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1

Bakgrunn
I forbindelse med utbygging av gang- og sykkelveg på en 1 km lang delstrekning langs Fv. 311
Osloveien og Brevikveien har Sweco på oppdrag fra Statens Vegvesen utført kartlegging av støy fra
vegtrafikk. Beregningene er utført med forventede trafikktall i år 2037.
Hensikten med beregningene er å vise hvordan gjeldende bestemmelser for støy møtes for
støyømfintlig bebyggelse i nærheten Fv. 311 etter oppgradering av veg.

2

Situasjon
Oversiktskart over reguleringsområdet med omkringliggende steder er vist i Figur 1. Reguleringsområdet er vist i Figur 2

Figur 1: Reguleringsområde med omgivelser. (kilde finn.no)
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Figur 2: Oversikt over reguleringsområde (kilde: Statens vegvesen)

3

Regelverk og grenseverdier

3.1

Støyindikatorer
Lden

A-veid ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB /
5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs oppholdsplasser og utenfor rom
med støyfølsomt bruksformål. Immisjonspunkter beregnet foran fasader er uten
refleksjoner fra ”egen fasade”. Lydnivå på oppholdsplasser er også beregnet uten
refleksjon fra ”egen fasade”.

L5AF

A-veid lydnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som overskrides av 5 % av
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold
til antall hendelser. Gjelder utenfor soverom på natt kl. 23-07. Immisjonspunkter beregnet
foran fasader er uten refleksjoner fra ”egen” fasade.

LpAeq24h

Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. Benyttes for
innendørs lydnivå.
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LAFmax

3.2

Maksimale lydnivå ved passering, målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms. Benyttes
for innendørs lydnivå.

Anleggsfasen
Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T1442/2016) oppgir grenseverdier for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, se Tabell
6
Grensene gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker, for lengre driftstid skjerpes
grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 1 med verdiene vist i Tabell 7
Tabell 1: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. For lengre driftstid enn 6 uker
skjerpes grensene for dag og kveld. Grensene gjelder frittfelt ekvivalent lydtrykknivå utenfor rom med
støyfølsom bruk.

Bygningstype

Boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner
Skole, barnehage

Dag
(LpAeq12h 07-19)

Kveld
(LpAeq4h 19-23)
Søn- / helligdag
(LpAeq16h 07-23)

Natt
(LpAeq8h 23-07)

65

60

45

60 i brukstid

Tabell 2: Korreksjon av grenseverdiene for dag og kveld som følge av anleggsperiodens eller
driftsfasens lengde.

Anleggsperiodens eller driftsfasens
varighet

Grenseverdiene for dag og kveld
i Tabell 1 skjerpes med:

Fra 0 til og med 6 uker

0 dB

Fra 7 uker til og med 6 måneder

3 dB

Mer enn 6 måneder

5 dB

Arbeider om natten bør ikke forekomme. Ved arbeid i nattperioden bør maksimalt lydnivå ikke
overskride ekvivalentnivå med mer enn 15 dB, det vil si 45 + 15 = 60 dB. I tillegg bør støygrensene
skjerpes med 5 dB dersom arbeidene har karakteristiske trekk av impulslyd eller rentoner.
Som hovedregel skal grenseverdier for utendørs lydnivå benyttes. Ved arbeid i samme
bygningskropp eller der høyt utendørsnivå bare kan avbøtes med isoleringstiltak, gjelder grensene
i Tabell 8 innendørs. Disse korrigeres ikke for langvarige arbeider.
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Tabell 3: Anbefalte støygrenser innendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent
lydtrykknivå i rom med støyfølsom bruk.

Bygningstype

Dag
(LpAeq12h 07-19)

Kveld
(LpAeq4h 19-23)
Søn- / helligdag
(LpAeq16h 07-23)

Natt
(LpAeq8h 23-07)

40

35

30

Boliger, fritidsboliger,
overnattingsbedrifter, sykehus,
pleieinstitusjoner
Arbeidsplass med krav om lavt
lydnivå

45 i brukstid

Svært støyende arbeid som spunting, pigging og sprengning i nærføring av boliger bør varsles til
berørte i forkant av oppstart. Vibrasjoner som følge av massetransport, sprengninger og annen
transport bør vurderes under anlegget. Ved komprimering bør man ved bruk av tungt
vibrasjonsutstyr ta hensyn til rystelsesskader som kan oppstå på bygninger i nærheten.

3.3

Grenseverdier for utendørs lydforhold
Anbefalte grenseverdier for trafikkstøy (veg og bane) i støyretningslinjen T-1442/2016 er vist i Tabell
6
Tabell 4: Utdrag fra T-1442/2016: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse for vegtrafikkstøy. Alle tall er "frittfelt" A-veid lydnivå i dB

Kilde

Støynivå på uteareal og utenfor
vinduer til rom med støyfølsomt
bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt (kl. 23-07*)

Vegtrafikk

55 Lden

70 L5AF*

Bane

58 Lden

75 L5AF*

*) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt
Resultatene er presentert som støysoner. Støysonegrensene for vegtrafikk er gjengitt i Tabell 5.
Tabell 5: Utdrag fra T-1442/2016: Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy. Alle tall er "frittfelt" A-veid
lydnivå i dB

Gul sone

Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattperioden (kl.
23-07*)

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattperioden
(kl. 23-07*)

Vegtrafikk

55 Lden

70 L5AF*

65 Lden*

85 L5AF*

Bane

58 Lden

75 L5AF*

68 Lden*

90 L5AF*

Kilde

*) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr natt
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Lydnivå (Lden) i området 55–65 dB klassifiseres som gul sone. Dette er en vurderingssone hvor
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det
bør i gul sone utvises varsomhet med å tillate etablering eller utvidelse av støyfølsom bebyggelse
Rød sone markerer lydnivå (Lden) over 65 dB. Områder i rød sone er ikke egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

3.4

Statens vegvesens eget skriv om praktisering av T-1442
Statens vegvesen har utarbeidet et eget notat for ”Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens
vegvesen” som gir klare føringer for hvordan T-1442 skal tolkes/praktiseres. Dette kommer som et
tillegg til de generelle retningslinjene gjengitt over. Østfold fylkeskommune vedtok 4. desember
2013 at tilsvarende praktisering også skal gjelde for fylkesveger. Bygg oppført etter 1987 da
innendørs støykrav i Teknisk forskrift NS 8175 trådde i kraft, tilbys ikke avbøtende støytiltak.
Prosjektet klassifiseres som et miljø- og sikkerhetstiltak, noe som innebærer at støytiltak skal
gjennomføres dersom:
- Utendørs støy:
•
Støynivå på uteplass er helt eller delvis i rød støysone. Nivået skal da reduseres
under nedre grenseverdi for gul støysone.
•

Støynivå på hoveduteplass er mellom Lden = 55 – 65 dB og samtidig øker med 3 dB eller mer
som følge av prosjektet. Nivået skal da reduseres under nedre
grenseverdi for gul støysone.

- Innendørs støy:
•
Utendørs støynivå er over Lden = 65 dB ved fasade og innendørs støynivå
samtidig er over LpAeq24= 35 dB. Nivået reduseres under LpAeq24= 30 dB.
Trafikken framskrives 20 år fram i tid for både eksisterende og planlagt veg. Støytiltak vurderes for
boligene som oppfyller kriterier ovenfor fra ny veg alene, men dimensjoneres etterfølgende for total
trafikkbelastning, det vil si også inkludert tog og veg utenfor planområdet.

3.5

Kommuneplanbestemmelser
Moss kommuneplan 2011-2022 legger T-1442 til grunn ved behandling av støy i arealplanlegging, I
henhold til T-1442 og tilhørende veileder M-128 skal anleggseier eller tiltakshaver sørge for
oppdatering av støysonekart og utføre støydempende tiltak hvis det skjer vesentlige endringer i
støyutslipp fra kilden eller i dette tilfelle veg. Et anbefalt minimum for når kartene bør revideres og
støydempende tiltak bør utføres er at ekvivalent lydnivå endres med 3 dB eller mer.

4

Beregningsgrunnlag

4.1

Metode
Det er utarbeidet en beregningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag levert av Statens vegvesen.
Området er modellert basert på tegninger og perspektivoversikt fra oppdragsgiver.
Markdempning er satt til 1 (”myk mark") på terreng utenfor veg. For bygninger er det antatt
absorpsjonsfaktor α=0,21 (tilsvarer et refleksjonstap på 1 dB). Beregningene er utført ved bruk av
Nordisk beregningsmetode for veg- og togtrafikkstøy, med beregningsprogrammet CadnaA (versjon
2017). Se Tabell 6 for parametere brukt i beregningen.
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Tabell 6: Viktigste beregningsparametre

Egenskap

4.2

Verdi

Refleksjoner

1. ordens1

Markabsorpsjon

1 ("myk mark")

Refleksjonstap bygninger

Absorpsjonskoeffisient 0,21

Søkeavstand

1000 m

Kjørehastighet, veger

Se Tabell 7

Beregningspunktenes
høyde over terreng

1,5 m (støysoner)

Oppløsning støysonekart

5 x 5m

Vegtrafikk
Trafikktall (ÅDT og tungtrafikkandel) er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (Statens vegvesen). For
fremtidig situasjon (år 2037) er trafikken fremskrevet med Vegdirektoratets prognoser for Østfold og
Akershus. Døgnfordelingen av trafikken langs Osloveien og Brevikveien er basert på fordelingen for
gruppe 2 i M-128 (Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016))
gjeldende for tettbebyggede strøk. E6 er basert på Gruppe 1 for typisk riksveg. Trafikktall finnes i
Tabell 7.
Tabell 7: Trakfikktall ÅDT - Årsdøgngjennomsnitt fremskrevet til 2037

2016

2037

Veg

ÅDT

Tungtrafikk

ÅDT

Tungtrafikk Hastighet

FV 311 Brevikveien

4242

7%

5 428

9%

40 km/t

FV 311 Osloveien HP1
m4994 - 5585

1270

8%

1 625

10 %

60 km/t

FV 311 Osloveien HP1
m4994 - 5585

1270

8%

1 625

10 %

60 km/t

FV 311 Osloveien HP1
m3500 -4994

5730

8%

7 333

10 %

60 km/t

E6 nord*)

34000

15 %

45217*)

18 %

110 km/t

E6 sør

33019

15 %

42 261

19 %

110 km/t

*) Fremskrevet etter prognoser for Akershus

1

n. ordens refleksjoner: Lydrefleksjoner via n bygning(er) eller skjerm(er).
2. ordens
lydrefleksjon
1. ordens
lydrefleksjon

Direktelyd

Veg
dfdfdddddddddddddddd
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4.3

Togtrafikk
Østfoldbanen vestre går forbi planområdet, og er relevant for konsekvensutredningen med tanke på
dimensjonering av støydempende tiltak.
Opplysninger om togtrafikk på Østfoldbanen vestre er hentet fra Bane NORs nettsider og er fra 2011.
Det er både person- og godstogtrafikk. Trafikken er illustrert med gjennomsnittlig antall togmeter i
døgnet i Tabell 8.
Tabell 8: Togtrafikken forbi reguleringsområdet

Togtype
Strekning
Kambo
Sonsveien
Hastighet (km/t)
Kambo
Sonsveien
Hastighet (km/t)

4.4

BM70 - persontog
Dag
Kvel Natt
307
12
81
159
Godstog - EL
Dag
Kvel Natt
1084
107
851
90

BM72 - Persontog
Dag
Kvel Natt
2309
659
561
159
Godstog - Diesel
Dag
Kvel Natt
750
81
562
90

BM73 - Persontog
Dag
Kvel Natt
2344
761 648
159

EL18- Persontog
Dag Kvel Natt
540
3
1
159

Bygninger
Kartfesting av boliger og andre bygninger med støyfølsomt bruksformål er basert på data i kartverket.
Bestemmelse av bygningstype er også basert på informasjon i kartdata.
Beregningspunkter er påsatt alle fasader i alle relevante etasjehøyder.
Beregningspunkter for øverste etasje er satt 2 m under høyeste punkt på bygningen (vanligvis
mønelinje). Øvrige etasjer er påsatt beregningspunkter i 2,65 m avstand under øverste etasje, se
eksempel i Figur 3.
Fasadepunkter er beregnet etter at høyden av byggene er løftet til konstant høyde tilsvarende til
mønehøyde. Selv om byggene inneholder kun 2 etasjer egnet for beboelse så utgjør fasadepunkter
3.etasje lydnivåer på tak/skråtak som også har et bidrag til innendørs lydnivå. Dette er relevant i
beregningene av eventuelle fasadetiltak for å tilfredsstille krav til innendørs lydnivå.
Alle fasader med lengde over 2 m (horisontalt) er påsatt beregningspunkter. Ved lengder over
12 meter påsettes flere beregningspunkter.
Møne
2,00

2,65
Gesims

2,65
2,65
2,65

= Beregningspunkt

Figur 3: Eksempler plassering av beregningspunkter på fasade.
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5

Beregningsresultater

5.1

Støysonekart
Støysonekartene for reguleringsområdet viser støyindikatoren Lden. Støysonekart X001 er beregnet
med trafikk for år 2037 med dagens vegsystem. Støysonekart X101 er beregnet for ny veg med
gang- og sykkelveg. Tabell 9 viser boliger med lydnivåer tilsvarende rød støysone fra ny veg
svarende det som er vist i støysonekart X101. Disse er gjenstand for tiltaksvurdering, i første
omgang i form av langsgående skjermingstiltak mot veg.
Tabell 9: Boliger med lydnivå Lden på fasade over 65 dB fra fremtidig veg. Disse bør vurderes for fasadetiltak
med tanke på krav til innendørs lydnivå.

GNR/BNR

Høyest beregnede
lydnivå Lden (dB) på
fasade

3/1345 / Osloveien 333

69

3/1341 / Osloveien 319

67

3/1331 / Osloveien 300

67

3/1334 / Osloveien 302

65

3/1336 / Osloveien 304

67

3/1339 / Osloveien 311

65

GNR/BNR 3/3012 – Kaptein Storms vei 33 A-F bestående av 6 boenheter viser også lydnivå over
65 dB, men er oppført etter 1987, da støykravene i teknisk forskrift trådde i kraft og er derfor ikke
gjenstand for tiltaksvurdering.
GNR/BNR 3/1341 skal ha fått tilbygg mot veg i 2008. Dette vil avdekkes gjennom befaring i neste
planfase. Dersom det er tilfellet skal denne delen av bygget ikke vurderes for støytiltak med samme
argument som for 3/3012.
Figur 4 viser fordeling av boenheter i gul og rød støysone innenfor planområdet for dagens situasjon
og fremtidens situasjon uten støyreduserende skjermingstiltak gjeldende for alle veger, det vil si
vegprosjektet med tilstøtende veger.
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Figur 4: Omreguleringens konsekvens for lydnivåer for eksisterende boenheter, trafikk gjelder bidrag fra alle
veger. GNR/BNR 3/3012 bestående av 6 boenheter or også med på grafen, selv om de ikke inngår i
tiltaksvurderingen.

Beregninger viser at ingen boenheter med lydnivåer tilsvarende gul støysone med dagens veg får
mer enn 3 dB økning i lydnivå som konsekvens av ny veg.
Støysonekart X102 viser fremtidig situasjon total trafikkbelastning, henholdsvis ny veg med gangog sykkelveg og for tilstøtende veger og bane.
Tabell 9 viser lydnivå på alle etasjer på mest støyutsatte side for dagens veger som vist i kart
X001 og fremtidig situasjon med oppgradert veg og bane som vist i kart X102.
Tabell 9: Lydnivåer alle etasjer på mest støyutsatte side. Beregnet med trafikktall 2037.

Høyeste beregnede lydnivå Lden(dB) på fasade for etasjer
GNR/BNR/Adresse

3/1345 /
Osloveien 333
3/1341 /
Osloveien 319
3/1331 /
Osloveien 300
3/1334 /
Osloveien 302
3/1336 /
Osloveien 304
3/1339 /
Osloveien 311

5.2

Etasje
Dagens veger (X001)

Fremtidens situasjon med
ny veg og total trafikk
belastning (X102)

68
69
69
66
67
67
67
68
68
65
65
65
67
67
62
65
66

68
69
69
66
67
67
66
68
68
65
65
66
67
67
62
65
66

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3

Tiltaksvurderinger i prosjektet
Følgende prinsipper legges generelt til grunn for støyskjerming
•

Støyskjermingstiltak skal minimeres, skal vurderes opp mot kost-/nytte effekt.

•

Støyskjerming skal i hovedprinsipp være lokal skjerming der det finnes få hus

•

Bruk av langsgående tiltak kan vurderes der det finnes mange hus

•

Det skal ikke bygges støyvoller/støyskjermer på dyrket mark
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Videre vurderingskriterier / forhindringer for muliggjørelse av støyskjerming vil være:
•

Terreng (det er komplisert å skjerme boenheter som ligger på samme høyde eller høyere i
terreng enn veg)

•

Sikkerhets- og siktsone langs veg.

•

Inn- / avkjørsler til/fra eiendommer

•

Avstand mellom skjerm og bolig

•

Praktiske hensyn som sikt og estetikk for beboere.

I tillegg er kriteriet for å innføre langsgående skjermingstiltak i prosjektet at uteareal samt lydnivå på
fasade reduseres til under grenseverdi til gul sone (Lden= 55 dB) som følge av tiltaket.
Med utgangspunkt i de generelle kriterier var langsgående skjermingstiltak foreløpig kun relevant for
3/1339 og 3/1341. Støyskjermen 3/1339 og 3/1341 ble dimensjonert med høyde 2,5 meter over
vegbane i et forsøk på å redusere lydnivå på bakkeareal, inngangspartier og 1.etasjes støyutsatte
fasade mot veg.
Skjermingstiltaket vil redusere lydnivå på uteområde GNR/BNR 3/1339 og GNR/BNR 3/1341 og hele
fasade tilhørende GNR/BNR 3/1339 til under grenseverdi for rød sone, men dette vurderes ikke til å
være tilstrekkelig, da lydnivåene ifølge kriteriene i prosjektet skal reduseres til under grenseverdi til
gul sone (Lden= 55 dB).

6

Oppsummering
Ingen boenheter viser en lydnivåøkning på 3 dB eller mer som konsekvens av oppgradering av
vegen.
Langsgående skjermingstiltak er vurdert for to boliger med utgangspunkt i kriteriene beskrevet i
kapittel 5.2. Konklusjonen av vurderingen er at langsgående skjermingstiltak ikke har nok
støyreduserende effekt. Ingen av de to boliger får redusert lydnivå på uteområde eller på fasade til
under grenseverdi til gul støysone (Lden= 55 dB) som resultat av tiltaket. Som følge av dette skal
lokale skjermingstiltak vurderes for alle 6 boliger listet i Tabell 9. Fasadetiltak skal vurderes for å
sikre overholdelse av krav til innendørs lydnivå.
Både lokale skjermingstiltak og fasadetiltak avgjøres etter befaring på stedet. Eventuelle fasadetiltak
dimensjoneres etter registrering av bygningskonstruksjoner og beregning av innendørs lydforhold.
Dersom det er behov for fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende ventilasjon i henhold til teknisk
forskrift til plan- og bygningsloven
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Øvrige vedlegg:
Støysonekart – X001 – Dagens situasjon
Støysonekart – X101 – Fremtidig situasjon ny GS-veg
Støysonekart – X102 – Fremtidig situasjon alle veger og tog
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