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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Fredrikstad kommune for å utarbeide kommunedelplan
med konsekvensutredning for ny bru over Glomma. Roy Henning Jakobsen er Fredrikstad
kommunes kontaktperson for oppdraget. Olav Schou Knutsen er oppdragsleder for Asplan
Viak.
Planarbeidet er basert på planprogram, godkjent av Fredrikstad kommune 12. mars 2015.
Denne temautredningen er basert på godkjent arbeidsrapport etter siling av traséalternativer.
Temarapporten er utarbeidet som et selvstendig dokument. Sammen med øvrige utredninger
vil denne danne grunnlaget for en beslutning for valg av alternativ som det utarbeides
kommunedelplan for. Resultatene fra denne og andre temautredninger er sammenstilt i
hovedrapporten for konsekvensutredningene.

Sandvika, 23.05.2016

Stian Ruud Vaktdal, Sturle Stenerud
Temautreder støy og luftforurensning

Fredrikstad kommune

Janani Mylvaganam, Nina Lu
Kvalitetssikrer
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0 SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG
0.1 Støy
For konsekvensutredningen til kommunedelplanen skal det utredes hvilke støymessige
konsekvenser hvert traséalternativ vil ha. For vurdering av støy fra planlagt ny veg legges
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» T1442/2012 til grunn med tilhørende «Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging», M-128-2014, utarbeidet av Miljødirektoratet. Retningslinjen angir anbefalt
støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk.
Det telles opp antall støyfølsomme bygninger med fasade i gul og rød støysone for hvert
alternativ, og det telles opp antall støyfølsomme bygninger med uteoppholdsplass i gul og
rød sone. Det presenteres også oversikt over antall boliger med forventet støynivå over 30
dBA innendørs. Resultatene sammenstilles for sammenligning av de ulike alternativene, se
Tabell 0-1. Beregnet støy er avgrenset til kun ny trasé for sammenligning av de ulike
traséalternativene, og det er benyttet trafikktall med stor trafikkvekst for prognoseåret 2030.
Resultater med liten trafikkvekst mot prognoseåret vil være tilnærmet like som for stor
trafikkvekst og er ikke presentert i rapporten.
Tabell 0-1: Oppsummering av antall berørte støyfølsomme bygg for de ulike alternativene. Antall bygninger i
beregnet støysone 1,5 meter over terreng inngår i antallet bygninger som ligger i beregnet støysone 4 meter over
terreng. Det er ingen bygg med utredningens forutsetninger som her vil ha støy over grenseverdi på bakkeplan,
men som ikke har støy over grenseverdi i fasade.
Beskrivelse
Estimert antall boliger med støy
over Lp,A,24h 30 dB inne
Antall støyfølsomme bygg i gul sone,
LDEN 55-65 dB (i beregningshøyde 4
meter over terreng).
Antall støyfølsomme bygg i rød sone,
LDEN ≥ 65 dB (i beregningshøyde 4
meter over terreng).
Totalt antall bygg i støysone
beregnet 4 meter over terreng.
Antall støyfølsomme bygg med
uteplass i gul sone, LDEN 55-65 dB (i
beregningshøyde 1,5 meter over
terreng).
Antall støyfølsomme bygg med
uteplass i rød sone, LDEN ≥ 65 dB (i
beregningshøyde 1,5 meter over
terreng).
Totalt antall bygg i støysone
beregnet 1,5 meter over terreng.
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Oppføring av en ny bru over Glomma vil også medføre en endring i trafikken for tilstøtende
veger. Endring i støynivå som følge av trafikkendringen på tilførselsveger er relativt liten, og
subjektivt medfører dette trolig en lite merkbar endring i støynivå for eksisterende boliger
langs fv. 109, rv. 110 og rv. 111.
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Avbøtende tiltak vil være langsgående skjermer langs ny veg og/eller ny bru. Plassering og
utstrekning av skjermer som vil kunne ha god virkning er kommentert for hvert alternativ i
rapporten.

0.2 Luftforurensning
Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan
ha vesentlige konsekvenser for miljø og/eller samfunn. «Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging» T-1520 kommer til anvendelse ved etablering eller utvidelse av
virksomhet som kan påvirke luftkvaliteten, eksempelvis ved etablering av ny veg. Formålet
med retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som
forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer.
Når det innføres en ny forurensningskilde mellom to eksisterende forurensningskilder blir
konsekvensen økt forurensning, spesielt inn mot og i kryssområdene der ny veg møter
eksisterende veg. Konsekvensene ved oppføring av ny bru vil følgelig kunne være en
forverring av forurensningssituasjonen for allerede utsatte beboere, avhengig av hvilken
linjeføring som velges.
Hvilket alternativ som velges kan ha relativt stor betydning for enkeltbygninger, spesielt
dersom det innføres en ny forurensningskilde i kort avstand til bebyggelse som er følsom for
luftforurensning. Generelt anbefales en linjeføring som i størst mulig grad begrenser
forurensningsnivåene hos utsatte naboer.
Alternativ 2.4 og 2.5 i midtre korridor har en linjeføring som forventes å påvirke
luftforurensningssituasjonen hos omkringliggende naboer i liten grad. Til sammenligning
forventes søndre korridor med alternativ 3.3 og 3.5 å gi en negativ innvirkning på
forurensningssituasjonen for et større antall naboer. Særlig alternativ 3.3 som ligger tett på
boligområder øst for Glomma. Begge alternativene i søndre korridor ligger også tett på
boliger i området der ny veg møter fv. 111. Begge alternativene innebærer tunnel som vil gi
et økt forurensningsbidrag ved munningen i dette området.
Oppføring av en ny bru over Glomma forventes å medføre relativt liten endring i
trafikkmengdene på de tilstøtende hovedvegene. Følgelig forventes en tilsvarende
forurensningssituasjon langs disse vegene ved sammenligning av situasjon uten og med ny
bru.
I forbindelse med konsekvensutredningen er det ikke blitt utarbeidet kart som viser
luftforurensningssonene. En nærmere vurdering av luftkvaliteten kan gjøres i neste fase når
endelig forslag til trasévalg og lokalisering av bru med tilhørende kryssløsninger er fastsatt.
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1 TILTAKSBESKRIVELSE
1.1 Vegstandard
I tilknytning til utredningen av ny bru over Glomma er det i planprogrammet beskrevet at det
skal utredes følgende løsninger:
-

2- eller 4-felts løsning for kryssing av Glomma
En- eller tosidig løsning for gående og syklende

Tiltaket er vurdert både med 2 og 4 felt (hvorav 2 kollektiv- eller sambruksfelt). Som grunnlag
for konsekvensutredningene er alle alternativene tegnet ut som 4-feltsløsninger. Alternativer
med både 2 felt og 4 felt er vurdert i sammenheng med trafikkanalyse, kostnader og prissatte
konsekvenser.
Alle alternativene er også tegnet ut med løsning for gang- og sykkeltrafikk som ensidig
sykkelveg med fortau. Utfra vurdering av trafikkgrunnlaget vil det ikke være behov for tosidig
anlegg av kapasitetshensyn. Det er vurdert at nytten av å tilrettelegge for tilbud for syklende
og gående på begge sider av vegen og brukonstruksjonen er begrenset i forhold til
merkostnaden. Det må i videre arbeid tilrettelegges for at syklende og gående kommer trygt
av/på sykkelvegen med fortau dersom de kommer fra motsatt side av vegen.
Normalprofiler for 4-felts- og 2-felts-løsninger med ensidig sykkelveg med fortau er vist på
figurene under.

Figur 1-1: Normalprofil ved 4-feltsbru med sykkelveg med fortau.

Figur 1-2: Normalprofil for 2-feltsbru med sykkelveg med fortau.
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Kryssene med henholdsvis fv. 109 og rv. 111 utformes i utgangspunktet som rundkjøringer i
plan. Fv. 109 er under regulering og krysstyper er ikke bestemt på strekningen. Det er ikke
alltid at type kryss fastsettes i en kommunedelplan og i tilknytning til en konsekvensanalyse.
På strekningene er det også vist forslag til nye kryss med sidevegene på vestsiden av
Glomma. Kryssene er også her foreslått som rundkjøringer, men kan også foreslås som Tkryss med høyresving av og høyresving på. Dette medfører behov for en krysning under ny
forbindelse. Aktuelle tilknytninger kan bl.a. omfatte ny tilknytning med Dikeveien,
Smørbøttaveien og Evjebekkveien samt inn mot Lislebyfjellet i sør.

1.2 Generelt om tiltaket
De to traseene som er vist i kommuneplanen for Fredrikstad kommune for ny bru over
Glomma er lagt til grunn. I tillegg skal et alternativ nær dagens bru vurderes. Dette innebærer
at i det er utredet alternativer innenfor følgende korridorer:
-

I nordre del av planområdet (Valle/Hauge – Torp)
I midtre del av planområdet, omtalt som sør (Råbekken – Sandem)
I søndre del, nær dagens bru.

I tillegg skal 0-alternativet være et reelt alternativ.
Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Nedre Glomma forutsetter en bruløsning og
ikke tunnel. Dette ble begrunnet i at en senketunnel vil bli vesentlig dyrere, med kompliserte
undervannsarbeider grunnet strømningsforhold og grunnforhold og dybde til fjell. I et tidligere
planarbeid ble det også konkludert med at det kun var ved Omberg i nordre del av
planområdet at det kunne være aktuelt å vurdere en tunnelløsning. En tunnelløsning vil heller
ikke kunne betjene gående og syklende.
Etter de innledende fasene i planarbeidet ble det konkludert med at følgende traseer
videreutvikles og utredes videre:
-

3 alternativer i nordre korridor (kalt 1.2, 1.3 og 1.5)
2 alternativer i midtre korridor (kalt 2.4 og 2.5)
2 alternativer i søndre korridor (kalt 3.3 og 3.5)

Alle alternativene er tegnet ut som 4-feltsløsninger med ensidig sykkelveg med fortau.
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Figur 1-3: Oversikt over alternativene som utredes.
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1.3 Nærmere om utredningsalternativene
1.3.1 Alternativ 0
0-alternativet er i planprogrammet for Ny Glommabru definert som dagens veg og hvordan
forholdene på og langs eksisterende vegnett som fv. 109, rv. 110 og rv. 111 vil utvikle seg
dersom Ny Glommabru ikke blir realisert (forventede endringer i området i analyseperioden).
Det er lagt til grunn at følgende prosjekter vil bli gjennomført:
-

Rv.110 Ørebekk – Simo, 2 sambruksfelt og 2 allmenne kjørefelt. Er under utbygging.
Fv. 109 Alvim – Torsbekkdalen, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt.
Under regulering.
Fv. 109 Råbekken – Alvim, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. Under
regulering.
Fv. 109 Råbekken – Grønli, 2 sambruksfelt og 2 allmenne felt. Iverksettes når
utbyggingen av fv. 109 videre nordover er gjennomført.
Fv. 111 Fjeldstad - Rakkestadsvingen, forlengelse av sambruksfelt.
Ny bru over Glomma i Sarpsborg, utvides fra to til fire felt Sarpsborg sentrum Dondern, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. Under regulering.
Rv. 111 Kollektivfelt Årum bru. Reguleringsplanarbeid under oppstart.

1.3.2 Traseer i nordre korridor
Alternativ 1.2
Dette alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Bjørnengveien, følger denne i ca. 900 meter
fram til forbi godsterminalen på Valle. Traseen dreier så mot øst for å krysse over Glomma
like nord for Ombergfjellet og boligbebyggelsen på Omberg. Det forutsettes kryss og
tilknytning til sidevegene før vegen begynner å stige på bru for å komme over elva. På
vestsiden av elva ligger traseen mellom næringsarealene i nord og boligbebyggelsen i sør.
På østsiden av Glomma ligger trassen over dyrket mark og like syd for industriområdene på
Torp. Traseen tilknyttes rv. 111 like syd for dagens innkjøring til industriområdet.

Figur 1-4: Alternativ 1.2 (bilde fra VR-modell).
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Alternativ 1.3
Alternativet tar av fra fv. 109 i rundkjøringen i kryss med Bjørnengveien, følger
Bjørnengveien for så å dreie ut på dyrket mark vest for bebyggelsen før den dreier mot øst
igjen og krysser Glomma. Dette alternativet kommer nærmere bebyggelsen på
Ombergfjellet. I dette alternativet kan ny bru for kryssing av Glomma fundamenteres direkte
til fjell på Ombergfjellet. På Torp vil ny bru også kunne fundamenteres til fjell i dagen.
Alternativet legges mellom Torp Nordre og boligbebyggelsen på Torp øst for Glomma.
Alternativet krysser over dyrket mark både vest for og øst for Glomma.

Figur 1-5: Alternativ 1.3 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 1.5
Løsningen ligger lengre nord enn de øvrige to alternativene. Alternativet følger
Bjørnengveien som de øvrige i ca. 500 m fram til godsterminalen, og dreier så mot øst.
Stiger opp på bru over næringsarealene øst for godsterminalen og krysser over
atkomstvegen Vallehellene. Øst for Glomma ligger traseen i naturområdene nord for
industriområdene før også dette alternativet tilknyttes rv. 111 ved Moum.
Områdene øst for Glomma er mer utsatt for kvikkleire. I henhold til kjent informasjon ligger
det ikke kvikkleire i selve traseen, men svært nær. Alternativet er vurdert ved tidligere
planarbeid, men ble da forkastet pga. nærhet til industriområdet og en eventuell utvikling av
dette.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

12

Figur 1-6: Alternativ 1.5 (bilde fra VR-modell).

1.3.3 Traseer i midtre korridor
For alternativene i dette området skal det overvinnes større høyde enn i nordre korridor, bl.a.
fordi terrenget har mindre høydeforskjell i forhold til Glomma.
Alternativ 2.4
Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trasé under jernbanen
for så å stige rettlinjet og raskest mulig og med 6 % stigning over Glomma. Alternativet
berører industriområdene mellom Tomteveien og Glomma. Tilsvarende går den raskest
mulig ned på østsiden over dyrket mark med en helning på 6 % og tilknyttes rv. 111 rett nord
for Strykerveien.

Figur 1-7: Alternativ 2.4 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 2.5
Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trase under jernbanen
nord for Evjebekkveien og krysser over Glomma nord for utløpet av Evjebekken til Glomma.
Traseen stiger med 6 % på begge sider av Glomma. Kryssing av Glomma skjer med en
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svakt buet bruløsning. Øst for Glomma krysser traseen over dyrket mark og tilknyttes rv. 111
i øst mellom Sandem og Kreutzgate.

Figur 1-8: Alternativ 2.5 (bilde fra VR-modell).

1.3.4 Traseer i søndre korridor
Alternativ 3.3
Alternativ 3.3 tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara, går
inn i en tunnel under Lillebekk, krysser Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i kort
tunnel, eller stor fjellskjæring i Kjæråsen. Traseen krysser Kjæråsen midt i steintaket. Øst for
Kjæråsen går alternativet ut på bru over Glomma.
Videre krysser alternativet på bru over Glomma og ligger i grøntdraget mellom bebyggelsen
på Huseby og på Nabbetorp. Traseen blir liggende i boligområdene før den tilknyttes rv. 111
ved Lundheim.
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Figur 1-9: Alternativ 3.3 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 3.5
Alternativ 3.5 tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara, som
alternativ 3.3, går inn i en tunnel under Lillebekk, krysser mellom steintaket og bebyggelsen
nord for Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i en kort tunnel i Kjæråsen nord. Øst
for Kjæråsen går alternativet ut på bru over Glomma.
På østsiden av Glomma legges traseen syd for vannet på Sorgenfri og nord for Huseby.
Traseen ligger rett ved uteområdene til Sagabakken skole og krysser gjennom et mindre
boligområde (hvor 3-4 boliger må rives) før den tilknyttes rv. 111 i kryss med Wielsgaards
vei.

Figur 1-10: Alternativ 3.5 (bilde fra VR-modell).
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2 OM TEMAUTREDNINGEN
2.1 Støyvurdering i konsekvensutredning for kommunedelplan
For konsekvensutredningen til kommunedelplanen skal det utredes hvilke støymessige
konsekvenser hvert traséalternativ vil ha. For vurdering av støy fra planlagt ny veg legges
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» T1442/2012 til grunn med tilhørende «Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging», M-128-2014, utarbeidet av Miljødirektoratet. Retningslinjen angir anbefalt
støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk.
Det telles opp antall støyfølsomme bygninger med fasade i gul og rød støysone for hvert
alternativ, og det telles opp antall støyfølsomme bygninger med uteoppholdsplass i gul og
rød sone. Det presenteres også oversikt over antall boliger med forventet støynivå over 30
dBA innendørs. Resultatene sammenstilles for sammenligning av de ulike alternativene.
Utdrag fra planprogrammet:
«Fv 109 og Rv 111 er belastede veier med hensyn til støy. Støybelastningen øker med ÅDT
og hastighet, og beregninger viser at den nordlige delen av fylkesvei 109 er mest utsatt.
Utarbeidelse av støysonekart for Fredrikstad er snart avsluttet, og disse kartene vil gi en god
oversikt over støybelastningen langs vegene. Økt trafikk på veiene har de senere årene gitt
økende støybelastninger.






Det skal utarbeides støysonekart iht. Nordisk metode for beregning av vegtrafikkstøy
og etter Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442). Det skal også utarbeides støysonekart med rød og gul
sone til bruk for vurdering av utendørs støy.
Iht. Miljødirektoratets veileder M -128 «Veileder til retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging (T-1442/2012)» skal det også beregnes hvor mange boenheter og
institusjonsplasser som blir liggende innenfor områder med utendørs støynivå
innenfor gul og rød sone etter at tiltak er gjennomført, samt hvor mange boliger som
får et støynivå over anbefalte grenseverdier på uteplass og hvor mange boliger og
institusjoner som blir utsatt for innendørsstøynivå over 30 dBA. Mulig avbøtende tiltak
skal beskrives.
Eventuelle støyeffekter på nærmiljø og friluftsliv skal tas med under disse temaene.»

2.2 Luftforurensning i konsekvensutredning for kommunedelplan
«Retningslinje for behandling av luft i arealplanlegging» T-1520 legges til grunn ved
planlegging av vegsystem og vurdering av konsekvenser. Retningslinjen angir anbefalte
luftforurensningsgrenser. Hensikten med retningslinjen er å forebygge uheldige helseeffekter
av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging.
I forbindelse med konsekvensutredningen er det ikke blitt utarbeidet kart som viser
luftforurensningssonene, men det er utført overordnede vurderinger basert på
prosjektspesifikke forutsetninger, tilgjengelige måledata, resultater fra tidligere utredninger i
området og erfaring med tidligere prosjekter.
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3 METODE OG DATAGRUNNLAG STØY
3.1 Regelverk for vurdering av støy
3.1.1 Retningslinje T-1442/2012
Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging, T-1442/2012, heretter kalt T-1442 [1].
LDEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB
ekstra tillegg på kveld / natt. LDEN-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det
vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Tidspunktene for periodene dag, kveld
og natt er slik:
Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.
Det bemerkes at T-1442 kun omhandler grenseverdier som er relevante for det man kaller
støyfølsom bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og barnehager omfattes
av begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer og næringsbygg omfattes ikke av disse
grenseverdiene.
LDEN skal beregnes som innfallende lydtrykknivå uten refleksjon fra egen fasade, og
støysonekartene skal vise utendørs støynivå for en høyde 4 meter over terreng. For
uteplasser brukes vanligvis å beregne støynivået i 1,5 meter høyde over bakken, i tillegg til 4
meters høyde, for å gi et mer reelt inntrykk av støybelastningen på bakkeplan. T-1442 angir
to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. Kort
oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer)



Rød sone, nærmest støykilden, angir et 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.

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 3-1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle
støysonen er innfridd, faller arealet innenfor sonen. For øvrige områder (hvit sone i T-1442),
vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til støy fra vegtrafikk, bane eller
industri i byggesaker og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i
teknisk forskrift.
Tabell 3-1: Kriterier for soneinndeling av vegtrafikkstøy.
Støykilde

Støysone
Gul sone

Rød sone

Utendørs støynivå i
Utendørs støynivå

nattperioden

Utendørs støynivå

kl. 23–07

kl. 23–07
Veg

Fredrikstad kommune

55 LDEN

70 L5AF

Utendørs støynivå i
nattperioden

65 LDEN

85 L5AF
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3.1.2 Stille områder
Stille områder for rekreasjon og opphold er en viktig ressurs som samfunnet bør ta vare på,
først og fremst gjennom arealplanleggingen i kommunene. Kommunen bør unngå å
lokalisere nye støykilder slik at verdifulle rekreasjonsområder og stille områder forsvinner
eller reduseres i omfang. Kartlegging av rekreasjonsområder og stille områder er et ansvar
som ligger hos kommunen som planmyndighet. Kartlagte stille områder som etter
kommunens vurdering er viktige for natur- og friluftsinteresser, må vises i kommuneplan som
hensynssoner. Dette for at de bedre kan synliggjøres og ivaretas gjennom arealplanlegging.
Hensynssonene må defineres med tilhørende støykrav for at det skal være juridisk bindende.
Per i dag er det ikke definert stille områder med konkrete støykrav innenfor planområdet for
de ulike brualternativene.

3.1.3 NS 8175:2012
Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og
Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike
bygningstyper" [3]. Kravene for boliger er gjengitt i Tabell 3-2 nedenfor og skal dokumenteres
oppfylt for eksisterende boliger med utendørs støy LDEN > 55 dB. Det eksisterer liknende
grenseverdier for sykehjem, skoler og barnehager, men disse er ikke vist i tabellen fordi det
ikke skal utredes på dette planstadiet, tabellen viser kun boliger som eksempel.
Innendørs støynivå er noe som vurderes for aktuell støyfølsom bebyggelse på byggeplan.
Tabell 3-2: Utdrag fra NS 8175:2012. Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er
minstekrav.
Type brukerområde

Målestørrelse

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder

Lp,A,24 h (dB)

I soverom fra utendørs lydkilder

Fredrikstad kommune

Lp,AF,max (dB)
Natt, kl. 23 – 07

Klasse C
30

45
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3.2 Metode for utredning av støy
3.2.1 Generelt
Støy er beregnet etter Nordisk metode for beregning av vegtrafikkstøy ved hjelp av
programmet Datakustik Cadna A versjon 4.6.153. Tabell 3-3 viser oversikt over de viktigste
beregningsforutsetningene.
Tabell 3-3: Beregningsforutsetninger oppsummert.
Beregningshøyde støysonekart

4 meter

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan

1,5 meter

Oppløsning støysoner

20 x 20 meter

Refleksjoner

1. ordens

Fasader

Ingen refleksjon

Marktype

Myk (absorberende)

Vannflater

Hard (reflekterende)

Det er beregnet støysoner med grenseverdier iht. retningslinje T-1442 i 4 meter høyde over
terreng for de ulike alternativene. Beregningsnivået 4 meter over mark påvirkes ofte lite av
terrengets typiske støyskjerming og påvirkes også i mindre grad av eventuelle
støyskjermende elementer langs vegen. Det er i tillegg beregnet støysoner 1,5 meter over
terreng for å vurdere støynivå på uteoppholdsplasser på bakkeplan.

3.2.2 Trafikkforutsetninger
Trafikkunderlag med stor trafikkvekst fra prosjektets trafikkanalyse1 for prognoseår 2030 er
benyttet i støyberegningene, gjengitt i Figur 3-1 og Tabell 3-1.

1

Temautredning transportanalyse, Ny bru over Glomma, Asplan Viak AS.
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Figur 3-1: Trafikkgrunnlag med stor trafikkvekst for de ulike alternativene i utredningen. Fargen på trafikktallene
samsvarer med farge på tilhørende korridor, se legende nederst i høyre hjørne.

Tabell 3-4: Benyttede trafikktall for ny bru over Glomma.
Støykilde

Ny bru over Glomma

Alternativ
Nord

Alternativ
Midt

Alternativ
Sør

ÅDT*
[Kjt/døgn]

ÅDT*
[Kjt/døgn]

ÅDT*
[Kjt/døgn]

TA**
[%]

Fartsgrense
[km/t]

16.000

18.000

16.000

10

60

*ÅDT er årsdøgntrafikk.
**TA er andel tunge kjøretøy av årsdøgntrafikk.

Søndre bru er senere nedjustert fra ÅDT 16.000 til ÅDT 15.000 i trafikkberegningene.
Støymessig vil dette være en marginal endring og vil ikke ha noen praktisk betydning for
resultatene.
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Tabell 3-5 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1, hentet
fra M-128/2014 (veilederen til T-1442). Denne fordelingen anses som mest representativ for
vegene som inngår i beregningene.
Tabell 3-5: Døgnfordeling av vegtrafikk.

Periode

Gruppe 1

Dag (kl. 07 – 19)

75 %

Kveld (kl. 19 – 23)

15 %

Natt (kl. 23 – 07)

10 %

På Figur 3-2 vises sammenhengen mellom trafikkvekst og støynivåøkning. Som det fremgår
av figuren skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengde, og/eller i
fordelingen av antall biler i døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar endring av
støynivået. Eksempelvis vil et avvik mellom faktisk og simulert vegtrafikk på 30 % gi en
forskjell i støynivå (LDEN) på ca. 1 dB. Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB økning av støynivå.

Figur 3-2: Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.
En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av
lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det
samme gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2 – 3 dB for å utgjøre
en merkbar forskjell av oppfattet støynivå. Se Tabell 3-6 nedenfor for oversikt.
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Tabell 3-6: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.
Økning av støynivå

Reaksjon

1 dB

Knapt merkbart

2 – 3 dB

Merkbart

4 – 5 dB

Godt merkbart

5 – 6 dB

Vesentlig endring

8 – 10 dB

Dobbelt så høyt

3.2.3 Beregning av innendørs støynivå
Innendørs støynivå er basert på beregnet utendørs støy ved hver enkelt bygning, samt et
typerom der det er tatt hensyn til typiske dimensjoner og egenskaper for støyfølsomme rom
slik som soverom og stue. Det er forutsatt en DI2 på 29 dB mellom utendørs støynivå og
resulterende midlere innendørs støynivå for alle bygg.

3.2.4 Metodikk for opptelling av boliger
Opptelling av boliger i gul og rød støysone er basert på støysonekartene beregnet 4 meter
over terreng. Opptelling av boliger med uteplass i gul og rød støysone er basert på
støysonekart beregnet 1,5 meter over terreng. Det er med dette forutsatt uteplasser på
bakkeplan; - eventuelle opphøyede verandaer eller balkonger inngår ikke i vurderingen.
Opptelling av boliger med sannsynlig gjennomsnittlig støy over Lp,A,24h 30 dB innendørs er
utført for boliger med utendørs fasadestøy over LDEN 55 dB, og er ellers basert på
forutsetningene beskrevet i avsnitt 3.2.3.
Det telles kun antall bygninger, slik at eventuelle rekkehus, leilighetsbygg og lignende vil
telles som ett bygg. Der dette er tilfelle vil det potensielt være flere boenheter som berøres
enn det som fremkommer av tabellene i rapporten. Bygninger som ligger innenfor ny
veggeometri og som dermed må rives, er ikke tatt med i opptellingene.

2

Forskjell mellom utendørs støynivå Lp,A,24h i et +3 dB fasadepunkt og midlere innendørs støynivå.
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4 RESULTATER STØY
4.1 Støysonekart
Det er beregnet støysoner både 4 meter og 1,5 meter over terreng for hvert alternativ, se
oversikt i Tabell 4-1. Støysoner skal iht. retningslinje T-1442 beregnes 4 meter over terreng,
mens støysoner 1,5 meter over terreng illustrerer støybelastning for uteplasser på
bakkeplan.
Tabell 4-1: Oversikt over beregnede støysonekart og henvisning til vedlegg.
Situasjon

Vedlegg

Beregningsår

Beregningshøyde

Beregningsparameter

Nord
Alternativ 1.2

B

2030

4 og 1,5 meter

LDEN

Nord
Alternativ 1.3

B

2030

4 og 1,5 meter

LDEN

Nord
Alternativ 1.5

B

2030

4 og 1,5 meter

LDEN

Midt
Alternativ 2.4

C

2030

4 og 1,5 meter

LDEN

Midt
Alternativ 2.5

C

2030

4 og 1,5 meter

LDEN

Sør
Alternativ 3.3

D

2030

4 og 1,5 meter

LDEN

Sør
Alternativ 3.5

D

2030

4 og 1,5 meter

LDEN

4.2 Alternativer med stor og liten trafikkvekst
I beregningene for både støysonekart og tabellene i rapporten er det benyttet trafikktall med
stor trafikkvekst for prognoseåret 2030 som beskrevet i prosjektets trafikkanalyse. Det er i
trafikkanalysen også beregnet trafikk for prognoseåret 2030 med liten trafikkvekst, noe som
blant annet resulterer i en ÅDT som er 2.000 kjøretøy/døgn lavere på bruene. Denne
forskjellen utgjør en støyreduksjon fra trafikken over bruene i størrelsesorden 0,5-1 dB, slik
at støysoner vil bli tilnærmet like som for alternativet med stor trafikkvekst. Dette medfører
også at resultatet i tabellene vil bli tilnærmet like ved de to ulike alternativene for trafikkvekst.
I rapporten er det derfor kun presentert resultater for alternativ med stor trafikkvekst.
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4.3 Traseer nordre korridor
4.3.1 Alternativ 1.2
Berørte boliger er ved rundkjøringen der fv. 109 møter dagens Bjørnengveien, ved Omberg
og ved Torp på østsiden av Glomma der ny veg knyttes til rv 111.
Beskrivelse
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 4 meter over terreng
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 4 meter over terreng
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Estimert antall boliger over med støy Lp,A,24h 30 dB innendørs

Bolig

Fritid

Undervisning

Helse

45

0

0

0

7

0

0

0

39

0

0

0

3

0

0

0

30

n/a

n/a

n/a

Terreng og topografi kan erfaringsmessig begrense effekt av en eventuell skjerming ved
kryssene på fv. 109 og rv. 111. Her vil også deler av støybelastningen komme fra
eksisterende riks- eller fylkesveg. En langsgående skjerm på deler ny bru kan ha god
virkning for berørte boliger på Omberg sør for brua.

4.3.2 Alternativ 1.3
På samme måte som i alternativ 1.2 ligger berørte boliger ved rundkjøringen der fv. 109
møter dagens Bjørnengveien, ved Omberg og ved Torp på østsiden av Glomma der ny veg
knyttes til rv. 111. Alternativet berører flere boliger grunnet traseen er flytter lenger sør og
nærmere senter av boligfelt på Omberg og ved Torp.
Beskrivelse
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 4 meter over terreng
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 4 meter over terreng
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Estimert antall boliger over med støy Lp,A,24h 30 dB innendørs

Bolig

Fritid

Undervisning

Helse

75

0

2

0

8

0

1

0

47

0

2

0

1

0

0

0

43

n/a

n/a

n/a

På samme måte som i alternativ 1.2 vil erfaringsmessig terreng og topografi begrense effekt
av en eventuell skjerming ved krysset på fv. 109. Her vil også deler av støybelastningen
komme fra eksisterende fylkesveg. Berørte boliger på Omberg vil trolig få god skjermeffekt
av langsgående skjermer på begge sider på bru og som fortsetter et stykke på begge sider
av vegen på vestsiden av der brua møter land. Langsgående skjermer på begge sider av ny
veg fra krysset i rv. 111 og et stykke ut på brua vil kunne ha god skjermeffekt for boliger ved
Torp på sør- og nordsiden av ny veg. Eksisterende boliger nær krysset vil fortsatt ha
støybidrag fra eksisterende riksveg.
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4.3.3 Alternativ 1.5
På østsiden er dette det nordligste av de nordlige traseene, og alternativet som berører
færrest boliger i nord. Berørte boliger er ved rundkjøringen der fv. 109 møter dagens
Bjørnengveien, samt enkelte boliger lengst nord i boligfelt ved Moum på østsiden av Glomma
der ny veg knyttes til rv. 111.
Beskrivelse
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 4 meter over terreng
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 4 meter over terreng
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Estimert antall boliger over med støy Lp,A,24h 30 dB innendørs

Bolig

Fritid

Undervisning

Helse

22

0

0

0

7

0

0

0

21

0

0

0

4

0

0

0

21

n/a

n/a

n/a

På samme måte som i alternativ 1.2 vil erfaringsmessig terreng og topografi begrense effekt
av en eventuell skjerming ved krysset på fv. 109. Her vil også deler av støybelastningen
komme fra eksisterende fylkesveg. Langsgående skjerm langs sørvestsiden av ny veg fra
krysset i rv. 111 og til brua vil trolig kunne ha god skjermeffekt for boliger ved Moum på
sørvestsiden av ny veg. Eksisterende boliger nær krysset vil fortsatt ha støybidrag fra
eksisterende riksveg.

4.4 Traseer midtre korridor
4.4.1 Alternativ 2.4
Alternativet tar av fra rundkjøring der fv. 109 møter Evjebekkveien og tilknyttes rv. 111
mellom Sandem og Strykerveien. Berørte boliger vil i hovedsak ligge ved nytt kryss til fv. 109
og ved Evjestien på vestsiden av Glomma. På østsiden ligger berørte boliger ved nytt kryss
rett nord for Strykerveien.
Beskrivelse
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 4 meter over terreng
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 4 meter over terreng
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Estimert antall boliger over med støy Lp,A,24h 30 dB innendørs

Bolig

Fritid

Undervisning

Helse

32

0

1

1

4

0

0

0

20

0

1

0

1

0

0

0

8

n/a

n/a

n/a

Skjerm av ny veg for boliger i krysset i fv. 109 vil trolig ha liten virkning grunnet støybidrag
også fra eksisterende fylkesveg. Berørte boliger i Evjestien vil trolig få god skjermvirkning av
langsgående skjerm på nordsiden av bru som også fortsetter et stykke langs vegen på
vestsiden av der brua møter land. Terreng og topografi kan erfaringsmessig begrense
virkning av en eventuell skjerming ved kryss i rv. 111. Her vil også store deler av
støybelastningen komme fra eksisterende riksveg.
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4.4.2 Alternativ 2.5
På samme måte som alternativ 2.4, vil berørte boliger ligge mellom rundkjøringen der fv. 109
møter eksisterende Evjebekkveien starten av brua over Glomma på vestsiden. På østsiden
vil berørte boliger i hovedsak ligge ved nytt kryss mellom Sandem og Kreutzgate.
Beskrivelse
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 4 meter over terreng
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 4 meter over terreng
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Estimert antall boliger over med støy Lp,A,24h 30 dB innendørs

Bolig

Fritid

Undervisning

Helse

43

0

0

1

3

0

1

0

24

0

0

1

0

0

1

0

17

n/a

n/a

n/a

Tilsvarende som i alternativ 2.4 vil skjerming av ny veg for boliger i krysset i fv. 109 trolig ha
liten virkning grunnet støybidrag også fra eksisterende fylkesveg. Boliger i Evjestien vil trolig
kunne få god skjermvirkning av en langsgående skjerm på nordsiden av bru som også
fortsetter et stykke langs vegen mot vest fra der brua møter land. Terreng, topografi og
høyde på eksisterende bygg kan erfaringsmessig begrense effekt av en eventuell skjerming
ved nytt kryss mot rv. 111, men skjerm langs nordsiden av ny bru vil kunne begrense støy fra
nytt veganlegg. Eksisterende boliger nær krysset vil fortsatt ha støybidrag fra eksisterende
riksveg.

4.5 Traseer søndre korridor
4.5.1 Alternativ 3.3
Berørte boliger i vest vil være ved rundkjøring i fv. 109 og Wilbergjordet, der ny trase kobles
på, enkelte boliger i Lisleby allé berøres. Største andelen av boliger vil berøres i øst, der ny
veg går gjennom et boligområde før den kobles til rv. 111 mellom Kløverveien og
Grårudveien.
Beskrivelse
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 4 meter over terreng
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 4 meter over terreng
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Estimert antall boliger over med støy Lp,A,24h 30 dB innendørs

Bolig

Fritid

Undervisning

Helse

94

0

0

0

24

0

0

0

43

0

0

0

12

0

0

0

62

n/a

n/a

n/a

En skjerm ved ny tunnelmunning mot fv. 109 kan ha god virkning for boliger som ligger her.
Boliger på vestsiden av fv. 109 vil i stor grad påvirkes av eksisterende fylkesveg.
Høydeforskjellen fra boligene i Lisleby allé og ned til ny veg kan potensielt begrense
virkningen av støyskjerm langs ny veg, det må i tilfelle undersøkes nærmere. Langsgående
skjerm på begge sider av vegen fra nytt kryss i rv. 111 og et stykke ut på ny bru vil kunne ha
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god skjermeffekt for boliger på sør- og nordsiden av ny veg, trolig hovedsakelig for nedre
etasjer og uteområder.

4.5.2 Alternativ 3.5
Berørte boliger i vest vil være ved rundkjøring i fv. 109 og Wilbergjordet, der ny trase kobles
på, enkelte boliger i Lisleby allé berøres. I øst vil boliger som berøres i hovedsak ligge ved
nytt kryss til rv. 111.
Beskrivelse
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 4 meter over terreng
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 4 meter over terreng
Gul sone, LDEN 55-65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Rød sone, LDEN ≥ 65 dB, 1,5 meter over terreng (uteplass)
Estimert antall boliger over med støy Lp,A,24h 30 dB innendørs

Bolig

Fritid

Undervisning

Helse

41

0

1

0

13

0

0

0

21

0

1

0

9

0

0

0

33

n/a

n/a

n/a

En skjerm ved ny tunnelmunning mot fv. 109 kan ha god virkning for boliger som ligger her.
Boliger på vestsiden av fv. 109 vil i stor grad påvirkes av eksisterende fylkesveg.
Høydeforskjellen fra boligene i Lisleby allé og ned til ny veg kan potensielt begrense
virkningen av en støyskjerm langs ny veg, det må i tilfelle undersøkes nærmere. Berørte
bygg i nytt kryss i rv. 111, vil påvirkes av støy både fra ny veg og eksisterende veg.
Langsgående skjerm på begge sider av ny veg og et stykke ut på brua vil kunne ha god
virkning i å redusere støy fra ny veg, men støybidrag vil trolig fortsatt være betydelig fra
eksisterende rv. 111.

4.6 Trafikkendring på tilstøtende veger
Oppføring av en ny bru over Glomma vil også medføre en endring i trafikken for tilstøtende
veger sammenlignet med 0-alternativet. Tabell 4-2 viser en sammenligning av trafikktallene
og tilhørende endring av støynivået for eksisterende boliger utenfor influensområdet til ny
veg. Figur 3-1 viser punktene for hvor trafikksammenligningen er utført. Det forutsettes her at
kun ÅDT endres (fartsgrense, andel tungtrafikk er den samme i alle situasjonene). Fra
tabellen kan det sees at endring i støynivå som følge av en ny trase er relativt liten, i
størrelsesorden 0 – 2 dB langs fv. 109, rv. 110 og rv. 111.
Tabell 3-6 viser en oversikt over subjektiv respons på støyendring. Av dette vil støyendringen
trolig være lite merkbar for eksisterende boliger langs fv. 109, rv. 110 og rv. 111.
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Tabell 4-2: Tabell viser endring i støy grunnet endring av årsdøgntrafikk for hvert alternativ. Hvert brualternativ er
sammenlignet mot 0-alternativet, og sammenligningen er utført i trafikkpunktene markert i Figur 3-1. Verdier er
avrundet til nærmeste heltall.

Nr.

Vegstrekning

0-alt.

Nordre
trase

Endring
støy

Midtre
trase

Endring
støy

Søndre
trase

Endring
støy

ÅDT

ÅDT

dB

ÅDT

dB

ÅDT

dB

3

Eksisterende bru over
Glomma rv. 110

37000

31000

-1

28000

-1

25000

-2

2

Fv. 109 sør

28000

27000

0

27000

0

28000

0

1

Fv. 109 nord

30000

28000

0

28000

0

29000

0

4

Rv. 111 sør

16000

12000

-1

11000

-2

10000

-2

5

Rv. 111 nord

15000

19000

+1

18000

+1

16000

0
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5 SAMMENSTILLING STØY
En oppsummering av antall berørte bygg definert som støyfølsom bebyggelse er listet i
Tabell 5-1.


Nordre korridor med alternativ 1.5 vil medføre færrest antall berørte bygg som blir
liggende i en støysone fra ny veg. Grunnet generelt lavere støynivåer ved berørte
bygg, vil alternativ 2.4 i midtre korridor medføre lavest antall boliger med estimert
støynivå over Lp,A24 h 30 dB innendørs og støynivå over LDEN 55 dB på
uteoppholdsplass på bakkeplan.



Søndre korridor med alternativ 3.3 vil medføre høyest antall berørte bygg som blir
liggende i en støysone fra ny veg. Flest antall boliger med estimert støynivå over
Lp,A,24 h 30 dB samt antall med støynivå på uteoppholdsplass på bakkeplan over LDEN
55 dB vil også være i alternativ 3.3.

Tabell 5-1: Oppsummering av antall berørte støyfølsomme bygg for de ulike alternativene. Antall bygninger i
beregnet støysone 1,5 meter over terreng inngår i antallet bygninger som ligger i beregnet støysone 4 meter over
terreng. Det er ingen bygg med utredningens forutsetninger som vil ha støy over grenseverdi på bakkeplan, men
som ikke har støy over grenseverdi i fasade.
Beskrivelse
Estimert antall boliger med støy
over Lp,A,24h 30 dB inne
Antall støyfølsomme bygg i gul sone,
LDEN 55-65 dB (i beregningshøyde 4
meter over terreng).
Antall støyfølsomme bygg i rød sone,
LDEN ≥ 65 dB (i beregningshøyde 4
meter over terreng).
Totalt antall bygg i støysone
beregnet 4 meter over terreng.
Antall støyfølsomme bygg med
uteplass i gul sone, LDEN 55-65 dB (i
beregningshøyde 1,5 meter over
terreng).
Antall støyfølsomme bygg med
uteplass i rød sone, LDEN ≥ 65 dB (i
beregningshøyde 1,5 meter over
terreng).
Totalt antall bygg i støysone
beregnet 1,5 meter over terreng.
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Alt 1.2

Alt 1.3

Alt 1.5

Alt 2.4

Alt 2.5

Alt 3.3

Alt 3.5

30

43

21

8

17

62

33

46

79

23

34

44

94

42

7

9

7

4

4

24

13

53

88

30

38

48

118

55

39

49

21

21

25

43

22

3

1

4

1

1

12

9

42

50

25

22

26

55

31
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6 AVBØTENDE TILTAK STØY
I kapittel 4 resultater, er det kort beskrevet skjermingsmuligheter for hvert alternativ.
Prinsipper for skjerming er vist i Figur 6-1 der alternativene A, B og C viser prinsippskisser
der plassering av skjerm langs vegen vil ha god effekt. Slik som i alternativ D, der boliger vil
ligge et stykke høyere enn planlagt veg, vil det være vanskelig å bryte siktlinjen mellom
vegen og bolig, slik at virkningen av en skjerm langs vegen vil ha dårlig virkning. Dette kan
være tilfelle blant annet ved rundkjøring i Bjørnengveien i nordre korridor, og potensielt
Lisleby allé i søndre korridor.

Figur 6-1: Viser prinsipper for ulike skjermplasseringer. Plassering av skjerm eller voll vil ha god effekt i alternativ
A, B og C. I alternativ D vil skjerm ha dårlig virkning grunnet høydeforskjellen mellom vegen og huset, slik at det
meste av støyen vil gå over skjermen. Illustrasjoner A og B er hentet fra Statens vegvesens håndbok V135 [4].

6.1 Skjerm på ny bru
Ny bru vil i stor grad ligge et godt stykke høyere enn dagens terreng, slik at grunnet
høydeforskjellen og bredden på brua vil den til en viss grad skjerme seg selv der bebyggelse
ligger et stykke lavere.
I enkelte alternativer vil tett rekkverk på deler av brua kunne ha god virkning for eksisterende
bebyggelse. Tett rekkverk på deler av brua vil også kunne være gunstig for eventuell
fremtidig boligutbygging, spesielt dersom det vil bygges høye boenheter slik som
leilighetskomplekser.
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Det kan være utfordrende å utføre skjermingstiltak i etterkant på brua, og det kan potensielt
også påvirke dens egenskaper slik at det ikke lar seg gjennomføre. Det er derfor viktig å
gjøre en vurdering av om den skal oppføres med et tett rekkverk langs deler eller hele brua i
de videre utredningsfasene.
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7 LUFTFORURENSNING
7.1 Innledende om luftforurensning
Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2), kan
være et problem i byer, tettsteder og områder med stor trafikk og/eller stillestående luft.
Forurensningskonsentrasjonen i luften er avhengig av meteorologiske forhold og topografien
for området. Om vinteren kan forurensningskonsentrasjonen øke betraktelig som følge av
blant annet økt slitasje av vegdekket, temperaturinversjon, etc. Ved inversjon hindres luften i
å sirkulere og forurensningskonsentrasjonen blir følgelig høyere enn ved normale
værforhold. Nedbør og vind har motsatt effekt og fører til mindre konsentrert forurensning.
Det er særlig ved langvarige kuldeperioder med temperaturinversjon at
konsentrasjonsnivåene blir høye.
Luftforurensning kan blant annet gi luftveislidelser, økt risiko for kreft, hjerte- og
karsykdommer, generell økt sykelighet og økt dødelighet. I tillegg kommer andre plager som
lukt, støv og skitt og nedsatt trivsel.
Biltrafikken er som oftest den viktigste kilden til luftforurensninger. De største lokale
forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er risikoene for helseskade ved høye
konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).
Vegtrafikken medfører også utslipp av blant annet karbonmonoksid (CO), karbondioksid
(CO2), NOX, benzen og svoveldioksid. Utslippet av nitrogenoksider (NOX) kan bidra til
dannelse av bakkenært ozon. Utslipp av karbonmonoksid (CO) påvirker ikke den lokale
luftkvaliteten, men har negativ virkning på klimaet globalt.

7.1.1 Svevestøv (PM10)
PM10 er en betegnelse for svevestøv, dvs. støv som oppholder seg i lufta over en viss
periode. Betegnelsen PM står for ”Particulate Matter” der tallet angir størrelsen på
diameteren til partikkelen i mikrometer (μm). PM10 omfatter støvpartikler med diameter på 10
μm og mindre.
På årsbasis utgjør forbrenningspartikler som dannes ved ufullstendig forbrenning av fossilt
brennstoff den desidert største andelen av svevestøvet. Utslippsmengden per kjørte
kilometer varierer sterkt med type kjøretøy, motorteknologi og drivstofftype. Gamle biler uten
katalysator og dieselbiler uten filter slipper ut betydelig mer partikler enn nye biler. Dieselbiler
slipper generelt ut mer partikler enn bensinbiler.
Spesielt ved bruk av piggdekk utgjør slitasjepartikler som dannes ved friksjon mellom veg og
bildekk en vesentlig del av den totale mengden svevestøv. Slitasje som følge av mekanisk
bevegelige deler i kjøretøy utgjør et mindre bidrag til dannelsen av svevestøv, da
hovedsakelig jernpartikler.
Svevestøveksponering kan forårsake forverring av en rekke luftveissykdommer som KOLS,
astma og lungekreft. Svevestøv, spesielt dieseleksospartikler, kan forsterke allergiske
reaksjoner. Spesielt er eldre og personer med hjerte/karsykdom, diabetes, astma og andre
lungesykdommer følsomme for svevestøv. Barn og unge er også sårbare.
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7.1.2 Nitrogendioksid (NO2)
NO2 er betegnelsen på gassen nitrogendioksid. I byområder er konsentrasjonen først og
fremst avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest trafikkmengden i
byen. På kalde dager med lite vind kan konsentrasjonen bli spesielt høy. Hos sårbare
grupper kan innånding av NO2 gi økt hoste og bronkitt, mindre motstand for infeksjoner og
økt sykelighet. Friske mennesker tåler forholdsvis høy NO2-eksponering uten at det gir noen
helseeffekt3.
Nitrogenoksider (NOX) dannes i ulike typer forbrenningsprosesser der det er tilstrekkelig høy
temperatur. Forbrenning av drivstoff fører til produksjon av både nitrogenmonoksid (NO) og
nitrogendioksid (NO2). Disse betegnes ofte samlet som nitrogenoksider, NOX.
Forskning har vist at astmatikere kan få nedsatt lungefunksjon ved eksponering fra ca. 200
μg/m3 nitrogendioksid eller høyere, mens friske personer får redusert sin lungefunksjon først
ved konsentrasjoner over 1000 μg/m3. Allergikere synes å reagere sterkere på allergener når
de eksponeres eller har vært eksponert for nitrogendioksid4. Til sammenligning registreres
nivåer på 200 – 500 μg/m3 i forurensningsperioder i Oslo. Ved langtidseksponering av NO2
kan økt forekomst av sykdom og død fra hjerte/kar- og luftveissykdommer forekomme. Det er
imidlertid stor usikkerhet forbundet med slike studier, siden det er vanskelig å ta høyde for
andre luftforurensningskomponenter.

3
4

Kilde: www.luftkvalitet.info.
Kilde: Folkehelseinsituttet, www.fhi.no.
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7.2 Grenseverdier og mål for luftkvalitet
Lover og føringer for lokal luftkvalitet:





Forurensningsforskriften.
Nasjonale mål.
Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520.

7.2.1 Forurensningsforskriften, Nasjonale mål og anbefalte luftkvalitetskriterier fra
Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet
Forurensningsforskriften5 omfatter lokal luftkvalitet og er juridisk bindende. Denne er basert
på bestemmelser fra et EU-direktiv fra 2008 med hjemmel i Forurensningsloven. Under § 7-6
"Grenseverdier for tiltak" i forskriften angis grenseverdiene for svevestøv (PM10) og
nitrogendioksid (NO2) i utendørs luft. Med utendørs luft menes utenfor fasader, på utendørs
oppholdsareal, osv.
Forskriften gjelder all utendørs luft og angir krav om målinger, beregninger, rapportering,
tiltaksvurdering og gjennomføring av tiltak. Maksimalkravene til konsentrasjon av de ulike
komponentene i forskriften blir omtalt som grenseverdier. Overskrides disse flere ganger enn
tillatt, utløses det krav om tiltak.
Se Tabell 7-1 for oversikt over grenseverdiene gitt av forurensningsforskriften, nasjonale mål
og anbefalte luftkvalitetskriterier fra Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet.
Tabell 7-1: Grenseverdier og mål for luftkvalitet. Forurensningsforskriften, Nasjonale mål og luftkvalitetskriterier
fra Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet for NO2 og PM10.
NO2 [μg/m3]

Grenseverdi for luftkvalitet

PM10 [μg/m3]

Midlingstid

time

år

døgn

EUs grenseverdier 1

200

40

50

Antall tillatte overskridelser årlig
Nasjonale mål 4
Antall tillatte overskridelser årlig
Anbefalte luftkvalitetskriterier 5

18 ganger

-

år
253
2

30 ganger

-

150

-

50

-

8 timer

-

7 døgn

-

100

-

30

-

Hentet fra ”FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)”. Grenseverdier for
tiltak. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040601-0931.html
1

2

Skjerpet fra og med 1. januar 2016.

3

Skjerpet fra og med 1. januar 2016.

4

St.meld. nr. 26 (2006-2007): http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-26-2006-2007/9/4.html?id=465424
5

Utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet: http://www.fhi.no/tema/luftforurensning/luftkvalitetskriterier

Mål og grenseverdier for luftkvalitet er innskjerpet over tid, i takt med at bedre kunnskap om
virkninger og mulige tiltak for å bedre luftkvaliteten er utviklet. Særlig er kravene til PM10
(svevestøv) blitt strengere. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratets anbefalte

5

FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)
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luftkvalitetskriterie for PM10 ble i november 2013 skjerpet fra 35 μg/m3 (døgn) til 30 μg/m3
(døgn).
Som det framgår av Tabell 7-1, er nasjonale mål for luftkvalitet strengere enn grenseverdiene
i forurensningsforskriften. Når nasjonale mål er tilfredsstilt, er dermed også
forurensningsforskriftens krav overholdt.
Luftkvalitetskriterier gitt av Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet er ikke juridisk bindende,
men angir eksponeringsnivåer som man ut fra nåværende viten antar ikke vil gi alvorlige
helsevirkninger for befolkningen.

7.2.2 Retningslinje T-1520
Gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging er T-1520. I denne
retningslinjen beskrives det hvordan luftsonekart kan utarbeides og presenteres på samme
måte som støysonekart. De ulike luftsonene kan beregnes ved hjelp av egnede
dataprogrammer dersom tilstrekkelig inngangsdata foreligger.
Retningslinjen gir statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres av kommunene
i arealplanleggingen. Nedre grenseverdi for gul og rød forurensningssone fremgår av Tabell
7-2. Formålet med retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging
som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Retningslinjens
grenseverdier samsvarer i stor grad med nasjonale mål. Retningslinjen kommer til
anvendelse blant annet ved etablering eller utvidelse av virksomhet som kan påvirke
luftkvaliteten vesentlig. Om konsekvensutredninger står det følgende:
For planer som krever konsekvensutredning (KU) etter plan- og bygningsloven må
vurderinger av luftkvalitet i nødvendig grad inkluderes. Planer eller tiltak som medfører økt
luftforurensning vil også kunne utløse krav til konsekvensutredning, jfr. KU-forskriften § 4.
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger i Plan- og bygningsloven er å
klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø
og/eller samfunn. Gjennom arbeidet med planprogrammet skal det vurderes om
luftforurensning skal utredes, hvorfor det eventuelt er et viktig tema, og omfang og innhold i
utredningen.
Tabell 7-2: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller
bebyggelse.
Luftforurensningssone1

Komponent
Gul sone

Rød sone

PM10

35 μg/m3 7 døgn per år

50 μg/m3 7 døgn per år

NO2

40 μg/m3 vintermiddel2

40 μg/m3 årsmiddel

Helserisiko

Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdommen.

Friske personer vil sannsynligvis
ikke ha helseeffekter.
1 Bakgrunnskonsentrasjonen
2 Vintermiddel

Personer med luftveis– og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter. Blant disse er barn
med luftveislidelser og eldre med
luftveis- og hjertekarlidelser mest
sårbare.

er inkludert i sonegrensene.

defineres som perioden fra 1. nov til 30. april.
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Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier (før skjerpelse i
november 2013) er lagt til grunn for nedre grense i gul sone, mens grensen for nasjonale mål
er lagt til grunn for øvre grense i gul sone. Nasjonale mål er overholdt når området befinner
seg utenfor gul forurensningssone. Når nasjonale mål er overholdt, er også kravene i
forurensningsforskriften overholdt.
Utdypende om sonene:


Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate
etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning.
Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier er lagt til grunn
for nedre grense i gul sone. Det bør vises størst varsomhet i områder som ligger nær
rød sone.



Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet
til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I rød sone bør
kommunen derfor ikke tillate etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler,
boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur.

Forhold som bør oppfylles ved avvik fra anbefalingene:


Det skal legges vekt på at bebyggelsen og spesielt uteoppholdsarealene får så god
luftkvalitet som mulig innen sonen, det vil generelt bety så langt unna hovedkilden(e)
som mulig.



Det skal legges vekt på et godt inneklima for å redusere den totale eksponeringen.

Det kan være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker
plagen/helserisikoen. Dersom området er utsatt for støynivåer over grensene i
støyretningslinjen T-1442/2012, bør det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen dersom
området er i gul eller rød sone for både støy og lokal luftforurensing.

7.3 Overordnede vurderinger og relevant informasjon
Som nevnt sier retningslinjen at for rød sone er hovedregelen at bebyggelse følsom for
luftforurensning bør unngås. I gul sone bør man gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten
ved ny bebyggelse. Hvis forurensningsnivåene derimot overskrider nivåene i
forurensningsforskriften utløser det krav om tiltak fra kommunene som
forurensningsmyndighet eller Statens vegvesen som anleggseier. Ved å ta hensyn til
luftforurensning i plansaker kan man unngå å senere få krav om å iverksette avbøtende
tiltak.
Den totale helsebelastningen utgjøres av luftkvalitet og andre påvirkningsfaktorer som støy.
Helserisikoen øker dersom nivået av både luftforurensning og støy er over grensene i
retningslinjen.
I forbindelse med konsekvensutredningen er det ikke blitt utarbeidet kart som viser
luftforurensningssonene. En nærmere vurdering av luftkvaliteten kan gjøres i neste fase når
endelig forslag til trasévalg og lokalisering av bru med tilhørende kryssløsninger er fastsatt.
Overordnede vurderinger og informasjon som anses som særlig relevant er gitt i dette kap.
Det er tatt utgangspunkt i prosjektspesifikke forutsetninger, tilgjengelige måledata, resultater
fra tidligere utredninger i området og erfaring med tidligere prosjekter.
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Måling av forurensningssituasjonen i Fredrikstad
Luftforurensningen i Fredrikstad overvåkes ved målestasjonen i St.Croix-krysset, i underkant
av 1 km. vest for Fredrikstad bru. Denne målestasjonen registrerer PM10 og NO2 i et område
med stor trafikk der luftforurensningen periodevis kan være høy. Måleresultatene i sin helhet
fremgår av siste årsrapport [8]. I 2015 ble det registrert 4 overskridelser av grenseverdien for
døgnmiddel for svevestøv PM10 på 50 µg/m3 ved målestasjonen i St.Croix-krysset. Antall
overskridelser er det laveste antallet som er registrert siden målingene startet i 2007. Krav
om tiltak utløses ved mer enn 30 overskridelser av grenseverdien (ref. Tabell 7-1).
Det bemerkes at man her sammenligner med juridisk bindende minimumskrav til luftkvalitet
gitt av Forurensningsforskriftens kap. 7. Nyere forskning viser at det forekommer negative
helseeffekter ved langt lavere konsentrasjoner av svevestøvpartikler enn tidligere antatt, og
at helseplager kan oppstå selv ved overholdelse av dagens grenseverdier. På bakgrunn av
dette ble det fra 1. januar 2016 ikraftsatt skjerpede grenseverdier for svevestøv.
Mengden nitrogendioksid og svevestøv i luften styres i stor grad av meteorologi. Kalde og
tørre vinterdager med lite vind gir som regel økt luftforurensning. Måledata for de siste årene
viser at svevestøv er den dimensjonerende parameteren i Fredrikstad. For svevestøv er det
vanligvis flest overskridelser i mars ved opptørking av vegbanen. Da virvler støvet som er
produsert i løpet av vinteren opp og gir høye svevestøvkonsentrasjoner.

Luftsonekart for Fredrikstad
Det ble i 2015 beregnet luftsonekart for Fredrikstad ved bruk av beregningsverktøyet
AirQUIS. På grunn av stor usikkerhet knyttet til inngangsdataene og beregningsresultatene i
kartene som ble produsert er de ikke egnet til å vurdere luftforurensningssituasjonen.
Fredrikstad kommune har valgt å ikke offentliggjøre disse kartene, isteden vil det i løpet av
2016 bli beregnet nye og oppdaterte luftsonekart av NILU6 ved bruk av NBV7. Dette er en del
av et pilotprosjekt der luftsonekart skal etableres for 7 norske byer hvor oppdatert og validert
informasjon om kilder til luftforurensning og spredningsforhold er kartlagt.
Når nytt og oppdatert luftsonekart er på plass for Fredrikstad vil dette være nyttig informasjon
som en del av grunnlaget for videre vurdering av konsekvensene av ny bru over Glomma.
Spesielt interessant er det å få en oversikt over nåværende forurensningssituasjon der ny
veg skal kobles på eksisterende fv. 109 og rv. 111.

Overordnede vurderinger
I retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, er det presisert
følgende: Luftforurensningen bør kartfestes i en gul og en rød sone. Det vil hovedsakelig
være aktuelt i kommuner med byområder hvor største trafikkmengde er over 8.000
årsdøgntrafikk (ÅDT) eller hvor det er større punktutslipp.
Som man kan lese ut fra dette utdraget forventes ikke særlig høye forurensningskonsentrasjoner langs veger med lav trafikkmengde, ÅDT < 8.000. Heller ikke for veger med
trafikkmengde rett over ÅDT 8.000, men det bemerkes at bakgrunnskonsentrasjon,

6
7
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hastighet, piggdekkbruk, værforhold, høydeforskjell, terrengforhold, skjermende elementer,
osv. spiller en viktig rolle.
Trafikkmengde (ÅDT-tall) på ny bru i søndre, midtre og nordre korridor for prognoseår 2030
er mellom ÅDT 15.000 og 18.000. Det er valgt å benytte trafikknomogram8 for å gi en
overordnet indikasjon på forurensningssituasjonen fra ny bru isolert fra øvrige kilder. Figur
7-1 viser trafikknomogram med vurderingskriteriene fra T-1520 for svevestøv lagt til grunn.
Med 12 % tungtrafikkandel, 60 km/t hastighet, bakgrunn PM10 20 ug/m3 og piggfriandel på
79%, gir ÅDT 18.000 en forurensningskonsentrasjon tilsvarende nedre grenseverdi for gul
sone for svevestøv i ca. 15 meter avstand fra vegen når man ser på denne
forurensningskilden isolert.

Figur 7-1: Trafikknomogram. Gul/rød linje = nedre grenseverdi for gul/rød forurensningssone for svevestøv
(PM10). Avstand fra veg langs horisontal akse og trafikkmengde langs vertikal akse.

Med gitte trafikkmengder, avstandsbetraktinger og omkringliggende boligers plassering lagt
til grunn indikerer trafikknomogrammet begrenset luftforurensning fra de aktuelle korridorene
som vurderes. Med utgangspunkt i Figur 7-1 vil forurensningsbidraget fra ny bru isolert sett
være for lavt til å medføre at boliger langs ny trasé blir liggende innenfor
luftforurensningssonene. Som følge av dette er det ikke listet opp antall bygninger innenfor
forurensningssonene for de ulike alternativene.
Det er likevel viktig å presisere at dette ikke er en generell tendens for hele Fredrikstad, ref.
måleresultater for de siste årene [8]. Videre er det viktig å presisere at hvilket alternativ som
velges kan ha relativt stor betydning for enkeltbygninger, spesielt der det innføres en ny
forurensningskilde i kort avstand til bebyggelse som er følsom for luftforurensning. Generelt
anbefales en linjeføring som i størst mulig grad begrenser forurensningsnivåene hos utsatte
naboer.
Alternativ 2.4 og 2.5 i midtre korridor har en linjeføring som forventes å påvirke
luftforurensningssituasjonen hos omkringliggende naboer i liten grad. Til sammenligning
forventes søndre korridor med alternativ 3.3 og 3.5 å gi en negativ innvirkning på
forurensningssituasjonen for et større antall naboer. Særlig alternativ 3.3 ligger tett på
boligområde øst for Glomma. Begge alternativene i søndre korridor ligger også tett på boliger

8
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i området der ny veg møter rv. 111 og innebærer tunnel som vil gi et økt forurensningsbidrag
ved munningen i dette området.
Selv om overordnede vurderinger indikerer at luftforurensning fra vegtrafikk vil være
begrenset fra ny korridor, er det viktig å få frem at det i området i dag er mye bebyggelse
som ligger tett innpå trafikkerte veger. I området som vurderes er fv. 109 og rv. 111 de
dominerende forurensningskildene i dag. Av disse to vegene har fv. 109 den høyeste
trafikkbelastningen og er den av vegene med høyest forurensningsbidrag. Mye bebyggelse
på begge sider av vegen medvirker til dårlig utlufting av svevestøv.
Når det innføres en ny forurensningskilde mellom disse to eksisterende forurensningskildene
blir konsekvensen økt forurensning, spesielt inn mot og i kryssområdene der ny veg møter
eksisterende veg. Konsekvensene ved oppføring av ny bru vil følgelig kunne være en
forverring av forurensningssituasjonen for allerede utsatte beboere, avhengig av hvilken
linjeføring som velges.
Oppføring av en ny bru over Glomma forventes å medføre relativt liten endring i
trafikkmengdene på de tilstøtende hovedvegene (se Tabell 4-2). Da de dominerende
forurensningskildene ikke avlastes i særlig grad som følge av ny bru forventes følgelig en
tilsvarende forurensningssituasjon langs disse vegene ved sammenligning av situasjon uten
og med ny bru. I kryssområdene der ny veg møter eksisterende fv. 109 og rv. 111 kan det
forventes en forverring. Teknologisk utvikling og eventuelle fremtidige trafikkreduserende
tiltak vil riktignok kunne påvirke forurensningssituasjonen i stor grad. I kommunene jobbes
det med tiltak som skal bidra til å redusere transportbehovet, og få ned antall biler på
vegene.
Det konkluderes med at dersom det velges en korridor som ikke ligger tett på eksisterende
boliger i kryssområde med fv. 109 og rv. 111 vil utbyggingen trolig ha liten konsekvens for
luftforurensningssituasjonen i området.
Konsekvensen av oppføring av ny bru forventes å være lite merkbar for eksisterende boliger
langs fv. 109 og rv. 111 som følge av liten endring av trafikkmengde.
Det bemerkes at vurderingene som er gjort på luftkvalitet i denne rapporten er overordnede.
Retningslinje T-1520 er fortsatt av relativt ny dato. Som nevnt foregår det metodeutvikling og
det arbeides med utvikling og testing av dedikerte beregningsprogrammer for å kunne
utarbeide mer detaljerte beregninger og luftsonekart i fremtiden, tilsvarende det som
utarbeides for støy i dag.
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VEDLEGG A: VANLIGE STØYUTTRYKK OG BETEGNELSER
Begrep

Benevning

Forklaring

A-veid lydtrykknivå

dBA

A-veiet, ekvivalent
støynivå for dag-kveldnatt

LDEN

A-veide nivå som
overskrides 5 % av tiden,
Fast

L5AF

Desibel

dB

Ekvivalent lydnivå

Lp,A,T

Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve
A (LA, angitt i dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for
alle dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå.
A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-eveningnight) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld.
Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 1923 og natt: 23-07
L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125
ms som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i
forhold til antall hendelser
Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes
på to måter:
1) For å angi forholdet mellom to størrelser
2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til
en referanseverdi.
Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt
tidsintervall, f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller
24 timer. Noen ganger markeres at det er A veid verdi ved
en A i benevningen.
Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs.
nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker i
lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i fra lydkilden. Vi
snakker ofte om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved
bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke
lydnivået
Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.
Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd.
Lmaks er svært følsomt for hvordan maksimalverdien
defineres. (tidskonstant som skal brukes, hvilke topper som
skal inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste
definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden
Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy (1996) har definert
Lmaks til det nivået som overskrides en viss prosent av tiden.
Her er 5 % som anbefalt verdi.
Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets
velvære og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket
informasjon eller søvn
Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som
ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.
Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets
følsomhet for ulike frekvenser ved lavere og midlere
lydtrykknivå. Brukes ved de fleste vurderinger av støy. Akurven framhever frekvensområdet 2000 - 4000 Hz
Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets
følsomhet ved høye nivåer. C-kurven har bare en svak
demping av de aller laveste og høyeste frekvenser. Benyttes
en del i NS 8175, bygningsakustikk.
ÅDT (Årsdøgntrafikk) er i prinsippet summen av antall
kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning i året
dividert på årets dager. Antall tunge kjøretøy settes som en
andel i prosent.

LA,ekv,T
Fritt felt

Lydnivå
Maksimalt lydnivå

L
Lmaks

Støy

Støynivå
Veiekurve – A

A

Veiekurve – C

C

ÅDT
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VEDLEGG B: STØYSONEKART NORDRE KORRIDOR (ALT
1.2 – 1.3 – 1.5)
I dette vedlegget presenteres støysonekart med beregningshøyde 4 og 1,5 meter over
terreng for de tre alternativene i nordre korridor.
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Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 1.2
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:8500

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS
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Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 1.3
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:8500

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS
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Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 1.5
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:8500

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS
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Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 1.2
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 1,5 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:8500

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS
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Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 1.3
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 1,5 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:8500

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS
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Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 1.5
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 1,5 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:8500

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS
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VEDLEGG C: STØYSONEKART MIDTRE KORRIDOR (ALT
2.4 – 2.5)
I dette vedlegget presenteres støysonekart med beregningshøyde 4 og 1,5 meter over
terreng for de to alternativene i midtre korridor.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

612800

613000

613200

613400

613600

613800

614000

614200

614400

614600

614800

615000

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

614000

614200

614400

614600

614800

615000

6568800
6568600
6568400
6568200
6568000
6567800

Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 2.4
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:7000

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
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Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 2.5
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:7000

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS
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6567800

6568000

6568200

6568400

6568600

6568800

6569000

612600

6569000

612400

612800

613000

613200

613400

613600

613800

614000

614200

614400

614600

614800

615000

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

614000

614200

614400

614600

614800

615000

6568800
6568600
6568400
6568200
6568000
6567800

Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 2.4
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 1,5 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:7000

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS

6567600

6567600

6567800

6568000

6568200

6568400

6568600

6568800

6569000

612600

6569000

612400

612800

613000

613200

613400

613600

613800

614000

614200

614400

614600

614800

615000

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

614000

614200

614400

614600

614800

615000

6568800
6568600
6568400
6568200
6568000
6567800

Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 2.5
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 1,5 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:7000

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS

6567600

6567600

6567800

6568000

6568200

6568400

6568600

6568800

6569000

612600

6569000

612400

52

VEDLEGG D: STØYSONEKART SØNDRE KORRIDOR (ALT
3.3 – 3.5)
I dette vedlegget presenteres støysonekart med beregningshøyde 4 og 1,5 meter over
terreng for de tre alternativene i søndre korridor.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

611600

611800

612000

612200

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

611200

611400

611600

611800

612000

612200

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

6566600
6566400
6566200
6566000
6565800
6565600

Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 3.3
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:7000

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS

6565400

6565400

6565600

6565800

6566000

6566200

6566400

6566600

6566800

611400

6566800

611200

611600

611800

612000

612200

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

611200

611400

611600

611800

612000

612200

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

6566600
6566400
6566200
6566000
6565800
6565600

Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 3.5
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 4 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:7000

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS

6565400

6565400

6565600

6565800

6566000

6566200

6566400

6566600

6566800

611400

6566800

611200

611600

611800

612000

612200

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

611200

611400

611600

611800

612000

612200

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

6566600
6566400
6566200
6566000
6565800
6565600

Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 3.3
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 1,5 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:7000

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS

6565400

6565400

6565600

6565800

6566000

6566200

6566400

6566600

6566800

611400

6566800

611200

611600

611800

612000

612200

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

611200

611400

611600

611800

612000

612200

612400

612600

612800

613000

613200

613400

613600

613800

6566600
6566400
6566200
6566000
6565800
6565600

Ny bru over Glomma (Fv109 - Rv111)
Alternativ 3.5
Inndeling støysoner:
- Trafikkdata for år 2030
- Beregnet Lden 1,5 meter over terreng
- Rutenett 20 X 20 meter
- Målestokk: 1:7000

> 55.0 dB Lden
> 60.0 dB Lden
> 65.0 dB Lden

Forklaring elementer:
Road
Building
Barrier
Bridge
Ground Absorption
Contour Line

Dato: 18.3.2016
Bolig
Fritidsbolig
Undervisning
Helse
Annet

Utført av :
Asplan Viak AS

6565400

6565400

6565600

6565800

6566000

6566200

6566400

6566600

6566800

611400

6566800

611200

