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1 INNLEDNING
Plan Arkitekter AS har engasjert Asplan Viak til å utføre en støyvurdering i forbindelse med
utvidelse av Vinterbro logistikkpark. Dagens anlegg fungerer som regionlager for Rema 1000
med plassering vist med sort avgrensing i Figur 1-1, planlagt utvidelse er vist med blå
avgrensing. I denne sammenheng er det utført støyberegninger og vurdering av planlagt
utvidelse basert på retningslinje T-1442. Det er undersøkt følgende alternativer:

 0-alternativet: Dagens situasjon med trafikktall for år 2028.
 Alternativ A: Etter utvidelse av Vinterbro logistikkpark, med trafikktall for år 2028.

Det vises til vedlegg A for en oversikt over de vanligste ord og uttrykk, når det gjelder støy,
benyttet i denne rapporten.
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Figur 1-1: Kart over Vinterbro næringspark. Område avgrenset av sort er eksisterende anlegg og område markert
med blått er forslag til utvidelse.



NOTAT

Notat: 7B – Støy og luft Vinterbro Logistikkpark Side 3
asplanviak.no

2 REGELVERK

2.1 Retningslinje T-1442/2012
Gjeldende støyregelverk er Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2012, heretter kalt T-1442.

Med forrige utgave av denne retningslinjen ble betegnelsen LDEN innført. LDEN er A-veiet
ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på
kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik:

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.

Det bemerkes at T-1442 kun omhandler krav 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 kravene.

Etter EU-direktivets bestemmelse skal LDEN beregnes som frittfeltverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter over terreng og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og
på en normal uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har
når beregningshøyden fastsettes. 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 2-1 og Tabell 2-2. Når minst ett av kriteriene for den
aktuelle støysonen er oppfylt, 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 eller industri.

2.1.1 Vegtrafikkstøy og støy fra terminaler
Utvidelse av logistikkparken vil medføre en trafikkøkning på eksisterende vegnett. I Tabell
2-1 er det angitt gjeldende grenseverdier for vegtrafikkstøy. En støyøkning som følge av økt
trafikk på eksisterende tilførselsveier på mer enn 3 dB, samtidig som eksisterende bolig er
innenfor støysonene, vil utløse krav til avbøtende tiltak iht. T-1442 for boligen.
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Tabell 2-1: Kriterier for soneinndeling av støy fra vegtrafikk.

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

Gul sone vegtrafikk LDEN 55 dB L5AF 70 dB

Rød sone vegtrafikk LDEN 65 dB L5AF 85 dB

 Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per
natt.

Støynivåer fra laste- og losseoperasjoner, samt trafikk på egne internveger vurderes mot
grenseverdi for terminaler. Da det forutsettes en støykarakteristikk uten impulslyd, blir
grenseverdi for LDEN ekvivalentnivåer den samme både for vegtrafikk og terminaler. I tillegg
vil det for terminaler være andre krav til støy om natten, se Tabell 2-2.

Tabell 2-2: Kriterier for soneinndeling av støy fra terminaler.

Ekvivalentnivå (år) Utendørs støynivå i nattperioden (kl. 23 - 07)

Gul sone terminaler Uten impulslyd: LDEN 55 dB
Med impulslyd: LDEN 50 dB Lnight 45 dB, LAFmax 60 dB

Rød sone terminaler Uten impulslyd: LDEN 65 dB
Med impulslyd: LDEN 60 dB Lnight 55 dB, LAFmax 80 dB

 Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per
natt.

 For terminaler/industri med impulslyd (jfr. definisjon i kap.6 i retningslinje T-1442) skal
de strengere grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd opptrer med i
gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time.
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3 FORUTSETNINGER OG METODE

3.1 Generelt
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A versjon 4.4.145. Beregningsmetoden
som benyttes for støyberegninger, Nordisk metode for beregning av vegtrafikkstøy, gir typisk
en usikkerhet på +/- 2 dB. Det er beregnet støysoner for gul og rød støysone i
beregningshøyde 4 meter over terreng.

Alle beregnede støyverdier presentert i denne rapporten er beregnet som frittfeltverdier, dvs.
uten fasaderefleksjon. Terreng er iht. beregningsmetoden lagt inn som myk mark. Det er
beregnet med førsteordens refleksjoner. Beregningsoppløsning i støysonekartene er 15 x 15
meter.

På Figur 3-1 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 20 % gi en
forskjell i støynivå (LDEN) på < 0,8 dB. Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB økning av støynivå.

Figur 3-1: 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 3-1 nedenfor for oversikt.
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Tabell 3-1: 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 Trafikktall
Trafikktall er iht. prosjektets trafikkutredning og er gjengitt i Tabell 3-2 og Figur 3-2. For E18
er trafikktall hentet fra NVDB1 og fremskrevet til år 2028 basert på fylkesvise prognoser fra
NTP2.

Tabell 3-2: Underlagsdata for vegtrafikk.

Støykilde

Dagens situasjon, år 2028 før
utbygging

Prognosesituasjon, år 2028 etter
utbygging

ÅDT

Kjt/døgn

TA*

%

Fartsgrense

Km/h

ÅDT

Kjt/døgn

TA*

%

Fartsgrense

Km/h

E18 23300 11 80 29400 13 80

Myråsdalen 1000-
1400 25-35 % 50 1400-

1800 36-46 % 50

Bilittveien 1000 25 % 50 1000 25 % 50

Remaveien eksisterende 900 67 % 50 1700 71 % 50

Remaveien ny - - - 800 75 % 50

Kveldroveien 700-4400 23-35 % 50 700-
4800 27-43 % 50

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT.

1 Nasjonal vegdatabank
2 Nasjonal transportplan
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Figur 3-2: Trafikktall benyttet i støyberegninger før (venstre figur) og etter (høyre figur) utbygging av
industriområdet. Innhentet fra trafikkutredning fra Asplan Viak AS.

Tabell 3-3 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger, gruppe 1 er
benyttet på alle vegene bortsett fra intern Remavei. Fordelingen for gruppe 1 er hentet fra M-
128/2014 (veilederen til T-1442).

Tabell 3-3: Døgnfordeling av vegtrafikk.

* Døgnfordeling for Remaveien er estimert basert på registrering av tungtrafikk inn/ut av logistikkparken.

3.3 Utbyggingsalternativet
I regulert situasjon etter utbygging er ny internvei og bygninger i planforslag A implementert i
støyberegningsmodellen. Nye bygninger og terreng er plassert etter mottatt planforslag per
2.okt.2014 med høyder som angitt i Figur 3-3.

N

350 1400 M yråsdalen

400 100

250 1000 1 000 250

1000

100 800 350

2 000 650

Dagens lager Kveldrov. E18

900

600

300 700 2 700 950

M cD og Shell

1 700 50

1000 4400

Næring

350 ÅDT-T

1500 ÅDT Kongev.

Logistikkpark Vinterbro

Dagens situasjon
Asplan Viak AS 20.8.14

N

650 1800 M yråsdalen

400 100

550 1400 1 000 250

1400

100 800 650

2 400 950

Nytt lager Dagens lager Kveldrov. E18

800 900

600 600

300 700 3 100 1250

M cD o g Shell

1 700 50

1300 4800

Næring

350 ÅDT-T

1500 ÅDT Kongev.

Logistikkpark Vinterbro

Full utbygging
Asplan Viak AS 21.8.14

Periode Gruppe 1 Remaveien*

Dag (kl. 07 – 19) 75 % 81 %

Kveld (kl. 19 – 23) 15 % 4 %

Natt (kl. 23 – 07) 10 % 15 %
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Figur 3-3: Utbyggingsalternativ A fullt utbygd, tegning er orientert mot nord.

4 RESULTATER
Tabell 4-1 viser en oversikt over vedleggene med beregnede støysonekart.
Tabell 4-1: Beregnede støysonekart fra vegtrafikk i vedleggene.

Vedlegg Beregnings-
år

Beregnings-
høyde

Beregnings-
parameter

Før / etter
utbygging Skjermingstiltak

B 2028 4 meter LDEN Før Nei

C 2028 4 meter LDEN Etter Nei

D 2028 4 meter Lnight Etter Nei

Støysonekartene etter utbygging viser at det ikke er noen boliger i nærheten av støysonene
fra trafikken. Videre nord for Myråsdalen og sør for Kveldroveien (utenfor støysonekartene i
vedleggene), vil den eksisterende trafikken være såpass stor, at støyøkning som følge av
trafikkøkningen vil være liten, under 3 dB, og dermed utløses ikke krav til tiltak.

Grunnet stor avstand fra planlagt utvidelse av logistikkparken til nærmeste eksisterende
boligbebyggelse, er det ikke sannsynlig at maksimalnivåer fra typiske lasteoperasjoner vil



NOTAT

Notat: 7B – Støy og luft Vinterbro Logistikkpark Side 9
asplanviak.no

utgjøre et problem her. Planlagte bygg vest for pakkeområdet vil også ha en støyskjermende
effekt mot omgivelsene i vest.

4.1 Støyvurdering i senere fase
Krav til støy fra tekniske installasjoner må ivaretas ved prosjektering av de nye byggene slik
at krav i NS 8175 tilfredsstilles for nærliggende bebyggelse.

Bygg- og anleggsstøy må ivaretas i byggeplan og det refereres til retningslinje T-1442 for
grenseverdier for denne type støy.

4.2 Luftforurensing
Basert på avstand > 300 meter fra forurensningskilde (veg) i planområdet til nærmeste
boliger, og en estimert trafikkøkning på rundt 800 kjøretøy (ÅDT 1000 -> 1400 nordover og
ÅDT 2000 -> 2400 sørover) forventes dette ikke å ha konsekvenser for luftkvaliteten ved
nærmeste boliger.

5 KONKLUSJON
Det er beregnet støysonekart fra vegtrafikk i 4 meters beregningshøyde iht. retningslinje T-
1442 før og etter utbygging av alternativ A.

Støysonekart i vedlegg C og D viser at ingen eksisterende boliger vil ligge i nærheten av
støysoner fra vegtrafikk fra internveier på det nye planlagte området. Eksisterende boliger
vest for planområdet ligger heller ikke i nærheten av støysonene når man ser på støy fra
tilførselsvegene. Utenfor støysonekartene vil stor trafikk på eksisterende tilførselsveger
medføre at det blir en relativ liten trafikkøkning og dermed også en relativt liten støyøkning.
Økningen vil være mindre enn 3 dB og vil således ikke utløse krav til tiltak for eksisterende
bebyggelse.
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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

LDEN 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: 07-19, kveld: 19-
23 og natt: 23-07

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

L5AF 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 /
Tidsmidlet lydnivå

Lekv,T

LA ,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 Lmaks 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 lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon
eller søvn

Støynivå Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som
ekvivalent - og 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

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 angis som en
andel i prosent.
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Vegtrafikkstøy logistikkpark Vinterbro.
Beregnet Lden 4 meter over terreng uten regulering. ÅDT tilsvarende år 2028.

  Road
  Building
  Barrier
  Contour Line
  Calculation Area

 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB

Utført av :
Asplan Viak AS

Utført for:
Plan Arkitekter AS

Dato:13.10.2014

Målestokk:
1:8000 (A4)
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Vegtrafikkstøy logistikkpark Vinterbro.
Beregnet Lden 4 meter over terreng etter regulering. ÅDT tilsvarende år 2028.
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Utført av :
Asplan Viak AS

Utført for:
Plan Arkitekter AS

Dato:13.10.2014
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Vegtrafikkstøy logistikkpark Vinterbro.
Beregnet Lnight 4 meter over terreng etter regulering. ÅDT tilsvarende år 2028.
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