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Forord
Statens vegvesen har i samråd med Jevnaker kommune og andre fagmyndigheter satt i gang
arbeidet med en reguleringsplan for ny E16 på strekningen fra Eggemoen til Olum.
Det er i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen utarbeidet støyberegninger fra
vegtrafikk for denne parsellen. Resultatene fra støyberegningene danner grunnlag for
estimering av nødvendige støyreduserende tiltak.
Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland er prosjekteier, og planprosessleder for prosjektet fram
til 1.10.2013 har vært Siri Solem Walseth. Etter den dato har Bjørn Nyquist overtatt den rollen.
Til å gjennomføre planarbeidet har Statens vegvesen engasjert Multiconsult AS.
Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært Oddgeir Malmo. Christer Aarnæs har utarbeidet
denne rapporten.
Oslo, februar 2014
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1.

Innledning
E16 går mellom Bergen og Gävle i Sverige. E16 har flere strekninger med stort behov for
utbedringstiltak. I 2010 ble det igangsatt et planarbeid med sikte på å fastlegge trasé for ny E16
forbi Jevnaker. Statens vegvesen har i samråd med Jevnaker og Ringerike kommune utarbeidet
forslag til ny E16 på strekningen mellom Eggemoen og Olum. Strekningen er på rundt 13 km.
Når ny E16 på strekningen mellom Eggemoen og Olum tas i bruk vil gjennomgangstrafikk og
tungtrafikk overføres til den nye vegen. Det betyr at trafikken på dagens E16 halveres. En
reduksjon i trafikken, i tillegg til at fartsgrensen på deler av strekningen settes ned fra 50 km/t
til 40 km/t vil bety at støy og støv reduseres.
Denne rapporten er en revisjon av rapport 122674-RIA-RAP-003, datert 15.3.2013.

2.

Krav og retningslinjer

2.1

Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442/2012
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442/2012.
T-1442/2012 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-1442/2012 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.
Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner:
•

Rød sone nærmest støykilden, 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.

•

Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses
som nødvendige

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell 1.
Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier

Støykilde

Støysone
Gul sone
Utendørs støynivå

Veg

122674-RIA-RAP-003/caa

55  Lden < 65

Rød sone

Utendørs støynivå i Utendørs støynivå
nattperioden
kl. 23 – 07
70  L5af < 85

Lden  65

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07
L5af  85
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3.

Forutsetninger

3.1

Ny E16 Eggemoen – Olum
Det er beregnet støy for eksisterende situasjon og for fremtidig situasjon med og uten
støytiltak.
Basert på beregningene, er det utført en opptelling av antall bygninger med støyfølsom bruk
som har lydnivå på fasade som overstiger grenseverdiene angitt i kapittel 2.1. For bygningene
som ligger langs traséen for ny E16, er dette bygninger der det forventes at det i en senere
planfase må utføres detaljerte beregninger av innendørs og utendørs lydnivå for å få kartlagt
behovet for støytiltak.
Det er også utført beregninger av støy for en alternativ linje for ny E16. Alternativet innebærer
en rettere veglinje gjennom Svenådalen, enn det som er tilfellet for hovedalternativet for
fremtidig situasjon. I figur 1 er det angitt hvilket område alternativ linje gjennom Svenådalen
berører.

Figur 1:

3.2

Oversiktskart over strekningen som utredes. Rød stiplet linje viser området hvor
alternativ linje avviker fra hovedalternativet.

Metode og beregningsverktøy
Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikk, ved hjelp av
programmet Cadna/A versjon 4.4.145. Beregningene er utført med utgangspunkt i oppgitt
trafikkmengde, andel tungtrafikk, skiltet hastighet og topografiske forhold. Digital
terrengmodell er benyttet.
Det er utført beregninger av støysoner i høyde 2 meter over terreng, med 1. ordens
refleksjoner. Det er antatt markabsorpsjon = 1 (”myk mark”) for hele planområdet. Årsaken til
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at det er valgt å beregne støy i 2 meters høyde, er at dette gir et bedre bilde på forventet effekt
av anbefalte langsgående støytiltak, enn det man ville fått hvis man beregnet i 4 meters høyde.
Opptelling av antall boliger i gul og rød sone (vist i tabell 4) er basert på punktberegninger på
bygningenes fasader, og er derfor ikke påvirket av valg av høyde for beregninger av
støysonekart.
3.3

Trafikktall
Benyttede trafikktall for vegene er hentet fra "Planbeskrivelse med konsekvensutredning –
rv. 35 Eggemoen – Kleggerud – med ny tilførselsveg til Jevnaker." Trafikktallene finnes der i
figur 3-13 og 3-14. Trafikktallene stammer fra modellberegninger for 2018, og er oppjustert
med vegvesenets offisielle trafikkprognoser til år 2040.
Hastigheter for eksisterende veger er hentet fra Nasjonal vegdatabank. For framtidig situasjon
vil hastigheten på ny E16 være 90 km/t.
I eksisterende situasjon er andel tungtrafikk estimert til 14 % for E16. For fremtidig E16 er
tungtrafikk estimert til 14 % vest for Kleggerud og 13 % øst for Kleggerud.
I beregningene er det tatt utgangspunkt i en standard døgnfordeling av trafikken (gruppe 1 iht.
T-1442/2012). Gruppe 1 gjelder for typisk riksveg, og har følgende fordeling på
dag/kveld/natt: 75 / 15 / 10 %.
Trafikktallene som er benyttet er oppsummert i tabell 2.
Tabell 2: Trafikktall benyttet i beregningene.
ÅDT 2040

Hastighet

Andel tungtrafikk

[km/t]

[%]

Veg
Eksister
ende

Fremtidig

Eksister
ende

Fremtidig

Eksister
ende

Fremtidig

Ny E16,
fra rundkjøring til
Kleggerudkrysset

-

6 740

-

90

-

14

Ny E16,
fra Kleggerudkrysset
til Olumkrysset

-

7 740

-

90

-

13

Ny E16,
nord for Olumkrysset

8 840

9 650

80

80

12

13

Eggemoveien,
fra nord for planlagt
rundkjøring til
Hønefossveien

10 980

5 800

70

70

14

10

Glassverkvegen,
fra Hønefossvegen til
Fv 241

10 390

6 500

70 / 50

70 / 50 /
40

14

10

Glassverkvegen,
fra Fv 241 til
Tosobekken

12 140

5 300

50

50 / 40

14

5

Dagens E16,
fra Tosobekken til
Fv 240

12 250

5 260

80

80

14

5
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Dagens E16,
fra Fv 240 til
Klinkenbergveien

9 500

3 120

60

60

12

5

Dagens E16,
fra Klinkenbergveien
til Storestjernsveien

9 000

2 330

60 / 50

60 / 50

12

5

Fv 241,
sør for
Kleggerudkrysset

4 890

4 700

60

60

11

11

Fv 241,
fra Kleggerudkrysset
til Gamlevegen

4 800

2 750

80 / 50

80 / 50

11

11

Fv 241,
fra Gamlevegen til
Glassverkvegen

1 710

3 290

50

50

11

11

4.

Beregningsresultater og tiltak

4.1

Støysonekart og langsgående tiltak
Støysonekart for eksisterende E16 (med fremtidig situasjon lagt til grunn) og ny E16 er vist i
kapittel 0.
Beregninger av framtidig situasjon med støyskjermingstiltak avviker fra uskjermet situasjon
bare i et område. Dette er like sør for broen som krysser Fv514 like sør for Østre Olum. Her er
det foreslått en langsgående skjerm på ca. 260 meter, med høyde 2,5 meter over vegbanen. Det
forutsettes at den siden av støyskjermen som vender mot veg gjøres absorberende.
For resten av strekningen er langsgående støyskjerming vurdert, men funnet lite
hensiktsmessig med tanke på antall boliger tiltakene vil kunne skjerme på en effektiv måte.
Det anbefales isteden at det i en senere planfase utarbeides løsninger med lokal støyskjerm på
uteplass for de boligene som er tiltaksberettiget.
Bygninger med støyfølsom bruk hvor lydnivå på fasade påvirkes av den langsgående
støyskjermen, er oppsummert i tabell 8.

4.2
4.2.1

Bygninger med støyfølsom bruk i gul og rød sone
Eksisterende E16

Når ny E16 står ferdig, vil dette medføre at trafikkmengden på eksisterende E16 halveres (se
tabell 2), og andelen tungtrafikk vil bli redusert betraktelig. I tillegg er det planer om
hastighetsreduksjon på deler av strekningen mellom glassverket og Toso. I sum vil dette føre
til en betydelig reduksjon i støynivået langs eksisterende E16. I oppsummeringen av boliger i
tabell 3 er utført med følgende avrundingsmetode ift. grenseverdi: boliger med lydnivå på
fasade som er i intervallet 55,0 db – 64,9 db ligger i gul sone. boliger med lydnivå på fasade
som er 65,0 db eller høyere, ligger i rød sone.
tabell 3 er det vist antall bygninger med støyfølsom bruk langs eksisterende E16 før og etter
etablering av ny E16.
Strekningen er delt opp i tre delstrekninger. Dette er gjort for å gi en bedre oversikt over hvor
støymessige konsekvenser av tiltaket er størst. De tre delstrekningene er:
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Eggemoen - Verkevika
Verkevika - Toso
Toso - Olum

Oppsummeringen av boliger i tabell 3 er utført med følgende avrundingsmetode ift.
grenseverdi: Boliger med lydnivå på fasade som er i intervallet 55,0 dB – 64,9 dB ligger i gul
sone. Boliger med lydnivå på fasade som er 65,0 dB eller høyere, ligger i rød sone.
Tabell 3: Bygninger med støyfølsom bruk i rød og gul sone langs eksisterende E16, etter at ny E16 er
etablert.
Delstrekning

4.2.2

Eksisterende situasjon

Fremtidig situasjon

Gul sone
(Lden 55-65 dB)

Rød sone
(Lden ≥ 65 dB)

Gul sone
(Lden 55-65 dB)

Rød sone
(Lden ≥ 65 dB)

Delstrekning Eggemoen - Verkevika

98

23

83

3

Delstrekning Verkevika - Toso

84

55

74

7

Delstrekning Toso - Olum

75

24

41

8

Totalt, alle delstrekninger

257

102

198

18

Ny E16

Tabell 4 viser antall bygninger med støyfølsom bruk langs ny veg (bygninger med flere
registrerte boenheter er registrert som ett bygg) i rød og gul sone for fremtidig situasjon, med
og uten langsgående skjermingstiltak. Strekningen er delt opp i tre delstrekninger. Dette er
gjort for å gi en bedre oversikt over hvor støymessige konsekvenser av tiltaket er størst. De tre
delstrekningene er:




Eggemoen - Kleggerud
Kleggerud - Olum
Fv. 241

Tabell 4 gir også en indikasjon på hvor mange boliger som vil ha behov for tiltak på fasade for
at innendørs grenseverdi skal overholdes. Det må påregnes tiltaksbehov ved samtlige boliger i
rød sone. For en del av disse vil det sannsynligvis være snakk om omfattende tiltak. En
betydelig del av boligene i gul sone vil også ha behov for støyreduserende tiltak.
Oppsummeringen av boliger i tabell 4 er utført med samme avrundingsmetode som angitt i
kap. 4.2.1.
Oppsummering i tabell 4 og resultater angitt i tabell 5 tar hensyn til støy både fra det planlagte
tiltaket, og fra det eksisterende vegnettet (med trafikkmengde for fremtidig situasjon lagt til
grunn).
Tabell 4: Bygninger med støyfølsom bruk i rød og gul sone for fremtidig situasjon med og uten tiltak
Delstrekning

Fremtidig situasjon, uten
støytiltak

Fremtidig situasjon, med
støytiltak

Gul sone
(Lden 55-65 dB)

Rød sone
(Lden ≥ 65 dB)

Gul sone
(Lden 55-65 dB)

Rød sone
(Lden ≥ 65 dB)

Delstrekning Eggemoen - Kleggerud

9

2

9

2

Delstrekning Kleggerud - Olum

73

8

70

8

Delstrekning Fv. 241

17

6

17

6

Totalt, alle delstrekninger

99

16

96

16

I tabell 5 - tabell 7 er alle bygninger med støyfølsom bruk som blir liggende i rød og gul sone i
fremtidig situasjon med støytiltak oppsummert. Oppsummeringen er gjort med utgangspunkt i
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de samme delstrekningene som nevnt over. Det er vist høyeste beregnede lydnivå (Lden) for
hver av bygningene.
Forklaring til informasjon gitt i tabell 5 - tabell 7:
-

Tabellen er sortert etter gårds- og bruksnummer, evt. festenummer og seksjonsnummer der dette
finnes.

-

For boliger som ikke har adresse, er bruksnavn benyttet isteden. En del av boligene har verken
adresse eller bruksnavn i matrikkelen.

-

For noen av boligene er det oppgitt et lydnivå på 65 dB, uten at lydnivået er markert med rødt.
Dette skyldes at lydnivåer i tabellene er avrundet til nærmeste heltall.
(Eks: Lydnivå Lden = 64,7 blir avrundet til 65, men er ikke i rød sone, ref. avrundingsregler gitt i
kap. 4.2.1.)

Tabell 5: Delstrekning 1, Eggemoen – Kleggerud:
Bygninger med lydnivå over 55 dB (Lden) for fremtidig situasjon med støytiltak. Alle verdier er
frittfeltsverdier, og er rundet av til nærmeste heltall.
Adresse
Hadelandsveien 835
Hadelandsveien 837
Ringenbakken 3
Gamleveien 87
Gjørudenga 7
Ringenbakken 5
Hadelandsveien 829
Hadelandsveien 845
Gamleveien 76
Hadelandsveien 849
Hadelandsveien 857
Hadelandsveien 851
Hadelandsveien 855
Gjørudenga 6
Gjørudenga 2
Hadelandsveien 833
Hadelandsveien 843
Grenseveien 3
Hadelandsveien 853
Gamleveien 83
Kistefossveien 24
Kistefossveien 6

Solhaug

122674-RIA-RAP-003/caa

Gnr/Bnr/Fnr/Snr
119/1/7/1
119/1/7/2
119/4/0/0
119/6/0/0
119/7/0/0
119/8/0/0
119/10/0/0
119/11/0/0
119/12/0/0
119/13/0/0
119/15/0/0
119/16/0/0
119/18/0/0
119/20/0/0
119/21/0/0
119/23/0/0
119/32/0/0
119/35/0/0
119/49/0/0
119/51/0/0
120/5/0/0
120/11/0/0
148/1/0/0
148/1/0/0
148/1/79/0
148/1/81/0
148/1/82/0
148/1/87/0
148/1/91/0
148/1/93/0
148/1/97/0
148/1/113/0
148/90/0/0

Høyeste lydnivå (Lden)
beregnet på fasade
56
56
56
57
57
57
55
57
56
57
57
57
58
56
55
56
56
57
58
56
57
60
63
63
58
67
64
64
65
65
61
61
60
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Tabell 6: Delstrekning 2, Kleggerud – Olum:
Bygninger med lydnivå over 55 dB (Lden) for fremtidig situasjon med støytiltak. Alle verdier er
frittfeltsverdier, og er rundet av til nærmeste heltall.
Adresse
Storetjernsveien 32
Storetjernsveien 30
Fagertun
Olum Østre
Olum Østre
Storetjernsveien 9
Olumslinna 431
Skogtun
Rundhaugen

Storetjernsveien 19
Sagengveien 8
Nerby
Solheim
Østvold
Østbyveien 24
Myrvang
Lunde
Sagengveien 51
Gullen
Vestengen
Nordheim
Fjellberg
Østbyveien 11
Skoglund
Solstad
Solhaug
Ekelien
Gullen
Østbyveien 22
Jordet
Solbakken
Sandli II
Vardvollen
Solbakken

Østbyveien 8
Østbyveien 10
Østbyveien 12
Olstadhagen
Søberg

Hauger
Hauger
Svenåvegen 32
Svenåvegen 34
Opperudgata 18
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Gnr/Bnr/Fnr/Snr
121/1/0/0
121/7/0/0
121/7/0/0
121/8/0/0
121/14/0/0
121/15/0/0
121/16/0/0
121/19/0/0
121/24/0/0
121/26/0/0
121/27/0/0
121/31/0/0
121/32/0/0
121/33/0/0
121/35/0/0
121/37/0/0
121/39/0/0
121/46/0/0
122/7/0/0
122/8/0/0
122/12/0/0
122/14/0/0
122/17/0/0
122/18/0/0
122/20/0/0
122/21/0/0
122/28/0/0
122/29/0/0
122/32/0/0
122/34/0/0
122/36/0/0
122/37/0/0
122/39/0/0
122/41/0/0
122/42/0/0
122/43/0/0
122/46/0/0
122/48/0/0
122/50/0/0
122/52/0/0
122/53/0/0
122/58/0/0
122/59/0/0
122/60/0/0
122/60/0/0
122/60/0/0
123/17/0/0
137/7/0/0
137/17/0/0
137/22/0/0
139/43/0/0
139/49/0/0
146/1/0/0
146/1/0/0
146/70/0/0
146/138/0/0
147/1/0/0

Høyeste lydnivå (Lden)
beregnet på fasade
57
60
57
66
58
55
65
59
61
66
61
62
59
65
63
59
55
56
59
58
58
56
56
58
67
56
56
56
59
56
58
57
62
62
60
56
59
60
67
62
61
66
58
55
56
57
56
59
58
58
58
57
57
66
61
60
56
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Tabell 7: Delstrekning 3, Fv. 241:
Bygninger med lydnivå over 55 dB (Lden) for fremtidig situasjon med støytiltak. Alle verdier er
frittfeltsverdier, og er rundet av til nærmeste heltall.
Adresse

Melkevegen 10
Melkevegen 4
Melkevegen 2
Melkevegen 1
Meieribakken 1
Melkevegen 3
Melkevegen 8
Melkevegen 6
Nils Bergs veg 15
Grønlivegen 2
Nils Bergs veg 17
Nils Bergs veg 24
Grønlivegen 4
Grønlandsvegen 8
Nils Bergs veg 19
Grønlivegen 6
Grønlivegen 8
Nils Bergs veg 22
Grønlandsvegen 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22
Grønlandsvegen 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36

4.2.3

Gnr/Bnr/Fnr/Snr
148/1/0/0
148/1/0/0
148/1/0/0
148/1/64/0
148/1/99/0
148/1/105/0
148/7/0/0
148/9/0/0
148/12/0/0
148/64/0/0
148/112/0/0
149/25/0/0
149/26/0/0
149/27/0/0
149/32/0/0
149/59/0/0
149/70/0/0
149/93/0/0
149/94/0/0
149/95/0/0
149/117/0/0

Høyeste lydnivå (Lden)
beregnet på fasade
56
62
59
59
61
63
63
59
62
56
60
58
67
67
56
67
59
65
65
66
59

149/122-128/0/0

61

149/129-135/0/0

56

Effekt av langsgående tiltak

Tabell 4 viser at i alt tre bygninger ikke lenger er i gul sone som følge av langsgående
skjermingstiltak. En bygning i rød sone blir liggende i rød sone også i skjermet situasjon, men
vil få redusert lydnivå på fasader. Ytterligere noen bygninger som i uskjermet situasjon ligger i
hvit sone vil få redusert lydnivå på fasade i skjermet situasjon.
Bygningene dette gjelder er oppsummert i tabell 8.
Tabell 8:

Boliger med redusert lydnivå på fasade som følge av langsgående støyskjerm. Bygninger
der reduksjonen i fasadenivå er mindre enn 1 dB, er ikke tatt med i tabellen.
Adresse

Sagengveien 57
Sagengveien 58
Sagengveien 62
Sagengveien 60
Østbyveien 20

4.2.4

Gnr/Bnr/Fnr/Snr
121/11/0/0
121/11/0/0
121/11/1/0
121/16/0/0
121/30/0/0
122/13/0/0

Høyeste lydnivå
(Lden) beregnet på
fasade, uten tiltak
57
60
51
71
59
55

Høyeste lydnivå
(Lden) beregnet på
fasade, med tiltak
53
54
49
65
52
53

Alternativ linje gjennom Svenådalen

Det er også beregnet støy for en alternativ linje for ny E16. Alternativet innebærer en rettere
veglinje gjennom Svenådalen, enn det som er tilfellet for hovedalternativet for fremtidig
situasjon. Det er i beregningene forutsatt at alternativet også innebærer at to boliger innløses,
som følge av at de blir liggende mer eller mindre under en bro. Ut over dette er de to linjene
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identiske.
På bakgrunn av beregningene er det utført en opptelling (vist i tabell 9) av boliger i gul og rød
sone kun for det området der de to alternativene er ulike.
Støykart for alternativ linje gjennom Svenådalen er vist i figur 16.
Tabell 9:

Bygninger med støyfølsom bruk i rød og gul sone, for fremtidig situasjon og alternativ
linje gjennom Svenådalen.
Fremtidig situasjon, uten
støytiltak

Delstrekning

Gul sone
(Lden 55-65 dB)

Rød sone
(Lden ≥ 65 dB)

Gul sone
(Lden 55-65 dB)

Rød sone
(Lden ≥ 65 dB)

6

1

6

1

Område vist i figur 10 og figur 16

5.

Alternativ linje, uten
støytiltak

Konklusjon og vurderinger
Beregningene viser at i fremtidig situasjon vil 16 bygninger med støyfølsom bruk ligge i rød
sone og 99 boliger vil være i gul sone i henhold til T-1442/2012, uten langsgående
skjermingstiltak på ny E16. For fremtidig situasjon med støytiltak medfører foreslått tiltak at
antallet boliger i rød og gul sone blir 16 og 96 boliger.
Langs eksisterende E16 vil tiltaket utelukkende ha en positiv effekt med tanke på lydnivå fra
vegtrafikken. Dette skyldes at både ÅDT og andelen tungtrafikk for strekningen reduseres
betydelig.
Generelt om lokale tiltak ved boliger:
Forslag til eventuelle tiltak for utsatte boliger vil i all hovedsak bestå i tiltak på fasaden
og/eller lokale skjermer på uteplass. Fasadetiltakene kan eksempelvis bestå av utskifting av
vinduer, nye ventiler og tilleggsisolering av vegger og tak. Vinduer og ventiler er ofte
bygningselementene med dårligst lydisolerende egenskaper og innendørs lydnivå vil ofte
tilfredsstilles ved utskifting av vinduer og/eller ventiler. Lokale støyskjermer kan eksempelvis
være glass/tre-skjerm på terrassen, innglassing av veranda eller vinterhage.
Vurdering av eventuelle lokale skjermingstiltak og beregninger av innendørs støynivåer for å
se om boligene ligger over grenseverdien for innendørs lydnivå fra utendørs kilder
LpAeq24h = 30 dB, forutsettes å bli utført i byggeplanfasen.
Eventuelle skjermingstiltak ved vegen:
Det er kun foreslått langsgående støyskjermingstiltak et sted innenfor tiltaksgrensen. Langs ny
veglinje er det foreslått støyskjerm like sør for broen som krysser Fv 514 like sør for Østre
Olum. Her er det foreslått en langsgående skjerm på ca. 260 meter, med høyde 2,5 meter over
vegbanen. Tiltaket medfører at tre boliger som uten tiltaket ligger i gul sone, vil ligge i hvit
sone.
For resten av strekningen er langsgående skjermingstiltak vurdert som lite hensiktsmessig.
Dette skyldes først og fremst at bebyggelsen som berøres ligger nokså spredt, og at det derfor
er behov for uforholdsmessig mange løpemeter støyskjerm for å redusere lydnivået for relativt
få boliger.
Videre vurderinger for byggeplannivå:
Behov for tiltak for å tilfredsstille krav til innendørs lydnivå og lydnivå på uteplass må
vurderes nærmere for boliger som ligger i rød og gul sone i framtidig situasjon.
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Støysonekart
Støysonekart for strekningen er vist i figur 2 til figur 16. For fremtidig situasjon med støytiltak
er det kun vist støysonekart for de områdene hvor det er en endring i soneutbredelsen
sammenlignet med fremtidig situasjon uten støytiltak. Støysonekartene er inndelt på følgende
måte:
Eksisterende E16, med fremtidig situasjon lagt til grunn: Figur 2 - figur 7.
Fremtidig situasjon, uten støytiltak: Figur 8 - figur 14.
Fremtidig situasjon, med støytiltak: Figur 15.
Alternativ linje gjennom Svenådalen: Figur 16.
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Figur 2:

Beregnet lydnivå (Lden) for eksisterende E16, med fremtidig situasjon lagt til grunn. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 1 av 6.

Figur 3:

Beregnet lydnivå (Lden) for eksisterende E16, med fremtidig situasjon lagt til grunn. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 2 av 6.

Figur 4:

Beregnet lydnivå (Lden) for eksisterende E16, med fremtidig situasjon lagt til grunn. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 3 av 6.

Figur 5:

Beregnet lydnivå (Lden) for eksisterende E16, med fremtidig situasjon lagt til grunn. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 4 av 6.

Figur 6:

Beregnet lydnivå (Lden) for eksisterende E16, med fremtidig situasjon lagt til grunn. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 5 av 6.

Figur 7:

Beregnet lydnivå (Lden) for eksisterende E16, med fremtidig situasjon lagt til grunn. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 6 av 6.

Figur 8:

Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon uten støytiltak. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 1 av 7.

Figur 9:

Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon uten støytiltak. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 2 av 7.

Figur 10:

Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon uten støytiltak. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 3 av 7.

Figur 11:

Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon uten støytiltak. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 4 av 7.

Figur 12:

Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon uten støytiltak. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 5 av 7.

Figur 13:

Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon uten støytiltak. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 6 av 7.

Figur 14:

Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon uten støytiltak. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Del 7 av 7.

Figur 15:

Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon med støytiltak. Beregningene er utført 2 meter over terreng. Støyskjerm er angitt med grønn linje.

Figur 16:

Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon, alternativ linje gjennom Svenådalen. Se figur 10 for sammenligning med hovedalternativ. Beregningene er utført 2 meter over terreng.
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