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SAMMENDRAG 
Det er beregnet støy på fasader og uteoppholdsarealer for boliger som ligger i 
nærhet til ny veitrasé mellom Ambjørnrød og Pettersand. Resultatene 
sammenlignes opp mot situasjonen før åpning av ny veitrasé, trafikktall fra 
2016.  

Boligene i Pettersand vil få økt støynivå på mer enn 3 dB som følge av åpning av 
ny veitrasé. Det er for øvrig kun én bolig som får støynivå marginalt over 
anbefalt grenseverdi på fasade og uteoppholdsplass. Støyavbøtende tiltak for 
veranda må vurderes. 

Boliger langs Ambjørnrødveien vil ha mest støyutsatte fasade i gul støysone 
både før og etter åpning av ny veitrasé. Støyøkningen er for øvrig mindre enn 3 
dB for disse boligene (ca. 1 dB), og det anses ikke som utløsende for støytiltak.  

Det forutsettes mindre enn 10 busspasseringer på natt (kl. 23-07) i 
Ambjørnrødveien og Pettersand. Krav til maksimalt støynivå vil derfor ikke være 
gjeldende.  

Innendørs støynivå i alle boligene vil sannsynligvis være ivaretatt, forutsatt 
vinduer av normal kvalitet og at de er normalt vedlikeholdt. 

Støyvurderingene og betraktninger av maksimalt støynivå bør revideres dersom 
antall bussavganger/-passeringer endres vesentlig fra det som er forutsatt i 
denne rapporten, spesielt i nattperioden.  

1 BAKGRUNN 

I forbindelse med anleggsarbeid i en adkomstvei til deler av boligområdet 
Pettersand i Fredrikstad høsten 2015, ble det etablert en midlertidig veitrasé 
over til Ambjørnrød som ga ny adkomst til/fra boligområdet. Etter at 
anleggsarbeidet var ferdig ble det bestemt at bruken av veitraséen for 
alminnelig trafikk skulle videreføres. 

COWI er engasjert av Fredrikstad kommune til å detaljregulere den nye 
veitraséen, og vurdere konsekvensene av den nye veitraséen med tanke på 
støyforhold for nærliggende bebyggelse. Det er i utgangspunktet tenkt at ny 
veitrasé også skal benyttes som bussforbindelse i tillegg til normal biltrafikk. 

Lokaliseringen av den nye veitraséen er vist i Figur 1.  
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Figur 1: Ny veitrasé mellom Pettersand og Ambjørnrød, åpen for trafikk høsten 2016. 

2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 

2.1 Definisjoner 

Lden – tidsmidlet dag-kveld-nattnivå 

A-veid ekvivalent støynivå over et døgn (day-evening-night) med 10 dB ekstra 
tillegg på natt kl. 23–07, og 5 dB ekstra tillegg på kveldstid kl. 19–23. Beregnes 
som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over ett år. 

L5AF – statistisk maksimalnivå 

Statistisk maksimalt (øyeblikkelig) A-veid lydtrykknivå som overskrides av 5 % 
av hendelsene. 

LpA,T – tidsmidlet lydtrykknivå 

Et mål på det A-veide gjennomsnittlige (ekvivalente) nivået for varierende støy 
over en bestemt tidsperiode T. Tidsperioden T skal gjenspeile brukstiden, for 
eksempel 1/2 time, 8 timer, 24 timer. 

LAF,max – maksimalt lydtrykknivå 

Et mål for de høyeste toppene i et varierende støybilde, målt med tidskonstant 
"Fast". Størrelsen er en øyeblikksverdi. 

ÅDT – årsdøgntrafikk 
Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, regnet over et år. 
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2.2 Utendørs støynivå 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012, angir anbefalte grenseverdier for utendørs 
støynivå. Kriterier for inndeling av rød og gul støysone er angitt i Tabell 1. 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling iht. T-1442/2012 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå 

i nattperioden  

kl 23-07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå  

i nattperioden  

kl 23-07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle 
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med 
tilfredsstillende støyforhold. 

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til 
støyfølsomme bruksformål, og hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse skal unngås. 

For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. For øvrige 
områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til 
støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i 
teknisk forskrift. 

Retningslinjens grenseverdier ved etablering av ny støyende virksomhet er 
gjengitt i Tabell 2. Støyfølsom bebyggelse omfatter boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. For andre typer 
bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefalte verdier for utendørs 
støynivå.  

Tabell 2: Høyeste anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet. Tall 

oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og 

utenfor vinduer til rom med 

støyfølsom bruksformål  

Støynivå utenfor 

soverom,  

natt kl. 23 - 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 

› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den 
enkelte boenhet. 

› Krav til maksimalt støynivå L5AF i nattperioden gjelder der det er mer enn 
10 hendelser per natt som overskrider grenseverdien, og ikke 
enkelthendelser. 
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I veilederen til T-1442 (M-128) er det gitt presiseringer av ambisjonsnivået. 
Medfører ny situasjon en økning av støynivå på mer enn 3 dB, og anbefalte 
grenseverdier overskrides, bør tiltakshaveren gjennomføre avbøtende tiltak for å 
tilfredsstille grenseverdiene.  

2.3 Innendørs støynivå 

For innendørs støynivå henviser retningslinjen T-1442 til grenseverdier for 
lydklasse C i NS 8175 "Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike 

bygningstyper". Grenseverdier for lydklasse C i NS 8175:2012 er minimumskrav 
for å oppfylle teknisk forskrift, TEK 10. 
 
Innendørs grenseverdi for støy fra utendørs lydkilder er vist i Tabell 3.  

Tabell 3: Utdrag fra NS 8175:2012. Høyeste grenseverdier for innendørs lydnivå fra 

utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Lydklasse C 

Boliger 

I oppholds- og soverom 
Lp,A,24h ≤ 30 dB 

Boliger 
I soverom  

Lp,AFmax 
natt, kl. 23 – 07 

≤ 45 dB 

 
Kravet til maksimalt lydtrykknivå Lp,AFmax gjelder steder med stor trafikk om 
natta, ti hendelser eller flere, og ikke enkelthendelser. 

3 STØYBEREGNINGER 

3.1 Grunnlag og beregningsmetode 

Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 
veitrafikkstøy ved bruk av støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 4.6. 
Digitalt kartgrunnlag fra 2015 er benyttet som grunnlagsmateriale i 
støyberegningsmodellen.  
 
Støysonekartene er beregnet i høyde 4 meter over terreng i tråd med T-
1442/2012, mens støynivå på fasader er beregnet for hver etasje. Det gjøres 
oppmerksom på at en beregningshøyde på 4 meter vil være konservativt for å 
vurdere støynivå på uteoppholdsarealer på bakkeplan. Ved eventuell 
detaljprosjektering kan det velges lavere beregningshøyde, eksempelvis 1,5 – 2 
meters høyde.  
 
Øvrige beregningsinnstillinger: 
 

› Myk mark (markabsorpsjon = 1) 

› Beregninger inkluderer 2.ordens refleksjoner. 

› Helningsgradienter på veier er hensyntatt. 

› Beregninger utført med rutenett i avstand 5x5 meter 
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Beregningsteknisk kan det regnes med en usikkerhet på 1-3 dB. 

3.2 Trafikktall 

Støyvurderingen baseres på trafikktall for situasjonene før og rett etter 
etablering av den nye veitraséen. Trafikktallene er hentet fra trafikkanalyse for 
prosjektet utført av COWI i oktober 2016, se Tabell 4. Trafikktallene gjelder for 
år 2016. Støybidraget fra øvrige lokalveier som ikke er nevnt i Tabell 4 anses å 
være neglisjerbart.  

Det tas utgangspunkt i at den nye traséen skal benyttes som bussforbindelse. 
Det er foreløpig usikkert hvor mye busstrafikken vil utgjøre av den totale 
trafikken gjennom området, men det er tatt utgangspunkt i rutetabell og antall 
passeringer for buss som i dag benyttes i Ambjørnrødområdet1. På dagtid er det 
i tillegg lagt til en tungtrafikkandel på ca. 0,5 % med tanke på renovasjon o.l.  

Tabell 4: Benyttede trafikktall 

Vei FØR  

(uten ny veitrasé) 

ETTER  

(med ny veitrasé) 

Hastighet 

(km/t) 

ÅDT2016 Andel 

tungtrafikk 

dag/kveld/natt 

ÅDT2016 Andel 

tungtrafikk 

dag/kveld/natt 

Ambjørnrødveien 

vest for ny vei 

1 480 2,5/5,5/3,5 % 1 500 2,5/5,5/3,5 % 40/50 

Ambjørnrødveien 

øst for ny vei 

1 480 2,5/5,5/3,5 % 1 800 2,5/4,5/3 % 50 

Pettersand 

nord 

50 0,5/0/0 % 900 4/9/6 % 30 

Pettersand  

sør 

400 0,5/0/0 % 650 5/12,5/8 % 30 

Gydas vei 200 0,5/0/0 % 200 0,5/0/0 % 30 

Gunhilds vei 150 0,5/0/0 % 200 0,5/0/0 % 30 

Ny veitrasé - - 900 4/9/6 % 30 

 

                                                
1 Rutetabell 351 Fredrikstad-Oredalen-Ambjørnrød-Veum, hentet fra http://www.ostfold-

kollektiv.no/. Busspasseringer dag/kveld/natt: 25/8/3.  
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Trafikktallene innebærer noe usikkerhet. Beregningsteknisk er det imidlertid 
akseptabelt med noe usikkerhet i ÅDT da det skal relativt store feil i 
trafikkmengdene til for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For 
eksempel må ÅDT dobles for å gi en endring på +3 dB på ekvivalent støynivå.  
 

Beregning av Lden forutsetter en tidsfordeling av trafikken over døgnet. I tråd 

med M-128, veileder til T-1442, er det benyttet en typisk trafikkfordeling for 
byveier med fordeling på 84/10/6 % på henholdsvis dag/kveld/natt. 

3.3 Influensområde 

Influensområdet for støyberegningene er valgt til å dekke de nærmeste 
støyfølsomme bygningene nær den nye veitraséen, da disse vil være 
dimensjonerende for vurderinger. 

4 RESULTATER OG VURDERINGER 

4.1 Støysonekart 

Støysonekart i vedlegg X001 og X002 viser støysoner for Lden i 2016, i høyde 4 

meter over terreng, henholdsvis før og etter ny veitrasé.  

Tallene i sirklene på fasadene viser høyeste støynivå på fasade uavhengig av 
etasje. 

4.2 Støysituasjon før ny veitrasé 

Støysonekartet X001 (Figur 2) viser at alle boligene i Pettersand har 
tilfredsstillende støynivå på fasader og uteoppholdsarealer godt under anbefalte 
grenseverdier.  

Langs Ambjørnrødveien ligger boligene på grensen til gul støysone, der mest 
støyutsatte fasader har støynivå som overskrider grenseverdiene marginalt med 
inntil 1 dB.  
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Figur 2: Utklipp fra støysonekart X001, støynivå Lden 4 meter over terreng, før åpning av 

ny veitrasé. Arealer med grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. 
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4.3 Støysituasjon etter ny veitrasé 

Fasader/uteopphold Støysonekartet X002 viser at boligene i Pettersand vil få økt støynivå på mer 
enn 3 dB som følge av åpning av den nye veitraséen. Se Figur 3. Det er 
imidlertid kun én bolig (Pettersand 97) som får støynivå over anbefalt 
grenseverdi ved ett fasadepunkt, der overskridelsen er marginalt 1 dB. 
Verandaen til denne boligen vil også havne innenfor gul støysone med støynivå 
over anbefalt grenseverdi.  

  

Figur 3: Utklipp fra støysonekart X002, støynivå Lden 4 meter over terreng, etter åpning 

av ny veitrasé. Arealer med grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. 

 
I henhold til T-1442 skal det legges vekt på at alle boliger skal ha tilgang til stille 
side og uteoppholdsareal der støynivået er tilfredsstillende. Alle boligene i 
Pettersand vil ha minst tre stille sider der støynivået er tilfredsstillende. Alle 
boligene i Pettersand vil ha lokal uteplass/veranda tilfredsstillende utenfor gul 
støysone, med unntak av den nevnte boligen i Pettersand 97. Støyavbøtende 
tiltak må vurderes for denne boligen, f.eks. ved å montere lokal skjermvegg på 
veranda. 
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Langs Ambjørnrødveien vil enkelte boliger få en marginal økning på 1 dB på 
mest støyutsatte fasade, se Figur 4. Disse fasadene ligger allerede i gul støysone 
i før-situasjonen. Da ny situasjon gir en støyøkning på mindre enn 3 dB, anses 
dette som en situasjon som ikke vil utløse støytiltak.  

 

Figur 4: Utklipp fra støysonekart X002, støynivå Lden 4 meter over terreng, etter åpning 

av ny veitrasé. Arealer med grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. 

Maksimalt støynivå  Krav til maksimalt støynivå L5AF gjelder kun dersom det er flere enn 10 
hendelser som overskrider grenseverdien L5AF > 70 dB på natt. Busspassering er 

hovedårsaken til maksimale støynivå på natt i Pettersand. Basert på dagens 
rutetabell for bussen i Ambjørnrødveien er det antatt mindre enn 10 
busspasseringer på natt (kl. 23-07), slik at kravet ikke vil være gjeldende. 
Støyberegningene og betraktninger av maksimalt støynivå bør revideres dersom 
antall busspasseringer endres vesentlig fra det som er benyttet i denne 
rapporten.  

Innendørs støynivå Støynivået Lden på fasadene er av en slik størrelse at innendørs støynivåer i alle 

boligene sannsynligvis vil være ivaretatt, forutsatt vinduer av normal kvalitet og 
at de er normalt vedlikeholdt. Dersom krav til maksimalt støynivå trår i kraft 
(flere enn 10 busspasseringer i nattperioden), må innendørs støynivå i soverom 
på natt vurderes nærmere. 

 


