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Fv 216 Skauboringen. Vegtrafikkstøy. 
 
 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for fv 216 Skauboringen, Lillehammer 
kommune, er vi bedt om å foreta beregning av vegtrafikkstøy ved Messenlivegen. 
Arbeidet er utført av ViaNova Kristiansand AS. 

Beregningsmetode 

Beregningene er utført etter Nordisk Beregningsmetode, komplett metode.  
Utestøy er beregnet med beregningsprogrammet Novapoint Støy (Novapoint 20). Det er 
benyttet digital terrengmodell. 

Plangrunnlag 

Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer 
samt tegninger. 

Trafikkgrunnlag 

Det foreligger trafikktall for fv 216 for år 2015 fra Statens vegvesen. Skiltet hastighet er 50 
km/t. 
Planen medfører ikke endring trafikken (mengde, fart, tungtrafikkandel) i forhold til dagens 
situasjon. 
Det er beregnet støy for trafikkmengde med en årlig økning på 1,5% (vegtrafikkindeksen 
2015 for Oppland). Det er beregnet støy både for eksisterende situasjon med trafikk år 2016 
og for fremtidig situasjon til beregningstidspunktet år 2036 (framskrevet 20 år ihht T-1442). 
 
Døgnfordeling av trafikken foreligger ikke, men beregningen er gjort i henhold til M-128, 
veileder til T-1442. Det er regnet med døgnfordeling i henhold til by og bynære områder 
(gruppe 2) med dag 84%, kveld 10% og natt 6% av trafikkmengden. 
 
Veg Trafikkmengde Fart Tunge 
 ÅDT 

kjt/døgn 
Dag 
(%) 
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km/t 

 
% 

Fv 216, Messenlivegen. 
Eksisterende, år 2016 

7310 84 10 6 50 5 

Fv 216, Messenlivegen. 
Fremtidig situasjon år 2036 

9850 84 10 6 50 5 
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Grenseverdier 

T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn. 
Det skal kartlegges utendørs forhold, frittfeltverdi, for to støysoner; rød og gul. 
Fra vei som støykilde gjelder disse kriterier: 

 Rød sone. Lden 65 dB,  L5AF 85 dB (natt) 
 Gul sone.  Lden 55 dB,  L5AF 70 dB (natt) 

 
Grenseverdiene gjelder for barnehage så vel som boliger, men krav til nattestøy vil være 
mindre aktuelt for barnehage. Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er 
egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av støyfølsom bebyggelse skal unngås. 
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
 
Det anbefales at retningslinjen legges til grunn ved alle endringer av virksomhet hvor 
støynivået endres merkbart (>3 dBA) ved støyfølsom bebyggelse og nivået samtidig 
overskrider retningslinjens anbefalte grenser. Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer 
støyforholdene ved eksisterende virksomhet, skal som hovedregel kunne gjennomføres uten 
samtidig utbedring av støyforholdene. 
 
Til retningslinjen har Miljødirektoratet utarbeidet en veileder, M-128, som er en faglig 
utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger som er politisk fastsatt gjennom retningslinje 
T-1442. 
 
Statens vegvesen har i notat av 20.11.2007, Støyretningslinjen T-1442 – praktisering i 
Statens vegvesen, gitt anbefaling til hvordan retningslinjen bør praktiseres i Statens 
vegvesen. 
 
Innendørs er gjeldende støygrense i oppholdsrom 30 dBA. 
 

Kommentarer 

Ved miljø- og sikkerhetstiltak som dette legges Statens vegvesens notat om praktisering av 
støyretningslinjen til grunn (se Grenseverdier). Ved miljø- og trafikksikkerhetstiltak gjøres 
tiltak ved støy over 65 dBA eller støyen øker med mer enn 3 dBA mellom 55 og 65 dBA. 
 
Prosjektet omfatter flytting av en busslomme på nordsiden av fylkesveg 216 ved Eyolf Soots 
veg og utbedring av en busslomme på sydsiden samme sted. 
Det gjøres ellers ikke geometriske eller trafikkmessige endringer på selve fylkesvegen av 
betydning for støy. 
 
Det er utført støyberegninger for eiendommene Støynivå er beregnet i et rutenett av punkter. 
Rutenettet er forsterket der dette anses nødvendig. Beregningshøyde er 2 m over bakken. 
På terrassen mot sydøst i Messenlivegen 36 er beregningshøyden 1,5 m. Støynivået i disse 
beregningspunktene danner grunnlag for støykotekart. 
I tillegg er det beregnet støy ved aktuelle fasader. Det er beregnet støy 2 m over bakken. 
Ved fasadepunktene er refleksjonsbidrag medregnet. 
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Resultat av beregningene er beskrevet under og framstilt på tegninger bak i rapporten. 
Tegningen viser støysoner for beregningspunkter i ovennevnte rutenett og støynivå i 
beregningspunkter ved fasader. 
 
Gatenavn nevnt i rapporten framgår av kartgrunnlaget. Gateadresser for de eiendommene 
som er nevnt i rapporten er påført tegningene. 
 
 
Tegning X001. Eksisterende situasjon, trafikk år 2016. 
 
Tegningen viser kartlegging av støynivået for dagens situasjon. 
 
Trafikkmengden har medført behov for støyskjerming og dette er også etablert tidligere. 
Dagens isolerte skjermer på stedet har en ikke-reflekterende overflate. 
Skjermingen reduserer støyen ved bakenforliggende eiendommer til Lden 55 dBA eller 
lavere med følgende unntak: 
-Messenlivegen 36; støy på terrassen er 56 dBA. 
-Støyskjerm er ikke etablert forbi Langsethgutua 20. Det er ikke beregnet noen 
skjermingseffekt av dagens gjerde og hekk. Støy ved fasaden er beregnet til Lden 67 dBA 
ved Langsethgutua 20. 
Plassering av eksisterende skjermer og resulterende støynivå Lden er vist på tegning. 
 
 
Tegning X002. Fremtidig situasjon, trafikk år 2036. Uten støyskjermingstiltak. 
 
Tegningen viser støykoter i beregningshøyde 2 m over bakken og støy ved fasader for 
planlagt utbygging. 
 
Utbedringen av busslomme på sydsiden medfører at dagens betongfender fjernes. Som 
følge av dette og den generelle trafikkøkningen øker støynivået ved fasaden i Henrik 
Sørensens veg 7 fra 52 dBA i dag til 56 dBA i 2036. Gul støysone utvides helt fram til huset. 
For øvrige bebyggelse er skjermingen uendret og støyen i beregnede punkt ved fasaden 
øker 1 – 2 dBA pga trafikkøkningen. 
 
Det er foreslått støyskjerming for boliger som overskrider tiltaksgrenser. 
 
Tegning X003. Fremtidig situasjon, trafikk år 2036. Forslag til skjerming. 
 
Det foreslås følgende skjermingstiltak: 

- Støy ved fasade i Langsethgutua er over 65 dBA. Dagens gjerde foran  
Langsethgutua 20 (og også Messenlivegen 29 som ligger utenfor planområdet) 
isoleres som støyskjerm. Skjermen forutsettes å tilsvare samme type skjermer som 
eksisterende i området som har ikke-reflekterende overflate. Effektiv høyde på 
gjerdet forbi Langsethgutua 20 varierer fra ca. 1,2 til 1,8 m over vegkant, men høyden 
over terreng kan være større. 

- Eksisterende betongfender med høyde 0,6 m mot Henrik Sørensens veg som må 
fjernes foreslås erstattet med ny (eller flyttes) på ny vegskulder mot Henrik 
Sørensens veg. Lengde ca 74 m som skissert på mottatt materiale, men lengden i 
nordenden kan vurderes. 

 
Støyen ved fasade i Langsethgutua 20 reduseres fra 68 til 59 dBA. 
Støyen ved fasade i Henrik Sørensens veg 7 reduseres til fra 56 til 53 dBA. 
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Plassering av nye (og eksisterende) skjermer og resulterende støynivå Lden er vist på 
tegning. 
Generelt reduseres utbredelsen av gul og rød sone ved de foreslått skjermede 
eiendommene. 
 

Konklusjon 

Prosjektet omfatter flytting av en busslomme på nordsiden av fylkesveg 216 ved Eyolf Soots 
veg og utbedring av en busslomme på sydsiden samme sted. 
Det gjøres ellers ikke geometriske eller trafikkmessige endringer på selve fylkesvegen av 
betydning for støy 
Det er beregnet støy for 7 nærliggende eiendommer. 
Trafikkstøyen er kartlagt for eksisterende situasjon år 2016. Området er tilfredsstillende 
støyskjermet bortsett fra foran de eiendommen Langsethgutua 20 der opptredende støy ved 
fasaden er 67 dBA 
I tillegg er støyen ved Messenlivegen 29 på terrassen 56 dBA. 
Beregningsresultatet er vist på tegning X001. 
 
Trafikkstøyen er beregnet for planlagt fremtidig situasjon med trafikk fremskrevet til år 2036. 
Betongfender mot Henrik Sørensens veg 7 må i utgangspunktet fjernes. Det medfører økt 
støy for denne eiendommen. Ellers medfører fremskrevet trafikkmengde en generell økning 
av støyen på 1-2 dBA. 
Beregningsresultatet er vist på tegning X002. 
 
Det er foreslått skjermingstiltak med bakgrunn i Statens vegvesens notat av 20.11.2007, 
Støyretningslinjen T-1442 – praktisering i Statens vegvesen. 
-Dagens gjerde foran Messenlivegen 29 og Langsethgutua 20 isoleres som støyskjerm. Det 
er forutsatt ikke-reflekterende overflate. 
-Erstatte (eller flytte) eksisterende betongfender høyde 0,6 m til ny vegskulder mot Henrik 
Sørensens veg. 
 
Støyen ved fasade i Langsethgutua 20 reduseres fra 68 til 59 dBA. 
Støyen ved fasade i Henrik Sørensens veg 7 reduseres til fra 56 til 53 dBA. 
Generelt reduseres utbredelsen av gul og rød sone ved de foreslått skjermede 
eiendommene. 
Beregningsresultatet er vist på tegning X003. 
 
 
 
Med hilsen 
ViaNova Kristiansand AS 
 
 
Asbjørn Eide 
 
 
Vedlegg: - Støytegning X001, X002 og X003 
    
 








