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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Nidelven Utvikling AS for å utarbeide støyutredning i
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Halstein gård. Det er lagt til rette for ca
950 boliger, og dette vil ha støymessige konsekvenser både internt i den planlagte
utbyggingen og for eksisterende bebyggelse langs John Aaes veg. Denne utgaven av
rapporten er revidert på grunnlag av merknader fra byplankontoret i brev av 9. desember
2014.

Alf Idar Småge har utført støyberegningene og skrevet rapporten. Ann Kristin Sæther har
vært kvalitetssikrer. Kari Skogstad Norddal har vært oppdragsleder for Asplan Viak.

Trondheim, 07/04/2015

Kari Skogstad Norddal
Oppdragsleder

Ann Kristin Sæther
Kvalitetssikrer
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1 INNLEDNING
Nidelven utvikling As arbeider med reguleringsplan for Halstein gård, som ligger i
Sjetnmarka. Området brukes i dag til landbruksformål. Formålet med planarbeidet er å
utvikle Hallstein gård til et godt boligområde med den unike beliggenheten nær store
arbeidsplasser, serviceområder, E6 og Nidelvkorridoren. Området ligger mellom
eksisterende boligområde i Sjetnmarka øst og Nidelvkorridoren, og er isolert fra øvrige
landbrukseiendommer. Figur 1 viser grovt lokalisering av planområdet øst for Sjetnmarka.

Området planlegges utbygd med 950 boliger og barnehage med 140 barn. Adkomsten er via
ny adkomstveg fra krysset mellom John Aaes veg og Harald Torps veg. Området er beregnet
å generere 2700 bilturer/døgn som vil komme som en trafikkøkning  i John Aaes veg.
Beregninger  og vurderinger går fram av notatet «Trafikkanalyse Halstein gård – vegnett uten
gjennomkjøring» datert 17. juni 2014 utarbeidet av Asplan Viak AS. Av dette er det laget et
sammendrag med tittelen «Trafikktall til støy» datert 24. september 2014, som beskriver
dagens situasjon og framtidige scenarier. Trafikken på John Aaes veg forventes dessuten å
få en trafikkøkning på 1600 kjt/døgn som følge av boligbygging langs Tillerringen.

Byplankontoret ber i sin kommentar etter første gjennomgang av planmaterialet om at
fordeler og ulemper med generell men dempet trafikk mellom Sjetnmarka og Hallstein
vurderes. I dette reviderte støynotatet er det derfor regner med et støyscenario der Paul
Skolemesters veg og Parallellen er envegsregulert og åpne for bil- og busstrafikk mellom
Sjetnmarka og Hallstein, slik byplankontoret beskriver. Denne trafikken er beregnet til ca 150
kjt/døgn. I beregningene er denne satt til 300 kjt/døgn for å ta høyde for usikkerhet i
trafikkberegningene. Av samme grunn er ikke trafikken på hovedadkomstvegen redusert
tilsvarende. De støysituasjonene som er beregnet og illustrert representerer derfor det
beregningsmessig mest belastende trafikkbildet.

Figur 1 Oversiktskart med planområde på Hallstein
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I krysset mellom John Aaes veg og Østre Rosten er det lagt inn en eksisterende støyskjerm
som er relativ nylig oppført, og som ble sett bort i fra i forrige runde med støyutredning.

Nytt internt vegnett og plassering av ny bebyggelse går fram av utsnitt fra illustrasjonsplanen
i Figur 2. Bebyggelsen består av blokker i varierende høyde, som vil påvirke støyutbredelsen
dels gjennom refleksjon, dels ved at bygningskroppene virker skjermende.

Figur 2 Utsnitt fra illustrasjonsplan med ny adkomstveg

Hensikten med støyberegningene er å dokumentere støyforholdene. Støyberegningene
danner grunnlag for videre planlegging av arealbruk og nye bygningers plassering/utforming
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innenfor området. Det må tilrettelegges for at tilfredsstillende støyforhold i hht retningslinje T-
1442/2012 og bestemmelser til kommuneplanens arealdel oppnås for støyfølsom
bebyggelse. Nødvendige støyreduserende tiltak i form av f.eks. områdeskjerming,
fasadetiltak, osv. avhenger blant annet av nye bygningers bruksformål, utforming og
plassering. Detaljberegninger og simuleringer av tiltak må derfor påregnes som en del av
den videre planprosessen.

Beregning av støysoner er utført iht. T-1442/2012. Ved planlegging av ny støyfølsom
bebyggelse bør slik bebyggelse fortrinnsvis ligge utenfor gul støysone. Krav til innendørs
støynivå er gitt i NS 8175:2012. Se kap. 2 for detaljer og grenseverdier.

2 REGELVERK

2.1 T-1442/2012
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012, samt tilhørende
veileder M-128/2014, er lagt til grunn som vurderingskriterium.

Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i boliger er gitt av teknisk forskrift til Plan- og
Bygningsloven og NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike
bygningstyper». Se kap. 2.2.

Med den forrige utgaven av retningslinjen ble betegnelsen LDEN innført. LDEN er A-veid
ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på
natt / kveld. Tidsperiodene dag, kveld og natt omfatter:

Dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: kl. 23-07.

LDEN er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd med
disse anbefalingene. LDEN -nivået skal i kartlegging etter EU-direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Også i retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging er årsmiddelverdier lagt til grunn.

Etter EU-direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har ved
beregningene.

I retningslinje T-1442 utdypes dette med:

”Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jf. definisjon i kap. 6.”

I kap. 6, Definisjoner, står det videre:

”Med uteplass forstås balkong, hage, lekeplass eller annet nærområde til bygning som er
avsatt til opphold og rekreasjonsformål. Uteplassen må være egnet til formålet, og bør
således ha gunstig eksponering i forhold til sol, vind etc. Terreng/landskapsformer/størrelse
må være tilpasset bruken, og tilrettelagt/opparbeidet for formålet.”

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)
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· 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 av vegtrafikkstøy er gitt i Tabell 1. Når minst ett av kriteriene for
den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen. Krav til maksimalt støynivå i
nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

For øvrige områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til
støy fra vegtrafikk i byggesaker, og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å tilfredsstille
lydkrav i teknisk forskrift.

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy.

Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (23-07)

Gul sone vegtrafikk 55 LDEN 70 L5AF

Rød sone vegtrafikk 65 LDEN 85 L5AF

Det som er nytt ved 2012-utgaven av T-1442 i forhold til den gamle retningslinjen er bl.a.
følgende avsnitt (se kap. 3.2.1 i T-1442/2012 for detaljer):

«Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen
kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle
bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i
plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker.

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for
plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende
støyforhold.»

Dette har konsekvenser for bl.a. planløsninger for boenheter og plassering av
uteoppholdsareal. Planløsning og konstruksjoner må være kjent allerede på
reguleringsplannivå for at ev. behov for avbøtende tiltak mot overskridelser av innendørs
støynivåer i støyfølsomme rom skal kunne beregnes. Likeledes skal man kunne
dokumentere at hver boenhet har en stille side og en privat uteplass med tilfredsstillende
støyforhold. En stille side er definert som en fasade der fasadenivåene ligger i hvit støysone.

I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt
med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at
kommunen har angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det
vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål innenfor rød sone
og/eller avvike fra grenseverdiene i gul sone.
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2.2 Støyforhold for ny bebyggelse
Stille side og innendørs støynivå
Alle nye boenheter må ha minst én stille side (LDEN < 55 dB). Dette må tas hensyn til i
prosessen med utarbeidelse av planløsninger.
Iht. klasse C i NS8175:2012 gjelder Lp,A,24h < 30 dB og Lp,AFmax < 45 dB innendørs for boliger.
Fasadetiltak må dimensjoneres for å sikre at krav til innendørs støynivå fra utendørs lydkilder
tilfredsstilles.

Støy på uteoppholdsareal
Boligene bør ha tilgang på privat og felles uteoppholdsareal utenfor gul støysone (LDEN < 55
dB).

Retningslinjen er ikke å forstå slik at hele utomhusarealet skal ha lavere støynivå enn 55
dBA. Veileder M-128 - 2014 anbefaler følgende minste stille del av uteoppholdsarealer:
· Minst 30m2 pr boenhet i leilighetsbebyggelse.
· Hvorav minimum 50m2 pr boenhet for annen bebyggelse.
· Minimum 6m2 skal være privat utendørs oppholdsareal.

2.3 Bestemmelser i kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel 2012-2024, 21.03 2013
Trondheim kommune har egen planbestemmelse for støy og luftkvalitet og for
prosjektområdet gjeldende følgende:

21. Støy

§ 21.1 Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir
tilfredsstillende. Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-
1442/2012, skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven.

§ 21.2 Det tillates støyfølsom arealbruk i gul støysone, dersom bebyggelsen har en stille side
og tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå.

§ 21.3 I rød støysone tillates det ikke støyfølsom arealbruk. Etablering av nye boliger kan
likevel vurderes i sentrale byområder og andre viktige fortettingsområder langs kollektivtrase
med støynivå (Lden) inntil 70 dBA ved fasade, dersom boenhetene er gjennomgående og
har en stille side hvor uterom kan plasseres. Minst halvparten av rom for varig opphold og
minst ett soverom skal vende mot stille side.
Med støyfølsom bruk menes skoler, barnehager, boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, og
rekreasjonsarealer.

2.4 Planbestemmelser Halstein gård
To punkter i reguleringsbestemmelsene i planforslaget for Halstein gård omhandler støy:

4.10 Støy
Alle bygninger, anlegg, tiltak og uterom innenfor planområdet, inklusive anleggsarbeider, skal
tilfredsstille anbefalte retningslinjer i T-1442/2012.
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3 FORUTSETNINGER OG METODE

3.1 Generelt
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Novapoint støy 18.30. Beregningsmetoden som
benyttes for støyberegninger, Nordisk metode for beregning av vegtrafikkstøy, gir typisk en
usikkerhet på +/- 2 dB.
Alle beregnede støyverdier presentert i dette støynotatet er beregnet som frittfeltsverdier,
dvs. uten fasaderefleksjon. Dette må tas hensyn til ved ev. beregning av innendørs støynivå.
Det er beregnet gul og rød støysone i 4 og 1,5 meter høyde over terreng. Beregningshøyden
4 meter over terreng er påkrevd iht. T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging) og er typisk for en lav 2. etasje. Beregningsnivået 4 meter over mark
påvirkes ofte lite av terrengets typiske støyskjerming og påvirkes også i mindre grad av
eventuelle støyskjermende elementer langs de aktuelle støykildene. Beregninger utført i 1,5
meter høyde er mer representative for støy på uteplasser på bakkeplan og foran en lav 1.
etasje. Antydningsvis vil støynivået i 1,5 meter beregningshøyde ofte være ca. 1 til 3 dB
lavere enn ved 4 meter beregningshøyde, men vil avhenge mye av terrenget, lokale skjermer
og gjerder, m.m.

Støykoter er linjer trukket opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i
et rutenett. Støykoter er derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i
enkeltpunkter. Det er i beregningsmodellene brukt rutenett på 10 x 10 meter mellom
beregningspunktene med noe supplering med enkeltpunkter.

Som grunnlag for utarbeidelse av beregningsmodellene er det tatt utgangspunkt i digital
terrengmodell i 3D. Supplerende beregninger kan utføres underveis i prosessen for å
vurdere støyforholdene mer i detalj. I beregningsmodellene er det benyttet dagens
høydekoter og det er tatt hensyn til gradienter for planlagte vegstrekningeer. I skjermet
situasjon er det modellert en bankett i samme høyde som gang og sykkelvegen langs
fylkesvegen som fundament for støyskjerm.

3.2 Trafikktall vegtrafikk for utbygging av Halstein gård
Det er som nevnt beregnet at utbygging av området vil generere 2700 bilturer/døgn.
Trafikken er fordelt på vegnettet som vist i Figur 3 med unntak av at det er åpent for
gjennomkjøring mellom Sjetnmarka og Hallstein med 300 kjt/døgn. Tallene er hentet fra
notatet «Trafikktall til støy», Asplan Viak As 2014.

På hovedadkomstvegen fra sør er fartsgrensa satt til 50 km/t. For de øvrige vegene er
fartsgrensa satt til 40 km/t. Selv om hastigheten blir satt lavere enn 40 km/t for enkelte veger
vil det ikke gi særlig utslag på støynivået fordi det er motorstøy som er det dominererde
støybidraget ved lavere hastigheter. Tungtrafikkandelen er satt til 5%, som er et konservativt
anslag.
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Figur 3 Trafikk på det interne vegnettet ved full utbygging

3.3 Trafikk på tilstøtende vegnett
Utbyggingen vil gi økt trafikk på tilstøtende vegnett, i første rekke John Aaes veg. Planlagt
utbygging langs Tillerringen vil også bida til økt trafikk på John Aaes veg. Dagens trafikk på
John Aaes veg varierer mellom 6900 kjt lengst vest og 3000 kjt/døgn i vest ved Harald Torps
veg. Utbygging langs Tillerringen vil beregningsmessig gi et tillegg på 1600 kjt/døgn, og
Hallstein vil gi et beregningsmessig tillegg på 2700 kjt/døgn, slik at totaltrafikken på John
Aaes veg nærmest krysset med Harald Torps veg ved full utbygging av både Tiller og
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Hallstein gård blir på 4300 kjt/døgn. Dagens trafikk på John Aaes og bidrag ved utbygging av
henholdsvis langs Tillerringen og Hallstein gård går fram av Figur 4.
Hastigheten er satt til 50 km/t, tungtrafikkandelen til 5%.

Figur 4 Trafikkøkning på John Aaes veg som følge av utbygging langs Tillerringen og John Aaes veg

Tabell 2 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet. Fordelingen er hentet fra TA-
2115 (veilederen til T-1442).
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Tabell 2: Døgnfordeling av vegtrafikk

Periode John Aaes veg Boligveger

Dag (kl. 07 – 19) 75 % 80 %

Kveld (kl. 19 – 23) 15 % 12 %

Natt (kl. 23 – 07) 10 % 8 %

Det vil alltid være et visst avvik mellom simulert trafikk basert på prognosetall og den faktiske
trafikken. Figur 5 viser sammenheng mellom trafikkvekst og økning i støynivå. Som det
fremgår av figuren skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengden, 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 20 % gi en
forskjell i støynivå (LDEN) på < 0,8 dB. Dobbelt så stor trafikkmengde gir 3 dB økning.

Figur 5: 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.
Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. 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 for oversikt.
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Tabell 3: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

Økning 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

4 BEREGNINGER OG VURDERINGER

4.1 Støysonekart Hallstein gård
Det er beregnet støy for Hallstein gård med det interne vegnettet inkludert ny hovedadkomst
som støykilder i henholdsvis 1,5m og 4m relativt til terrenget med de forutsetningene for
framtidig trafikk som er redegjort for i 3.2.

Reultatet er vist på tegning TX 001, som viser støynivå i høyde 1,5m relativt til eksisterende
terreng, og TX002 som viser støynivået i 4m høyde. Videre oppover i etasjene vil
støynivåene minke pga lenger avstand til støykilden, men vil også kunne øke i noen tilfeller
dersom økt høyde gir mer fri bane til støykilden.

Generelt har boliger med fasade nærmest de mest trafikerte internvegene støynivåer over
55dBA både nær bakken og høyere opp. Det er lagt vekt på at alle boliger skal ha en stille
side. For de som er mest eksponert, stort sett endeleiligheter mot de mest trafikerte vegene
er det lagt inn vegger med lengde 2,4m som forlengelse av fasaden for å oppnå dette.
Forutsatt at leilighetene er gjennomgående oppnås da at de aller fleste leilighetene i
planområdet har en stille side. Tiltaket er vist på Figur 6 nedenfor som illustrasjon.

Figur 6 Illustrasjon av skjermvegger ut fra fasade mot støykilden
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Støysonekart er relativt grove, avhengig av tetthet mellom beregningspunktene og at
støysonene interpoleres mellom punktene. Ved den mest eksponerte bygningen i felt BB2
ligger 3 fasader helt eller delvis i gul sone, som vist i Figur 7. Ved å foreta mer detaljerte
beregninger og presentere resultatet i enkeltpunkter, viser det seg at hele fasaden mot øst er
å regne som stille side, se Figur 8. Tilsvarende  gjelder for de mest utsatte boligenen i BK2,
se Figur 9 og Figur 10.

Figur 7 Utsnitt fra støysonekart i BB2 Figur 8 Støynivå i enkeltpunkter i BB2

Tilsvarende er vist for den mest eksponerte bygningen i felt BK2 i Figur 9 og Figur 10
nedenfor.

Figur 9 Bolig i BK2 med 3 fasader i gul sone Figur 10 Støynivå i enkeltpunkt bak skjermvegg i
BK2

For planområdet sett under ett har størstedelen av utearealene gode støyforhold langt under
veiledende grenseverdier. Dette går fram av tegning TX001. Kommuneplanens
bestemmelser åpner for bygging i gul sone dersom boenheten har tilgang til skjermet
uteplass, og dette må kunne sies å være tilfellet innenfor planområdet.
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4.2 Virkning på omkringliggende vegnett

4.3 Sjetnmarka
Utbyggingen av Hallstein gård vil generere så mye trafikk at det vil gi en økning i støy på
tilstøtende vegnett, i første rekke John Aaes veg. Beregningene viser imidlertid at den
interne trafikken ikke vil påvirke støynivåene for eksisterende bebyggelse i Sjetnmarka.
Støyutbredelsen i Sjetnmarka er vist på 4 tegninger:

· TX006 med gjennomkjøring til Hallstein 1,5m over terreng
· TX007 med gjennomkjøring til Hallstein 4m over terreng.
· TX008 uten gjennomkjøring til Hallstein 1,5m over terreng.
· TX009 uten gjennomkjøring til Hallstein 4m over terreng.

Dersom trafikkmønsteret legges om og det åpnes for biltrafikk mellom Sjetnmarka og
Hallstein slik byplankontoret ønsker utredet, vil støysituasjonen i Sjetnmarka endres .
Spesielt i Lunderhaugen på strekningen mellom Paul Skolemesters veg og Parallellen, der
trafikken øker fra dagens ca 600 kjt/døgn til 1500 kjt/døgn blir det en merkbar økning i
støyutbredelsen. Forskjellen er illustrert i figurene nedenfor. Figur 11 viser støyutbredelsen
dersom trafikkmønsteret endres som beskrevet, og det åpnes for biltrafikk mellom
Sjetnmarka og Hallstein (Utsnitt fra tegning TX007). Figur 12 viser tilsvarende uten
omregulering av trafikken og uten biltrafikk mellom sjetnmarka og Hallstein (Utsnitt fra
tegning TX009).

Figur 11 Støyutbredelse 4m over terreng i
Lunderhaugen med gjennomkjøring (TX007)

Figur 12 Støyutbredelse 4m over terreng i
Lunderhaugen uten gjennomkjøring (TX009)
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4.4 John Aaes veg
Dagens trafikk i John Aaes veg varierer fra ÅDT 6900 ved krysset med Østre Rosten til ÅDT
3000 ved Harald Torps veg. Økning som følge av økt boligbygging vil bli mest merkbart
lengst øst, fordi trafikkøkningen her blir relativt større enn ved Østre Rosten. Til gjengjeld er
støybelastning nærmere Østre Rosten større enn i vest.

Etter krav fra byplankontoret er det sett på virkning av støyskjermer for boligene langs John
Aaes veg. Vegen ligger i utgangspunktet tungt i terrenget, med delvis oppfylling mellom
vegen og boligene. Ved plassering av skjermene er disse terrengformene forsøkt utnyttet.
Skjermhøyden er satt til til det vi anser som realistisk, og varierer rundt 2,5m.

Det er beregnet støy for 3 trafikksituasjoner langs John Aaes veg:

· Dagens situasjon.
· Full utbygging av Tiller og Hallstein gård (+4300kjt/døgn) uten skjerming i John Aaes

veg.
· Full utbygging av Tiller og Hallstein gård (+4300kjt/døgn) med forslag til støyskjermer

langs John Aaes veg.

Trafikktall langs John Aaes veg er vist i Figur 4.

Støysonekartene er vist i høyde 1,5m over terreng for å illlustrrere forholdene på uteplass. Vi
understreker at utforming og høyde på skjermene må optimaliseres i en egen planprosess,
og at det som er gjort her bare tjener som en illustrasjon på at det er mulig å oppnå
forbedringer.

Følgende støysonekart er utarbeidet:

· TX003 viser støysoner i 1,5m høyde over terreng langs John Aaes veg med dagens
trafikk på 3000 kjt/døgn.

· TX004 viser situasjonen i høyde 1,5m ved utbygging av Tiller og Hallstein uten
skjerming i John Aaes veg.

· TX005 viser situasjonen i høyde 1,5m ved utbygging av Tiller og Hallstein med
skjerming i John Aaes veg.

Støysonekartene viser at støynivået for en del boliger lang John Aaes veg er høyt i dagens
situasjon. De kommende utbyggingene vil bidra til å forverre situasjonen (Ca 2- 4 dB), slik at
flere boliger kommer i gul sone, men ingen havner i rød sone.
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4.5 Forslag til avbøtende tiltak

4.5.1 Ny bebyggelse
En bygningsutforming som har uteoppholdsareal og hoveddelen av vinduer mot stille side er
gunstig mht. å begrense støy.

I den grad det lar seg gjøre, bør rom og bygningsdeler uten støyfølsomt bruksformål vendes
mot støykilden, f.eks. trappeoppgang, heis, boder, bad, forretnings-/serviceformål, osv.
Enkelte av de planlagte boligene ligger tett inntil hovedadkomsten vil i følge støysonekartet
ikke ha stille side. Mer detaljerte beregninger i enkeltpunkter viser likevel at med den
foreslåtte arkitektoniske utformingen med tett levegg mot støykilden vil også disse
leilighetene ha stille side, som redegjort for i 4.1.

Det foreslås ikke bruk av skjermer og voller internt i planområdet ut over korte levegger på
hjørner mot støykilden for de mest utsatte bygningene. For å optimalisere boligkvalitet mht
støy ut over anbefalinger i T1442, kan det benyttes tett rekkverk og delvis innglassing for å
bedre støyforholdene ved øvrige fasader. Støy bør tillegges vekt i neste fase av utbyggingen,
og ses i sammenheng med arkitektoniske forhold.Sjetnmarka
Støysituasjonen blir svakt forverret ved gjennomkjøring mellom Hallstein og Sjetnmarka og
endret trafikkregulering i Sjetnmarka, og noen få boliger får støynivå på 55 dBA ved mest
utsatte fasade for beregningspunkter i 1,5 m høyde. Alle har stille side også ved i 4m høyde
over terrenget. Det foreslås derfor ikke avbøtende tiltak her.

4.5.2 John Aaes veg
John Aaes veg får ekstra trafikkbelastning og forverrede støyforhold. Beregningen viser, som
nevnt i kapittel 4.4, at det kan oppnås forbedringer i støysituasjonen ved å bygge skjermer
eller voller. Utbyggingen av Hallstein gård vil gi store overskuddsmasser som evt kan
benyttes til støyvoller.
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Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser
Begrep Benevning Forklaring

A-veid lydtrykknivå dBA 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-veiet, ekvivalent støynivå for
dag-kveld-natt

LRDEN A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07
kveld: 19-23 og natt: 23-07

12BA-veide nivå som
overskrides 5 % av
tiden, Fast

LR5AF 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

Desibel dB 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.

Ekvivalent lydnivå LRekv,T

LRA,ekv,T

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 foran ekv. Normalt er det underforstått.

Fritt felt 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

Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.

Maksimalt lydnivå LRmaks 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.

Støy Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og
forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn

Støynivå Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som ekvivalent
maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.

Veiekurve – A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike frekvenser
ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste vurderinger av støy. A
kurven framhever frekvensområdet 2000 - 4000 Hz

Veiekurve – C C 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 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.


