene, dvs. 

 

(2.7.31) 

Dersom observasjonspunktet er bak eller foran segmentet, tilsvarer verdien det nærmeste sluttpunktet P1 eller P2. 

2.7.19 Korreksjonsfaktor for segmenthendelsesnivå 

NPD-dataene definerer støyhendelsesnivåer som en funksjon av avstanden vinkelrett under en ideell rett vei av 

uendelig lengde, langs hvilken luftfartøyet flyr med konstant effekt og en fast referansehastighet(1). Hendelsesnivået 

som interpoleres fra NPD-tabellen for en bestemt effektinnstilling og skråavstand, beskrives derfor som et utgangsnivå. 

Det gjelder for en uendelig flygevei og må korrigeres for effektene av 1) annen hastighet enn referansehastigheten, 2) 

motorinstallasjonen (lateral direktivitet), 3) lateral demping, 4) endelig segmentlengde og 5) direktivitet i 

lengderetningen bak startposisjonen ved avgang – se ligning 2.7.25 og 2.7.26. 

Varighetskorreksjonen  ΔV (bare  eksponer ingsniv åer ,  LE)  

Denne korreksjonen(2) tar hensyn til endringer i eksponeringsnivåer i situasjoner der segmentets faktiske 

bakkehastighet ikke er den samme som luftfartøyets referansehastighet Vref som NPD-dataene er basert på. I likhet med 

motoreffekten varierer hastigheten langs segmentet (bakkehastigheten varierer fra V1 til V2), og det er nødvendig å 

definere en ekvivalent segmenthastighet Vseg, idet det tas hensyn til at segmentet skråner mot bakken, dvs. 

Vseg = V/cosγ (2.7.32) 

der V i dette tilfellet er ekvivalent bakkehastighet for segmentet (for nærmere opplysninger, se ligning B-22, der V er 

uttrykt som kalibrert flygehastighet, Vc) og 

 

(2.7.33) 

For luftbårne segmenter antas V å være bakkehastigheten ved nærmeste passeringsavstand S – interpolert mellom 

segmentets sluttpunktverdier idet det antas at hastigheten endres lineært med tiden, dvs. dersom observasjonspunktet er 

ved siden av segmentet: 

 
(2.7.34) 

  

  

(1) NPD-spesifikasjonene forutsetter at dataene er basert på målinger ved konstant rett flyging, ikke nødvendigvis i konstant høyde. Nødvendige 

flygeforhold kan skapes også dersom luftfartøyets testflygevei skråner mot horisontalplanet. Men skrånende veier gir visse beregnings-

problemer, noe som illustreres i det følgende, og når data skal brukes til modellering, er det hensiktsmessig å forestille seg at kildeveiene er 

både rette og har konstant høyde. 

(2) Dette er kjent som varighetskorreksjon, for den tar hensyn til virkningen av luftfartøyets hastighet på varigheten av lydhendelsen – 

korreksjonen tar utgangspunkt i den enkle antakelse at varighet og dermed mottatt lydenergi, under ellers like forhold, er omvendt proporsjonal 

med kildens hastighet. 
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Dersom observasjonspunktet er bak eller foran segmentet, beregnes verdien ved nærmeste sluttpunkt V1 eller V2. 

For rullebanesegmenter (deler av rullestrekningen ved start eller landing, der γ = 0) settes Vseg som en gjennom-

snittsverdi av hastigheten ved segmentets begynnelse og slutt, dvs. 

Vseg = (V1 + V2)/2 (2.7.35) 

I begge tilfeller blir da den samlede varighetskorreksjonen 

ΔV = 10 · lg(Vref/Vseg) (2.7.36) 

Geo metr i  fo r  lydens  u tbredelse  

Figur 2.7.l viser den grunnleggende geometrien i normalplanet til luftfartøyets flygevei. Bakkelinjen er skjærings-

punktet mellom normalplanet og horisontalplanet. (Dersom flygeveien er horisontal, er bakkelinjen horisontalplanet 

sett fra sluttpunktet.) Luftfartøyet krenger med vinkelen ε målt mot urviseren, rundt lengdeaksen (dvs. styrbord vinge 

opp). Vinkelen er derfor positiv for venstresvinger og negativ for høyresvinger. 

Figur 2.7.m 

Vinkler mellom luftfartøy og observasjonspunkt i normalplanet til flygeveien 

 

— Høydevinkelen β (mellom 0 og 90°) mellom lydens direkte utbredelsesvei og den horisontale bakkelinjen(1) 

bestemmer, sammen med flygeveiens helling og observasjonspunktets laterale forskyvning ℓ fra bakkesporet, den 

laterale dempingen. 

— Den negative høydevinkelen φ mellom vingeplanet og lydutbredelsesveien bestemmer effektene av motorinstalla-

sjonen. Krengningsvinkelen φ = β ± ε skal ha positivt fortegn for observasjonspunkter til styrbord (høyre) og 

negativt fortegn for observasjonspunkter til babord (venstre).  

  

(1) Ved ujevnt terreng kan det være ulike definisjoner av høydevinkel. Her defineres den ved luftfartøyet høyde over observasjonspunktet og 

skråavstanden – dermed ses det bort fra lokale hellinger i terrenget og hindre i lydens utbredelsesvei (se avsnitt 2.7.6 og 2.7.10). Dersom 

mottakerpunktet på grunn av terrenghøyden ligger høyere enn luftfartøyet, settes høydevinkelen β til lik null. 

Vingeplan 

Høydevinkel 

Krengningsvinkel 

Negativ høydevinkel 

Bakkelinje 
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Korreksjon for  motor ins ta l las jon ΔI  

Et luftfartøy under flyging er en kompleks lydkilde. Motoren (og flyskroget) er i seg selv komplekse kilder, men også 

flyskrogets konfigurasjon, særlig motorenes plassering, påvirker støyspredningsmønstrene gjennom refleksjon, 

brytning og spredning fra faste overflater og aerodynamiske strømningsfelt. Dette resulterer i ujevn direktivitet for lyd 

som stråler ut sideveis rundt luftfartøyets lengdeakse, her kalt lateral direktivitet. 

Det er store forskjeller i lateral direktivitet for luftfartøyer med motorene montert på skroget og luftfartøyer med 

motorene montert under vingene, noe det tas høyde for i følgende ligning: 

ΔI(φ) = 10 ∙ lg[(a · cos2φ + sin2φ)b/(c · sin22φ + cos22φ)]) dB (2.7.37) 

der ΔI (φ) er korreksjon i dB ved negativ høydevinkel φ (se figur 2.7.m) og 

a = 0,00384, b = 0,0621, c = 0,8786 for vingmonterte motorer og 

a = 0,1225, b = 0,3290, c = 1 for motorer montert på skroget. 

For propelldrevne luftfartøyer er direktivitetsvariasjonene ubetydelige, og det kan antas at 

ΔI(φ) = 0 (2.7.38) 

Figur 2.7.n viser variasjonen av ΔI(φ) rundt luftfartøyets lengdeakse for tre motorinstallasjoner. Disse empiriske 

forholdene er utledet av Society of Automotive Engineers (SAE) fra forsøksmålinger som hovedsakelig er gjort under 

vingen. Inntil data for forholdene over vingen er analysert, anbefales ΔI(φ) = ΔI(0) ved negativ φ for alle installasjoner. 

Figur 2.7.n 

Lateral direktivitet for effekter av motorinstallasjonen 

 

  

Propeller 

(ukorrigert) 

Vingeplan 

Jetfly med 

ving-

monterte 

motorer 

Jetfly med motorer montert på 

skroget 
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Det forutsettes at ΔI (φ) er todimensjonal, dvs. at verdien er uavhengig av andre parametrer, og særlig at den ikke 

varierer med avstanden i lengderetningen mellom observasjonspunktet og luftfartøyet. Dette innebærer at 

høydevinkelen β for ΔI (φ) defineres som β = tan–1(z/ℓ). Dette er for å lette modelleringsprosessen inntil det finnes en 

bedre forståelse av mekanismene. I virkeligheten er effektene av installasjonen i all hovedsak tredimensjonale. En 

todimensjonal modell kan likevel begrunnes i at hendelsesnivåene som regel domineres av støy som stråler ut sideveis 

fra det nærmeste segmentet. 

Lateral  demping Λ(β,ℓ)  (uendel ig f lygevei )  

NPD-hendelsesnivåer i tabellform er basert på flyging i konstant høyde og som regel på målinger foretatt 1,2 m over 

myk, jevn bakke under luftfartøyet. Avstandsparameteren er i praksis høyden over overflaten. Overflatens eventuelle 

innvirkning på hendelsesstøynivået under luftfartøyet, som kan gjøre at tabellnivåene skiller seg fra frittfeltsverdiene(1), 

antas å inngå i dataene (dvs. i form av forholdet mellom nivå og avstand). 

På siden av flygeveien er avstandsparameteren minste skråavstand – normalens lengde fra mottakerpunktet til 

flygeveien. Ved en gitt lateral posisjon vil støynivået som regel være lavere enn ved samme avstand direkte under 

luftfartøyet. Bortsett fra lateral direktivitet eller «effektene av motorinstallasjonen» som er beskrevet over, skyldes 

denne forskjellen at den laterale dempingen er høyere, slik at lydnivået faller raskere med avstanden enn det NPD-

kurvene viser. En tidligere ofte brukt metode for å modellere lateral utbredelse av flystøy ble utviklet av Society of 

Automotive Engineers (SAE) i AIR-1751, og algoritmene som beskrives under, er basert på forbedringer som SAE nå 

anbefaler (AIR-5662). Lateral demping er en refleksjonseffekt som skyldes interferensen mellom direkte utstrålende 

lyd og den lyden som reflekteres fra overflaten. Overflatens egenskaper har stor betydning og kan gi kraftig reduserte 

lydnivåer ved lave høydevinkler. Den påvirkes dessuten i særlig sterk grad av stabil og ustabil akustisk brytning, som 

skyldes vind- og temperaturgradienter, og turbulens som skyldes overflatens egenskaper(2). Mekanismene for 

overflaterefleksjon er velkjente, og for ensartede atmosfære- og overflateforhold kan refleksjonen beskrives teoretisk 

med en viss presisjon. Men siden uensartede atmosfære- og overflateforhold, som ikke kan analyseres teoretisk, har en 

sterk innvirkning på refleksjonen og har tendens til å «spre» den til større høydevinkler, kan teorien bare anvendes i 

begrenset grad. SAE arbeider for å utvikle en bedre forståelse av overflateeffektene, noe som forventes å føre til bedre 

modeller. Inntil disse foreligger, anbefales følgende metode, som er beskrevet i AIR-5662, for å beregne lateral 

demping. Metoden er begrenset til lydens utbredelse over myk, jevn bakke og gjelder altså de fleste sivile lufthavner. 

Justeringer for virkninger av hard bakke (eller vann, som akustisk sett er det samme) er under utvikling. 

Metoden bygger på en stor mengde forsøksdata om lydens utbredelse fra luftfartøyer med motorer montert på skroget 

og under rett (ingen svinger) flyging i konstant høyde, opprinnelig rapportert i AIR-1751. Gitt at luft-til-bakke-

dempingen under flyging i konstant høyde avhenger av i) høydevinkel β målt i vertikalplanet og ii) lateral forskyvning i 

forhold til luftfartøyets bakkespor ℓ, ble dataene analysert for å bestemme en empirisk funksjon for samlet lateral 

justering ΛT(β,ℓ) (= lateralt hendelsesnivå minus nivået i samme avstand under luftfartøyet). 

Ettersom leddet ΛT(β,ℓ) tar høyde for både lateral direktivitet og lateral demping, kan sistnevnte beregnes ved 

subtraksjon. Når den laterale direktiviteten beskrives av ligning 2.7.37, med koeffisienter for motorer montert på 

skroget og φ erstattet med β (for flyging uten svinger), blir den laterale dempingen: 

 

(2.7.39) 

der β og ℓ måles som angitt i figur 2.7.m, i et normalplan til den uendelige flygeveien, som ved flyging i konstant 

høyde også er vertikalt.  

  

(1) Et «frittfeltsnivå» er det nivået som kunne ha vært målt dersom bakken ikke fantes. 

(2) Vind- og temperaturgradienter og turbulens avhenger til dels av bakkens ruhet og varmeoverføringsegenskaper. 
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Selv om Λ(β,ℓ) kan beregnes direkte ved hjelp av ligning 2.7.39, med ΛT(β,ℓ) hentet fra AIR-1751, anbefales et mer 

effektivt forhold, nemlig følgende empiriske approksimasjon basert på AIR-5662: 

 
(2.7.40) 

der Γ(ℓ) er en avstandsfaktor som beregnes med 

 
for 0 ≤ ℓ ≤ 914 m (2.7.41) 

 

for ℓ > 914 m (2.7.42) 

og Λ(β) er den laterale dempingen fra luft til bakke ved store avstander, som beregnes med 

Λ(β) = 1,137 – 0,0229β + 9,72 · exp(– 0,142β) for 0° ≤ β ≤ 50° (2.7.43) 

Λ(β) = 0 for 50° ≤ β ≤ 90° (2.7.44) 

Uttrykket for lateral demping Λ(β,ℓ), ligning 2.7.40, som antas å gjelde for alle luftfartøyer, både propelldrevne 

luftfartøyer og jetfly med motorene montert på skroget eller under vingene, er vist grafisk i figur 2.7.o. 

Under visse forhold (med terreng) kan β være under null. I slike tilfeller anbefales at Λ(β) = 10,57. 

Figur 2.7.o 

Endring av lateral demping Λ(β,ℓ) med høydevinkel og avstand 

 

Lateral  demping for  e t  endel ig segment  

Ligning 2.7.41–2.7.44 beskriver den laterale dempingen Λ(β,ℓ) for lyd som når observasjonspunktet fra et fly under 

flyging i konstant høyde langs en uendelig, horisontal flygevei. Når ligningene benyttes for endelige veisegmenter som 

ikke er horisontale, skal dempingen beregnes for en ekvivalent vei med konstant høyde – ettersom det nærmeste punktet 

på en enkel forlengelse av det skrånende segmentet (som på et visst punkt passerer gjennom bakken) som regel ikke gir 

rett høydevinkel β. 

Høyde 

Lateral forskyvning, m 

Ju
st

er
in

g
 o

v
er

 o
v

er
fl

at
en

, 

d
B

 



Nr. 78/356 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Lateral demping for endelige segmenter bestemmes på helt forskjellig måte for parametrene Lmax og LE. Segmentets 

høyeste nivå Lmax bestemmes på grunnlag av NPD-data som en funksjon av en utbredelsesavstand d fra det nærmeste 

punktet på segmentet. Det kreves ingen korreksjoner for å ta hensyn til segmentets dimensjoner. På samme måte antas 

den laterale dempingen av Lmax å avhenge bare av høydevinkelen for samme punkt og strekningen på bakken til dette. 

Dermed kreves bare koordinatene for dette punktet. For LE er prosessen mer komplisert. 

Utgangsnivået for hendelsen LE(P,d), som bestemmes ut fra NPD-data, gjelder for en uendelig flygevei selv om 

parametrer for endelig segment brukes. En hendelses eksponeringsnivå fra et segment, LE,seg, er naturligvis mindre enn 

utgangsnivået – nærmere bestemt grunnivået minus en bestemt korreksjonsverdi for et endelig segment, som defineres i 

avsnitt 2.7.19. Denne korreksjonen, som er en funksjon av geometrien for trekantene OS1S2 i figur 2.7.j–2.7.l, 

bestemmer hvor stor andel av den uendelige flygeveiens samlede støyenergi mottatt ved O som stammer fra segmentet. 

Den samme korreksjonen gjelder uansett om det foreligger lateral demping eller ikke. Men enhver lateral demping skal 

beregnes for den uendelige flygeveien, dvs. som en funksjon av flygeveiens, og ikke det endelige segmentets, 

forskyvning og høyde. 

Ved å addere korreksjonene ΔV og ΔI og subtrahere den laterale dempingen Λ(β,ℓ) fra NPD-utgangsnivået, bestemmes 

det justerte hendelsesstøynivået for ekvivalent flyging i konstant høyde på en tilstøtende, uendelig rett flygevei. Men de 

faktiske flygeveisegmentene som modelleres, og som påvirker støykonturene, har sjelden konstant høyde, for et 

luftfartøy befinner seg vanligvis under oppstigning eller nedstigning. 
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Figur 2.7.p viser et avgangssegment S1S2 – luftfartøyet stiger med en vinkel γ – men forholdene er stort sett de samme 

som ved ankomst. Resten av den «virkelige» flygeveien vises ikke. Det er tilstrekkelig å slå fast at S1S2 representerer 

bare en del av hele flygeveien (som generelt vil være krum). I dette tilfellet er observasjonspunktet O ved siden av og 

til venstre for segmentet. Luftfartøyet krenger (mot urviserens retning rundt flygeveien) i en vinkel ε på den laterale 

horisontalaksen. Den negative høydevinkelen φ fra vingeplanet, som effekten av motorinstallasjonen ΔI er en funksjon 

av (ligning 2.7.39), ligger i normalplanet til flygeveien der ε defineres. Dermed er φ = β – ε, der β = tan–1(h/ℓ), og ℓ er 

den vinkelrette avstanden OR fra observasjonspunktet til bakkesporet; dvs. observasjonspunktets laterale 

forskyvning(1). Flyets nærmeste passeringsavstand til observasjonspunktet, S, defineres av den vinkelrette avstanden 

OS, som har en lengde (skråavstand) dp. Trekanten OS1S2 samsvarer med figur 2.7.k, som beskriver geometrien for 

beregning av segmentkorreksjon ΔF. 

Figur 2.7.p 

Observasjonspunkt ved siden av segmentet 

 

For å beregne den laterale dempingen ved hjelp av ligning 2.7.40 (der β måles i vertikalplanet) defineres en ekvivalent 

flygevei med konstant høyde i vertikalplanet gjennom S1S2 og med samme vinkelrette skråavstand dp fra observasjons-

punktet. Dette kan illustreres ved å dreie trekanten ORS og den tilhørende flygeveien rundt OR (se figur 2.7.p) med en 

vinkel γ slik at trekanten ORS′ dannes. Høydevinkelen for denne ekvivalente veien med konstant høyde (nå i et 

vertikalplan) er β = tan–1(h/ℓ) (ℓ forblir uendret). I dette tilfellet, der observasjonspunktet befinner seg ved siden av 

segmentet, er den laterale dempingen Λ(β,ℓ) den samme for parametrene LE og Lmax. 

  

(1) For et observasjonspunkt som er plassert til høyre for segmentet, blir φ til β + ε (se avsnitt 2.7.19). 

stigningsvinkel 
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Figur 2.7.q viser en situasjon der observasjonspunktet O ligger bak det endelige segmentet, ikke ved siden av. Her 

observeres segmentet som en mer fjerntliggende del av en uendelig vei. Det kan bare tegnes en vinkelrett linje til punkt 

Sp på segmentets forlengelse. Trekanten OS1S2 samsvarer med figur 2.7.j, som definerer segmentkorreksjonen ΔF.  

I dette tilfellet er imidlertid parametrene for lateral direktivitet og demping mindre åpenbare. 

Figur 2.7.q 

Observasjonspunkt bak segmentet 

 

Ettersom den laterale direktiviteten (effekt av motorinstallasjonen) – for modelleringsformål – er todimensjonal, måles 

den negative høydevinkelen φ fortsatt lateralt fra luftfartøyets vingeplan. (Utgangsnivået for hendelsen er fortsatt det 

som genereres av luftfartøyet langs den uendelige flygeveien som representeres av det forlengede segmentet.) Negativ 

høydevinkel bestemmes altså ved nærmeste passeringsavstand, dvs. φ = βp - ε, der βp er vinkelen SpOC. 

For parameteren for høyeste nivå er NPD-avstandsparameteren den korteste avstanden til segmentet, dvs. d = d1. For 

parameteren for eksponeringsnivå er den korteste avstanden dp fra O til Sp på den forlengede flygeveien, dvs. at nivået 

som interpoleres fra NPD-tabellen, er LE∞ (P1, dp). 

De geometriske parametrene for lateral demping er også forskjellige, alt etter om det er høyeste nivå og 

eksponeringsnivå som skal beregnes. For parameteren for høyeste nivå beregnes justeringen L(β,ℓ) ved ligning 2.7.40 

der β = β1 = sin–1(z1/d1) og 𝑙 = 𝐎𝐂𝟏 = √𝑑1
2 − 𝑧1

2 der β1 og d1 defineres av trekanten OC1S1 i vertikalplanet gjennom O 

og S1. 

Ved beregning av lateral demping bare for luftbårne segmenter og parametrer for eksponeringsnivå er ℓ fortsatt den 

korteste laterale forskyvningen fra segmentforlengelsen (OC). Men for å bestemme en passende verdi for β er det igjen 

nødvendig å visualisere en (uendelig) ekvivalent flygevei med konstant høyde som segmentet kan anses som en del av. 

Denne tegnes gjennom S1′ i en høyde h over overflaten, der h er lik lengden av RS1 vinkelrett fra bakkesporet til 

segmentet. Dette svarer til å dreie den faktiske forlengede flygeveien gjennom vinkel γ rundt punkt R (se figur 2.7.q). 

Når R står vinkelrett på S1, det punktet på segmentet som er nærmest O, kan den ekvivalente flygeveien utformes på 

samme måte som når O er plassert ved siden av segmentet.  
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Den ekvivalente flygeveiens nærmeste passeringsavstand i forhold til observasjonspunktet O er ved S′, skråavstand d, 

slik at trekanten OCS′ som dannes i vertikalplanet, definerer høydevinkelen β = cos–1(ℓ/d). Selv om denne 

transformasjonen kan virke noe omstendelig, bør det bemerkes at den grunnleggende kildegeometrien (som defineres 

av d1, d2 og φ) ikke endres, for lyden som brer seg fra segmentet mot observasjonspunktet, er den samme som om hele 

flygingen langs det uendelige forlengede skrånende segmentet (som segmentet for modelleringsformål inngår i) 

foregikk med den konstante hastigheten V og effekten P1. Den laterale dempingen av lyden fra segmentet som mottas i 

observasjonspunktet, er på den annen side ikke knyttet til βp, den forlengede flygeveiens høydevinkel, men til β, som er 

den ekvivalente flygeveiens høydevinkel. 

Situasjonen der observasjonspunktet ligger foran segmentet, beskrives ikke separat, for situasjonen blir i prinsippet den 

samme som når observasjonspunktet er bak segmentet. 

For parameteren for eksponeringsnivå der observasjonspunktet er bak bakkesegmentet under rullestrekningen ved start 

og foran bakkesegmentet under rullestrekningen ved landing, blir verdien for β likevel den samme som for parameteren 

for høyeste nivå, dvs. β = β1 = sin–1(z1/d1) 𝑙 = 𝑂𝐶1 = √𝑑1
2 − 𝑧1

2 

Korreksjon for  endel ig segment  Δ F  (bare  eksponer ingsn ivå L E )  

Det justerte utgangsnivået for støyeksponering gjelder et luftfartøy i kontinuerlig, rett flyging i konstant høyde (dog 

med en krengningsvinkel ε som er uforenlig med rett flyging). Ved å anvende (den negative) korreksjonen for endelig 

segment ΔF = 10 · lg(F), der F er energifraksjonen, justeres nivået ytterligere til det som det ville vært dersom flyet 

bare tilbakela det endelige segmentet (eller dersom det var fullstendig stille under resten av den uendelige flygeveien). 

Energifraksjonen tar høyde for flystøyens uttalte direktivitet i lengderetningen og den vinkelen som segmentet danner i 

forhold til observasjonspunktet. Prosessene som forårsaker direktivitet er svært komplekse, men undersøkelser har vist 

at de resulterende konturene er relativt upåvirket av de antatte nøyaktige direktivitetsegenskapene. Uttrykket for ΔF 

under er basert på en 90-graders dipolmodell for lydspredning i fjerde potens. Lateral direktivitet og demping antas å 

ikke påvirkes. Hvordan denne korreksjonen utledes, beskrives nærmere i vedlegg E. 

Energifraksjonen F er en funksjon av «sikttrekanten» OS1S2 definert i figur 2.7.j–2.7.l slik at: 

 
(2.7.45) 

med 

 

der dλ er kjent som den «skalerte avstanden» (se vedlegg E). Merk at Lmax(P, dp) er høyeste nivå, fra NPD-data, for den 

vinkelrette avstanden dp, IKKE segmentet Lmax. 

Det anbefales å fastsette en nedre grense på – 150 dB for ΔF. 

I det særtilfellet at observasjonspunktet er plassert bak hvert rullesegment ved start og hvert rullesegment ved landing, 

brukes det en redusert form for støyfraksjon uttrykt i ligning 2.7.45, som tilsvarer særtilfellet q = 0. Dette beregnes med 

 
(2.7.46) 

der α2 = λ/dλ og ΔSOR er direktivitetsfunksjonen for startposisjonen som defineres av ligning 2.7.51 og 2.7.52.  
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Begrunnelsen for å bruke denne særlige formen for støyfraksjon forklares nærmere i avsnittet under, som del av 

metoden for direktivitet ved startposisjonen. 

Særl ig  behandl ing av ru l lesegmenter ,  herunder  funksjonen  for  di rekt ivi te t  ved  s tar tposis jon en 

ΔS O R  

Rullesegmentene, både ved start og landing, behandles på en særlig måte, som beskrives under. 

Funksjonen  for  d i rekt ivi te t  ved  s tar tposis jonen  Δ S O R  

Støyen fra jetfly – særlig når motorene har et lavere omløpsforhold – har et lobeformet spredningsmønster i den 

bakerste buen, noe som er typisk for støy fra jetfly. Mønsteret blir tydeligere jo kraftigere jetstrømmen er og jo lavere 

luftfartøyets hastighet er. Dette er særlig viktig for observasjonspunkter som er plassert bak startposisjonen, når begge 

vilkårene er oppfylt. Det tas hensyn til denne effekten ved hjelp av direktivitetsfunksjonen ΔSOR. 

Funksjonen ΔSOR er utledet fra flere støymålingsøvelser ved bruk av mikrofoner hensiktsmessig plassert bak og ved 

siden av det avgående jetflyets startposisjon. 

Figur 2.7.r viser den relevante geometrien. Asimutvinkelen ψ mellom luftfartøyets lengdeakse og observasjons-

punktets vektor defineres ved 

 

(2.7.47) 

Den relative avstanden q er negativ (se figur 2.7.j) slik at vinkelen ψ går fra 0° (kurs framover) til 180° (bak 

luftfartøyet). 

Figur 2.7.r 

Geometri mellom luftfartøyet og observasjonspunktet på bakken for beregning av korreksjon for direktivitet 

 

Funksjonen ΔSOR representerer variasjonen i forholdet mellom den samlede støyen fra rullestrekningen ved start målt 

bak startposisjonen og den samlede støyen fra rullestrekningen ved start målt ved siden av startposisjonen (SOR), i 

samme avstand: 

LTGR(dSOR,ψ) = LTGR(dSOR,90°) + ΔSOR(dSOR,ψ) (2.7.48) 

  

Observasjonspun

kt 
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der LTGR(dSOR,90°) er det samlede støynivået for rullestrekningen ved start som genereres av alle rullesegmentene ved 

start for punktavstanden dSOR ved siden av SOR. For avstander dSOR som er mindre enn normalisert avstand dSOR,0, 

beregnes funksjonen for SOR-direktivitet ved hjelp av 

 (2.7.49) 

 (2.7.50) 

Dersom avstanden dSOR overstiger normalisert avstand dSOR,0, multipliseres korreksjonen for direktivitet med en faktor 

som tar hensyn til at direktiviteten blir mindre uttalt i større avstander fra luftfartøyet, dvs. 

 

(2.7.51) 

(2.7.52) 

Den normaliserte avstanden dSOR,0 tilsvarer 762 m (2 500 fot). 

Behandl ing av mot takere  som er  p lasser t  bak hver t  rul lesegment  ved  s tar t  og landing 

Funksjonen ΔSOR beskrevet over, fanger for det meste opp den uttalte direktivitetseffekten av den første delen av rulle-

strekningen ved start, ved plasseringer bak startposisjonen (SOR) (fordi den er nærmest mottakerne og har det høyeste 

forholdet mellom jetstrøm og luftfartøyets hastighet). Imidlertid «generaliseres» bruken av det dermed etablerte ΔSOR til 

plasseringer bak hvert enkelt rullesegment – både ved start og landing – og altså ikke bare bak startposisjonspunktet  

(i forbindelse med start). 

Parametrene dS og ψ beregnes i forhold til starten av hvert enkelt rullesegment. 

Hendelsesnivået Lseg for en plassering bak et gitt rullesegment ved start eller landing beregnes slik at det oppfyller 

beskrivelsen av ΔSOR-funksjonen: det beregnes i prinsippet for referansepunktet som befinner seg ved siden av 

segmentets startpunkt, i samme avstand dS som det faktiske punktet, og tilpasses ytterligere med ΔSOR for å bestemme 

hendelsesnivået ved det faktiske punktet. 

Dette innebærer at de ulike korreksjonsfaktorene i ligningene under skal bruke de geometriske parametrene som 

tilsvarer dette referansepunktet som er plassert ved siden av startposisjonen: 

 

(2.7.53) 

(2.7.54) 

der Δ′F er den reduserte formen av støyfraksjonen uttrykt i ligning 2.7.46 når q = 0 (fordi referansepunktet er plassert 

ved siden av startposisjonen) og idet det tas hensyn til at dλ skal beregnes ved bruk av dS (og ikke dp): 

 
(2.7.55) 

2.7.20 Hendelsesstøynivå L for en luftfartøybevegelse med et luftfartøy som benyttes til allmennflyging 

Metoden som er beskrevet i avsnitt 2.7.19, kan brukes på propelldrevne luftfartøyer som benyttes til allmennflyging når 

de behandles som propelldrevne luftfartøyer med hensyn til effektene av motorinstallasjonen.  

dersom 

dersom 

dersom 

dersom 
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ANP-databasen inneholder opplysninger om flere luftfartøyer som benyttes til allmennflyging. Databasen dekker de 

vanligste typene luftfartøyer som benyttes til allmennflyging, men det kan finnes situasjoner der det er nødvendig med 

ytterligere data. 

Dersom den aktuelle typen luftfartøy som benyttes til allmennflyging er ukjent eller ikke finnes i ANP-databasen, 

anbefales det å bruke mer generelle luftfartøydata, henholdsvis GASEPF og GASEPV. Disse datasettene representerer 

et lite enmotors luftfartøy som benyttes til allmennflyging, med propeller med henholdsvis fast eller variabel stigning. 

Dataene presenteres i tabellform i vedlegg I (tabell I–11 og I–17). 

2.7.21 Metode for beregning av helikopterstøy 

Helikopterstøy kan beregnes med samme metode som for luftfartøyer med faste vinger (i samsvar med avsnitt 2.7.14), 

forutsatt at helikoptrene behandles som propelldrevne luftfartøyer og effektene av motorinstallasjonen, som gjelder for 

jetfly, ikke medregnes. To ulike datasett presenteres i tabellform i vedlegg I (tabell I–18 og I–27). 

2.7.22 Støy knyttet til motorprøving, taksing og hjelpeaggregater 

I tilfeller der støy knyttet til motorprøving og hjelpeaggregater skal modelleres, skal dette gjøres i samsvar med 

kapittelet om industristøy. Selv om det er mindre vanlig, kan prøving av luftfartøymotorer (noen ganger også kalt 

«oppkjøring av motor») bidra til den samlede støyen fra en lufthavn. Slik prøving utføres først og fremst for å 

kontrollere motorytelsen og skjer vanligvis i trygg avstand fra bygninger og fra enhver ferdsel av luftfartøyer, 

kjøretøyer og/eller personer for å unngå skader fra jetstrømmen. 

Av ytterligere sikkerhets- og støyhensyn kan lufthavner, særlig der det finnes vedlikeholdsanlegg der motorer prøves 

hyppig, installere såkalte «støybokser», som er tresidige, avskjermede innelukninger som er spesialkonstruert for å 

avlede og spre jetstrømmer og jetstøy. En kartlegging av støypåvirkningen av slike anlegg, som kan dempes og isoleres 

ytterligere ved hjelp av ekstra jordvoller eller støyskjermer, gjennomføres best ved å behandle støyboksen som en 

industristøykilde og ved å bruke en hensiktsmessig støy- og lydutbredelsesmodell. 

2.7.23 Beregning av akkumulerte nivåer 

Avsnitt 2.7.14–2.7.19 beskriver beregningen av hendelsesstøynivået for en enkelt luftfartøybevegelse i ett enkelt 

observasjonspunkt. Den samlede støyeksponeringen i dette punktet beregnes ved å akkumulere hendelsesnivåene for 

alle de støysignifikante luftfartøybevegelsene, dvs. alle inngående og utgående bevegelser som påvirker det 

akkumulerte nivået. 

2.7.24 Veide ekvivalente lydnivåer 

Tidsveide ekvivalente lydnivåer, som står for all den signifikante, mottatte lydenergien fra luftfartøyer, skal uttrykkes 

generisk ved hjelp av formelen: 

 

(2.7.56) 

Summeringen utføres for samtlige støyhendelser N i løpet av tidsintervallet T0 som støyindeksen gjelder for. LE,i er 

støyeksponeringsnivået for en enkelthendelse for den i-ende støyhendelsen. gi er en tidspunktavhengig vektingsfaktor 

(som regel dag, kveld og natt). gi er reelt sett en multiplikator for antallet flyginger som foretas i løpet av det enkelte 

tidsintervallet. Konstanten C kan ha ulike betydninger (normalisert konstant, sesongjustering osv.).  
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Ved hjelp av forholdet 

gi = 10Δi10 

der Δi er desibelvekten for det i-ende tidsintervallet, kan ligning 2.7.56 omskrives som 

 

(2.7.57) 

dvs. den tidspunktavhengige vekten uttrykkes ved en ytterligere kompensasjonseffekt. 

2.7.25 Det veide antallet operasjoner 

Det akkumulerte støynivået beregnes ved å summere bidragene fra alle ulike typer eller kategorier av luftfartøyer som 

bruker de ulike flygerutene som utgjør lufthavnscenarioet. 

Følgende indeksbetegnelser med senket skrift brukes for å beskrive denne summeringsprosessen: 

i Indeks for luftfartøytype eller -kategori. 

j Indeks for flygevei eller delspor (dersom delspor er definert). 

k Indeks for flygeveisegment. 

Mange støyindekser – særlig ekvivalente lydnivåer – omfatter tidspunktavhengige vektingsfaktorer gi i definisjonen 

(ligning 2.7.56 og 2.7.57). 

Summeringsprosessen kan forenkles ved å innføre et «veid antall operasjoner»: 

 
(2.7.58) 

Verdiene Nij representerer antall operasjoner for luftfartøytype/-kategori i spor (eller underspor) j i løpet av 

tidsintervallene dag, kveld og natt(1). 

Ut fra ligning 2.7.57 er det (generiske) akkumulerte ekvivalente lydnivået Leq i observasjonspunktet (x,y): 

 

(2.7.59) 

T0 er referansetidsintervallet. Det avhenger av – i tillegg til vektingsfaktorene gi – den spesifikke definisjonen av den 

veide indeksen som brukes (e.g. LDEN). LE,ijk er bidraget til støynivået for en enkelthendelse i segment k i spor eller 

underspor j for en operasjon av et luftfartøy i kategori i. Beregningen av LE,ijk er nærmere beskrevet i avsnitt  

2.7.14–2.7.19.  

  

(1) Avhengig av hvilken definisjon av støyindeks som brukes, kan det brukes andre tidsintervaller. 
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2.7.26 Beregning av standardrutenettet og justering av rutestørrelse 

Når støykonturer beregnes ved interpolasjon mellom indeksverdier i et rutenett, avhenger nøyaktigheten av avstanden 

mellom punktene, dvs. rutenettets maskestørrelse ΔG, særlig i ruter hvor store gradienter i den romlige fordelingen av 

indeksen skaper krappe kurver i konturene (se figur 2.7.s). Interpolasjonsfeil reduseres ved å redusere rutenettets 

maskestørrelse, men ettersom dette øker antallet punkter i rutenettet, øker også beregningstiden. Ved optimalisering av 

et rutenett er det viktig å finne en god balanse mellom modelleringsnøyaktighet og beregningstid. 

Figur 2.7.s 

Standardrutenett og justering av rutestørrelse 

 

Mer nøyaktige resultater og en tydelig forbedring av beregningstiden kan oppnås ved å bruke et irregulært rutenett for å 

forbedre interpolasjonen i kritiske celler. Denne metoden, som er illustrert i figur 2.7.s, går ut på å redusere størrelsen 

på rutene lokalt mens de øvrige rutene beholdes uendret. Metoden er enkel og effektiv og utføres som følger: 

1)  Bestem en terskeldifferanse for justering ΔLR for støyindeksen. 

2)  Beregn standardrutenettet for rutestørrelsen ΔG. 

3)  Kontroller differansene ΔL for indeksverdiene mellom tilstøtende noder i rutenettet. 

4)  Dersom det er differanser der ΔL > DLR, defineres et nytt rutenett med rutestørrelsen ΔG/2, og nivåene for de nye 

nodene beregnes som følger: 

Dersom 

 

ΔL ≤ ΔLR 

ΔL > ΔLR 

beregnes den nye verdien 

 

ved lineær interpolasjon fra tilstøtende verdier. 

helt på nytt ut fra de grunnleggende inndataene. 

 

Standard-

kontur 

Justert 

kontur 

Standardrutenett  

(med rutestørrelse ΔG) 
Justert rutenett  

(med rutestørrelse ΔG/2) 
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5)  Gjenta trinn 1–4 inntil alle differanser er mindre enn terskeldifferansen. 

6)  Beregn konturene ved hjelp av lineær interpolasjon. 

Dersom rekken av indeksverdier skal kombineres med andre indeksverdier (f.eks. i forbindelse med beregning av veide 

indekser ved summering av egne konturer for dag, kveld og natt), er det viktig å sikre at alle rutenettene er identiske. 

2.7.27 Dreiing av rutenett 

I praksis er den faktiske formen på en støykontur ofte symmetrisk rundt et bakkespor. Men om sporets retning ikke er 

tilpasset rutenettet som brukes i beregningen, kan dette føre til at konturen får en asymmetrisk form. 

Figur 2.7.t 

Dreiing av rutenett 

 

Den enkleste måten å unngå dette på, er å redusere størrelsen på rutene i rutenettet. Dette øker imidlertid 

beregningstiden. En mer elegant løsning er å dreie rutenettet slik at det blir parallelt med hovedbakkesporene (dvs. 

vanligvis parallelt med hovedrullebanen). Figur 2.7.t viser effekten på konturen av å dreie rutenettet. 

Bakkespor 

Kontur med standardrutenett 

Kontur med dreid rutenett 
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2.7.28 Sporing av konturer 

En svært tidseffektiv algoritme som gjør det unødvendig å beregne et helt sett av rutenett med indeksverdier, men som 

imidlertid gjør beregningene noe mer kompliserte, er å spore konturen punkt for punkt. Da må følgende to enkle trinn 

utføres og gjentas (se figur 2.7.u): 

Figur 2.7.u 

Sporingsalgoritme 

 

Trinn 1 er å finne et første punkt P1 på konturen. Dette gjøres ved å beregne støyindeksnivåene L i ekvidistante trinn 

langs en «søkestråle» som forventes å krysse konturen for nivå LC. Når konturen krysses, skifter differansen δ = LC – L 

fortegn. Dersom dette skjer, halveres trinnbredden langs strålen, og søkeretningen skifter. Dette gjentas til δ er mindre 

enn en forhåndsdefinert nøyaktighetsgrense. 

Trinn 2, som gjentas til konturen er tilstrekkelig godt definert, er å finne neste punkt på konturen LC – som ligger i en 

viss avstand i rett linje r fra det nåværende punktet. I løpet av fortløpende vinkeltrinn beregnes indeksnivåene og 

differansene δ i slutten av vektorer som beskriver en bue med radius r. Ved samtidig å halvere og vende trinnene, 

denne gang i vektorens retning, bestemmes neste punkt på konturen med en forhåndsdefinert nøyaktighet. 

Figur 2.7.v 

Geometriske parametrer som bestemmer vilkårene for sporingsalgoritmen 

 

Visse begrensninger må gjelde for å sikre at konturen beregnes med en tilstrekkelig høy grad av nøyaktighet (se figur 

2.7.v): 

1)  Lengden på korden Δc (avstanden mellom to konturpunkter) skal ligge i intervallet [Δcmin, Δcmax], f.eks. [10 m, 

200 m]. 

2)  Lengdeforholdet mellom to tilstøtende korder med lengde Δcn og Δcn+1 skal være begrenset, f.eks. 

0,5 < Δcn/Δcn + 1 < 2.  

1.)  Finn det første punktet langs søke-

strålen (trinnvis, med halvert 

trinnbredde) 

2.)  Finn det neste konturpunktet  

(søk langs buen med radius r) 

Kontur 

Søkestråle 
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3)  For å sikre godt samsvar mellom lengden av korden og konturens kurve skal følgende vilkår være oppfylt: 

Φn· max(Δcn – 1, Δcn) ≤ ε(ε≈ 15 m) 

 der Φn er forskjellen mellom kordenes retninger. 

Erfaringene med denne algoritmen har vist at det i gjennomsnitt må beregnes mellom 2 og 3 indeksverdier for å 

bestemme et konturpunkt med en nøyaktighet på mer enn 0,01 dB. 

Det er særlig ved beregning av store konturer at denne algoritmen øker beregningstiden i betydelig grad. Det bør 

imidlertid bemerkes at bruk av denne algoritmen krever erfaring, særlig når en kontur splittes opp i separate «øyer». 

2.8 Kopling mellom støynivåer og antall beboere i bygninger 

Ved vurdering av antallet støyutsatte beboere skal bare bygninger som brukes til boligformål, tas i betraktning. Ingen 

personer skal koples til bygninger som ikke brukes til boligformål, som skoler, sykehus, kontorbygg eller fabrikker. 

Beboere skal koples til bygninger som brukes til boligformål, basert på de siste offisielle opplysninger (avhengig av 

relevante bestemmelser i medlemsstaten). 

Ettersom beregningene for luftfartøyer foretas i et rutenett med oppløsning 100 m × 100 m, skal nivåene særlig for 

flystøy interpoleres på grunnlag av de nærmeste støynivåene i rutenettet. 

Beregning av antallet beboere i en bygning 

Antall beboere i en bygning som brukes til boligformål, er en viktig mellomliggende parameter for beregning av 

støyeksponeringen. Dessverre finnes det ikke alltid tilgjengelige opplysninger for denne parameteren. I det 

nedenstående beskrives det hvordan parameteren kan utledes fra opplysninger som er lettere tilgjengelig. 

Symbolene som brukes i det følgende, er: 

BA = (base area) bygningens grunnflate, 

DFS = (dwelling floor space) boligareal, 

DUFS = (dwelling unit floor space) boligareal per boenhet, 

H = (height) bygningens høyde, 

FSI = (floor space per inhabitant) boligareal per beboer, 

Inh = (inhabitants) antall beboere, 

NF = (number of floors) antall etasjer, 

V = volum i bygninger som brukes til boligformål. 

Ved beregning av antallet beboere skal framgangsmåten i tilfelle 1 eller tilfelle 2 brukes, avhengig av tilgjengelige 

opplysninger. 

TILFELLE 1 :  Opplysn inger  om an tal l  beboere  er  t i lgjengel ige  

1A: Antall beboere er kjent eller har blitt anslått på grunnlag av antallet boenheter. I dette tilfellet er antall beboere i en 

bygning summen av antallet beboere i alle boenheter i bygningen: 

 
(2.8.1) 
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1B: Antall beboere er kjent bare for enheter som er større enn en bygning, f.eks. hele eller deler av boligblokker, 

kvartaler eller til og med en hel kommune. I dette tilfellet beregnes antall beboere i en bygning på grunnlag av 

bygningens volum: 

 
(2.8.2) 

Med indeksen «total» menes her den enkelte enhet. Bygningens volum er produktet av dens grunnflate og høyde: 

Vbuilding = BAbuilding × Hbuilding (2.8.3) 

Dersom bygningens høyde ikke er kjent, skal den beregnes på grunnlag av antallet etasjer NFbuilding, idet det forutsettes 

en høyde per etasje på 3 m: 

Hbuilding = NFbuilding × 3 m (2.8.4) 

Dersom antallet etasjer ikke er kjent, kan det brukes en standardverdi for antall etasjer som er representativ for kvartalet 

eller bydelen. 

Samlet volum Vtotal for bygninger som brukes til boligformål i den aktuelle enheten, beregnes som summen av 

volumene for alle bygninger som brukes til boligformål i enheten: 

 
(2.8.5) 

TILFELLE 2 :  Ingen opplysn inger  om an tal l  beboere  er  t i lgjengel ige  

I dette tilfellet beregnes antall beboere på grunnlag av gjennomsnittlig boligareal per beboer FSI. Dersom denne 

parameteren ikke er kjent, skal en nasjonal standardverdi brukes. 

2A: Boligarealet er kjent på grunnlag av antallet boenheter. I dette tilfellet beregnes antall beboere i hver boenhet som 

følger: 

 
(2.8.6) 

Antall beboere i bygningen kan nå beregnes som i TILFELLE 1A over. 

2B: Boligarealet for hele bygningen er kjent, dvs. summen av boligarealet i alle boenhetene i bygningen er kjent. I dette 

tilfellet beregnes antall beboere som følger: 

 
(2.8.7) 

2C: Boligarealet er kjent bare for enheter som er større enn en bygning, f.eks. hele eller deler av boligblokker, kvartaler 

eller til og med en hel kommune. 

I dette tilfellet beregnes antall beboere i en bygning på grunnlag av bygningens volum som beskrevet i TILFELLE 1B 

over, og samlet antall beboere beregnes som følger: 

 
(2.8.8) 

2D: Boligarealet er ikke kjent. I dette tilfellet beregnes antall beboere i en bygning som beskrevet i TILFELLE 2B 

over, og boligarealet beregnes som følger: 

DFSbuilding = BAbuilding × 0,8 × NFbuilding (2.8.9) 
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Faktoren 0,8 er omregningsfaktoren bruttoareal → boligareal. Dersom det finnes en annen kjent representativ faktor 

for området, skal denne brukes i stedet, og dette skal i så tilfelle dokumenteres tydelig. 

Dersom antall etasjer i bygningen ikke er kjent, skal det beregnes på grunnlag av bygningens høyde, Hbuilding, noe som 

gjerne resulterer i et antall etasjer som ikke er et heltall: 

 
(2.8.10) 

Dersom verken bygningens høyde eller antall etasjer er kjent, kan en standardverdi for antall etasjer som er repre-

sentativ for kvartalet eller bydelen, brukes. 

Kopling av mot takerpunkter  t i l  bygningsfasader  

Vurderingen av befolkningens eksponering for støy baseres på mottakerpunktnivåer 4 m over bakken foran fasaden på 

bygninger som brukes til boligformål. 

Ved beregning av antallet beboere skal framgangsmåten i tilfelle 1 eller tilfelle 2 brukes for landbaserte støykilder. Når 

det gjelder flystøy i henhold til 2.6, skal alle beboere i en bygning koples til det nærmeste støyberegningspunktet i 

rutenettet. 

TILFE LLE 1  

Figur a 

Eksempel på plassering av mottakere rundt en bygning etter framgangsmåten for TILFELLE 1 

 

a)  Segmenter som er lengre enn 5 m, deles opp i like intervaller av størst mulig lengde, men ikke over 5 m. Mottaker-

punktene plasseres i midten av hvert intervall. 

b)  Gjenstående segmenter på mer enn 2,5 m representeres av ett mottakerpunkt i midten av hvert segment. 
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c)  Gjenstående tilstøtende segmenter med en samlet lengde på mer enn 5 m behandles som polylinjeobjekter, på 

samme måte som i bokstav a) og b) over. 

d)  Antall beboere som koples til et mottakerpunkt, skal vektes med lengden av den representerte fasaden slik at 

summen for alle mottakerpunkter representerer det samlede antallet beboere. 

e)  Bare for bygninger med et boligareal som tyder på at det bare finnes én boenhet per etasje, benyttes støynivået for 

den mest eksponerte fasaden direkte for statistikken og med hensyn til antallet beboere. 

TILFE LLE 2  

Figur b 

Eksempel på plassering av mottakere rundt en bygning etter framgangsmåten for TILFELLE 2 

 

a)  Fasadene betraktes separat eller deles inn i segmenter på 5 m regnet fra utgangsposisjonen, med ett mottakerpunkt 

plassert midt på fasaden eller midt i 5 m-segmentet 

b)  På den gjenværende delen er mottakerpunktet plassert i midten. 

c)  Antall beboere som koples til et mottakerpunkt, skal vektes med lengden av den representerte fasaden slik at 

summen for alle mottakerpunkter representerer det samlede antallet beboere. 

d)  Bare for bygninger med et etasjeareal som tyder på at det bare finnes én boenhet per etasje, brukes støynivået for 

den mest eksponerte fasaden direkte for statistikken og med hensyn til antall beboere. 

3.  INNDATA 

Inndata som skal brukes i forbindelse med metodene beskrevet over, er angitt i tillegg F–I. 

I tilfeller der inndataene i tillegg F–I ikke kan benyttes eller medfører avvik fra de sanne verdiene, som ikke oppfyller 

vilkårene i 2.1.2 og 2.6.2, kan andre verdier brukes, forutsatt at verdiene og metodene som brukes for å beregne dem, 

blir tilstrekkelig dokumentert og det godtgjøres at de er egnet for formålet. Disse opplysningene skal offentliggjøres. 

4.  MÅLEMETODER 

I tilfeller der det av hvilken som helst grunn foretas målinger, skal disse gjennomføres i samsvar med prinsippene for 

langsiktig gjennomsnittsmåling fastsatt i ISO 1996-1:2003 og ISO 1996-2:2007, eller når det gjelder flystøy, ISO 

20906:2009. 

 _____  
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Tillegg A 

Datakrav 

Avsnitt 2.7.6 i hovedteksten inneholder en generell beskrivelse av kravene til situasjonsspesifikke data for den enkelte lufthavn 

og virksomheten der, som trengs for å beregne støykonturer. Følgende datablader inneholder eksempler på data for en 

hypotetisk lufthavn. Spesifikke dataformater vil oftest avhenge av kravene til og behovene for det aktuelle støymodellerings-

systemet samt scenarioet som undersøkes. 

Merk: Det anbefales at geografisk informasjon (referansepunkter osv.) angis i kartesiske koordinater. Valget av koordinat-

system vil vanligvis bestemmes av hvilke kart som er tilgjengelige. 

A1  ALLMENNE LUFTHAVNDATA 

Flyplassbetegnelse Hypotetisk lufthavn 

Koordinatsystem UTM, sone 15, datum WGS-84 

Flyplassreferansepunkt, ARP (Aerodrome Reference Point) 3 600 000 m Ø  6 300 000 m N 

Rullebanens midtpunkt 09L-27R 

Høyde over havet (ARP) 120 m / 

Gjennomsnittlig lufttemperatur ved ARP(*) 12,0 °C 

Gjennomsnittlig relativ luftfuktighet ved ARP(*) 60 % 

Gjennomsnittlig vindhastighet og vindretning(*) 5 knop 270 grader 

Kilde for topografiske opplysninger Ukjent 

(*)  Gjenta for hvert relevant tidsintervall (tidspunkt på dagen, årstid osv.) 

A2  BESKRIVELSE AV RULLEBANEN 

Rullebanebetegnelse 09L 

Rullebanens start 3 599 000 m Ø 6 302 000 m N 

Enden av rullebanen 3 603 000 m Ø 6 302 000 m N 

Startposisjon 3 599 000 m Ø 6 302 000 m N 

Landingsterskel 3 599 700 m Ø 6 302 000 m N 

Høyde over havet ved rullebanens start 110 m 

Rullebanens gjennomsnittlige helling 0,001 

For framskutte terskler kan rullebanebeskrivelsen gjentas. Eventuelt kan framskutte terskler beskrives i avsnittet om bakkespor.  
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A3  BESKRIVELSE AV BAKKESPORET 

Dersom det ikke finnes radardata, trengs følgende opplysninger for å beskrive det enkelte bakkespor. 

Spor nr. 001 

Sporbetegnelse Dep 01 – 09L 

Fra rullebane 09L 

Type bane Avgang 

Avstand fra startposisjon 0 m 

Antall delspor 7 

Beskrivelse av hovedspor  

Segment nr. Rett [m] 

Kurve 
Standardavvik for lateral spredning 

ved segmentslutt [m] 
V/H Kursendring [°] Radius [m] 

1 10 000    2 000 

3  H 90,00 3 000 2 500 

4 20 000    3 000 

 

Spor nr. 002 

Sporbetegnelse App 01 – 09L – Disp 300 

Fra rullebane 09L 

Type spor Innflyging 

Avstand fra landingsterskel 300 m 

Antall delspor 1 

Beskrivelse av hovedspor   

Segment nr. Rett [m] 

Kurve 
Standardavvik for lateral spredning 

ved segmentslutt [m] 
V/H Kursendring [°] Radius [m] 

1 30 000    0 

Opplysninger om innflygingsspor  

Glidevinkel for innflygingsspor 2,7° 

Flygehøyde ved overgang til glidebane  4 000 fot 
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A4  BESKRIVELSE AV LUFTTRAFIKK 

Referansetidsintervall 

366 d = 8 784 t 

(01.01.2014–31.12.2014) 

Tidsintervall periode I Kl. 7–19  = 12 t 

Tidsintervall periode II Kl. 19–23  = 4 t 

Tidsintervall periode III Kl. 23–7  = 8 t 

 

DATABLAD FOR BESKRIVELSE AV LUFTTRAFIKK – BEVEGELSER PER SPOR 

Bakkespor nr. 001 

Sporbetegnelse  Dep 01 – 09L 

Luftfartøyets betegnelse  Bevegelser i tidsintervallet 

I II III 

A/C, Dep. 1 20 000 4 000 1 000 

A/C, Dep. 4 10 000 5 000 500 

A/C, Dep. 3 2 000 300 0 

 

Bakkespor nr. 002 

Sporbetegnelse  Dep 01 – 09L – Disp 300 

Luftfartøyets betegnelse  Bevegelser i tidsintervallet 

I II III 

A/C, Dep. 1 18 000 2 000 5 000 

A/C, Dep. 4 10 000 3 000 2 500 

A/C, Dep. 3 1 300 0 1 000 
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A5  DATABLAD FOR FLYGEPROSEDYRER 

Et Chapter 3 Boeing 727-200 er brukt som eksempel på et luftfartøy der opplysningene er utledet fra radardata ved hjelp av 

veiledningen i avsnitt 2.7.9 i hovedteksten. 

Luftfartøyets betegnelse  B727C3 

NPD-identifikator fra ANP-databasen JT8E5 

Antall motorer 3 

Operasjonsmodus  Avgang 

Luftfartøyets faktiske masse [t] 71,5 

Motvind [m/s] 5 

Temperatur [°C] 20 

Lufthavnens høyde [m] 83 

 

Segment nr. Avstand fra RP(1) [m] Høyde [m] Bakkehastighet [m/s] Motoreffekt(2) 

1 0 0 0 14 568 

2 2 500 0 83 13 335 

3 3 000 117 88 13 120 

4 4 000 279 90 13 134 

5 4 500 356 90 13 147 

6 5 000 431 90 13 076 

7 6 000 543 90 13 021 

8 7 000 632 93 12 454 

9 8 000 715 95 10 837 

10 10 000 866 97 10 405 

11 12 000 990 102 10 460 

12 14 000 1 122 111 10 485 

13 16 000 1 272 119 10 637 

14 18 000 1 425 125 10 877 

15 20 000 1 581 130 10 870 

16 25 000 1 946 134 10 842 

17 30 000 2 242 142 10 763 

(1) Referansepunktet RP er startposisjon ved avgang og landingsterskel ved innflyging. 

(2) Enheter tilsvarende enhetene i ANP-databasen. 
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Eksempel på en prosedyreprofil basert på A/C-data lagret i ANP databasen: 

Luftfartøyets betegnelse fra ANP-databasen B727C3 

NPD-identifikator fra ANP-databasen JT8E5 

Antall motorer 3 

Operasjonsmodus  Avgang 

Luftfartøyets faktiske masse [t] 71,5 

Motvind [m/s] 5 

Temperatur [°C] 15 

Lufthavnens høyde [m] 100 

 

Segment nr. Operasjonsmodus Mål Klaffer Motoreffekt 

1 Start  5 Start 

2 Innledende stigning Høyde 1 500 fot 5 Start 

3 Opptrekking av klaffer 
210 kn IAS 

ROC 750 fot/min 
0 Maksimal stigning 

4 Akselerasjon 
250 kn IAS 

ROC 1 500 fot/min 
0 Maksimal stigning 

5 Stigning 10 000 fot 0 Maksimal stigning 
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Tillegg B 

Beregninger av flygeytelse 

Definisjoner og symboler 

Begrepene og symbolene som brukes i dette tillegget, er i samsvar med det som tradisjonelt brukes av fagfolk i forbindelse med 

luftfartøyers ytelse. En del grunnleggende begreper forklares nedenfor for brukere som ikke er kjent med dem. For å redusere 

risikoen for inkonsekvens i hovedteksten defineres de fleste symboler separat i dette tillegget. Enheter som det vises til i 

hovedteksten, er gitt samme symboler her, og en del enheter som brukes på en annen måte i dette tillegget, er merket med en 

asterisk(*). Når det iblant brukes både amerikanske enheter og SI-enheter, er dette for å følge konvensjoner som brukere fra 

ulike fagområder er kjent med. 

Definisjoner 

Brytningspunkt Se Konstant ytelse 

Kalibrert flygehastighet (Også kalt ekvivalent eller angitt flygehastighet.) Luftfartøyets hastighet i forhold til 

luften, slik den angis av et kalibrert instrument på luftfartøyet. Når luftens tetthet er 

kjent, kan sann flygehastighet, som vanligvis er høyere, beregnes på grunnlag av 

kalibrert flygehastighet. 

Korrigert netto skyvekraft Netto skyvekraft er den framdriftskraften som en motor utøver på flyskroget. Ved en 

gitt effektinnstilling (EPR eller N1) faller denne med luftens tetthet i takt med 

stigende høyde. Korrigert netto skyvekraft er verdien ved havnivå. 

Konstant ytelse Ved bestemte høyeste komponenttemperaturer faller motorens skyvekraft i takt med 

økende temperatur i omgivelsesluften, og omvendt. Dette innebærer at det finnes en 

kritisk lufttemperatur, og ved temperaturer over denne kan nominell skyvekraft ikke 

oppnås. For de fleste moderne motorer kan denne kritiske temperaturen sies å være 

en nominell temperatur («flat rated temperature») fordi skyvekraften ved lavere 

temperaturer automatisk er begrenset til den nominelle skyvekraften for å øke 

levetiden. Skyvekraften faller uansett ved temperaturer over den nominelle 

temperaturen, som ofte kalles brytningspunkt eller brytningstemperatur. 

Hastighet Størrelsen på luftfartøyets hastighetsvektor (i forhold til flyplassens koordinat-

system) 

Nominell skyvekraft Levetiden for en flymotor avhenger i høy grad av driftstemperaturen på kompo-

nentene. Jo større effekt eller skyvekraft som genereres, desto høyere temperaturer 

og kortere levetid. For å balansere krav til ytelse og levetid har motorer med 

konstant ytelse nominelle verdier som definerer normale, høyeste effektinnstillinger 

for start, stigning og marsjhastighet. 

Parameter for innstilling av skyvekraft Piloten kan ikke velge en bestemt motorskyvekraft. I stedet velger vedkommende en 

passende innstilling av denne parameteren, som vises i førerkabinen. Det er som 

regel enten motortrykkforholdet (EPR) eller turtallet for lavtrykksrotorer (eller 

vifter)(N1). 

Symboler 

Med mindre annet er angitt, er enhetene uten dimensjoner. Symboler og forkortelser som ikke er angitt i listen under, anvendes 

bare lokalt og er definert i teksten. Indeksbetegnelse 1 og 2 med senket skrift angir forholdene i begynnelsen og slutten av et 

segment. Streker over teksten angir gjennomsnittsverdier for segmentet, dvs. gjennomsnittet av start- og sluttverdier. 

a Gjennomsnittlig akselerasjon, fot/s2 

amax Høyest mulige akselerasjon, fot/s2 

A, B, C, D Koeffisienter for klaffer 

E, F, GA,B, H Koeffisienter for motorens skyvekraft 

Fn Netto skyvekraft per motor, lbf  
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Fn/δ Korrigert netto skyvekraft per motor, lbf 

G Stigningsgradient 

G′ Stigningsgradient ved bortfall av motor 

GR Rullebanens gjennomsnittlige helling, positiv motbakke 

g Tyngdeakselerasjon, fot/s2 

ISA Internasjonal standardatmosfære 

N * Antall motorer som leverer skyvekraft 

R Forholdet mellom motstand og løft CD/CL 

ROC Stigningshastighet i segmentet (fot/min) 

s Tilbakelagt strekning langs bakkesporet, fot 

sTO8 Startstrekning i 8 knop motvind, fot 

sTOG Startstrekning korrigert for w og GR, fot 

sTOw Startstrekning i motvind, fot 

T Lufttemperatur, °C 

TB Brytningstemperatur, °C 

V Bakkehastighet, knop 

VC Kalibrert flygehastighet, knop 

VT Sann flygehastighet, knop 

W Flyvekt, lb 

w Motvindshastighet, knop 

Δs Segmentlengde ved vindstille, projisert på bakkesporet, fot 

Δsw Bakkeprojisering av segmentlengde korrigert for motvind, fot 

δ p/po, forholdet mellom omgivende lufttrykk ved flyet og standard lufttrykk ved middelvann. po = 101,325 kPa 

(eller 1013,25 mb) 

ε Krengningsvinkel, radian 

γ Stignings-/nedstigningsvinkel, radian 

θ (T + 273,15)/(T0 + 273,15) forholdet mellom lufttemperaturen i en høyde og standard lufttemperatur ved 

middelvann: T0 = 15,0 °C 

σ * ρ/ρ0 = Forholdet mellom luftens tetthet i en høyde og ved middelvann (også σ = δ/θ) 

B1  INNLEDNING 

Flygeveisyntese 

I dette tillegget anbefales hovedsakelig prosedyrer for å beregne et flys flygeprofil basert på spesifikke aerodynamiske og 

motorrelaterte parametrer, luftfartøyets vekt, atmosfæriske forhold, bakkespor og driftsprosedyrer (flygekonfigurasjon, effekt-

innstilling, hastighet forover, stigehastighet osv.). Driftsprosedyren består av en rekke prosedyretrinn som fastsetter hvordan 

profilen skal flys.  
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Flygeprofilen for start eller innflyging representeres av en serie rette segmenter, og enden av hvert segment betegnes som 

profilpunkter. Flygeprofilen beregnes ved hjelp av ligninger for aerodynamikk og skyvekraft som inneholder mange 

koeffisienter og konstanter som må være definert for den aktuelle kombinasjon av flyskrog og motor. Denne beregnings-

prosessen beskrives i teksten som flygeveisyntese. 

Bortsett fra parametrene for luftfartøyets ytelse, som kan hentes fra ANP-databasen, krever ligningene angivelse av 1) flyets 

bruttovekt, 2) antall motorer, 3) lufttemperatur, 4) rullebanens høyde og 5) prosedyretrinnene (i form av effektinnstillinger, 

klaffutslag, flygehastighet samt under akselerasjon, gjennomsnittlig stignings-/nedstigningshastighet) for hvert segment under 

start og innflyging. Hvert segment klassifiseres deretter som rullestrekning, start eller landing, stigning med konstant hastighet, 

effektreduksjon, akselererende stigning med eller uten opptrekking av klaffer, nedstigning med eller uten retardasjon og/eller 

bruk av klaffer, eller endelig innflyging for landing. Flygeprofilen bygges opp trinn for trinn, og startparametrene for hvert 

segment er lik sluttparametrene for det foregående segmentet. 

Parametrene for aerodynamisk ytelse i ANP-databasen har til formål å sikre en rimelig nøyaktig gjengivelse av et flys faktiske 

flygevei under de angitte referanseforholdene (se avsnitt 2.7.6 i hovedteksten). Men de aerodynamiske parametrene og motor-

koeffisientene har vist seg å stemme ved lufttemperaturer på opptil 43 °C, flyplasshøyder opptil 4 000 fot og for det 

vektområdet som er angitt i ANP-databasen. Dermed er det mulig å beregne flygeveier også for andre forhold, dvs. flyvekt, 

vindstyrke, lufttemperatur og rullebanehøyde (lufttrykk) som avviker fra referanseforholdene. Nøyaktigheten blir som regel 

tilstrekkelig god til å kunne beregne konturene av gjennomsnittlig lydnivå omkring en lufthavn. 

Avsnitt B-4 redegjør for hvordan det tas hensyn til effektene av sving ved avgang. Da kan krengningsvinkelen tas med i 

beregningen av effektene av lateral direktivitet (effekter av motorinstallasjonen). Ved flyging med sving vil stigningsgradienten 

gjerne bli mindre, avhengig av svingradius og flyets hastighet. (Effektene av svinger under innflyging for landing er mer 

komplekse og omtales ikke her. Disse har imidlertid sjelden noen særlig betydning for støykonturene.) 

Avsnitt B-5 til B-9 beskriver anbefalt metode for å generere flygeprofiler ved avgang på grunnlag av ANP-databasens 

koeffisienter og prosedyretrinn. 

Avsnitt B-10 og B-11 beskriver metoden for å generere innflygingsprofiler på grunnlag av ANP-databasens koeffisienter og 

flygeprosedyrer. 

Avsnitt B-12 inneholder utførlige eksempler på beregninger. 

Det er oppgitt ulike ligningssett for å beregne netto skyvekraft som produseres av henholdsvis jetmotorer og propelldrevne 

motorer. Med mindre annet er angitt, gjelder ligningene for et flys aerodynamiske ytelse både for jetfly og propelldrevne fly. 

De matematiske symbolene som brukes, er definert i begynnelsen av dette tillegget og/eller der de forekommer første gang.  

I alle ligninger må koeffisient- og konstantenhetene naturligvis være i samsvar med enhetene for tilsvarende parametrer og 

variabler. Av hensyn til samsvaret med ANP-databasen følger dette bilag tekniske konvensjoner for luftfartøyers ytelse: 

avstander og høyder i fot, hastighet i knop (kn), masse i pund (lb), kraft i pund-kraft (korrigert netto skyvekraft ved høy 

temperatur) osv., selv om visse dimensjoner (f.eks. atmosfæriske verdier) er uttrykt i SI-enheter. Modellutviklere som bruker 

andre enhetssystemer, bør være meget nøye med å bruke de rette omregningsfaktorene for å tilpasse ligningene til sine behov. 

Flygeveianalyse 

I en del modelleringsprogrammer er opplysninger om flygevei ikke beskrevet som prosedyretrinn, men som koordinater for 

posisjon og tid, som ofte bestemmes ved analyse av radardata. Dette står det mer om i avsnitt 2.7.7 i hovedteksten. Ligningene 

som presenteres i dette tillegget, brukes i så tilfelle «omvendt», dvs. at parametrene for motorens skyvekraft utledes av 

luftfartøyets bevegelse, og ikke motsatt. Dette er vanligvis ganske enkelt når gjennomsnittet for flygeveidataene er funnet og 

redusert til segmentform, og hvert segment er klassifisert som stigning eller nedstigning, akselerasjon eller retardasjon og 

endringer i skyvekraft og klaffer, sammenlignet med syntese, som ofte omfatter iterative prosesser.  
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B2  MOTORENS SKYVEKRAFT 

Den framdriftskraften som hver enkelt motor produserer, er en av fem størrelser som må fastsettes ved slutten av hvert enkelt 

flygeveisegment (de andre er høyde, hastighet, effektinnstilling og krengningsvinkel). Netto skyvekraft representerer de delene 

av motorens brutto skyvekraft som er tilgjengelig for framdrift. For aerodynamiske og akustiske beregninger angis netto 

skyvekraft ved standard lufttrykk ved middelvann. Denne størrelsen kalles korrigert netto skyvekraft, Fn/δ. 

Dette er enten netto skyvekraft som er tilgjengelig ved en gitt nominell skyvekraft, eller den netto skyvekraften som oppnås når 

parameteren for innstilling av skyvekraft settes til en bestemt verdi. For en turbojet- eller en turboviftemotor som drives ved en 

bestemt nominell skyvekraft, beregnes korrigert netto skyvekraft med ligningen: 

Fn/δ = E + F · Vc + GA· h + GB· h2 + H · T (B-1) 

der 

Fn er netto skyvekraft per motor, i lbf, 

δ er forholdet mellom omgivende lufttrykk ved flyet og standard lufttrykk ved middelvann, dvs. 101,325 kPa 

(eller 1013,25 mb) [ref. 1], 

Fn/δ er korrigert netto skyvekraft per motor, i lbf, 

VC er kalibrert flygehastighet, i knop, 

T er temperaturen på omgivelsesluften der flyet befinner seg, i °C, og 

E, F, GA, GB, H er motorkraftkonstanter eller -koeffisienter for temperaturer under motorens temperatur for konstant ytelse 

ved den anvendte nominelle skyvekraften (i det aktuelle segmentet for start/stigning eller innflygingsveien), 

lb.s/fot, lb/fot, lb/fot2, i lb/°C. Kan hentes fra ANP-databasen. 

ANP-databasen inneholder også data for beregning av ikke-nominell skyvekraft som en funksjon av en parameter for innstilling 

av skyvekraft. Noen produsenter definerer denne parameteren som motortrykkforhold EPR(Engine Pressure Ratio), andre som 

turtall for lavtrykksrotor eller viftehastighet, N1. Når denne parameteren er EPR, erstattes ligning B-1 med: 

Fn/δ = E + F · VC + GA · h + GB · h2 + H · T + K1 · EPR + K2 · EPR2 (B-2) 

der K1 og K2 er koeffisienter fra ANP-databasen og kopler sammen korrigert netto skyvekraft og motortrykkforhold i nærheten 

av det motortrykkforholdet som er relevant for flyets mach-tall. 

Når flygebesetningen bruker motorens turtall N1 som parameter for innstilling av skyvekraft, blir den generelle ligningen for 

skyvekraft: 

 

(B-3) 

der 

N1 er turtallet på motorens lavtrykkskompressor (eller vifte) og turbintrinn, i %, 

ϑ (T + 273)/288,15 er forholdet mellom absolutt totaltemperatur ved motorens innsugingsside og standardlufttemperatur 

ved middelvann [ref. 1], 

𝑁1

√𝜗
 er korrigert turtall for lavtrykksrotoren, i %, og 

K3, K4 er konstanter utledet fra data for relevante N1-hastigheter for den installerte motoren.  
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Merk at avhengig av fly kan E, F, GA, GB og H i ligning B-2 og B-3 ha andre verdier enn i ligning B-1. 

Ikke alle ledd i ligningen vil alltid være signifikante. For motorer med konstant ytelse som opererer i en lufttemperatur under 

brytningspunktet (typisk 30 °C), vil det for eksempel ikke alltid være nødvendig å ta med temperaturleddet. For motorer uten 

konstant ytelse må det tas hensyn til omgivelsestemperatur når nominell skyvekraft bestemmes. Over temperaturen for konstant 

ytelse for motoren må det brukes et annet sett koeffisienter for motorens skyvekraft (E, F, GA, GB og H)high for å bestemme 

tilgjengelig skyvekraft. Vanligvis beregnes da Fn/δ ved hjelp av koeffisientene for både lav og høy temperatur, og høyeste 

kraftnivå brukes for temperaturer under temperaturen for konstant ytelse, og beregnet laveste kraftnivå brukes for temperaturer 

over temperaturen for konstant ytelse. 

Dersom det bare er koeffisienter for skyvekraft ved lave temperaturer som er tilgjengelige, kan følgende forhold brukes: 

(Fn/δ)high = F · VC + (E + H · TB)·(1 – 0,006 · T)/(1 – 0,006 · TB) (B-4) 

der 

(Fn/δ)high er korrigert netto skyvekraft ved høy temperatur (lbf), 

TB brytningstemperatur (i mangel av en endelig verdi brukes en standardverdi på 30 °C). 

Verdier for konstanter og koeffisienter i ligning B-1 til B-4 finnes i ANP-databasen. 

For propelldrevne fly skal korrigert netto skyvekraft per motor avleses fra diagrammer eller beregnes ved hjelp av ligningen: 

Fn/δ = (326 · η · Pp/VT)/δ (B-5) 

der 

η er propellens virkningsgrad for en viss propellinstallasjon, som en funksjon av propellens turtall og flyets flygehastighet, 

VT er sann flygehastighet, i knop, 

Pp er netto framdriftskraft for det aktuelle flygeforholdet, f.eks. maksimal starteffekt eller maksimal stigningseffekt, i hk. 

Parametrene til ligning B-5 for innstilling av største skyvekraft ved start og største skyvekraft ved stigning, finnes i ANP-

databasen. 

Sann flygehastighet VT anslås på grunnlag av kalibrert flygehastighet VC ved hjelp av forholdet: 

 
(B-6) 

der σ er forholdet mellom luftens tetthet ved flyet og luftens tetthet ved middelvann. 

Veiledning for operasjoner med redusert skyvekraft ved start 

Ofte er luftfartøyets startvekt lavere enn største tillatte startvekt, og/eller så er tilgjengelig lengde på rullebanen lengre enn den 

minstelengden som kreves for største skyvekraft ved start. I slike tilfeller er det vanlig å redusere motorens skyvekraft til under 

høyeste nivå for å forlenge motorens levetid, men også for å redusere støyen. Motorens skyvekraft kan ikke reduseres mer enn 

til nivåer der påkrevde sikkerhetsmarginer overholdes. Den beregningsmetoden som luftfartsselskapene bruker for å bestemme 

hvor mye skyvekraften skal reduseres, er svært kompleks og tar hensyn til mange faktorer, som startvekt, omgivelsesluftens 

temperatur, oppgitte rullebanelengder, rullebanehøyde og kriteriene for hinderklaring. Derfor må reduksjonen av skyvekraft 

beregnes for den enkelte flyging.  
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Ettersom reduksjonen av skyvekraft kan ha stor innvirkning på støykonturer ved avgang, bør modellutviklere ta rimelig hensyn 

til operasjoner med redusert skyvekraft og søke praktiske råd hos operatørene for å sikre at den modellerte situasjonen blir så 

representativ som mulig. 

Dersom det ikke er mulig å få informasjon fra operatøren, anbefales det likevel å treffe slike tiltak på annet vis. Det er ikke 

praktisk mulig å benytte operatørens beregninger i forbindelse med støymodellering – disse beregningene er for øvrig heller 

ikke hensiktsmessige å bruke sammen med konvensjonelle forenklinger og tilnærminger som brukes ved beregning av 

gjennomsnittlige støynivåer over lang tid. Følgende veiledning er et mulig alternativ. Det bør understrekes at det pågår mye 

forskning på dette området, og at denne veiledningen derfor kan bli endret. 

Analyse av FDR-data har vist at hvor mye skyvekraften skal reduseres, er nært knyttet til forholdet mellom faktisk startvekt og 

regulert startvekt (RTOW – Regulated Takeoff Weight), ned til en fast nedre grense(1), dvs. 

Fn/δ = (Fn/δ)max · W/WRTOW (B-7) 

der (Fn/δ)max er største nominelle skyvekraft, W er faktisk brutto startvekt og WRTOW er regulert startvekt (RTOW). 

Regulert startvekt (RTOW) er den største startvekten som det er sikkert å bruke, samtidig som kravene til startrullebanens 

lengde, bortfall av motor og hinderklaring blir oppfylt. Den er en funksjon av tilgjengelig rullebanelengde, landingsplassens 

høyde, temperatur, motvind og klaffvinkel. Disse opplysningene kan fås fra operatørene og er nok lettere tilgjengelige enn data 

om faktiske nivåer for nedsatt skyvekraft. Alternativt kan den beregnes på grunnlag av data fra luftfartøyets flygehåndbok. 

Redusert skyvekraft ved stigning 

Når operatørene bruker redusert skyvekraft ved start, pleier de ofte – men ikke alltid – å redusere skyvekraften ved stigning fra 

under de høyeste nivåene(2). På slutten av den innledende stigningen med skyvekraft ved start unngår de da at det oppstår 

situasjoner der effekten må økes i stedet for å reduseres. Her er det imidlertid vanskeligere å gi noen begrunnelse for et felles 

grunnlag her. Under stigning bruker noen operatører faste sperretrinn som kalles Climb 1 og Climb 2, der skyvekraften typisk 

er redusert med henholdsvis 10 og 20 prosent i forhold til maksimal skyvekraft. Når det brukes redusert skyvekraft ved start, 

anbefales skyvekraften ved stigning også redusert med 10 prosent. 

B3  VERTIKALE PROFILER FOR LUFTTEMPERATUR, -TRYKK OG -TETTHET OG VINDHASTIGHET 

I dette dokumentet er temperatur-, trykk- og tetthetsendringer som har sammenheng med høyden over middelvann, hentet fra 

internasjonal standardatmosfære (ISA). Metodene som beskrives i det følgende, er validert for flyplasshøyder opp til 4 000 fot 

over havet og for lufttemperaturer opp til 43 °C (109 °F). 

Selv om gjennomsnittlig vindhastighet i virkeligheten varierer både med høyde og med tid, er det i praksis vanligvis ikke mulig 

å ta hensyn til dette ved modellering av støykonturer. I stedet tar nedenstående ligninger for luftfartøyers ytelse utgangspunkt i 

antakelsen om at luftfartøyet til enhver tid har retning direkte mot en (standard) motvind på 8 knop – uten hensyn til 

kompasskurs (selv om det ikke tas direkte høyde for gjennomsnittlig vindhastighet i beregninger av lydens utbredelse). Det 

foreligger metoder for å tilpasse resultatene til andre motvindshastigheter. 

B4  EFFEKTEN AV SVINGER 

I resten av dette tillegget redegjøres det for hvordan man beregner egenskapene for de segmentene som kopler sammen 

profilpunktene s,z som definerer den todimensjonale flygeveien i vertikalplanet over bakkesporet. Segmentene defineres i tur og 

orden i bevegelsesretningen. I slutten av hvert segment (eller ved startposisjonen dersom det gjelder første segment ved en 

avgang), der driftsparametrene og neste prosedyretrinn blir definert, er det nødvendig å beregne stigningsvinkel og avstand til 

det punktet der påkrevd høyde og/eller hastighet nås.  

  

(1) Luftdyktighetsmyndighetene fastsetter vanligvis en nedre grense for skyvekraften, ofte 25 prosent under høyeste nivå. 

(2) Som skyvekraften reduseres til etter den innledende stigningen med starteffekt. 
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Dersom sporet er rett, dekkes det av ett enkelt profilsegment, hvis geometri så kan bestemmes direkte (selv om det noen ganger 

er nødvendig med en viss iterasjon). Men dersom en sving begynner eller slutter eller endrer radius eller retning før påkrevde 

sluttforhold nås, vil ett enkelt segment ikke være tilstrekkelig siden luftfartøyets løftekraft og luftmotstand endrer seg med 

krengningsvinkelen. For å ta hensyn til effekten av svingen under stigning, trengs det flere profilsegmenter for å gjennomføre 

følgende prosedyretrinn. 

Utformingen av bakkesporet er beskrevet i avsnitt 2.7.13 i hovedteksten. Dette gjøres uavhengig av luftfartøyets flygeprofil  

(selv om det er viktig å ikke definere svinger som ikke kan flys under normale driftsforhold). Men ettersom flygeprofilen, som 

er høyde og hastighet som funksjon av avstand, påvirkes av svinger, kan flygeprofilen ikke bestemmes uavhengig av 

bakkesporet. 

For å opprettholde konstant hastighet i en sving må vingens løftekraft økes for å kompensere for sentrifugalkraften og 

luftfartøyets vekt. Dette øker luftmotstanden, som i sin tur krever økt framdriftskraft. Effekten av svingen uttrykkes i ligninger 

for ytelse som funksjoner av krengningsvinkelen ε, som for et luftfartøy som flyr inn i en sving med konstant hastighet og i 

konstant høyde på en sirkulær bane, bestemmes ved følgende ligning: 

 
(B-8) 

der V er bakkehastighet, i knop, 

 r er svingradius, i fot, 

og g er akselerasjon på grunn av tyngdekraften, i fot/s2. 

Alle svinger forutsettes å ha konstant radius, og det ses bort fra andre effekter forbundet med ikke-horisontale flygeveier. 

Krengningsvinkler er utelukkende basert på svingradius r for bakkesporet. 

For å gjennomføre et prosedyretrinn beregnes først et foreløpig profilsegment ut fra krengningsvinkel ε ved startpunktet, som 

definert ved ligning B-8 for sporsegmentradius r. Dersom den beregnede lengden på det foreløpige segmentet ikke innebærer at 

det krysser starten eller slutten av en sving, godkjennes det foreløpige segmentet, og neste trinn kan innledes. 

Dersom det foreløpige segmentet derimot krysser ett eller flere start- eller sluttpunkter for en sving (der ε endrer seg)(1), 

beregnes flygeparametrene for det første av disse punktene ved interpolasjon (se avsnitt 2.7.13) og lagres sammen med 

koordinatene som sluttpunktverdier, og segmentet forkortes. Fra dette punktet iverksettes den andre delen av prosedyretrinnet, 

og igjen legges det foreløpig til grunn at den kan gjennomføres innenfor ett enkelt segment med samme sluttforhold, men med 

det nye startpunktet og ny krengningsvinkel. Dersom dette andre segmentet utsettes for enda en endring av svingradius/retning, 

trengs et tredje segment, osv., til sluttforholdene oppnås. 

Approksimasjonsmetode 

Det framgår klart av det ovenstående at dersom man skal ta fullt hensyn til effekten av svinger, gir det svært komplekse 

beregninger ettersom luftfartøyets stigningsprofil må beregnes særskilt for hvert enkelt bakkespor som luftfartøyet følger. Men 

endringer i vertikal profil på grunn av svinger har vanligvis betydelig mindre innvirkning på konturene enn endringer i 

krengningsvinkel, og en del brukere foretrekker å unngå de komplekse beregningene – på bekostning av en viss nøyaktighet – 

og se bort fra effektene av svinger på profiler, men likevel ta hensyn til krengningsvinkelen ved beregning av lateralt lydutslipp  

(se avsnitt 2.7.19). Ved en slik approksimasjon beregnes profilpunkter for en bestemt flyoperasjon bare én gang, basert på 

forutsetningen om at bakkesporet er rett (der ε = 0).  

  

(1) For å unngå avvik i konturene på grunn av momentane endringer i krengningsvinkel i overgangen mellom flyging i rett linje og svinger, 

settes delsegmenter inn i beregningen av støyen for å skape lineære overganger i krengningsvinkelen for de første og siste 5° av svingen. 

Delsegmenter trengs ikke for å beregne ytelse, da krengningsvinkelen alltid beregnes med ligning B-8. 
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B5  RULLESTREKNING VED START 

Skyvekraften ved start øker flyets hastighet på rullebanen til det letter fra bakken. Kalibrert flygehastighet antas deretter å være 

konstant i hele den innledende delen av stigningen. Dersom understellet kan trekkes opp, forutsettes dette gjort rett etter starten. 

For faktisk rullestrekning ved start brukes i dette dokument, som en tilnærmet verdi, ekvivalent startstrekning (i 8 knop 

standardmotvind), sTO8, definert som vist i figur B-1, som avstanden på rullebanen fra punktet for løsing av bremser, til det 

punktet der en rettlinjet forlengelse av den innledende stigningen med opptrukket understell, krysser rullebanen. 

Figur B-1 

Ekvivalent startstrekning 

 

På en plan rullebane beregnes ekvivalent startstrekning sTO8 i fot ut fra: 

 

(B-9) 

der 

B8 er en koeffisient for en bestemt kombinasjon av flytype/klaffutslag for ISA-referanseforhold, med 8 knops motvind, i 

fot/lbf, 

W er flyets bruttovekt ved løsing av bremsene, i lbf, 

N er antallet motorer som leverer skyvekraft. 

Merk: Siden ligning B-9 tar hensyn til endringer i skyvekraft med flygehastighet og rullebanehøyde, avhenger koeffisient B8 

for et gitt fly utelukkende av klaffutslag. 

For andre motvindshastigheter enn standardverdien på 8 knop, korrigeres rullestrekningen ved start med: 

 

(B-10) 

der 

STOw er startrullestrekning korrigert for motvind w, i fot, 

VC (i denne ligningen) er kalibrert hastighet ved startturtall, i knop, 

w er motvind, i knop.  

Ekvivalent startstrekning 

Innledende 

stigning 

Ekstrapolasjon av innledende 

stigningssegment 
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Rullestrekningen ved start korrigeres også for rullebanehelling som følger: 

 

(B-11) 

der 

STOG er rullestrekningen (i fot) korrigert for motvind og rullebanehelling, 

a er gjennomsnittlig akselerasjon på rullebanen, tilsvarende (𝑉𝐶 ∙ √𝜎)
2
/(2 ∙ 𝑆𝑇𝑂𝑊), i fot/s2 

GR er rullebanehelling; denne er positiv ved start i motbakke. 

B6  STIGNING MED KONSTANT HASTIGHET 

Denne typen segment defineres av flyets kalibrerte flygehastighet, klaffinnstilling og høyden og krengningsvinkel ved 

segmentslutt, sammen med motvindshastighet (standardverdi 8 knop). Akkurat som for andre segmenter settes startparametrene 

for dette segmentet, herunder korrigert netto skyvekraft, til samme verdi som det foregående segmentets sluttparametrer – det er 

ingen diskontinuitet (annet enn med hensyn til klaffvinkel og krengningsvinkel, som i disse beregningene kan endres trinnvis). 

Netto skyvekraft ved segmentslutt beregnes først ved hjelp av en av ligningene B-1 til B-5. Gjennomsnittlig geometrisk 

stigningsvinkel γ (se figur B-1) beregnes så med: 

 

(B-12) 

der overstreker angir verdier midt i segmentet (= gjennomsnittet av start- og sluttpunktverdier – som regel verdier midt i 

segmentet) og 

K er en hastighetsavhengig konstant som er lik 1,01 når VC ≤ 200 knop, og ellers 0,95. Denne konstanten tar høyde for 

innvirkningen på stigningsgradienten ved en stigning i 8 knops motvind og den akselerasjon som finner sted ved stigning 

med konstant kalibrert flygehastighet (den sanne hastigheten øker i takt med at luftens tetthet reduseres med høyden), 

R er forholdet mellom flyets luftmotstandskoeffisient og løftkoeffisient for den aktuelle klaffinnstillingen. Understellet 

forutsettes opptrukket, 

ε er krengningsvinkel, radian. 

Stigningsvinkelen korrigeres for motvind w ved hjelp av: 

 

(B-13) 

der γw er gjennomsnittlig stigningsvinkel korrigert for motvind. 

Avstanden som flyet tilbakelegger langs bakkesporet, Δs, ved stigning i vinkel γw, fra en utgangshøyde h1 til en endelig høyde 

h2, beregnes ved hjelp av: 

 

(B-14) 
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Som regel har en avgangsprofil to ulike faser som omfatter stigning med konstant flygehastighet. Den første, som noen ganger 

kalles det innledende stigningssegmentet, er umiddelbart etter at flyet har lettet fra bakken, der det av sikkerhetshensyn kreves 

at flyet har en hastighet som minst er lik sikkerhetshastigheten ved start. Dette er en regulert hastighet som under normal drift 

skal være nådd 35 fot over rullebanen. Det er imidlertid vanlig praksis å holde en innledende stigningshastighet som er noe 

høyere, vanligvis 10–20 knop høyere, enn sikkerhetshastigheten, ettersom det gjerne gir en bedre innledende stigningsgradient. 

Den andre fasen er etter opptrekking av klaffer og den innledende akselerasjonen og kalles fortsatt stigning. 

Under den innledende stigningen er flygehastigheten avhengig av klaffinnstilling og flyets bruttovekt ved start. Kalibrert 

innledende stigningshastighet VCTO beregnes ved hjelp av førsteordensapproksimasjonen: 

 
(B-15) 

der C er en koeffisient tilsvarende klaffinnstillingen (kn/√lbf), som er avlest i ANP-databasen. 

For den fortsatte stigningen etter akselerasjonen er den kalibrerte flygehastigheten en parameter som brukeren angir. 

B7  EFFEKTREDUKSJON (OVERGANGSSEGMENT)) 

På et visst punkt etter starten reduseres effekten fra startinnstillingen for å forlenge motorens levetid og redusere støyen i visse 

områder. Skyvekraften settes vanligvis ned enten i et segment med stigning i konstant hastighet (avsnitt B6) eller i et akselera-

sjonssegment (avsnitt B8). Ettersom dette er en relativt kort prosess som typisk bare tar 3–5 sekunder, modelleres den ved å 

tilføye et overgangssegment til primærsegmentet. Segmentet antas vanligvis å dekke en horisontal strekning på bakken på  

1 000 fot (305 m). 

Reduksjonsgrad for skyvekraften 

Ved normal drift reduseres motorens skyvekraft til innstillingen for største skyvekraft ved stigning. I motsetning til 

skyvekraften ved start kan skyvekraften ved stigning opprettholdes uendelig, I praksis til flyet har nådd sin innledende 

marsjhøyde. Største skyvekraft ved stigning bestemmes med ligning B-1 på grunnlag av produsentens koeffisienter for største 

skyvekraft. Imidlertid kan skyvekraften måtte reduseres ytterligere på grunn av krav om støyreduksjon, som noen ganger kalles 

effektreduksjon («deep cutback»). Av sikkerhetshensyn er største reduksjon av skyvekraft begrenset(1) til en verdi som 

avhenger av flyets ytelse og antall motorer. 

Laveste nivå for reduksjon av skyvekraft omtales noen ganger som «nedsatt skyvekraft ved bortfall av motor»: 

 

(B-16) 

der 

δ2 er trykkforhold i høyde h2, 

G′ prosentuell stigningsgradient ved bortfall av motor: 

= 0 % for fly med automatisk system for tilbakestilling av skyvekraft, ellers 

= 1,2 % for fly med to motorer, 

= 1,5 % for fly med tre motorer, 

= 1,7 % for fly med fire motorer.  

  

(1) «Noise Abatement Procedures», ICAO-dokument 8168 «PANS-OPS» bind 1 del V, kapittel 3, ICAO 2004. 
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Stigningssegment med konstant hastighet og effektreduksjon 

Stigningssegmentets gradient beregnes ved hjelp av ligning B-12, der skyvekraften beregnes enten med ligning B-1 med 

koeffisienter for største stigning, eller med B-16 for redusert skyvekraft. Stigningssegmentet deles deretter opp i to 

delsegmenter, begge med samme stigningsvinkel, som vist i figur B-2. 

Figur B-2 

Stigningssegment med konstant hastighet og effektreduksjon (illustrasjon – ikke i riktig skala)  

 

Det første delsegmentet tilordnes en strekning på bakken på 1 000 fot (304 m), og korrigert netto skyvekraft per motor på 

slutten av denne strekningen er lik nedsatt verdi. (Dersom den opprinnelige horisontale strekningen er mindre enn 2 000 fot 

lang, anvendes halvdelen av segmentet til å redusere skyvekraften.) Endelig skyvekraft for det andre delsegmentet settes også 

lik redusert skyvekraft. Dermed flys det andre delsegmentet med konstant skyvekraft. 

B8  AKSELERERENDE STIGNING OG OPPTREKKING AV KLAFFER 

Dette følger vanligvis umiddelbart etter den innledende stigningen. Som for alle flygesegmenter er startpunktets høyde h1, sann 

flygehastighet VT1 og skyvekraft (Fn/δ)1 de samme som på slutten av det foregående segmentet. Kalibrert flygehastighet VC2 ved 

sluttpunktet og gjennomsnittlig stigningshastighet ROC er verdier som brukeren legger inn (krengningsvinkel ε er en funksjon 

av hastighet og svingradius). Ettersom de er avhengige av hverandre, må sluttpunktets høyde h2, sann flygehastighet ved 

sluttpunktet VT2, skyvehastighet ved sluttpunktet (Fn/δ)2 og segmentsporlengde Δs beregnes iterativt. Man gjør en innledende 

antakelse om slutthøyde h2 og gjentar så beregningene ved hjelp av ligning B-16 og B-17 til forskjellen mellom påfølgende 

anslag er mindre enn en angitt toleranse, f.eks. en fot. Et praktisk innledende anslag vil være h2 = h1 + 250 fot. 

Segmentsporlengde (horisontal strekning som tilbakelegges) beregnes som følger: 

 
(B-17) 

der 

0,95 er en faktor som skal ta høyde for virkningen av 8 knops motvind ved stigning i 160 knop, 

k er en konstant som konverterer knop til fot/s = 1,688 fot/s per knop,  

Stigningssegment 

Starteffekt 

Rullestrekning 

ved start 

Overgang 

Skyvekraft 

Høyde 
Redusert skyvekraft 
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VT2 = sann flygehastighet ved segmentslutt, i knop:  

der σ2 = lufttetthetsforhold ved slutthøyde h2, 

αmax = største akselerasjon ved flyging i konstant høyde (fot/s2) 

=  

G = stigningsgradient  

der ROC = stigningshastighet, i fot/min. 

Ved hjelp av dette estimatet av Δs gjøres et nytt estimat for slutthøyde h2′ med: 

 (B-18) 

Så lenge avviket (h′2h2) ligger utenfor angitt toleransegrense, gjentas trinn B-17 og B-18 med de aktuelle iterativt beregnede 

segmentsluttverdiene for høyde h2, sann flygehastighet VT2, korrigert netto skyvekraft per motor (Fn/δ)2. Dersom avviket ligger 

innenfor toleransegrensen, avsluttes iterasjonssyklusen, og akselerasjonssegmentet defineres av de endelige segmentslutt-

verdiene. 

Merk: Dersom (amax – G·g) < 0,02 g under iterasjonsprosessen, kan akselerasjonen være for lav til å oppnå ønsket VC2 I løpet 

av en akseptabel strekning. I dette tilfelle kan stigningsgradienten begrenses til G = amax/g – 0,02, som innebærer at 

ønsket stigningshastighet reduseres slik at akseptabel akselerasjon beholdes. Dersom G < 0,01 bør det konkluderes at 

det ikke foreligger nok skyvekraft til å oppnå angitt akselerasjon og stigningshastighet. Da bør beregningen avsluttes og 

prosedyretrinnene revideres(1). 

Lengden på akselerasjonssegmentet korrigeres for motvind w ved hjelp av: 

 

(B-19) 

Akselerasjonssegment med effektreduksjon 

Skyvekraften kan reduseres i et akselerasjonssegment på samme måte som i et segment med konstant hastighet, nemlig ved å 

gjøre første del om til et overgangssegment. Reduksjonen av skyvekraft beregnes på samme måte som i prosedyren for 

reduksjon av skyvekraft ved konstant hastighet, dvs. ved hjelp av ligning B-1. Merk at det som regel ikke er mulig å akselerere 

og stige og samtidig opprettholde minsteinnstillingen for skyvekraft ved bortfall av motor. Skyvekraftovergangen tilordnes en 

strekning på bakken på 1 000 fot (305 m), og korrigert netto skyvekraft per motor på slutten av denne strekningen er lik nedsatt 

verdi. Hastigheten på slutten av segmentet bestemmes ved iterasjon for segmentlengder på 1 000 fot. (Dersom den opprinnelige 

horisontale strekningen er mindre enn 2 000 fot, anvendes halve segmentet til å endre skyvekraft). Endelig skyvekraft for det 

andre delsegmentet settes også lik redusert skyvekraft. Dermed flys det andre delsegmentet med konstant skyvekraft. 

B9  YTTERLIGERE STIGNINGS- OG AKSELERASJONSSEGMENTER ETTER OPPTREKKING AV KLAFFER 

Dersom stigningsflygeveien omfatter flere akselerasjonssegmenter, skal ligning B-12 til B-19 anvendes igjen for å beregne 

strekning på bakken, gjennomsnittlig stigningsvinkel og høydeforskjell for hvert segment. Som tidligere skal endelig 

segmenthøyde anslås gjennom iterasjon. 

B10  NEDSTIGNING OG RETARDASJON 

Ved innflyging må flyet vanligvis stige ned og senke hastigheten som en forberedelse til det endelige innflygingssegmentet, der 

flyet er konfigurert med landingsklaffer og nedfelt landingsunderstell. Flymekanikken er samme som ved avgang. Den største 

forskjellen er at høyde- og hastighetsprofilen vanligvis er kjent, og at det er motorens skyvekraftnivåer som må anslås for hvert 

segment. Den grunnleggende ligningen for kraftbalansen er: 

 
(B-20) 

  

  

(1) Uansett bør beregningsmodellen være programmert slik at brukeren opplyses om inkonsekvensen. 
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Ligning B-20 kan brukes på to forskjellige måter. Først bestemmes flyets hastighet på begynnelsen og slutten av et segment, 

sammen med nedstigningsvinkel (eller horisontal segmentavstand) samt segmentets start- og slutthøyde. I dette tilfellet kan 

retardasjonen beregnes ved hjelp av: 

 

(B-21) 

der Δs er tilbakelagt strekning på bakken og V1 og V2 innledende og avsluttende bakkehastighet, som beregnes ved hjelp av: 

 

(B-22) 

Ligning B-20, B-21 og B-22 bekrefter at det ved sterk motvind i konstant nedstigningshastighet over en bestemt avstand vil 

kreves mer skyvekraft for å beholde samme retardasjon, mens medvind vil kreve mindre skyvekraft for å beholde samme 

retardasjon. 

I praksis foretas de fleste, om ikke alle retardasjoner under innflyging på tomgangskraft. For den andre måten å bruke ligning  

B-20 på, defineres skyvekraften ved tomgangsinnstilling, og ligningen løses iterativt for å bestemme 1) retardasjon og 2) høyde 

på slutten av retardasjonssegmentet – på samme måte som i forbindelse med akselerasjonssegmentet ved avgang. I dette tilfellet 

kan med- eller motvind gi svært forskjellig retardasjonsstrekning, og noen ganger kan det være nødvendig å redusere ned-

stigningsvinkelen for å oppnå akseptable resultater. 

For de fleste fly er ikke tomgang lik null skyvekraft, og for mange vil den også være en funksjon av flygehastigheten. Dermed 

løses ligning B-20 for retardasjon ved å sette inn en tomgangskraft, som beregnes ved hjelp følgende ligning: 

 
(B-23) 

der (Eidle, Fidle, GA,idle, GB,idle og Hidle) er ANP-databasens koeffisienter for motorens tomgangskraft. 

B11  INNFLYGING FOR LANDING 

Kalibrert flygehastighet ved innflyging for landing, VCA, er forbundet med bruttovekt ved landing gjennom en ligning av samme 

form som ligning B-11, nemlig: 

 (B-24) 

der koeffisient D (kn/√lbf) tilsvarer klaffinnstilling ved landing. 

Korrigert netto skyvekraft per motor under nedstigning langs innflygingsbanen beregnes ved å løse ligning B-12 for 

landingsvekt W og et forhold mellom motstand og løft R som passer for klaffinnstillingen med landingsunderstellet nedfelt. 

Klaffinnstillingen skal være den som vanligvis brukes under faktiske operasjoner. Under innflyging for landing kan glidebanens 

nedstigningsvinkel γ antas å være konstant. For jet- og propelldrevne fly med flere motorer er γ typisk – 3°. For propelldrevne 

fly med én motor er γ typisk – 5°. 

Gjennomsnittlig korrigert netto skyvekraft beregnes ved å invertere ligning B-12 og legge inn K=1,03 for å ta hensyn til 

naturlig retardasjon ved flyging langs en nedstigende flygevei i 8 knops referansemotvind ved konstant kalibrert flygehastighet 

som beregnet ved ligning B-24, dvs. 

 

(B-25) 

 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/389 

 

For andre motvindshastigheter enn 8 knop blir korrigert netto skyvekraft 

 

(B-26) 

Horisontal avstand beregnes ved hjelp av 

 

(B-27) 

(positiv siden h1 > h2 og γ er negativ). 

 _____  
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Tillegg C 

Modellering av lateral spredning av bakkespor 

I mangel av radardata anbefales det å modellere lateral spredning av bakkespor ut fra antakelsen om at spredningen av spor 

vinkelrett på hovedsporet følger en normalfordeling (gaussisk fordeling). Erfaringen har vist at denne antakelsen i de aller fleste 

tilfeller er fornuftig. 

Gitt en gaussisk normalfordeling med et standardavvik S som illustrert i figur C-1, havner ca. 98,8 prosent av alle bevegelser 

innenfor ± 2,5·S (dvs. innenfor en serie med spor med bredden 5·S). 

Figur C-1 

Inndeling av et bakkespor i sju delspor 

(Bredden på serien med spor er fem ganger standardavviket for spredningen av bakkesporet)  

 

En gaussisk fordeling kan normalt modelleres med sju diskrete delspor jevnt fordelt mellom ± 2,5·S-grenser for serien med spor 

som vist i figur C-1. 

I hvilken grad approksimasjonen er i samsvar med virkeligheten, vil imidlertid avhenge av forholdet mellom delsporenes 

spredning og luftfartøyets høyde over dem. Det kan forekomme situasjoner (der sporene ligger i svært liten eller svært stor 

avstand fra hverandre) der det er mer hensiktsmessig å bruke flere eller færre delspor. For få delspor fører til at det oppstår 

«fingre» i konturen. Tabell C-1 og C-2 viser parametrene for en inndeling i 5–13 delspor. Tabell C-1 viser plasseringen av de 

enkelte delspor, mens tabell C-2 inneholder tilsvarende prosentdel av bevegelser på hvert delspor. 

Serie med bakkespor med 

inndelinger 

Fordelings-

funksjon 

Delspor 7 

Flygevei (delspor 1) 

Delspor 5 

Delspor 3 

Delspor 2 

Delspor 4 

Delspor 6 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/391 

 

Tabell C-1 

Plassering av 5, 7, 9, 11 eller 13 delspor 

(Hele bredden av serien med spor (som inneholder 98 % av alle bevegelser) er fem ganger standardavviket) 

Delsporets nummer 

Plassering av delspor for inndeling i 

5 delspor 7 delspor 9 delspor 11 delspor 13 delspor 

12/13     ± 2,31·S 

10/11    ± 2,27·S ± 1,92·S 

8/9   ± 2,22·S ± 1,82·S ± 1,54·S 

6/7  ± 2,14·S ± 1,67·S ± 1,36·S ± 1,15·S 

4/5 ± 2,00·S ± 1,43·S ± 1,11·S ± 0,91·S ± 0,77·S 

2/3 ± 1,00·S ± 0,71·S ± 0,56·S ± 0,45·S ± 0,38·S 

1 0 0 0 0 0 

Tabell C-2 

Prosentdel bevegelser i 5, 7, 9, 11 eller 13 delspor 

(Hele bredden av serien med spor (som inneholder 98 % av alle bevegelser) er fem ganger standardavviket) 

Delsporets nummer 

Prosentdel bevegelser på delsporet, for inndeling i 

5 delspor 7 delspor 9 delspor 11 delspor 13 delspor 

12/13     1,1 % 

10/11    1,4 % 2,5 % 

8/9   2,0 % 3,5 % 4,7 % 

6/7  3,1 % 5,7 % 7,1 % 8,0 % 

4/5 6,3 % 10,6 % 12,1 % 12,1 % 11,5 % 

2/3 24,4 % 22,2 % 19,1 % 16,6 % 14,4 % 

1 38,6 % 28,2 % 22,2 % 18,6 % 15,6 % 
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Tillegg D 

Ny beregning av NPD-data for forhold som avviker fra referanseforholdene 

Bidragene til støynivået fra hvert enkelt segment av flygeveien utledes av NPD-data lagret i den internasjonale ANP-databasen. 

Disse dataene har imidlertid blitt normalisert ut fra gjennomsnittlige atmosfæriske dempingsverdier fastsatt i SAE AIR-1845. 

De atmosfæriske dempingsverdiene er gjennomsnittsverdier som er fastsatt under støysertifiseringsprøving av luftfartøyer i 

Europa og USA. Den store variasjonen i atmosfæriske forhold (temperatur og relativ luftfuktighet) under disse prøvingene 

framgår av figur D-1. 

Figur D-1 

Meteorologiske forhold registrert under støysertifiseringsprøvinger 

FAKTISKE DAGFORHOLD REGISTRERT UNDER SERTIFISERINGSPRØVING 

 

Kurvene i diagrammet i figur D-1 er beregnet på grunnlag av ARP 866A, en industristandardmodell for atmosfærisk demping, 

og viser at det kan være store variasjoner i absorpsjonen av høyfrekvent lyd (8 kHz) alt etter prøvingsforhold (selv om 

variasjonen i samlet absorpsjon vil være mindre). 

TEMPERATUR °C 
LYDDEMPING VED 

8KHz 

FORKLARING 

TOM = 10 M 

FYLT = ØVRE ATMOSFÆRE 

FØR -79 ETTER -79 

USA 

EUROPA 

PROSENT RELATIV LUFTFUKTIGHET 
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Ettersom dempingsverdiene i tabell D-1 er aritmetiske gjennomsnitt, er det ikke mulig å knytte hele oppsettet til en enkelt 

referanseatmosfære (dvs. med spesifikke verdier for temperatur og relativ luftfuktighet). De kan bare betraktes som egenskaper 

ved en rent fiktiv atmosfære – her omtalt som «AIR-1845-atmosfæren». 

Tabell D-1 

Gjennomsnittlig atmosfærisk demping som brukes for å normalisere NPD-data i ANP-databasen 

Midtfrekvens i 1/3-oktavbånd [Hz] Demping [dB/100 m] 
Midtfrekvens i 1/3-oktavbånd 

[Hz] 
Demping [dB/100 m] 

50 0,033 800 0,459 

63 0,033 1000 0,590 

80 0,033 1250 0,754 

100 0,066 1600 0,983 

125 0,066 2000 1,311 

160 0,098 2500 1,705 

200 0,131 3150 2,295 

250 0,131 4000 3,115 

315 0,197 5000 3,607 

400 0,230 6300 5,246 

500 0,295 8000 7,213 

630 0,361 10000 9,836 

Dempingskoeffisientene i tabell D-1 kan betraktes som gyldige for rimelige temperatur- og luftfuktighetsintervaller. For å 

kontrollere om justeringer er nødvendig, bør ARP-866A brukes for å beregne koeffisientene for gjennomsnittlig atmosfærisk 

absorpsjon for den gjennomsnittlige lufthavntemperaturen T og relativ luftfuktighet RH. Dersom det etter en sammenligning 

med verdiene i tabell D-1 anses at det bør foretas en justering, skal følgende metode brukes. 

ANP-databasen inneholder følgende NPD-data for hver effektinnstilling: 

— Høyeste lydnivå i forhold til skråavstand, Lmax(d). 

— Tidsintegrert nivå i forhold til avstand for referanseflygehastighet, LE(d). 

— Uveid referanselydspektrum ved skråavstanden 305 m (1000 fot), Ln,ref(dref) der n = frekvensbånd (fra 1 til 24 for  

1/3-oktavbånd med midtfrekvenser fra 50 Hz til 10 kHz). 

Alle data er normalisert for AIR-1845-atmosfæren.  
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Justering av NPD-kurvene til brukerspesifiserte T- og RH-forhold utføres i tre trinn: 

1.  Først korrigeres referansespektret for å fjerne atmosfærisk demping αn,ref: fra SAE AIR-1845: 

Ln(dref) = Ln,ref(dref) + αn,ref · dref (D-1) 

der Ln(dref) er det udempede spektret ved dref = 305 m og αn,ref er koeffisienten for atmosfærisk absorpsjon for 

frekvensbåndet n hentet fra tabell D-1 (men uttrykt i dB/m). 

2.  Deretter justeres det korrigerte spektret til hver av de ti standardiserte NPD-avstandene di ved hjelp av dempingsverdiene 

for både i) SAE AIR-1845-atmosfæren og ii) den brukerspesifiserte atmosfæren (basert på SAE ARP-866A). 

i)  For SAE AIR-1845-atmosfæren: 

Ln,ref(di) = Ln(dref) – 20,lg(di/dref) – αn,ref · di (D-2) 

ii)  For brukeratmosfæren: 

Ln,866A(T,RH,di) = Ln(dref) – 20,lg(di/dref) – αn,866A(T,RH) · di (D-3) 

der αn,866A er koeffisienten for atmosfærisk absorpsjon for frekvensbåndet n (uttrykt i dB/m) beregnet ved hjelp av SAE 

ARP-866A med temperatur T og relativ luftfuktighet RH. 

3.  Ved hver NPD-avstand di A-veies de to spektrene og summeres i desibel for å bestemme de resulterende A-veide nivåene 

LA,866A og LA,ref, som deretter subtraheres aritmetisk: 

 

(D-4) 

Økningen ΔL er differansen mellom NPD-verdiene i den brukerspesifiserte atmosfæren og referanseatmosfæren. Dette legges 

til ANP-databasens NPD-dataverdi for å beregne justerte NPD-data. 

Når ΔL benyttes for å justere NPD-verdiene for både Lmax og LE, legges det faktisk til grunn at ulike atmosfæriske forhold 

påvirker bare referansespektret og ikke har noen innvirkning på nivå-/tidshistorikken. Dette kan betraktes som gyldig for 

typiske utbredelsesområder og typiske atmosfæriske forhold. 

 _____  
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Tillegg E 

Korreksjon for endelig segment 

I dette tillegget gjøres det rede for beregningen av korreksjonen for endelig segment og den tilhørende energifraksjons-

algoritmen beskrevet i avsnitt 2.7.19. 

E1  GEOMETRI 

Energifraksjonsalgoritmen er basert på lydspredning fra en 90-graders dipolkilde i fjerde potens. En slik kilde har direktivitets-

egenskaper som ligner lyden fra et jetfly, i det minste i den vinkelen som har størst betydning for lydhendelsesnivåer under og 

til siden for luftfartøyets flygevei. 

Figur E-1 

Geometri mellom flygevei og observasjonspunkt O 

 

Figur E-1 illustrerer geometrien for lydens utbredelse mellom flygevei og observasjonspunkt O. Luftfartøyet P flyr i ensartede, 

vindstille luftforhold med konstant hastighet i en rett flygevei med konstant høyde. Banens nærmeste punkt i forhold til 

observasjonspunktet er Pp. Parametrene er 

d avstand fra observasjonspunktet til luftfartøyet, 

dp vinkelrett avstand fra observasjonspunktet til flygeveien (skråavstand), 

q avstanden fra P til Pp = – V · τ, 

V luftfartøyets hastighet, 

t tidspunktet når luftfartøyet er ved punkt P, 

tp tidspunktet når luftfartøyet befinner seg på det punktet som er nærmest observasjonspunktet, dvs. når luftfartøyet befinner 

seg ved punkt Pp, 

τ flygetid = tid i forhold til tiden ved Pp = t – tp, 

ψ vinkelen mellom flygeveien og vektoren til observasjonspunktet. 

Ettersom flygetiden τ til nærmeste punkt i flygeveien er negativ dersom luftfartøyet befinner seg foran observasjonspunktet  

(som i figur E-1), er den relative avstanden q positiv. Idet luftfartøyet flyr forbi observasjonspunktet, blir q negativ.  

Flygevei 
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E2  ESTIMERING AV ENERGIFRAKSJONEN 

Hovedprinsippet bak energifraksjonen er å uttrykke støyeksponeringen E i observasjonspunktet fra et segment på flygevei P1P2 

(med startpunkt P1 og sluttpunkt P2) ved å multiplisere eksponeringen E∞ fra hele den uendelige flygeveien med en enkelt 

faktor – energifraksjons-faktor F: 

E = F · E∞ (E-1) 

Siden eksponeringen kan uttrykkes som en tidsintegral av effektivverdien av (veid) lydtrykknivå, dvs. 

 

(E-2) 

må lydtrykkets effektivverdi, for å kunne beregne E, uttrykkes som en funksjon av kjente geometriske parametrer og 

driftsparametrer. For en 90-graders dipolkilde er formelen 

 
(E-3) 

der p2 og pp
2 er observerte effektivverdier av lydtrykk produsert av luftfartøyet når det passerer punkt P og Pp. 

Dette relativt enkle forholdet har vist seg å simulere støy fra jetfly på en god måte, til tross for de ekstremt komplekse 

mekanismene som er involvert. Størrelsen dp
2/d2 i ligning E-3 beskriver bare den sfæriske spredningen for en punktkilde, med 

uendelig lydhastighet i en ensartet atmosfære uten energitap. Alle andre fysiske virkninger – kildens direktivitet, avgrenset 

lydhastighet, atmosfærisk absorpsjon, dopplereffekt osv. – inngår implisitt i leddet sin2ψ. Denne faktoren fører til at lydtrykkets 

effektivverdi avtar omvendt som d4 – hvorav uttrykket «kilde i fjerde potens». 

Ved å sette inn substitusjonene 

 

kan lydtrykkets effektivverdi uttrykkes som en funksjon av tid (igjen ser man bort fra lydens utbredelsestid): 

 

(E-4) 

Ved å sette dette inn i ligning E-2 og foreta substitusjonen 

 

(E-5) 

kan lydeksponeringen i observasjonspunktet fra flyets passering i tidsintervallet [τ1,τ2] uttrykkes som 

 

(E-6) 

Dette integralet løses som følger: 

 

(E-7) 
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Integrasjon over intervallet [–∞,+∞] (dvs. over hele den uendelige flygeveien) gir følgende uttrykk for samlet eksponering E∞: 

 

(E-8) 

og dermed er energifraksjonen i henhold til ligning E-1 

 

(E-9) 

E3  OVERENSSTEMMELSE MELLOM MAKSIMALE OG TIDSINTEGRERTE PARAMETRER – SKALERT AVSTAND 

En følge av å bruke den enkle dipolmodellen til å bestemme energifraksjonen, er at den forutsetter en bestemt teoretisk 

differanse ΔL mellom hendelsesstøynivåene Lmax og LE. Dersom konturmodellen skal være konsekvent internt, må differansen 

være lik differansen mellom verdiene bestemt ut fra NPD-kurvene. Et problem er at NPD-data er utledet av faktiske 

støymålinger, som ikke nødvendigvis er i samsvar med den forenklede teorien. Teorien må derfor suppleres med en fleksibel 

komponent. Men i prinsippet bestemmes variablene α1 og α2 av geometrien og av luftfartøyets hastighet og gir dermed ikke 

noen ekstra frihet. En mulig løsning er å bruke begrepet skalert avstand dλ, som følger. 

Eksponeringsnivå LE,∞, som i ANP-databasen er oppgitt som en funksjon av dp for referansehastigheten Vref,, kan uttrykkes som 

 

(E-10) 

der p0 er standardreferansetrykk og tref er referansetid (= 1 s for lydeksponeringsnivå, SEL). For faktisk hastighet V blir 

uttrykket 

 

(E-11) 

På samme måte kan høyeste hendelsesnivå Lmax uttrykkes som 

 

(E-12) 

For dipolkilden, ut fra ligningene E-8, E-11 og E-12, og med (fra ligning E-2 og E-8)  , kan differansen 

skrives som 

 

(E-13) 

Dette kan likestilles med verdien av ΔL som er bestemt ut fra NPD-data, bare dersom skråavstanden dp, som er brukt for å 

beregne energifraksjonen, substitueres med en skalert avstand dλ, som beregnes med 

 
(E-14a) 

eller 

 
(E-14b) 

 

med 
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Ved å erstatte dp med dλ i ligning E-5 og bruke definisjonen q = Vτ fra figur E-1, kan parametrene α1 og α2 i ligning E-9 skrives 

(ved å sette q = q1 ved startpunktet og q – λ = q2 ved sluttpunktet for et flygeveisegment av lengde λ) som 

 
(E-15) 

Ettersom den faktiske skråavstanden må erstattes med den skalerte avstanden, blir den 90-graders dipolmodellen i fjerde potens 

mindre enkel. Men ettersom den faktisk kalibreres på stedet ved hjelp av data fra målinger, kan energifraksjonsalgoritmen 

betraktes som halvempirisk snarere enn rent teoretisk. 

______ 

og 
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Tillegg F 

Database over kilder til veitrafikkstøy 

I dette tillegget presenteres databasen over de fleste eksisterende kilder til veitrafikkstøy som skal brukes til å beregne 

veitrafikkstøy etter metoden beskrevet i nr. 2.2 Veitrafikkstøy. 

Tabell F-1 

Koeffisient AR,i,m og BR,i,m for rullestøy og AP,i,m og BP,i,m for motorstøy 

Kategori Koeffisient 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 

AR 79,7 85,7 84,5 90,2 97,3 93,9 84,1 74,3 

BR 30 41,5 38,9 25,7 32,5 37,2 39 40 

AP 94,5 89,2 88 85,9 84,2 86,9 83,3 76,1 

BP – 1,3 7,2 7,7 8 8 8 8 8 

2 

AR 84 88,7 91,5 96,7 97,4 90,9 83,8 80,5 

BR 30 35,8 32,6 23,8 30,1 36,2 38,3 40,1 

AP 101 96,5 98,8 96,8 98,6 95,2 88,8 82,7 

BP – 1,9 4,7 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

3 

AR 87 91,7 94,1 100,7 100,8 94,3 87,1 82,5 

BR 30 33,5 31,3 25,4 31,8 37,1 38,6 40,6 

AP 104,4 100,6 101,7 101 100,1 95,9 91,3 85,3 

BP 0 3 4,6 5 5 5 5 5 

4a 

AR 0 0 0 0 0 0 0 0 

BR 0 0 0 0 0 0 0 0 

AP 88 87,5 89,5 93,7 96,6 98,8 93,9 88,7 

BP 4,2 7,4 9,8 11,6 15,7 18,9 20,3 20,6 

4b 

AR 0 0 0 0 0 0 0 0 

BR 0 0 0 0 0 0 0 0 

AP 95 97,2 92,7 92,9 94,7 93,2 90,1 86,5 

BP 3,2 5,9 11,9 11,6 11,5 12,6 11,1 12 

5 

AR         

BR         

AP         

BP         
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Tabell F-2 

Koeffisient ai og bi for piggdekk 

Kategori Koeffisient 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 
ai 0,0 0,0 0,0 2,6 2,9 1,5 2,3 9,2 

bi 0,0 0,0 0,0 – 3,1 – 6,4 – 14,0 – 22,4 – 11,4 

Tabell F-3 

Koeffisient CR,m,k og CP,m,k for akselerasjon og retardasjon 

Kategori k Cr Cp 

1 

1 = veikryss – 4,5 5,5 

2 = rundkjøring – 4,4 3,1 

2 

1 = veikryss – 4 9 

2 = rundkjøring – 2,3 6,7 

3 

1 = veikryss – 4 9 

2 = rundkjøring – 2,3 6,7 

4a 

1 = veikryss 0 0 

2 = rundkjøring 0 0 

4b 

1 = veikryss 0 0 

2 = rundkjøring 0 0 

5 

1 = veikryss   

2 = rundkjøring   

Tabell F-4 

Koeffisient αi,m og βm for veidekke 

Beskrivelse 

Laveste 

hastighet 

som 

verdien 

gjelder 

for 

[km/t] 

Høyeste 

hastighet 

som 

verdien 

gjelder 

for 

[km/t] 

Kategori 
αm 

(63 Hz) 

αm 

(125 Hz) 

αm 

(250 Hz) 

αm 

(500 Hz) 

αm 

(1 kHz) 

αm 

(2 kHz) 

αm 

(4 kHz) 

αm 

(8 kHz) 
ßm 

Referanse-

veidekke 
— — 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          
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Beskrivelse 

Laveste 

hastighet 

som 

verdien 

gjelder 

for 

[km/t] 

Høyeste 

hastighet 

som 

verdien 

gjelder 

for 

[km/t] 

Kategori 
αm 

(63 Hz) 

αm 

(125 Hz) 

αm 

(250 Hz) 

αm 

(500 Hz) 

αm 

(1 kHz) 

αm 

(2 kHz) 

αm 

(4 kHz) 

αm 

(8 kHz) 
ßm 

1-lags ZOAB 

drensasfalt 
50 130 

1 0,5 3,3 2,4 3,2 – 1,3 – 3,5 – 2,6 0,5 – 6,5 

2 0,9 1,4 1,8 – 0,4 – 5,2 – 4,6 – 3,0 – 1,4 0,2 

3 0,9 1,4 1,8 – 0,4 – 5,2 – 4,6 – 3,0 – 1,4 0,2 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

2-lags ZOAB 

drensasfalt 
50 130 

1 0,4 2,4 0,2 – 3,1 – 4,2 – 6,3 – 4,8 – 2,0 – 3,0 

2 0,4 0,2 – 0,7 – 5,4 – 6,3 – 6,3 – 4,7 – 3,7 4,7 

3 0,4 0,2 – 0,7 – 5,4 – 6,3 – 6,3 – 4,7 – 3,7 4,7 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

2-lags ZOAB 

drensasfalt (fin) 
80 130 

1 – 1,0 1,7 – 1,5 – 5,3 – 6,3 – 8,5 – 5,3 – 2,4 – 0,1 

2 1,0 0,1 – 1,8 – 5,9 – 6,1 – 6,7 – 4,8 – 3,8 – 0,8 

3 1,0 0,1 – 1,8 – 5,9 – 6,1 – 6,7 – 4,8 – 3,8 – 0,8 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

SMA-NL5 40 80 

1 1,1 – 1,0 0,2 1,3 – 1,9 – 2,8 – 2,1 – 1,4 – 1,0 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

SMA-NL8 40 80 

1 0,3 0,0 0,0 – 0,1 – 0,7 – 1,3 – 0,8 – 0,8 – 1,0 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          
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Beskrivelse 

Laveste 

hastighet 

som 

verdien 

gjelder 

for 

[km/t] 

Høyeste 

hastighet 

som 

verdien 

gjelder 

for 

[km/t] 

Kategori 
αm 

(63 Hz) 

αm 

(125 Hz) 

αm 

(250 Hz) 

αm 

(500 Hz) 

αm 

(1 kHz) 

αm 

(2 kHz) 

αm 

(4 kHz) 

αm 

(8 kHz) 
ßm 

Børstet betong 70 120 

1 1,1 – 0,4 1,3 2,2 2,5 0,8 – 0,2 – 0,1 1,4 

2 0,0 1,1 0,4 – 0,3 – 0,2 – 0,7 – 1,1 – 1,0 4,4 

3 0,0 1,1 0,4 – 0,3 – 0,2 – 0,7 – 1,1 – 1,0 4,4 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

Optimert 

børstet betong 
70 80 

1 – 0,2 – 0,7 0,6 1,0 1,1 – 1,5 – 2,0 – 1,8 1,0 

2 – 0,3 1,0 – 1,7 – 1,2 – 1,6 – 2,4 – 1,7 – 1,7 – 6,6 

3 – 0,3 1,0 – 1,7 – 1,2 – 1,6 – 2,4 – 1,7 – 1,7 – 6,6 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

Finbørstet 

betong 
70 120 

1 1,1 – 0,5 2,7 2,1 1,6 2,7 1,3 – 0,4 7,7 

2 0,0 3,3 2,4 1,9 2,0 1,2 0,1 0,0 3,7 

3 0,0 3,3 2,4 1,9 2,0 1,2 0,1 0,0 3,7 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

Bearbeidet 

overflate 
50 130 

1 1,1 1,0 2,6 4,0 4,0 0,1 – 1,0 – 0,8 – 0,2 

2 0,0 2,0 1,8 1,0 – 0,7 – 2,1 – 1,9 – 1,7 1,7 

3 0,0 2,0 1,8 1,0 – 0,7 – 2,1 – 1,9 – 1,7 1,7 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

Harde 

elementer i 

fiskebens-

mønster 

30 60 

1 8,3 8,7 7,8 5,0 3,0 – 0,7 0,8 1,8 2,5 

2 8,3 8,7 7,8 5,0 3,0 – 0,7 0,8 1,8 2,5 

3 8,3 8,7 7,8 5,0 3,0 – 0,7 0,8 1,8 2,5 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          
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Beskrivelse 

Laveste 

hastighet 

som 

verdien 

gjelder 

for 

[km/t] 

Høyeste 

hastighet 

som 

verdien 

gjelder 

for 

[km/t] 

Kategori 
αm 

(63 Hz) 

αm 

(125 Hz) 

αm 

(250 Hz) 

αm 

(500 Hz) 

αm 

(1 kHz) 

αm 

(2 kHz) 

αm 

(4 kHz) 

αm 

(8 kHz) 
ßm 

Harde elemen-

ter, ikke i 

fiskebens-

mønster 

30 60 

1 12,3 11,9 9,7 7,1 7,1 2,8 4,7 4,5 2,9 

2 12,3 11,9 9,7 7,1 7,1 2,8 4,7 4,5 2,9 

3 12,3 11,9 9,7 7,1 7,1 2,8 4,7 4,5 2,9 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

Støysvake 

harde elementer 
30 60 

1 7,8 6,3 5,2 2,8 – 1,9 – 6,0 – 3,0 – 0,1 – 1,7 

2 0,2 0,7 0,7 1,1 1,8 1,2 1,1 0,2 0,0 

3 0,2 0,7 0,7 1,1 1,8 1,2 1,1 0,2 0,0 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

Tynnsjikt A 40 130 

1 1,1 0,1 – 0,7 – 1,3 – 3,1 – 4,9 – 3,5 – 1,5 – 2,5 

2 1,6 1,3 0,9 – 0,4 – 1,8 – 2,1 – 0,7 – 0,2 0,5 

3 1,6 1,3 0,9 – 0,4 – 1,8 – 2,1 – 0,7 – 0,2 0,5 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          

Tynnsjikt B 40 130 

1 0,4 – 1,3 – 1,3 – 0,4 – 5,0 – 7,1 – 4,9 – 3,3 – 1,5 

2 1,6 1,3 0,9 – 0,4 – 1,8 – 2,1 – 0,7 – 0,2 0,5 

3 1,6 1,3 0,9 – 0,4 – 1,8 – 2,1 – 0,7 – 0,2 0,5 

4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5          
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Tillegg G 

Database over kilder til jernbanestøy 

I dette tillegget presenteres databasen over de fleste eksisterende kilder til jernbanestøy, som skal brukes til å beregne 

jernbanestøy etter metoden beskrevet i nr. 2.3 Jernbanestøy. 

Tabell G-1 

Koeffisient Lr,TR,i og Lr,VEH,i for skinnenes og hjulenes ruhet 

Lr,VEH,i 

Bølgelengde 

Bremsetype 

c k n 

Bremsekloss av støpejern 
Bremsekloss av 

komposittmateriale 
Skivebrems 

1 000 mm 2,2 –4,0 –5,9 

800 mm 2,2 –4,0 –5,9 

630 mm 2,2 –4,0 –5,9 

500 mm 2,2 –4,0 –5,9 

400 mm 2,2 –4,0 –5,9 

315 mm 2,2 –4,0 –5,9 

250 mm 2,2 –4,0 2,3 

200 mm 2,2 –4,0 2,8 

160 mm 2,4 –4,0 2,6 

120 mm 0,6 –4,0 1,2 

100 mm 2,6 –4,0 2,1 

80 mm 5,8 –4,3 0,9 

63 mm 8,8 –4,6 –0,3 

50 mm 11,1 –4,9 –1,6 

40 mm 11,0 –5,2 –2,9 

31,5 mm 9,8 –6,3 –4,9 

25 mm 7,5 –6,8 –7,0 

20 mm 5,1 –7,2 –8,6 

16 mm 3,0 –7,3 –9,3 

12 mm 1,3 –7,3 –9,5 

10 mm 0,2 –7,1 –10,1 

8 mm –0,7 –6,9 –10,3 
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Lr,VEH,i 

Bølgelengde 

Bremsetype 

c k n 

Bremsekloss av støpejern 
Bremsekloss av 

komposittmateriale 
Skivebrems 

6,3 mm –1,2 –6,7 –10,3 

5 mm –1,0 –6,0 –10,8 

4 mm 0,3 –3,7 –10,9 

3,2 mm 0,2 –2,4 –9,5 

2,5 mm 1,3 –2,6 –9,5 

2 mm 3,1 –2,5 –9,5 

1,6 mm 3,1 –2,5 –9,5 

1,2 mm 3,1 –2,5 –9,5 

1 mm 3,1 –2,5 –9,5 

0,8 mm 3,1 –2,5 –9,5 

 

Lr,TR,i 

Bølgelengde 

Skinnenes ruhet 

E M 

EN ISO 3095:2013 (godt vedlikeholdt og 

svært jevn) 

Gjennomsnitt for jernbanenettet (normalt 

vedlikeholdt) 

1 000 mm 17,1 11,0 

800 mm 17,1 11,0 

630 mm 17,1 11,0 

500 mm 17,1 11,0 

400 mm 17,1 11,0 

315 mm 15,0 10,0 

250 mm 13,0 9,0 

200 mm 11,0 8,0 

160 mm 9,0 7,0 

120 mm 7,0 6,0 

100 mm 4,9 5,0 

80 mm 2,9 4,0 

63 mm 0,9 3,0 

50 mm –1,1 2,0 

40 mm –3,2 1,0 
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Lr,TR,i 

Bølgelengde 

Skinnenes ruhet 

E M 

EN ISO 3095:2013 (godt vedlikeholdt og 

svært jevn) 

Gjennomsnitt for jernbanenettet (normalt 

vedlikeholdt) 

31,5 mm –5,0 0,0 

25 mm –5,6 –1,0 

20 mm –6,2 –2,0 

16 mm –6,8 –3,0 

12 mm –7,4 –4,0 

10 mm –8,0 –5,0 

8 mm –8,6 –6,0 

6,3 mm –9,2 –7,0 

5 mm –9,8 –8,0 

4 mm –10,4 –9,0 

3,2 mm –11,0 –10,0 

2,5 mm –11,6 –11,0 

2 mm –12,2 –12,0 

1,6 mm –12,8 –13,0 

1,2 mm –13,4 –14,0 

1 mm –14,0 –15,0 

0,8 mm –14,0 –15,0 

Tabell G-2 

Koeffisient A3,i for kontaktfilteret 

A3,i 

Bølgelengde 

Aksellast 50 kN 

– hjuldiameter 

360 mm 

Aksellast 50 kN 

– hjuldiameter 

680 mm 

Aksellast 25 kN 

– hjuldiameter 

920 mm 

Aksellast 50 kN 

– hjuldiameter 

920 mm 

Aksellast 100 kN 

– hjuldiameter 

920 mm 

1 000 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

800 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

630 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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A3,i 

Bølgelengde 

Aksellast 50 kN 

– hjuldiameter 

360 mm 

Aksellast 50 kN 

– hjuldiameter 

680 mm 

Aksellast 25 kN 

– hjuldiameter 

920 mm 

Aksellast 50 kN 

– hjuldiameter 

920 mm 

Aksellast 100 kN 

– hjuldiameter 

920 mm 

315 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

250 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

160 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

120 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

80 mm 0,0 0,0 0,0 –0,2 –0,2 

63 mm 0,0 –0,2 –0,2 –0,5 –0,6 

50 mm –0,2 –0,4 –0,5 –0,9 –1,3 

40 mm –0,5 –0,7 –0,9 –1,6 –2,2 

31,5 mm –1,2 –1,5 –1,6 –2,5 –3,7 

25 mm –2,0 –2,8 –2,5 –3,8 –5,8 

20 mm –3,0 –4,5 –3,8 –5,8 –9,0 

16 mm –4,3 –7,0 –5,8 –8,5 –11,5 

12 mm –6,0 –10,3 –8,5 –11,4 –12,5 

10 mm –8,4 –12,0 –12,0 –12,0 –12,0 

8 mm –12,0 –12,5 –12,6 –13,5 –14,0 

6,3 mm –11,5 –13,5 –13,5 –14,5 –15,0 

5 mm –12,5 –16,0 –14,5 –16,0 –17,0 

4 mm –13,9 –16,0 –16,0 –16,5 –18,4 

3,2 mm –14,7 –16,5 –16,5 –17,7 –19,5 

2,5 mm –15,6 –17,0 –17,7 –18,6 –20,5 

2 mm –16,6 –18,0 –18,6 –19,6 –21,5 

1,6 mm –17,6 –19,0 –19,6 –20,6 –22,4 

1,2 mm –18,6 –20,2 –20,6 –21,6 –23,5 

1 mm –19,6 –21,2 –21,6 –22,6 –24,5 

0,8 mm –20,6 –22,2 –22,6 –23,6 –25,4 
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Tabell G-3 

Koeffisient LH,TR,i, LH,VEH,i og LH,VEH,SUP,i for overføringsfunksjoner 

(Verdiene er uttrykt i lydeffektnivå per aksel) 

LH,TR,i 

Frekvens 

Sporunderlag / type skinneunderlag 

B/S B/M B/H B/S B/M B/H B/H 

Enkle sviller på 

myk mellom-

leggsplate 

Enkle sviller på 

middels stiv 

mellom-

leggsplate 

Enkle sviller på 

hard mellom-

leggsplate 

Doble sviller 

på myk 

mellom-

leggsplate 

Doble sviller 

på middels stiv 

mellom-

leggsplate 

Doble sviller 

på hard 

mellom-

leggsplate 

Tresviller 

50 Hz 53,3 50,9 50,1 50,9 50,0 49,8 44,0 

63 Hz 59,3 57,8 57,2 56,6 56,1 55,9 51,0 

80 Hz 67,2 66,5 66,3 64,3 64,1 64,0 59,9 

100 Hz 75,9 76,8 77,2 72,3 72,5 72,5 70,8 

125 Hz 79,2 80,9 81,6 75,4 75,8 75,9 75,1 

160 Hz 81,8 83,3 84,0 78,5 79,1 79,4 76,9 

200 Hz 84,2 85,8 86,5 81,8 83,6 84,4 77,2 

250 Hz 88,6 90,0 90,7 86,6 88,7 89,7 80,9 

316 Hz 91,0 91,6 92,1 89,1 89,6 90,2 85,3 

400 Hz 94,5 93,9 94,3 91,9 89,7 90,2 92,5 

500 Hz 97,0 95,6 95,8 94,5 90,6 90,8 97,0 

630 Hz 99,2 97,4 97,0 97,5 93,8 93,1 98,7 

800 Hz 104,0 101,7 100,3 104,0 100,6 97,9 102,8 

1 000 Hz 107,1 104,4 102,5 107,9 104,7 101,1 105,4 

1 250 Hz 108,3 106,0 104,2 108,9 106,3 103,4 106,5 

1 600 Hz 108,5 106,8 105,4 108,8 107,1 105,4 106,4 

2 000 Hz 109,7 108,3 107,1 109,8 108,8 107,7 107,5 

2 500 Hz 110,0 108,9 107,9 110,2 109,3 108,5 108,1 

3 160 Hz 110,0 109,1 108,2 110,1 109,4 108,7 108,4 

4 000 Hz 110,0 109,4 108,7 110,1 109,7 109,1 108,7 

5 000 Hz 110,3 109,9 109,4 110,3 110,0 109,6 109,1 

6 350 Hz 110,0 109,9 109,7 109,9 109,8 109,6 109,1 
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LH,TR,i 

Frekvens 

Sporunderlag / type skinneunderlag 

B/S B/M B/H B/S B/M B/H B/H 

Enkle sviller på 

myk mellom-

leggsplate 

Enkle sviller på 

middels stiv 

mellom-

leggsplate 

Enkle sviller på 

hard mellom-

leggsplate 

Doble sviller 

på myk 

mellom-

leggsplate 

Doble sviller 

på middels stiv 

mellom-

leggsplate 

Doble sviller 

på hard 

mellom-

leggsplate 

Tresviller 

8 000 Hz 110,1 110,3 110,4 110,0 110,0 109,9 109,5 

10 000 Hz 110,6 111,0 111,4 110,4 110,5 110,6 110,2 

 

LH,VEH,i 

Frekvens 
Hjul med diameter 

920 mm, ingen måling 

Hjul med diameter 

840 mm, ingen måling 

Hjul med diameter 

680 mm, ingen måling 

Hjul med diameter 

1 200 mm, ingen måling 

50 Hz 75,4 75,4 75,4 75,4 

63 Hz 77,3 77,3 77,3 77,3 

80 Hz 81,1 81,1 81,1 81,1 

100 Hz 84,1 84,1 84,1 84,1 

125 Hz 83,3 82,8 82,8 82,8 

160 Hz 84,3 83,3 83,3 83,3 

200 Hz 86,0 84,1 83,9 84,5 

250 Hz 90,1 86,9 86,3 90,4 

316 Hz 89,8 87,9 88,0 90,4 

400 Hz 89,0 89,9 92,2 89,9 

500 Hz 88,8 90,9 93,9 90,1 

630 Hz 90,4 91,5 92,5 91,3 

800 Hz 92,4 91,5 90,9 91,5 

1 000 Hz 94,9 93,0 90,4 93,6 

1 250 Hz 100,4 98,7 93,2 100,5 

1 600 Hz 104,6 101,6 93,5 104,6 

2 000 Hz 109,6 107,6 99,6 115,6 

2 500 Hz 114,9 111,9 104,9 115,9 

3 160 Hz 115,0 114,5 108,0 116,0 
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4 000 Hz 115,0 114,5 111,0 116,0 

5 000 Hz 115,5 115,0 111,5 116,5 

6 350 Hz 115,6 115,1 111,6 116,6 

8 000 Hz 116,0 115,5 112,0 117,0 

10 000 Hz 116,7 116,2 112,7 117,7 

 

LH,VEH,SUP,i 

Frekvens 

Kjøretøytype 

a 

EU-standard 

50 Hz 0,0 

63 Hz 0,0 

80 Hz 0,0 

100 Hz 0,0 

125 Hz 0,0 

160 Hz 0,0 

200 Hz 0,0 

250 Hz 0,0 

316 Hz 0,0 

400 Hz 0,0 

500 Hz 0,0 

630 Hz 0,0 

800 Hz 0,0 

1 000 Hz 0,0 

1 250 Hz 0,0 

1 600 Hz 0,0 

2 000 Hz 0,0 

2 500 Hz 0,0 

3 160 Hz 0,0 

4 000 Hz 0,0 
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5 000 Hz 0,0 

6 350 Hz 0,0 

8 000 Hz 0,0 

10 000 Hz 0,0 

Tabell G-4 

Koeffisient LR,IMPACT,i for slagstøy 

LR,IMPACT,i 

Bølgelengde Enkel sporveksel/skinneskjøt/skinnekryss/100 m 

1 000 mm 22,4 

800 mm 22,4 

630 mm 22,4 

500 mm 23,8 

400 mm 24,7 

315 mm 24,7 

250 mm 23,4 

200 mm 21,7 

160 mm 20,2 

120 mm 20,4 

100 mm 20,8 

80 mm 20,9 

63 mm 19,8 

50 mm 18 

40 mm 16 

31,5 mm 13 

25 mm 10 

20 mm 6 

16 mm 1 

12 mm –4 



Nr. 78/412 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

LR,IMPACT,i 

Bølgelengde Enkel sporveksel/skinneskjøt/skinnekryss/100 m 

10 mm –11 

8 mm –16,5 

6,3 mm –18,5 

5 mm –21 

4 mm –22,5 

3,2 mm –24,7 

2,5 mm –26,6 

2 mm –28,6 

1,6 mm –30,6 

1,2 mm –32,6 

1 mm –34 

0,8 mm –34 

Tabell G-5 

Koeffisient LW,0,idling for motorstøy 

(Verdiene er uttrykt i lydeffektnivå per kjøretøy) 

LW,0,idling 

Frekvens 

Kjøretøytype 

d d d e e 

Diesellokomotiv  

(ca. 800 kW) 

Diesellokomotiv  

(ca. 2 200 kW) 

Dieseldrevet 

motorvognsett 
Elektrisk lokomotiv 

Elektrisk 

motorvognsett 

 
Kilde A Kilde B Kilde A Kilde B Kilde A Kilde B Kilde A Kilde B Kilde A Kilde B 

50 Hz 98,9 103,2 99,4 103,7 82,6 86,9 87,9 92,2 80,5 84,8 

63 Hz 94,8 100,0 107,3 112,5 82,5 87,7 90,8 96,0 81,4 86,6 

80 Hz 92,6 95,5 103,1 106,0 89,3 92,2 91,6 94,5 80,5 83,4 

100 Hz 94,6 94,0 102,1 101,5 90,3 89,7 94,6 94,0 82,2 81,6 

125 Hz 92,8 93,3 99,3 99,8 93,5 94,0 94,8 95,3 80,0 80,5 

160 Hz 92,8 93,6 99,3 100,1 99,5 100,3 96,8 97,6 79,7 80,5 

200 Hz 93,0 92,9 99,5 99,4 98,7 98,6 104,0 103,9 79,6 79,5 

250 Hz 94,8 92,7 101,3 99,2 95,5 93,4 100,8 98,7 96,4 94,3 

316 Hz 94,6 92,4 101,1 98,9 90,3 88,1 99,6 97,4 80,5 78,3 

400 Hz 95,7 92,8 102,2 99,3 91,4 88,5 101,7 98,8 81,3 78,4 

500 Hz 95,6 92,8 102,1 99,3 91,3 88,5 98,6 95,8 97,2 94,4 

630 Hz 98,6 96,8 101,1 99,3 90,3 88,5 95,6 93,8 79,5 77,7 
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LW,0,idling 

Frekvens 

Kjøretøytype 

d d d e e 

Diesellokomotiv  

(ca. 800 kW) 

Diesellokomotiv  

(ca. 2 200 kW) 

Dieseldrevet 

motorvognsett 
Elektrisk lokomotiv 

Elektrisk 

motorvognsett 

 
Kilde A Kilde B Kilde A Kilde B Kilde A Kilde B Kilde A Kilde B Kilde A Kilde B 

800 Hz 95,2 92,7 101,7 99,2 90,9 88,4 95,2 92,7 79,8 77,3 

1 000 Hz 95,1 93,0 101,6 99,5 91,8 89,7 96,1 94,0 86,7 84,6 

1 250 Hz 95,1 92,9 99,3 97,1 92,8 90,6 92,1 89,9 81,7 79,5 

1 600 Hz 94,1 93,1 96,0 95,0 92,8 91,8 89,1 88,1 82,7 81,7 

2 000 Hz 94,1 93,2 93,7 92,8 90,8 89,9 87,1 86,2 80,7 79,8 

2 500 Hz 99,4 98,3 101,9 100,8 88,1 87,0 85,4 84,3 78,0 76,9 

3 160 Hz 92,5 91,5 89,5 88,5 85,2 84,2 83,5 82,5 75,1 74,1 

4 000 Hz 89,5 88,7 87,1 86,3 83,2 82,4 81,5 80,7 72,1 71,3 

5 000 Hz 87,0 86,0 90,5 89,5 81,7 80,7 80,0 79,0 69,6 68,6 

6 350 Hz 84,1 83,4 31,4 30,7 78,8 78,1 78,1 77,4 66,7 66,0 

8 000 Hz 81,5 80,9 81,2 80,6 76,2 75,6 76,5 75,9 64,1 63,5 

10 000 Hz 79,2 78,7 79,6 79,1 73,9 73,4 75,2 74,7 61,8 61,3 

Tabell G-6 

Koeffisient LW,0,1, LW,0,2, α1, α2 for aerodynamisk støy 

(Verdiene er uttrykt i lydeffektnivå per kjøretøy (for en kjøretøylengde på 20 m)) 

 

Aerodynamisk støy ved 300 km/t 

α1 α2 

50 50 

Frekvens LW,0,1 LW,0,2 

50 Hz 112,6 36,7 

63 Hz 113,2 38,5 

80 Hz 115,7 39,0 

100 Hz 117,4 37,5 

125 Hz 115,3 36,8 

160 Hz 115,0 37,1 

200 Hz 114,9 36,4 

250 Hz 116,4 36,2 

316 Hz 115,9 35,9 

400 Hz 116,3 36,3 
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Aerodynamisk støy ved 300 km/t 

α1 α2 

50 50 

500 Hz 116,2 36,3 

630 Hz 115,2 36,3 

800 Hz 115,8 36,2 

1 000 Hz 115,7 36,5 

1 250 Hz 115,7 36,4 

1 600 Hz 114,7 105,2 

2 000 Hz 114,7 110,3 

2 500 Hz 115,0 110,4 

3 160 Hz 114,5 105,6 

4 000 Hz 113,1 37,2 

5 000 Hz 112,1 37,5 

6 350 Hz 110,6 37,9 

8 000 Hz 109,6 38,4 

10 000 Hz 108,8 39,2 

Tabell G-7 

Koeffisient Cbridge for lydspredning fra strukturer 

Cbridge 

Sporunderlag 

N L 

Hovedsakelig betongbroer eller broer av murverk, uansett 

sporkonstruksjon 

Hovedsakelig stålbroer med ballastert spor 

1 4 
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Tillegg H 

Database over kilder til industristøy 

I dette tillegget presenteres et par eksempler på inngangsverdier for enkelte industristøykilder som kan brukes til å beregne 

industristøy etter metoden beskrevet i 2.4 Industristøy. Ettersom kildene til industristøy er svært spesifikke for hvert 

industriområde, er det innhentet relevante verdier fra lokale, nasjonale og internasjonale databaser eller målinger etter behov. 

Tabell H-1 

Koeffisient LW, LW’ og ΔLW,dir,xyz (x, y, z) for lydeffekt 

ΔLW,dir,xyz (x, y, z)=0 

LW’ uttrykkes som lydeffekt per meter for linjekilder eller per kvadratmeter for arealkilder. 

Beskrivelse Kildetype 
Kildens 

direktivitet 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Sandblåsing 

utendørs, med 

dyse 

Punktkilde Fritt felt 108,77 110,37 112,77 107,77 104,37 98,07 97,07 86,97 

Roterovn Linjekilde Fritt felt 79,27 84,17 86,67 89,27 93,07 93,47 92,07 87,77 

Skipsverft Arealkilde Hemisfærisk 67,17 69,07 74,57 62,17 63,97 66,77 70,97 68,07 

Gassterminal Arealkilde Hemisfærisk 74,17 70,07 65,57 64,17 59,97 57,77 51,97 56,07 
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Tillegg I 

Database over kilder til flystøy – NPD-data 

I dette tillegget presenteres databasen over de fleste eksisterende kilder til flystøy som skal brukes til å beregne flystøy etter 

metoden beskrevet i nr. 2.6 Flystøy. 

Tabell I-1 

Aerodynamiske koeffisienter 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 141–171.] 

Tabell I-2 

Luftfartøyer 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 172–183.] 

Tabell I-3 

Standard prosedyretrinn ved innflyging 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 184–229.] 

Tabell I-4 (del 1) 

Standard prosedyretrinn ved avgang 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 229–353.] 

Tabell I-4 (del 2) 

Standard prosedyretrinn ved avgang 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 354–480.] 

Tabell I-4 (del 3) 

Standard prosedyretrinn ved avgang 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 480–604.] 

Tabell I-4 (del 4) 

Standard prosedyretrinn ved avgang 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 605–676.] 

Tabell I-5 

Standardprofiler for faste punkter 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 677–688.] 

Tabell I-6 

Standardvekter 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 689–707.] 
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Tabell I-7 

Koeffisienter for jetmotorer 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 708–727.] 

Tabell I-8 

Koeffisienter for propellmotorer 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 728.] 

Tabell I-9 

NPD-data (forholdet mellom støy, effekt og avstand)  

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 729–794.] 

Tabell I-10 

Spektralklasser 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 795–801.] 
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Dette avsnittet inneholder tilleggsdata for luftfartøy som benyttes til allmennflyging. 

GASEPF- og GASEPV-data 

Tabell I-11 

GASEPF- og GASEPV-luftfartøytyper 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 802.] 

(Tilhørende spektraldata finnes i ANP-tabellen «Spektralklasser») 

Tabell I-12 

Flygeprofildata ved avgang og ankomst for GASEPF- og GASEPV-luftfartøyer 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 802–804.] 

Tabell I-13 

NPD-data for GASEPF- og GASEPV-luftfartøyer 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 805] 

Data for luftfartøyklasser 

Luftfartøygruppe Eksempler på luftfartøytyper (største tillatte startmasse) 

P 1.0 Dewald Sunny, Flightstar II, Ikarus C42, Quicksilver MXL II, Sherpa, Stratos, Tecnam P92 Echo 

P 1.1 DG-400 (500 kg), Grob 109B (900 kg), H 36 Dimona (800 kg), Scheibe SF 25C (700 kg) 

P 1.2 DR 400/180R (1000 kg), H 36 Dimona (800 kg), PZL-104 «Wilga 35» (1200 kg), Scheibe SF 25  

(700 kg) 

P 1.3 DR 400/180R (1000 kg), Cessna 172N (1000 kg), Piper PA-28- 181 (1200 kg), Piper PA-34-200  

(1900 kg) 

Data om luftfartøyenes ytelse og støyprofil for de fire klassene er gitt i følgende tabeller: 

Tabell I-14 

Data for støygrupper for luftfartøyklasse P 1.0, P 1.1, P 1.2 og P 1.3 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 806.] 

Tabell I-15 

Flygeprofildata ved ankomst og avgang for luftfartøyklasse P 1.0, P 1.1, P 1.2 og P 1.3 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 807.] 

Tabell I-16 

Data for støyprofilpunkter for luftfartøyklasse P 1.0, P 1.1, P 1.2 og P 1.3 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 807–809.] 

Tabell I-17 

NPD-data for luftfartøyklasse P 1.0, P 1.1, P 1.2 og P 1.3 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 809–811.]  
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Helikopter, datasett 1 – ytelse og støyprofil 

Dette omfatter data for fem helikopterklasser basert på MTOM for helikopter: 

Tabell I-18 

Helikopter, datasett 1 – tabell med beskrivelser 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 811.] 

Tabell I-19 

Helikopter, datasett 1 – avgangsprofiler 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 812–813.] 

Tabell I-20 

Helikopter, datasett 1 – ankomstprofiler 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 813–815.] 

Tabell I-21 

Helikopter, datasett 1 – data over støyegenskaper 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 815.] 

Tabell I-22 

Helikopter, datasett 1 – NPD-data (forholdet mellom støy, effekt og avstand) 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 816–817.] 



Nr. 78/420 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Helikopter, datasett 2 – ytelse og støyprofil 

Datasettet inneholder data for tre helikopterklasser basert på største tillatte startmasse 

1.  Lett helikopter (LHEL) MTOM < 3000 kg 

2.  Middelstungt helikopter (MHEL) 3000 kg < MTOM < 6000 kg 

3.  Tungt helikopter (THEL) MTOM > 6000 kg 

Standard flygeprofiler ved ankomst og avgang er satt opp som profiler med faste punkter. Standard flygeprofiler ved avgang 

forutsetter stigning til en konstant flygehøyde på 1000 fot (305 m) for hver helikopterklasse. Dersom den horisontale delen av 

flygingen ved avgang eller ankomst lokalt avviker fra disse verdiene, bør standardprofilene tilpasses lokale forhold. 

Tabell I-23 

Helikopter, datasett 2 – tabell med beskrivelser 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 818.] 

Tabell I-24 

Helikopter, datasett 2 – avgangsprofiler 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 818–819.] 

Tabell I-25 

Helikopter, datasett 2 – ankomstprofiler 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 820–821.] 

Tabell I-26 

Helikopter, datasett 2 – data over støyegenskaper 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 821.] 

Tabell I-27 

NPD-data (forholdet mellom støy, effekt og avstand) for tre helikopterklasser 

[Tabellen er kunngjort i EUT L 168 av 1.7.2015, s. 822–823.] 


