
 

      
      
      
1 02.12.13 Redusert hastighet inn mot ny rundkjøring beml arrl beml 
0 20.11.13 Rapport med vurdering av vegtrafikkstøy – ny kryssløsning beml arrl beml 
REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Rigedalen 15 | 4626 Kristiansand | Tlf 37 40 20 00 | multiconsult.no NO 910 253 158 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG E16 Hønenkrysset DOKUMENTKODE 313234-100-AKU-021213 

EMNE E16 Hønenkrysset - Trafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen 

KONTAKTPERSON Silje Island SAKSBEH Bernt Mikal Larsen 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 2041 Sør Kristiansand 
Spesialrådgivning 

 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med reguleringsplan og etablering av ny kryssløsning for Hønenkrysset (E16 / Fv 241) er det gjort en 
vurdering av vegtrafikkstøy. Den nye kryssløsningen omfatter etablering av rundkjøring og flytting av dagens veglinje. 
Det er gjort en sammenligning av trafikkstøy med dagens vegsystem og med nytt, framtidig vegsystem. For den 
framtidige situasjonen er det gjort beregning både med dagens hastighet samt for en situasjonen med redusert 
hastighet inn mot rundkjøringen. Alle beregningene er gjort med trafikktall for år 2012. 

 

Beregningene av framtidig situasjon med dagens hastighet på vegen viser at:  

- Støynivået øker med 2-3 dBA for enebolig i nordvest (gnr 39/ bnr 2 og gnr 40 / bnr 1) 

- Støynivået ved noen fasadepunkter for boligene i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203) øker med 1 dBA. Utenfor de 
fleste fasadepunktene av denne bygningen er støynivået uendret eller lavere 

 

Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t, får man i hovedsak lavere støynivå 
enn for dagens situasjon ved de to eiendommene. Det er da forutsatt en strekning av 100 m langs E16 syd og nord for 
ny rundkjøring med skiltet hastighet på 50 km/t.  

 

Det vil være behov for tiltak for å innfri krav/anbefaling til støy, både på uteplasser og innendørs. Tiltakene vil 
omfatte: 

- Innglassing av uteplass (vinterhage) eller etablering av lokal støyskjerm 

- Installering av balansert ventilasjonssystem 

- Montering av gode, lydisolerende vinduer 

- Yttervegg med 2 x 9 mm GU-gips utvendig og 2 x 13 mm gips inne 

1. Bakgrunn 

I forbindelse med reguleringsplan og etablering av ny kryssløsning for Hønenkrysset (E16 / Fv 241) 
er det gjort en vurdering av vegtrafikkstøy. Den nye kryssløsningen omfatter etablering av 
rundkjøring og flytting av dagens veglinje. Multiconsult har fått i oppdrag å gjøre en sammenligning 
av dagens vegsystem (0-alternativ) og situasjon med ny veglinje og ny kryssløsning. For den 
framtidige situasjonen er det gjort beregning både med dagens hastighet samt for en situasjon med 
redusert hastighet inn mot rundkjøringen. Alle situasjoner er beregnet med trafikktall for år 2012.   
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2. Krav og retningslinjer 

2.1 T-1442 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-14421. Retningslinjen er 
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene 
som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

  

T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny 
støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

 
I henhold til T-1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner: 
 

• rød sone (> 65 Lden), nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 
• gul sone (55 Lden – 65 Lden), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
 

For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy. 

 

Tabell 1. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Vegtrafikk 55 Lden  70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

    

Lden er A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt med 5dB tillegg på kveld og 10 dB ekstra 
tillegg på natt. 

 

L5AF er A-veiet maksimalt lydnivå. 

 

Nedre grenseverdi for gul sone, dvs. 55 Lden og 70 L5AF. Grenseverdiene for ekvivalent lydnivå Lden 
gjelder støynivå midlet over ett år. 

 

Ved etablering av ny støyende virksomhet eller bebyggelse anbefaler T-1442 Lden på 55 dBA som 
grenseverdi på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Maksimalnivå (L5AF  på høyst 70 dBA) 
legges til grunn utenfor soverom i nattperioden. Grenseverdien for maksimalt lydnivå gjelder der det 
er mer enn 10 hendelser pr. natt som overskrider grenseverdien. 

 

 

                                                           
1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 - Miljødirektoratet 



E16 Hønenkrysset  multiconsult.no 

E16 Hønenkrysset - Trafikkstøy 

 

313234-100-AKU-021213 02. desember 2013 / Revisjon 0 Side 3 av 5 

3. Vegtrafikkstøy 

Vegtrafikkstøy er beregnet for følgende 2 situasjoner: 

• 0-alternativ (dagens vegsystem)  

• framtidig situasjon med ny veglinje og ny kryssløsning med rundkjøring 

 

Den framtidige situasjonen er beregnet både med dagens hastighet samt med redusert hastighet (50 
km/t) inn mot rundkjøringen. 

 

Alle situasjoner er beregnet med trafikktall for år 2012. Dette er avklart per e-post med Statens 
Vegvesen 12.11.13 hvor de skriver: «Med tanke på at prosjektet er løsning på akutt problem i dagens 
situasjon, så antar vi det er tilstrekkelig å gjøre støyberegninger med dagens ÅDT verdier.» 

 

Beregningsresultater for ekvivalent lydnivå Lden er presentert som støysonekart i en høyde 4  m over 
bakken.  

 

3.1 Trafikktall 

3.1.1 Situasjonen i år 2012 

Trafikktall (ÅDT-tall) er oppgitt av Statens Vegvesen v/ Silje Island. 
 

      Tabell 2: Trafikktall i år 2012 

Veg ÅDT  % andel 
tungtrafikk 

Fartsgrense 
km/t 

E16 – Sør for kryss 14 300 11 70 

E16 – Nordvest for kryss 15 400 10 70 

Fv 241 5 200 5 40 

 

For begge situasjoner er det gjort beregninger av 2 scenarier for trafikken på Fv 241: 

• Scenario 1: 60% av trafikken på nordlig arm, og 40% av trafikken på sørlig arm 

• Scenario 2: 80% av trafikken på nordlig arm, og 20% av trafikken på sørlig arm 

 

 

 

3.1.2 Døgnfordeling trafikktall 

 

Prosentvis døgnfordeling er hentet fra veilederen til T-1442 utarbeidet av Miljøverndepartementet2 
og er gjengitt i tabell 3. I dette tilfellet har en benyttet gruppe 1 som gjelder for riksveg og fylkesveg. 

                                                           
2 Veileder – Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
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Tabell 3: Prosentvis fordeling av ÅDT over døgnet for de 3 gruppene 

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Dag (07-19) 75 % 84 % 58 % 

Kveld (19-23) 15 % 10 % 22 % 

Natt (23-07) 10 % 6 % 20 % 

 

3.2 Beregningsresultater 

 

Beregnet støysonekart er presentert i vedlegg 1-3: 

• Vedlegg 1A og 1B viser 0-alternativ (dagens veglinje), med trafikktall for år 2012 

• Vedlegg 2A og 2B viser planlagt, framtidig situasjon (ny veglinje og ny kryssløsning), med 
trafikktall for år 2012 og dagens hastighet på E16 

• Vedlegg 3A og 3B viser planlagt, framtidig situasjon med trafikktall for år 2012 og redusert 
hastighet (50 km/t) på en strekning av 100 m langs E16 syd og nord for rundkjøringen 

 

Støysonekartene er vist i 4 m høyde. 

 

I tabellen nedenfor er det gitt en oppsummering av støynivå utenfor mest støyutsatte etasje av de to 
bygningene med boliger innenfor planområdet, både for dagens vegsystem og framtidig vegsystem 
med ny kryssløsning. 
 

 

Tabell 4. Oversikt over støynivå ved boliger i planområdet – Lden frittfeltsnivå, dBA 

Gnr / Bnr DAGENS 
VEGSYSTEM 

FRAMTIDIG 
VEGSYSTEM 

(Dagens hastighet) 

FRAMTIDIG VEGSYSTEM 

(Redusert hastighet inn mot 
rundkjøringen) 

 Scenario 
1 

Scenario 
2 

Scenario 
1 

Scenario 
2 

Scenario 1 Scenario 2 

39/2, 40/1 66-67 66-67 69 69 66 66 

39/203 71 71 71 70-71 70 70 

3.3 Vurdering av ny støysituasjon i forhold til dagens situasjon 

Beregningene av vegtrafikkstøy for framtidig situasjon med dagens hastighet viser følgende: 

• Støynivået øker med 2-3 dBA for enebolig i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 / bnr 1) 
• Støynivået ved noen fasadepunkter for bygningen i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203) øker 

med 1 dBA. Utenfor de fleste fasadepunktene av denne bygningen er støynivået uendret 
eller lavere 
 

Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t for E16 inn mot 
rundkjøringen, får man i hovedsak lavere støynivå enn for dagens situasjon ved de to eiendommene. 
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3.4 Tiltak ved boliger i planområdet 

For framtidig situasjon (med dagens hastighet) har de to boligene støynivå om lag 70 dBA ved mest 
støyutsatte fasade. Dette er et støynivå som vil kreve omfattende tiltak, for å innfri anbefaling på 
uteplasser og krav innendørs i oppholdsrom. Nedenfor er det gitt en oppsummering av nødvendige 
tiltak i de to bygningene med boligformål innenfor planområdet. 

 

For bygningen som ligger midt i Hønenkrysset (gnr 39 / bnr 203), må følgende støytiltak påregnes: 

• Innglassing av evt. uteplasser 

• Installering av balansert ventilasjonssystem 

• Montering av vinduer med Rw + Ctr med 38-39 dB 

• Yttervegg med 2 x 9 mm GU-gips utvendig og 2 x 13 mm gips inne 

 

For eneboligen i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 /bnr 1) må følgende tiltak påregnes: 

• Innglassing av uteplass (etablering av vinterhage), eller lokal støyskjerming av annen 
uteplass  

• Installering av balansert ventilasjonssystem 
• Montering av vinduer med Rw + Ctr på 36-37 dB 
• Yttervegg med 2 x 9 mm GU-gips utvendig og 2 x 13 mm gips inne 

 
Tiltakene kan trolig reduseres for eiendom 39/2, 40/1 – dersom hastigheten på E16 skiltes til 50 km/t 
inn mot rundkjøringen. 
 

4. Konklusjon 

Beregningene av trafikkstøy for dagens vegsystem og situasjonen med ny kryssløsning, viser en 
økning i støynivå på 2-3 dBA ved boligen i nordvest (gnr 39 / bnr 2 og gnr 40 / bnr 1). For 
leilighetsbygget som ligger i krysset (gnr 39 / bnr 203) er situasjonen uendret eller bedre, med unntak 
av noen få fasadepunkter der støynivået øker med 1 dBA. 

 

For å innfri anbefaling til støynivå på uteplasser og krav innendørs i oppholdsrom, vil det være 
behov for relativt omfattende tiltak i de to bygningene: 

• Innglassing av uteplass, eller lokal støyskjerming 

• Installering av balansert ventilasjonssystem 

• Montering av gode, lydisolerende vinduer 

• Yttervegg med 2 x 9 mm GU-gips utvendig og 2 x 13 mm gips inne 

 

Dersom man for framtidig situasjon legger til grunn skiltet hastighet på 50 km/t inn mot 
rundkjøringen, får man i hovedsak lavere støynivå enn for dagens situasjon ved de to eiendommene. 
Tiltak på eiendom 39/2, 40/1 vil da kunne reduseres. 
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