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SAMMENDRAG 

Det er utført beregninger av døgnekvivalent støynivå, Lden, for eksisterende situasjon (0-alternativ) og for 
ny situasjon med nytt tunnelløp og endrede avkjørings- og påkjøringsramper til E18. For begge 
situasjonene er trafikktallene framskrevet til år 2040. 

Siden reguleringsplanområdet ligger i rød og gul støysone for eksisterende støykilde, og siden tiltaket i 
reguleringsplanen ikke øker støynivået ved omkringliggende boliger, kan tiltaket vurderes etter 
unntaksbestemmelsen i T-1442 (kapittel 3.2.2) som omhandler etablering av støyende virksomhet. 

Beregning av støysonekart og punktberegningene ved boligenes mest støyutsatte fasader, for ny situasjon, 
viser at støynivået reduseres med 1 dB ved mest støyutsatte fasade for boligene med gårds- og 
bruksnummer 111/298 og 111/801 (tomannsbolig vest på tomta). Beregningene viser at støynivået er 
uendret for ny situasjon i forhold til 0-alternativet for de resterende boligene ved Bangeløkka. 

T-1442 sier at dersom ny støyende virksomhet etableres i rød eller gul støysone for en eksisterende 
støykilde, kan det vurderes å tillate høyere grenseverdier enn nedre grense for gul støysone (Lden = 55 
dBA), forutsatt at bebyggelse med støyfølsom bruksformål med støybelastning over de anbefalte 
grenseverdiene ikke blir utsatt for høyere sumstøynivå og/eller vesentlig høyere maksimalnivå enn 
tidligere. Beregningene viser at ingen boliger blir utsatt for høyere støynivå som følge av utbygging av nytt 
tunnelløp for E134 Strømsåstunnelen. 
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1 Bakgrunn 
Multiconsult har fått i oppdrag å foreta støyutredning for E134 i forbindelse med ny reguleringsplan 
for Strømsåstunnelen. For ny situasjon ved Bangeløkka etableres et nytt tunnelløp samt at 
avkjørings- og påkjøringsramper til E18 endres marginalt. Reguleringsplanområdet grenser til E18 og 
tilhørende vegsystem som er en dominerende støykilde i området. Siden reguleringsplanområdet 
ligger i rød og gul støysone for eksisterende støykilde, og siden tiltaket i reguleringsplanen ikke øker 
støynivået ved omkringliggende boliger, kan tiltaket vurderes etter unntaksbestemmelsen i T-1442 
(kapittel 3.2.2) som omhandler etablering av støende virksomhet.          

Det er utført beregning av vegtrafikkstøy for dagens situasjon, for dagens situasjon med framskrevet 
trafikkmengde (0-alternativ) og for ny situasjon. For 0-alternativet og for ny situasjon er trafikktallet 
framskrevet til år 2040 (20 år fram i tid etter antatt åpningsår) i henhold til T-1442. 

2 Krav og retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 

2.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (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. 

2.1.1 Utarbeidelse av støysonekart 

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 2-1. 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. 

                                                                 
1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 - Miljødepartementet 
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L5AF er A-veiet maksimalt lydnivå. 

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

Ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger angir T-1442 55 Lden som øvre 
grenseverdi på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. 70 L5AF er maksimalt lydnivå utenfor 
soverom i nattperioden. Grenseverdi for maksimalt lydnivå gjelder for steder med stor trafikk om 
natten. 

 
2.1.2 Støyende virksomhet, T-1442 

Der ny støyende virksomhet etableres i rød eller gul støysone for en eksisterende støykilde, kan det 
vurderes å tillate høyere grenseverdier enn nedre grense for gul støysone (Lden = 55 dBA), forutsatt at 
bebyggelse med støyfølsom bruksformål med støybelastning over de anbefalte grenseverdiene ikke blir 
utsatt for høyere sumstøynivå og/eller vesentlig høyere maksimalnivå enn tidligere. 

2.2 Kommuneplanens arealdel 2014-2025, støyende virksomhet 
Reguleringsplanen ligger innenfor avgrensningen som i planbeskrivelsen omtales som kommuneplanens 
avviksområde. Kommuneplanens bestemmelser har lempede krav til støynivå ved fasade for ny 
støyfølsom bebyggelse som etableres i gul- og rød støysone innenfor avviksområdet. Bestemmelsene 
gir videre vilkår om at alle boenheter i ny støyfølsom bebyggelse skal ha minst én fasade mot stille side, 
tilfredsstillende innendørs støynivå, samt tilfredsstillende støy på uteoppholdsareal iht. T-1442. 

Ved etablering av nye støykilder eller endring av eksisterende støykilder, både innenfor og utenfor 
kommuneplanens avviksområde, angir planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel (2014-2025) for 
Drammen kommune følgende bestemmelser: «Ny eller vesentlig utvidelse av støyende arealbruk skal 
ikke etableres slik at eksisterende bebyggelse til støyfølsom bruk vil bli utsatt for støy over grenseverdier 
for gul sone, eller slik at verdifulle friområder og friluftsområder utsettes for støy over grenseverdiene i 
kap. 2.3.1. i T-1442:2012». 

3 Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet 
T-1442 angir retningslinjer for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og skal gi føringer for kommunenes 
arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan- og bygningsloven. De 
danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og 
miljøoppfølgings programmer. 

3.1 Støygrenser ved større arbeider 
Bygg- og anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i tabell 3-1. Basisverdiene i 
tabellen gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker. Alle grenser gjelder frittfelt ekvivalent 
lydtrykknivå i dB og gjelder utenfor rom med støyfølsom bruksformål. 
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Tabell 3-1. Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet 

Bygningstype Støykrav på dagtid 
(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23) 
eller søn-/helligdag (LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 
(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, 
fritidsboliger, 
sykehus, 
pleieinstitusjoner 

65 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 

3.1.1 Skjerping av grenseverdier ved langvarige arbeider 

For anleggsperioder med varighet over 6 uker skjerpes grenseverdiene for anleggsstøy for dag og kveld 
som vist i tabell 3-2. Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde avrundes til hele uker/måneder. 

Tabell 3-2. Skjerping av støygrensene fra Tabell 3.1 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uke 

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 3.1 
skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 
 

Dersom flere bygg- og anleggsprosjekter berører samme nabolag samtidig eller like etter hverandre i 
tid, skal disse behandles som en sammenhengende anleggsperiode, forutsatt at det ikke er lenger 
opphold i arbeidet enn 1 måned. Byggherre/tiltakshaver skal være ansvarlig for at de enkelte 
entreprenører følger opp kravene. 

3.1.2 Arbeider om natten 

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten.  Dersom det i spesielle tilfeller 
tillates avvik fra dette, og støygrensen i Tabell 3-1 overskrids, gjelder regelen om varsling beskrevet i 
kapittel 4.4 i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Avvik bør bare 
tillates dersom nattarbeidene er kortvarige. Støygrensen kan da heves fra 45 til 50 dBA for mindre enn 
2 ukers drift og til 55 dBA for mindre enn 1 ukes drift. Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke 
overskride grensen for ekvivalentnivå med mer enn 15 dB.   

3.1.3 Innendørs støygrenser 

For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I noen 
situasjoner kan det likevel bli aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå som angitt i tabell 3-3, for 
eksempel ved arbeid i samme bygningskropp eller der et høyt utendørs støynivå bare kan avbøtes med 
isoleringstiltak. Grenseverdiene gjelder også i bebyggelse over tunneler. 

Alle grenser gjelder ekvivalent lydtrykknivå (middelverdi for rommet) i dB, i rom for støyfølsom 
bruksformål. Anbefalte grenseverdier i Tabell 3-3 gjelder generelt og korrigeres ikke for langvarige 
arbeider. 
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Tabell 3-3. Anbefalte innendørs støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 
(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23) 
eller søn-/helligdag (LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 
(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 
overnattingsbedrifter, 
sykehus og 
pleieinstitusjoner 

40 35 30 

Arbeidsplass med 
krav om lavt støynivå 

45 i brukstid 

 

Dersom støygrensene i tabell 3-3 i spesielle tilfeller ikke kan overholdes, gjelder regelen om varsling, 
kapittel 4.4 i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Avvik bør bare 
tillates for kortvarig drift inntil 2 uker, og støygrensene bør ikke heves med mer enn 5 dB.  

Sprengning som gir støynivå mer enn LAFmax 50 dB innendørs (som fra tunnel med ca. 200 m 
overdekning) blir frarådet om natta. 

3.1.4 Impulslyd og rentoner 

Dersom lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsom bruksformål inneholder tydelige innslag av 
impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i kapittel 3.1 skjerpes med 5 dB. Skjerpingen bør gjøres 
gjeldende for driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et karakterisk trekk ved driften. For 
tunnelanlegg skal tydelig borrelyd og piggelyd gi en skjerping av grensene med 5 dB. Når slike 
driftsituasjoner/-perioder har lang varighet, kan impulslydkorreksjon alternativt beregnes ut fra metode 
gitt i ISO 1996-1:2003 og Nordtest-metode NT ACOU 112. Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne eller 
utypiske hendelser. 

3.1.5 Avbøtende tiltak 

For arbeidsoperasjoner hvor det ikke er mulig å overholde grenseverdiene, bør det benyttes 
driftstidsbegrensninger og eventuelt tilbud om alternativt oppholdssted for dem som blir berørt. 

4 Trafikktall 

4.1 Trafikktall for vegtrafikk 
Dagens trafikktall (ÅDT-tall), andel tungtrafikk og hastighet for E134 og sideveger er levert av 
oppdragsgiver. Trafikktallene er framskrevet til år 2040 siden T-1442 anbefaler at det beregnes for en 
situasjon 20 år etter vegens åpningsår. Prognoser for trafikkvekst er utarbeidet av Statens vegvesen 
og prosentsatsene som er lagt til grunn for framskrivningen av trafikktallene er gjengitt i tabell 4-1 
under. 
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Tabell 4-1. Prognoser for årlig trafikkvekst i Buskerud fylke utarbeidet av Statens vegvesen 

Gjennomsnittlig trafikkutvikling 

Tom. år Lette kjøretøy Tunge kjøretøy 

2014 1,6 % 2,4 % 

2020 1,4 % 2,1 % 

2030 1,3 % 2,2 % 

2040 1,0 % 1,4 % 
 

De framskrevne trafikktallene som er benyttet i trafikkstøyberegningen for E134 og tilstøtende veger 
ved Bangeløkka er gjengitt i tabell 4-2 under. 

 
 

Tabell 4-2. Trafikktall for E134 og tilstøtende veger ved Bangeløkka 

 Trafikkmengde ÅDT (andel tungtrafikk) 

Punkt 

Veg 

Dagens situasjon 
År 2014 

Referanse-alternativet 
(0-alternativet)          

År 2040 

Nytt alternativ 
(Alternativ 2)         

År 2040 

1.              
Bjørnstjerne Bj. gt 

vest 
27400 (9 %) 41000 (10,9 %) 41000 (10,9 %) 

2. 
E18 nord 35500 (12 %) 53300 (14,5 %) 53300 (14,5 %) 

3.  
Mellom rundkj. E134 18800 (11 %) 28200 (13,3 %) 28200 (13,3 %) 

4. 
Bjørnstjerne Bj. gt øst 19000 (9 %) 28400 (10,9 %) 28400 (10,9 %) 

5. 
Ramper til/fra E18 

nordgående retning 
9550 (12 %) 14350 (14,5 %) 14350 (14,5 %) 

6. 
E18 sør 

29500 (12 %) 44300 (14,5 %) 44300 (14,5 %) 

7. 
Frydenhaug-veien 

4100 (5 %) 
Trolig altfor høy 6000 (6,1 %) 6000 (6,1 %) 

8. 
E134 17500 (11 %) 26200 (13,3 %) 26200 (13,3 %) 

9. 
Ramper til/fra E18 
sørgående retning 

9050 (12 %) 13600 (12 %) 13600 (12 %) 

10. 
Colletts gate 8000 (3 %) 11800 (3,7 %) 11800 (3,7 %) 

11 
C.O.Lunds gt. 4300 (4 %) 

6300 (4,9 %) 
Trolig høyere som følge 

av transformasjon 
6300 (4,9 %) 
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Figur 1 Kart over området med de ulike veiene som er med i støyberegningene. 

 

Prosentvis døgnfordeling er hentet fra veilederen til T-1442 utarbeidet av Miljødirektoratet og er 
gjengitt i tabell 4-3. For den aktuelle vegstrekningen har en benyttet gruppe 1 som gjelder for typisk 
riksveg. 
 

Tabell 4-3. 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 % 

4.2 Togtrafikk 
Togtrafikk på vestfoldbanen for strekningen Drammen – Kobbervikdalen er en del av 
InterCitysatsningen på Østlandet og er omtalt i Nasjonal Transportplan 2014-23. I henhold til planen 
skal det etableres dobbeltspor på strekningen og mesteparten av ny jernbanetrasé er foreslått lagt i 
tunnel. Reguleringsplan for ny jernbanetrase skal utarbeides i tidsrommet 2016-2018. Støy fra 
jernbane forbi planområdet er derfor ikke tatt med i støyberegningene for Strømsåstunnelen.      

5 Kartgrunnlag 
Digitalt kartgrunnlag er mottatt som SOSI grunnkart for det respektive området. For ny situasjon er 
terrenget langs veibane/ramper modifisert av Multiconsult på bakgrunn av prosjekteringsmodell for 
ny planlagt veg-geometri. 

Pkt 1 
Bjørnstjerne 
Bjørnsons gt vest 

Pkt 10 
Colletts gate 

Pkt 6 
E18 sør 

Pkt 11 
O.C.Lunds gate 
26200 (. 

Pkt 8 
E134 

Pkt 9 
Ramper til/fra E18 
sørgående retning 

Pkt 7 
Frydenhaugveien 

Pkt 5 
Ramper til/fra E18 
nordgående retning 

Pkt 4 
Bjørnstjerne 
Bjørnsons gt øst 

Pkt 3 
Mellom rund-
kjøringene på E134 

Pkt 2 
E18 nord 
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6 Støyskjermer 
For ny situasjon er støyskjerm (steinmur) langs av- og påkjøringsrampe til E18 forlenget. Utforming 
og høyde av på steinmuren er beskrevet i reguleringsplanen. 

7 Beregninger 

7.1 Beregningsverktøy 
Programmet Cadna/A versjon 4.4.147 er benyttet i beregningene. Programmet beregner i henhold til 
Nordisk beregningsmetode 2. 

7.2 Beregningsforutsetninger 
 

 Beregningshøyde støysonekart: 4 m over terreng 

 Gridoppløsning støysonekart: 5 x 5 m 

 Lydabsorpsjon mark.  0 

 Antall refleksjoner:  2 

Ved beregning av støysonekart skal Lden beregnes uten refleksjon fra egen fasade men med 
refleksjoner fra omkringliggende bygninger. Siden beregningsmetoden ikke tar hensyn til hva som er 
”egen fasade” må en enten velge å ha refleksjon fra alle bygninger eller å ikke ha refleksjon fra noen 
bygninger. Tar en med refleksjon fra alle bygningene vil beregningene gi noe for høyt nivå foran 
husenes fasader. Uten refleksjon kan beregnet nivå bli noe for lavt i enkelte tilfeller. En har her valgt 
å beregne støysonekart med refleksjoner for alle fasader da dette gir det mest riktige bildet av 
situasjonen for områder med relativt tett bebyggelse. 

For punktberegninger ved fasade har en kun tatt med fasaderefleksjoner fra omkringliggende 
bygninger. Refleksjonstapet fra disse er satt til 1,0 dB, noe som tilsvarer en absorpsjonskoeffisient på 
0,21. 

7.3 Punktberegninger ved fasade 
Det er utført punktberegninger for vegtrafikkstøy ved fasaden til støyutsatte boliger som grenser til 
reguleringsplanområdet. Beregningene er utført som sumstøyberegninger der en har tatt med 
støybidraget både fra nytt tunnelløp og fra eksisterende veger i og rundt planområdet. For ny 
situasjon med nytt tunnelløp viser beregningene at utendørs støynivå for boligenes mest støyutsatte 
fasade, for mest støyutsatte etasje, ikke øker for nærliggende boliger ved Bangeløkka. For boligene 
med gårds- og bruksnummer 111/298 og 111/801 (tomannsbolig vest på tomta) viser beregningene 
at støynivået ved mest støyutsatte fasade reduseres med 1 dB. For resterende boliger er støynivået 
uendret for ny situasjon i forhold til 0-alternativet.  

Punktberegningene kan leveres som CadnaA modell på forespørsel. 

7.4 Støysonekart 
Støysonekart er beregnet i 4m høyde over bakken for dagens situasjon, for dagens situasjon med 
framskrevet trafikktall (0-alternativ) og for ny situasjon med nytt tunnelløp. I tillegg er det utarbeidet 
differansestøykart som viser forskjell mellom ny situasjon og 0-alternativet, samt differansestøykart 

                                                                 
2 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, Miljøverndepartementet / Vegdirektoratet 1979 



Støyutredning, E134 Strømsåstunnelen - Bangeløkka multiconsult.no
Vegtrafikkstøy 8 Konklusjon

 

313458-RIA-RAP-002 17. juni 2016 / Revisjon 04  Side 11 av 11 

som viser forskjell mellom ny og eksisterende skjerming for ny situasjon. Støysonekartene er lagt ved 
som vedlegg 1-5. 

Vedlegg 1A - Støysonekart eksisterende situasjon (0-alternativ), ÅDT 2040, 4 m beregningshøyde 

Vedlegg 2A - Støysonekart ny situasjon med nytt tunnelløp, ÅDT 2040, 4 m beregningshøyde 

Vedlegg 3A – Støysonekart eksisterende situasjon, ÅDT 2014, 4 m beregningshøyde 

Vedlegg 4A – Differansestøykart som viser forskjell mellom ny situasjon og 0-alternativ, ÅDT 2040 

Vedlegg 5A – Differansestøykart som viser forskjell mellom ny og eks. støyskjerm for ny situasjon 

8 Konklusjon 
Det er utført beregninger av døgnekvivalent støynivå, Lden, for framskrevet eksisterende situasjon (0-
alternativ) og for ny situasjon med nytt tunnelløp og endrede avkjørings- og påkjøringsramper til E18. 
For begge situasjonene er trafikktallene framskrevet til år 2040. 

Siden reguleringsplanområdet ligger i rød og gul støysone for eksisterende støykilde, og siden tiltaket 
i reguleringsplanen ikke øker støynivået ved omkringliggende boliger, kan tiltaket vurderes etter 
unntaksbestemmelsen i T-1442 (kapittel 3.2.2) som omhandler etablering av støende virksomhet. 

Beregning av støysonekart og punktberegningene ved boligenes mest støyutsatte fasader, for ny 
situasjon, viser at støynivået reduseres med 1 dB ved mest støyutsatte fasade for boligene med 
gårds- og bruksnummer 111/298 og 111/801 (tomannsbolig vest på tomta). Beregningene viser 
videre at støynivået er uendret for ny situasjon, i forhold til 0-alternativet, for de resterende boligene 
ved reguleringsplanområdet på Bangeløkka. 

T-1442 sier at dersom ny støyende virksomhet etableres i rød eller gul støysone for en eksisterende 
støykilde, kan det vurderes å tillate høyere grenseverdier enn nedre grense for gul støysone (Lden = 55 
dBA), forutsatt at bebyggelse med støyfølsom bruksformål med støybelastning over de anbefalte 
grenseverdiene ikke blir utsatt for høyere sumstøynivå og/eller vesentlig høyere maksimalnivå enn 
tidligere. Beregningene viser at ingen boliger blir utsatt for høyere støynivå som følge av utbygging av 
nytt tunnelløp for Strømsåstunnelen. Siden støynivået ikke øker ved noen boliger vil utbyggingen av 
nytt tunnelløp ikke regnes som en vesentlig utvidelse av støyende arealbruk. Utbyggingen utløser 
derfor ikke noen tiltak ved nærliggende boliger i henhold til bestemmelsene vedrørende støy i 
planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel. 

I byggeplanfasen må entreprenør sørge for at støy fra bygg- og anleggsaktivitet ikke overskrider 
grenseverdiene for anleggsstøy satt av T-1442. Grenseverdiene fra T-1442 som omhandler bygg- og 
anleggsstøy er gjengitt i kapittel 3 i denne rapporten.   
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