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SAMMENDRAG
Multiconsult er engasjert av Statens vegvesen Region midt for å utarbeide reguleringsplan for nytt kryss med
rundkjøring på E6/Fv17 ved Asphaugen i Nord-Trøndelag. Dette notatet omhandler støy fra vegtrafikk og
støyskjermingstiltak langs vegen. Lokale støytiltak ved berørte boliger må kartlegges nærmere i byggeplanen.
Oppsummering av de viktigste konklusjonene:
-

Støyberegningene viser at 19 boligbygg vil havne i gul støysone i uskjermet situasjon.

-

Det er foreslått langsgående støyskjermingstiltak. Med de foreslåtte tiltakene ligger 15 boliger i gul sone.
Støyskjermingstiltakene består av skjermer samt voll.

-

Forutsatt langsgående skjermingstiltak som foreslått her må 15 boliger i gul støysone kartlegges nærmere i
forhold til lokal skjerming av uteplass og støytiltak i fasade. Endelig løsning for langsgående og lokale
skjermingstiltak må dokumenteres ved byggeplan.

-

Støy fra kontrollplass vil sannsynligvis være tilfredsstillende ved drift av plassen i deler av et døgn samt liten eller
ingen drift i helger. Ved drift opp mot et døgn samt ved drift i helger kan nærmeste boliger nord for plassen få for
høyt støynivå på natt.

-

Det er anbefalt at støy fra kontrollplass tilfredsstiller grenseverdier for støy fra Øvrig industri i T-1442:2016.
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Bakgrunn
Multiconsult er engasjert av Statens vegvesen Region midt for å utarbeide reguleringsplan for nytt
kryss mellom E6 og Fv17 ved Asphaugen i Nord-Trøndelag. Foreliggende notat omhandler støy fra
vegtrafikk, med vurdering av langsgående støyskjermer og kartlegging av hvilke boliger som må
vurderes nærmere i forhold til lokale støytiltak.
Arbeidene som er utført baseres på arbeider med reguleringsplanen til ny E6 på strekningen Selli –
Asphaugen – Trøa. Støyvurderingene er dokumentert i Multiconsult rapport 416474-RIA-RAP-002 1 .
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Beregningsforutsetninger
Beregninger av støynivå fra veg er gjort med beregningsprogrammet CadnaA, versjon 2018, og er
utført etter Nordisk Beregningsmetode for vegtrafikk 2 . Veger og bygninger er modellert som
akustisk harde (lydreflekterende), mens øvrig terreng er antatt akustisk mykt (lydabsorberende).

Terreng og vegmodell
Digitalt kartgrunnlag er mottatt fra oppdragsgiver.
Støyberegningene er utført med vegmodell slik den forelå 11.12.2017.

Beregningssituasjoner
I vegmodellen som støyberegningene er basert på er det inntegnet planlagte voller langs den nye
vegstrekningen. Vollene er inkludert i det som her er omtalt som uskjermet situasjon. Følgende
situasjoner er beregnet:
1. Uskjermet situasjon: Ingen støyskjermingstiltak ut over planlagte voller som er inntegnet i
vegmodellen.
2. Skjermet situasjon: Med foreslåtte langsgående støyskjermingstiltak, herunder voller
forhøyet med støyskjerm samt langsgående støyskjermer.

Planområdet
Planområdet strekker seg fra Asphaugen og ca 590 m forbi krysset med Fv 17. Kryssområdet på
Asphaugen er vist i Figur 1.

Figur 1. Oversikt over kryssområdet på Asphaugen med gammel og ny veg der rundkjøring tilhører ny
plan for kryssing mellom E6 og Fv 17. Utsnitt fra plantegning for veg, 6.12.2017.

2

Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method, Temanord 1996:525.
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Avgrensning av støyberegningsmodellen
Hensikten med støyberegningene ved reguleringsplan er å kartlegge hvilke områder og boliger som
har for høyt støynivå fra ny veg i planområdet i henhold til gjeldende grenseverdier for støy. Ved
byggeplan må det vurderes om støy fra andre kilder, som for eksempel E6 videre ut fra
planområdet, skal inkluderes slik at støytiltakene blir dimensjonert i forhold til det totale
støynivået.
På bakgrunn av dette er veger som støykilder avsluttet i plangrensen i støyberegningsmodellen.

Trafikkgrunnlag
Trafikktallene som er brukt i beregningene er gjengitt i Tabell 1. Trafikkmengden for E6 og Fv 17 er
mottatt fra Statens vegvesen i epost den 27.10.2015. Trafikkmengden på lokalvegen (gamle E6) er
estimert ut i fra antall boliger langs vegstrekningen.

Tabell 1. Trafikktall som er benyttet i støyberegningene.
Veg

ÅDT 2040

Hastighet

Andel tungtrafikk

E6 nord for kryss med Fv 17

3 300

90 km/t

22 %

E6 sør for kryss med Fv 17

8 900

90 km/t

17 %

Fv 17

5 300

80 km/t

14 %

Lokalveg øst for Asphaugen

100

50 km/t

5%

Lokalveg, gamle E6, gjennom
Asphaugen

600

50 km/t

17 %

Lokalveg, gamle E6, vest for
Rungstadvatnet

200

60 km/t

6%

Trafikken for alle veger er fordelt over døgnet med 75/15/10 % på dag/kveld/natt (gruppe 1, typisk
riksveg, i henhold til T-1442).

3

Gjeldende regelverk for støy
Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 3 er lagt
til grunn for støyberegningene. T-1442 er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og
målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som er gitt etter Forurensingsloven og Teknisk
forskrift til Plan- og bygningsloven.
T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan- og
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny
støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet.
Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner:

3



rød sone, nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.



gul sone, er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

T-1442, "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", 3. utgave 2012.
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hvit sone, angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses som
nødvendige
Kriterier for soneinndeling for vegtrafikk og industri er gitt i Tabell 2.

Tabell 2. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.
Støykilde

Støysone
Gul sone
Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og
søndager/helligdager

55  Lden < 65

Veg
Øvrig
industri

-

Rød sone
Utendørs
støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

Utendørs Utendørs støynivå,
støynivå lørdager og
søndager/helligdager

70  L5AF < 85

Lden  65

-

Utendørs
støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07
L5AF  85

Uten impulslyd:

Uten impulslyd:

45  Ln < 55

Lden  65

Lørdag: Lden  60

Ln  55

55  Lden < 65

Lørdag: 50  Lden < 60

60  LAFmax < 80

Le  60

Søndag: Lden  55

LAFmax  85

50  Le < 60

Søndag: 45  Lden < 55

T-1442 angir videre nedre grenseverdi for gul sone som anbefalt støygrense ved planlegging av ny
bebyggelse eller ny støyende virksomhet.

4

Beregningsresultater
Beregnet støysonekart, Lden i 4 m høyde over terreng, for uskjermet situasjon, er vist i vedlegg 1.
Beregningene viser at 19 boliger, ved planområdet, ligger i gul sone i henhold til grenseverdiene i T1442 i uskjermet situasjon. Ingen boliger ligger i rød støysone.

Langsgående støyskjermingstiltak
I henhold til formingsveilederen for prosjektet er det aktuelt å bruke støyskjermer og/eller
støyvoller. Enkelte steder vil det være nødvendig å bruke rene støyskjermer, da en voll krever
forholdsvis mye areal. En skjerm vil også i prinsippet kunne plasseres nærmere vegen enn
toppunktet på en voll, og skjermen vil da få bedre skjermingseffekt enn en voll med tilsvarende
høyde. Bruk av kun skjerm kan derfor være nødvendig for å oppnå nødvendig skjermingseffekt.
Det foreslås langsgående støyskjermingstiltak som angitt i Tabell 3.

Tabell 3. Foreslåtte langsgående støyskjermingstiltak. Oppgitt høyde gjelder i forhold til senterlinje på
ny E6 med mindre annet er angitt.
Strekning

Type tiltak

Høyde*

Kommentar

Profil 2490 – 2800 (profil E6)

Skjerm

3,0 m

Støytiltak vest for E6.

Profil 2530 – 2770 (profil E6)

Skjerm

3,5 m

Støytiltak øst for E6

Profil 20 – 110 (profil Fv 17)

Skjerm

2,0 m

Støytiltak sør for Fv 17.

Profil 2840 – 3360 (profil E6)

Voll

3,0 m

Støytiltak øst for E6

* Angitt som skjermingstiltakets toppunkt over senterlinje veg
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Vedlegg 2 viser beregnet støysonekart, Lden i 4 m høyde over terreng, med de foreslåtte
langsgående støyskjermingstiltakene. Med de langsgående tiltakene vil 15 boliger ligge i gul sone.
Vedlegg 3 viser beregnet støysonekart, Lden i 2 m høyde over terreng. Dette kartet indikerer hvor
mange boliger som har tilgang på uteareal på terreng med tilfredsstillende støynivå uten lokal
skjerming. Om opparbeidede uteplasser for hver enkelt bolig faktisk ligger slik at støynivået er
tilfredsstillende må avklares ved byggeplan.
Flere skjermløsninger er vurdert og forkastet. For eksempel er en støyskjerm mot nord mellom
Asphaugvegen og fremtidig mulig næringsareal testet. Denne er funnet å ikke ha noen god effekt
mot støy fra vegtrafikk før den blir plassert nær boligene og med meget stor høyde. Det er derfor
heller forslått lavere skjerm langs Fv 17.
Skjerm på kanten av skjæring foran Aspåsvegen er vurdert, men for å ha effekt for 2. etasje må
skjermen være mer enn 5 m høy. Dette anses som for høyt og teknisk komplisert til at skjermen
foreslås. Med en lavere skjerm må det uansett gjøres lokale støytiltak på boligene i Aspåsvegen.

Lokale støytiltak
Forutsatt at det bygges langsgående støyskjermingstiltak som foreslått i Tabell 3 må ca 14 4 boliger
kartlegges nærmere i forhold til behov for lokale støytiltak på uteplass og fasader. Disse boligene er
listet opp i Tabell 4. Det understrekes at eventuelle endringer eller justeringer av langsgående
støyskjermingstiltak, vegtrasé eller terreng langs veg, kan medføre at flere eller færre boliger vil
måtte kartlegges i forhold til lokale støytiltak. Så lenge det kan dokumenteres at den enkelte bolig
har tilfredsstillende støynivå fra vegtrafikk innendørs og på utendørs oppholdsareal, så kan
langsgående skjermingstiltak erstattes av lokale tiltak. Det er likevel verdt å merke seg at
langsgående skjermingstiltak vil ha skjermingseffekt for større områder langs vegen, og ikke bare
lokalt ved boligene. Endelig løsning for langsgående og lokale skjermingstiltak må avklares ved
byggeplan.
Tabell 4. Boliger som må kartlegges nærmere i forhold til lokale støytiltak (uteplass og fasader),
forutsatt at foreslåtte langsgående skjermingstiltak bygges.

4

Gnr/Bnr

Adresse

Høyeste lydnivå (Lden)

Støysone

211/10

Asphaugvegen 31

57

Gul

211/20

Asphaugvegen 29

56

Gul

211/37

Aspåsvegen 2

61

Gul

211/38

Aspåsvegen 4

60

Gul

211/39

Aspåsvegen 6

59

Gul

211/40

Aspåsvegen 8

58

Gul

211/41

Aspåsvegen 10

59

Gul

211/42

Aspåsvegen 12

59

Gul

211/43

Aspåsvegen 14

59

Gul

214/6

Oksåsvegen 16

59

Gul

214/7

Oksåsvegen 2

59

Gul

216/2

Oksåsvegen 17

61

Gul

26 boliger totalt langs hele ny E6 Selli.Asphaugen-Trøa må kartlegges. Se Multiconsult rapport 416474-RIA-RAP-002.
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Gnr/Bnr

Adresse

Høyeste lydnivå (Lden)

Støysone

216/9

Oksåsvegen 18

61

Gul

217/2

Svenningvegen 32

57

Gul

Kontrollplass ved Asphaugen
Det er foreløpig ikke kjent hvilket omfang driften ved kontrollplassen får eller hvordan den skal
utformes med tanke på plassering av aktiviteter og bygg. Det er derfor bare foretatt
overslagsberegning med den antatt mest støyende kilden som vil være i drift på kontrollplassen.
Det antas at lastebiler med kjøleaggregater med dieseldrift er den mest støyende aktiviteten.
Dersom 2 biler med slike aggregat står parkert midt på området og er i drift et helt døgn er
beregnet støynivå som vist i figur 2 og 3.
Døgnekvivalent støynivå, Lden, vil antakelig være tilfredsstillende på hverdager. Ved eventuell drift i
helger kan grenseverdiene for lørdag og søndag overskrides.
Nattekvivalent støynivå, Ln, kan være for høyt for to boliger mot nord.
En eventuell skjerming av boliger i området rundt kontrollplassen med støyskjerm eller voll rundt
kontrollplassen vil medføre stor høyde på tiltaket (mer enn 3 m). Imidlertid vil det med mindre drift
enn det som er lagt til grunn i beregningen, og ingen eller liten drift i helger, sannsynligvis være
tilfredsstillende uten støytiltak rundt kontrollplassen.
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Figur 2: Lden, 4 m over bakke. Gul sone 55 - 65 dB, Rød sone ≥ 65 dB.
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Figur 3: Ln, 4 m over bakke. Gul sone 45 - 55 dB, Rød sone ≥ 55 dB.

Det foreslås at følgende reguleringsbestemmelse legges inn om støy fra kontrollplass:


Støy fra kontrollplass skal ikke overstige anbefalte grenseverdier for Øvrig industri i T1442:2016.
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Vedlegg 1. Støysonekart. Uskjermet 4 m over terreng
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Vedlegg 2. Støysonekart. Med langsgående skjermingstiltak 4 m over terreng
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Vedlegg 3. Støysonekart. Med langsgående skjermingstiltak 2 m over terreng
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