
 

side 1 av 5 

Oppdragsnavn: Byens Marker Ekstern støy og div. bistand 
Oppdragsnummer: 625982-01 
Utarbeidet av:  Trond Norén 
Dato: 23.10.2019 
Tilgjengelighet:  Åpen 

NOTAT Vurdering veitrafikkstøy Byens Marker ved 
Torsnesveien 
 

1. BAKGRUNN ................................................................................................................ 1 

2. BEREGNINGER ............................................................................................................ 2 

3. KONKLUSJON. ............................................................................................................ 5 

  

SAMMENDRAG  

Det er gjort en veldig enkel beregning av om vegtrafikkstøy fra nye, omlagte Torsnes vei fra 2017 
eller Fv109 kan gjøre at boligområdet «Byens marker» kan tenkes å havne i gul støysone. 

Beregningene, utført iht. forskriftene, men uten å ta hensyn til demping fra mark og 
skjermingseffekter fra boliger nærmest Torsnesveien, viser at området ligger klart utenfor gul 
støysone og det er derfor ikke behov for å lage en detaljert støyberegning. 

1. BAKGRUNN 

Boligområdet «Byens marker», figur 1-2 ogfigur 1-2,  er planlagt bebygd med boliger. Området er et 
stykke fra rv 22 , som også har skjermende bygninger mellom vei og boligfeltet, men den omlagte 
Torsnesveien i nord er nærmere. Også her er det en del boliger som skjermer og som ligger mellom 
Torsnesveien og planlagt utbygging.  

 

Figur 1.-1: Forslag planavgrensing for prosjektet (Foreløpig) 
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For å få indikasjon på om det er behov for en mer detaljert støyberegning så ble det foretatt en 
beregning av vegtrafikk iht. Nordisk beregningsmetode, men det ble brukt et «flatt» kart uten 
terrengformasjoner. Dette vil gi et høyere beregnet støynivå enn med et 3 D terreng- og sosi-
bygningskart.  Det ble også sett på virkningen av å legge inn eksiterende bebyggelse langs gamle 
Torsnesvei som man ser ligger øverst i figur 1-2. Langt inn manuelt med 7 m høyde boliger og 2,5 til 4 
m for garasjer og låver. 

 

Figur 1-2: Fra arkitektens mulighetsskisser. Fremtidig plasseringer og utforming av området kan bli annerledes 

 

Etter å ha avklart med Fredrikstad kommune at trafikkmengden i omlagt Torsnesvei ikke forventes å 
øke spesielt med selve omleggingen, så ble det beregnet støy for en fremskrevet trafikksituasjon. 
Med normal framskrivningsprognose øker da tungtrafikkandelen fra 7 til 9 % på Torsnesveien, hvilket 
trolig er noe overdrevet, men det betyr ontet i denne sammenheng hvor planområdet er godt 
utenfor gul støysone. 

2. BEREGNINGER 

Det er beregnet rød og gul støysone med biltrafikk fra rv 22 og Torsnesveien fremskrevet til år 2040. 

• Trafikk Tornesveien:   ÅDT 2790, Tungtrafikkandel 9 % og hastighet 60km/t 
• Trafikk rv 22:    ÅDT 13019, tungtrafikkandel 122% og hastighet 70 km/t 

Det er beregnet to kart for 4 m beregningshøyde: 

• En versjon med «flatt kart», dvs. uten noen skjermingseffekter fra bygg og terreng. Det gir 
en større utbredelse av støy enn i virkelig situasjon. 

• En versjon med «flatt kart», men med innlagte bygninger. Det gir et litt mer riktig kart. 
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Det er beregnet for to høyder, standard beregningshøyde 4 m over mark og en beregning 1,5 m over 
mark som er typisk støy i ørehøyde på uteplasser. Beregningen i 1,5 m er gjort med bygninger langs 
Torsnesveien lagt inn. 

 

Figur 2-1: Støyberegning år 2040. Beregnet i 4 m høyde over mark. Flatt kart uten terreng og bygg 
Rød linje = Rød støykote Lden = 65 dB. Området mellom vei og rød støykote i 4 m benevnes som rød 
støysone.  Gul støykote er Lden = 55 og området mellom gul og rød støykote benevnes gul støysone. 
Planlagt utbyggingsområde sees i det gule området med utplasserte beregningspunkter nederst, 
midt i bildet. Enkelte punkter kan sees ligge tilsynelatende over 55 dB i denne beregningen. 
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Figur 2-2: Som figur 2-2, men her er det lagt inn bygninger (oransje) i kartet mot Torsnesveien. Man ser at dette 
reduserer støyen i prosjektområdet med rundt 5 dB relativt beregningen i figur 2-1. Så området ligger utenfor 
gull sone med god margin. 

 
Figur 2-3: Som figur 2-2, men her beregnet i høyde 1,5 m over bakkenivå, typisk for uteplasser. 



 
NOTAT 

side 5 av 5 

3. KONKLUSJON. 

Planområdet ligger i hvit sone og det er ikke behov for noen støytiltak eller skjermingstiltak i 
planområdet. 

 


