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Bergliveien 6: Vurdering av støyforhold  

Bakgrunn 

Sweco er engasjert til å gjennomføre en vurdering av støyforhold i forbindelse med pågående 

planarbeid i Bergliveien 6 på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Forslagsstiller er Fredrikstad 

Bygg AS, og BAS Arkitekter er plankonsulent i saken. 

Det er varslet oppstart, og det forberedes innsending av planforslag for 1. gangs behandling. 

Eksisterende bolig i Bergliveien 6, gnr/bnr 737/368 er tenkt fradelt og opprettholdt som den er. 

Prosjektet 

Prosjektet slik det foreligger pr 17.08.2018 er vist på kart under.  

Utvendige boder vest for "L1" er tenkt at kan forskyves mot vest (Råkollveien) for å gjøre 

brukbare utearealer større, og at disse kan fungere som støyskjerm. I tillegg kan det være 

aktuelt at det kommer støyskjerm i forlengelsen mot nord og eksisterende bolig. 

Boligene på felt BB1 er i utgangspunktet tenkt som en enkel 4-mannsbolig (2 etasjer - plate på 

mark). For BB2 er det tenkt den samme boligen, men med parkering i en underetasje mot øst 

og inngang til leilighetene i første etasje fra bakkeplan mot vest.  

Det skal totalt bygges 18 boenheter fordelt på 3 stk 4-mannsboliger og en stk 6-mannsbolig. 
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Figur 1 Utomhusplan (foreløpig) 

Støyforhold 

Støykilder i området er trafikk på Råkollveien (800 kjøretøy pr døgn og fartsgrense 30 km/t) 

samt Rolvsøyveien (25500 kjøretøy pr døgn, 60 km/t). Trafikktallene er fra 2017 og oppgitt av 

Statens vegvesen. Det foreligger ikke telledata på Bergliveien. Det antas at trafikken er lavere 

enn Råkollveien.  

Statens vegvesens støyvarselkart viser støy fra trafikk på Rolvsøyvegen. Beregningene er 

basert på trafikk som er fremskrevet til 2025. Det anbefales i støyretningslinjen at støykravene 

overholdes for trafikk som forventes minst 10 år frem. Det betyr 0,2 dB høyere støynivå enn vist 

på varselkartene. Likevel vil tomten ligge utenfor støysonene langs Rolvsøyveien.  

Benyttes Vegdirektoratets prognoser vil Råkollveien få ÅDT på ca. 900 kjøretøy pr døgn i år 

2028. Gul støysone langs Råkollveien vil da strekke seg til ca. 3 m fra veikant.  
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Figur 2 Utsnitt av støyvarselkart. Plassering av vurdert eiendom markert med sirkel. Gul og rød sone har 
utendørs støy over anbefalt grenseverdi for nye boliger (Lden 55 dB). Kilde: Statens vegvesen.  

Konklusjon 

Med byggehøyde under 3 etasjer vil ingen fasader i prosjektet få støy over anbefalt grenseverdi 

Lden 55 dB i støyretningslinje T-1442. Støynivå på uteareal (terreng) vil være under anbefalt 

grenseverdi (Lden 55 dB).  

Da alle støykrav overholdes med god margin er vår vurdering at detaljert støyberegning ikke er 

påkrevet for eiendommen.  


