RAPPORT
Glomboveien 2 Fredrikstad
Støyfaglig utredning ifb. regulering
Kunde:

Glombo Brygge AS v/ Elisabeth H. Langrusten

Sammendrag:
Hovedandelen av prosjektet ligger innenfor grenseverdier iht. retningslinje T-1442, men ligger delvis i
gul støysone i sør mot Glomboveien.
For at prosjektet skal kunne realiseres vil man være avhengig av at tilfredsstillende støyforhold
ivaretas gjennom avbøtende tiltak for de fire punkthusene lengst sør. Kommuneplanens arealdel
åpner for at tilfredsstillende støyforhold i støyutsatte områder kan ivaretas gjennom avbøtende tiltak,
så lenge dette redegjøres for.
Rapporten opplyser og kommenterer foreslått tekst vedrørende støy til reguleringsbestemmelsene for
prosjektet.
Slik vi ser det skal det ikke være nødvendig å vurdere avbøtende tiltak for nabobebyggelse som følge
av den planlagte boligutbyggingen og tilhørende trafikkøkning på Glomboveien.
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1

Bakgrunn

Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Glombo Brygge AS v/ Elisabeth H. Langrusten
gjennomført beregninger av støy fra veitrafikk i forbindelse med at det planlegges en boligutbygging
«Glombo Brygge» i Glomboveien 2 i Fredrikstad kommune.
Formålet med denne rapporten er å kartlegge støysituasjonen og vurdere behovet for avbøtende
tiltak, samt å vurdere støymessige konsekvenser for nabobebyggelse som følge av prosjektet. Det gis
også forslag til tekst vedrørende støy til reguleringsbestemmelsene for prosjektet.

2 Situasjonsbeskrivelse
Tomten ligger ved Hølen på Glombo i Fredrikstad, se Figur 1. Det er planlagt i størrelsesorden 350
leiligheter fordelt på 14 bygg over en felles parkeringskjeller. Selma Nygrens vei og Glomboveien er
aktuelle veier i området.
Det er ikke utført noen utredning av støy fra industri. Kommunenes karttjeneste opplyser om støy fra
industri på tomten, men vi har fått opplyst fra Glombo Brygge v/ Elisabeth H. Langrusten at dette er
gammelt materiale. I nærområdet skal det kun være noe midlertidig næringsvirksomhet som vil
avvikles.

Figur 1: Situasjonskart der Glomboveien 2 er vist med blå sirkel (kilde: norgeskart.no).

Figur 2 viser en utomhusplan. Innkjøring til parkeringskjeller er planlagt mellom hus K og L.
Vi har fått opplyst av prosjektet at det per i dag vurderes å ha en supplerende innkjøring til
parkeringskjeller mellom hus M og N. Mht. støyvurderingene som gis i denne rapporten vil en slik
endring være lite/marginalt utslagsgivende. I den grad støysituasjonen vil endre seg vil situasjonen
som er vurdert – med kun én innkjøring mellom hus K og L – være «verste tilfelle».
Figur 3 viser typisk planlagt planløsning for punkthusene som ligger ut mot Glomboveien. Det er disse
punkthusene som ligger mest støyutsatt til. Det er opplyst at balkongene mot sør er planlagt som
innglassede balkonger.
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Innkjøring

Figur 2: Utomhusplan.

Figur 3: Typisk planlagt planløsning for punkthusene som ligger ut mot Glomboveien.
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3

Fredrikstad kommune – Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Følgende står beskrevet om støy i Fredrikstad kommune sin KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2032
Planbeskrivelse | Bestemmelser og retningslinjer:
25.2 Støy og støv
Normer for luftkvalitet, støygrenser og vannkvalitet skal følge de til enhver tid gjeldende
statlige regler og retningslinjer. Grenseverdier for støy gitt i tabell 3 i T-1442 2016 eller senere
versjoner skal gjelde.
I støyutsatte områder skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at
støybestemmelsene kan overholdes og det skal redegjøres for eventuelle avbøtende tiltak.
Krav til utredning av støy gjelder også støyfølsom arealbruk som kan være utsatt for støykilder
som ikke er vist i støysonekartet, eller hvor støynivået antas å være over grenseverdiene i
retningslinje T-1442.

4

Retningslinje T-1442/2021

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i Tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T-1442 er gitt i vedlegg.
Tabell 1: Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsomt bruksformål

Vei

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

5 Resultat av støyberegninger
Beskrivelse av beregningsmetode, og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg.

5.1 Støysonekart
Figur 4 viser et støysonekart med beregningshøyde 4,0 meter over terreng. Slik plottet viser ligger
prosjektet delvis i gul støysone i sør mot Glomboveien.
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Figur 4: Støysonekart. Beregningshøyde 4,0 meter over terreng. Angitt som frittfeltverdier.

5.2 Støynivå på utendørs oppholdsareal
Figur 5 viser støynivå Lden på utendørs oppholdsareal med beregningshøyde 1,5 meter over terreng.
Slik det kommer fram tilfredsstiller hovedandelen av tomtearealet grenseverdien 55 Lden. Helt mot sør
(mellom de fire punkthusene lengst sør) ivaretas ikke støygrenseverdien, og avviket er på ca. 5 dB.

Figur 5: Støynivå Lden på utendørs oppholdsareal. Beregningshøyde 1,5 meter over terreng. Angitt som frittfeltverdier.
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5.3 Støynivå utenfor fasade
Figur 6 viser støynivå Lden utenfor fasader. Hovedandelen av fasadene har støynivåer som tilfredsstiller
grenseverdien 55 Lden.
Sørfasadene til de fire punkthusene lengst sør har støynivåer på opptil 60 Lden. Dette er støynivå før
man ser på avbøtende tiltak/dempet fasade, som kan oppnås ved f.eks. hel- eller delvis innglasset
balkong, tettfelt på deler av vegg, eller annet.

Figur 6: Støynivå Lden utenfor fasader. Plottet viser høyeste støynivå uavhengig av etasje. Angitt som frittfeltverdier.

5.4 Differanseplot, konsekvensutredning for naboer
For å utrede konsekvenser for støy for naboene er det gjort beregninger av støy for et 0-alternativ
uten utbygging, og et alternativ med utbygging. Trafikktall for både 0-alternativet og alternativet med
utbygging er framskrevet til framtidig situasjon. Se vedlegg for detaljer.
Figur 7 viser beregnet differanse/økning i ekvivalent støynivå Lden fra veitrafikk i nærområdet som følge
av den planlagte boligutbyggingen og tilhørende trafikkøkning på Glomboveien.
Prosjektet innebærer en økning i støynivå på omtrent 0-1 dB hos enkelte naboer i nærområdet. Ingen
naboboliger forventes å havne i gul støysone som en konsekvens av prosjektet.

Rapportnr: AKU – 01

Revisjon: 4

Oppdragsnr.: 50206-00

9. februar 2022

Side: 7 av 11

Glomboveien 2 Fredrikstad
Støyfaglig utredning ifb. regulering

Figur 7: Differanse/økning i ekvivalent støynivå Lden i nærområdet som følge av planlagt boligutbygging. Beregningshøyde
4,0 meter over terreng. Frittfeltverdier.

6

Vurdering

Hovedandelen av prosjektet ligger innenfor grenseverdier iht. retningslinje T-1442, men ligger delvis i
gul støysone i sør mot Glomboveien.
Slik det kommer fram av utomhusplanen (se Figur 2) er lekeplasser og nærmiljøpark plassert på deler
av tomten som tilfredsstiller grenseverdien 55 Lden.
For at prosjektet skal kunne realiseres vil man være avhengig av at tilfredsstillende støyforhold ivaretas
gjennom avbøtende tiltak for de fire punkthusene lengst sør. Kommuneplanens arealdel åpner for at
tilfredsstillende støyforhold i støyutsatte områder kan ivaretas gjennom avbøtende tiltak, så lenge
dette redegjøres for (jf. kap. 3).
Slik vi vurderer prosjektet vil det være behov for følgende avbøtende tiltak i forbindelse med de fire
punkthusene lengst sør:
•

Det vil være krevende å sørge for at samtlige oppholdsrom (alle soverom og stue) for de fire
punkthusene lengst sør har vindu mot del av fasade med støynivå under grenseverdien 55 Lden.
Siden det er planlagt å benytte innglasset balkongløsning her vil det være naturlig å også bruke
dette som et avbøtende tiltak som sikrer at leilighetene får oppholdsrom med luftmulighet
mot en dempet fasade.

•

Private uteoppholdsarealer vil kunne ha behov for lokal støyskjerm for å ivareta grenseverdien
55 Lden.
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Videre vil det ikke være realistisk å ivareta grenseverdien 55 Lden på utearealene som ligger helt mot
sør (mellom de fire punkthusene lengst sør), med mindre det introduseres avbøtende tiltak i form av
en tett støyskjermløsning som strekker seg kontinuerlig langs med Glomboveien. Det må det gjøres en
vurdering av om prosjektet har et tilstrekkelig stort uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien,
og/eller en vurdering av om det kan være akseptabelt å fravike fra grenseverdien på mindre deler av
samlet uteoppholdsareal.
Følgende tekst vedrørende støy er foreslått til reguleringsbestemmelsene for prosjektet:
Boliger:
For alle boenheter innenfor gul støysone skal minimum 50 % av oppholdsrom, herunder minst
ett soverom, ha åpningsbart vindu (som sikrer luftemulighet) mot stille side eller dempet
fasade. Alle boenheter hvor ett eller flere rom for støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert, mekanisk ventilasjon.
Hver boenhet skal ha tilgang til min. 5 m2 privat uteoppholdsareal (på balkong/terrasse) med
støynivå ≤ 55 dB.
Lokal fasadeskjerming, innglassing og/eller støydempet, åpningsbart vindu/dør tillates for å
oppnå kravene.
Boligenes felles leke- og uteoppholdsareal på bakkeplan:
Alt areal som inngår i MUA, inkl. sandlekeplasser, kvartalslekeplasser og nærmiljøpark, skal ha
støynivå ≤ Lden 55 dB.
Nødvendige støyskjermingstiltak tillates og skal utformes på en estetisk god måte tilpasset
arkitektur og landskap.
Dokumentasjonskrav:
Det skal ved søknad om rammetillatelse framlegges en oppdatert støyberegning med
tilhørende støyfaglig vurdering basert på den prosjekterte bebyggelsen for området.
Vurderingen skal vise hvordan gjeldende krav til innendørs støynivå i boliger og i
uteoppholdssoner kan overholdes. Avbøtende tiltak skal framgå av støyvurderingen.

Teksten er i stor grad utarbeidet med utgangspunkt i reguleringsbestemmelsene for «Verksbyen, Felt
B3, B-2 og del av B2» som referanse, men det er stilt et noe strengere krav mht. støynivå på MUA.
Brekke & Strand sin faglige vurdering av foreslått tekst er at den harmonerer godt med utgangspunktet
for prosjektet (støysituasjonen) og behovet for avbøtende tiltak. Kravene som foreslås til støy kan sies
å være i tråd med kvalitetsnivået som normalt praktiseres for denne typen boligprosjekter.
Slik vi ser det skal det ikke være nødvendig å vurdere avbøtende tiltak for nabobebyggelse som følge
av den planlagte boligutbyggingen og tilhørende trafikkøkning på Glomboveien. Prosjektet innebærer
en økning i støynivå på omtrent 0-1 dB hos enkelte naboer i nærområdet. Ingen naboboliger forventes
å havne i gul støysone som en konsekvens av prosjektet. Retningslinje T-1442 sier at det ikke bør åpnes
for endringer eller utvidelser av støyende anlegg som øker støynivåene merkbart for eksisterende
støyfølsom bebyggelse. Retningslinje T-1442 definerer videre en merkbar endring i støynivå som en
endring på 3 dB eller mer.
Tomten har tidligere vært benyttet til stålgjenvinning.
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Vedlegg 1:

Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2021

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
Benevnelser for lydnivå:
Lden

A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24

Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer.

L5AF

A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 2 oppfylles.
Tabell 2: Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde

Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsomt bruksformål

Vei

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442:
•
•

Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.
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Vedlegg 2:

Beregningsmetode

Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i Tabell 4.
Tabell 3: Anvendt underlagsdokumentasjon.

Underlagsdokumentasjon

Kilde

Dato

Utomhusplan

Glombo Brygge v/ Elisabeth H.
Langrusten

11.01.2022

Digitalt basiskart over området

Glombo Brygge v/ Elisabeth H.
Langrusten

03.03.2021

Trafikktall

NVDB

03.03.2021

COWI-rapport: «Trafikk- og
15.12.2021
mobilitetsanalyse FMV5 og FMV6»

Tabell 4: Beregningsmetode og verktøy

Støykilde

Metode

Beregningsverktøy

Vei

Nordisk beregningsmetode for veitrafikk,
Nord96

Soundplan v. 8.2

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier der det er benyttet hard mark.
Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid blir gjort endringer av
bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige og beregninger må
oppdateres.
I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og
hastighet. Iht. retningslinje T-1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen som gir mest
støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon 10 – 20 år fram i tid, dersom dette har
vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at støynivået
kan øke ved generell trafikkvekst.
Tabell 5 viser anvendte trafikkdata. Trafikktallene ÅDT er basert på trafikktall fra COWI-rapporten
«Trafikk- og mobilitetsanalyse FMV5 og FMV6» og Statens Vegvesens vegdatabank NVDB. Tall fra
NVDB er fremskrevet til år 2035 med en trafikkvekst iht. Nasjonal transportplan.
Anvendt trafikkfordeling tilsvarer Gruppe 2 i veileder M-128. Det er benyttet skiltet hastighet i
beregningene.
Tabell 5: Anvendte trafikktall.

Vei

ÅDT

Andel tunge
kjøretøy

Hastighet

Selma Nygrens vei

9 018

6%

60 km/t

Glomboveien, øst for innkjøring parkering FMV6

1 700

6%

50 km/t

Glomboveien, vest for innkjøring parkering FMV6

900

6%

50 km/t

1 178

6%

50 km/t

Glomboveien, trafikktall før-situasjon/underlag til differanseplot
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