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FORORD 

Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for 
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges 
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune. 

Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som 
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med 
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for 
konsulentgruppen. 

Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike 
fagtema. 

Denne rapporten beskriver regelverk og forutsetninger for støy i reguleringsplanarbeidet, 
samt de vurderinger som er utført og resultatene av beregningene. Rapporten oppsummeres 
i to stk. tabeller over støyutsatte eiendommer med støyømfintlig bebyggelse, én tabell for Ski 
kommune og én tabell for Ås kommune. Rapporten er skrevet av Halvor Berulfsen, 
fagansvarlig for støy i oppdraget. Trond Norén som er fagansvarlig for støy i Asplan Viak har 
utført kvalitetssikringen av rapporten.  

Sandvika, 17/12/2015 

 

 

Halvor Berulfsen  

Fagansvarlig støy 

 

 

Trond Norén 

Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 
Asplan Viak AS har fått i oppdrag fra Statens vegvesen å utrede støy i reguleringsplanen for 
E18 fra Retvet til Vinterbro. Planområdet omfatter ny trasé for E18 gjennom Ås og Ski 
kommune fra omtrent midt på Vinterbrosletta til koblingen mot vedtatt reguleringsplan for E18 
i Østfold ved Retvet. Fra Vinterbro til Nygård er traseen nærmest sammenfallende med 
dagens E18. Fra Nygård til parsellslutt ved Retvet går ny E18 gjennom jomfruelig terreng, 
hovedsakelig på vestsiden av dagens E18, med unntak av en kort strekning sør for Nygård 
og ved Retvet. Planens avgrensing er lagt ved byggegrensa, 100 meter fra ytterste 
senterlinje med visse lokale tilpasninger i kryssområder og liknende.  

Planområdet er i tillegg utvidet til også å omfatte innfartsparkering og døgnhvileplass for 
tunge kjøretøy, massedeponier og snødeponier, samt riggområder og anleggsveger. 

Utførte beregninger av støysonekart og vurderinger av reguleringsplanen er basert på 
«Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», T-
1442/2012. Hensikten med støyvurderingene i reguleringsplanarbeidet er å hjelpe til med 
planlegging av ny veggeometri slik at den nye vegen skal gi minst mulig støyplage for naboer 
og berørte, vurdere og foreslå innregulering av langsgående skjermingstiltak for områder der 
dette anses å være gode løsninger, både mht. effektivitet og kostnader. Resultatene av 
støyvurderingene konkluderer med en liste over eiendommer med støyømfintlig bebyggelse 
som må vurderes mht. lokale støyavbøtende tiltak i byggeplanen for prosjektet. Detaljerte 
befaringer med utarbeidelse av tiltaksrapporter for hver eiendom vil derfor utføres i 
byggeplanen. 

Oppdraget er løst på bakgrunn av digitalt kart over området, samt 3D vegmodell med ny 
veggeometri for situasjonen etter tiltaket. 

Det vises til vedlegg A for en oversikt over de vanligste støyfaglige ord og uttrykk benyttet i 
denne rapporten. 
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2 REGELVERK 

2.1 Retningslinje T-1442/2012 
Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets 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 frittfeltsverdier 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. For uteplasser bruker man ofte å beregne støykotekart i 
1,5 meter høyde over bakken, i tillegg til 4 meters høyde, for å gi et mer reelt inntrykk av 
støybelastningen der folk oppholder seg. 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. 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 i byggesaker og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å 
tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. 

2.1.1 Vegtrafikkstøy 

Tabell 2-1: Kriterier for soneinndeling av vegtrafikkstøystøy.  

 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 
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Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt og 
vil i hovedsak kun være dimensjonerende ved svært høye andeler av tungtrafikk eller ved 
høye andeler tungtrafikk i kombinasjon med lav ÅDT, ev. der bebyggelse ligger svært nær 
veg. 

Verken Ås eller Ski kommune har definert stille soner med tilhørende bestemmelser i sine 
kommuneplaner. Det vil derfor ikke være krav til at kirkegårder eller andre friområder, frilufts- 
eller rekreasjonsområder skal skjermes fra vegtrafikkstøyen til konkrete grenseverdier. 

2.2 NS 8175:2012 
Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og 
Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike 
bygningstyper".  

Kravene for boliger og barnehager er gjengitt i Tabell 2-2 nedenfor og skal dokumenteres 
oppfylt for eksisterende boliger og barnehager med utendørs støy over nedre grenseverdi for 
gul støysone.  

Merk at for fritidsboliger finnes det ikke krav til innendørs støynivå.  

For andre typer støyfølsomme bygg, som skoler, helsebygninger og liknende eksisterer det 
også grenseverdier som ikke er opplistet her. Utredning av innendørs støynivå vil først skje i 
byggeplanen for prosjektet, men regelverket er tatt med her til informasjon. 

Tabell 2-2: Utdrag av NS 8175, tabell 4 - lydklasser for boliger og tabell 18 – lydklasser for barnehager og 
skolefritidsordninger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er minstekrav. T er brukstid.  

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder 
Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23 – 07 
45 

I oppholdsrom fra utendørs lydkilder (barnehager) Lp,A,T 32 

 

For barnehager finnes det krav i NS 8175 til høyeste lydnivå på uteoppholdsarealer fra 
utendørs lydkilder, vist i Tabell 2-3. De samme kravene gjelder for undervisningsbygg, men 
dette er ikke aktuelt for prosjektet. I en reguleringsplan for ny veg skal kravene oppfylles for 
eksisterende barnehager. 

Tabell 2-3: Krav til utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder for barnehager og skolefritidsordninger i brukstid, gitt i 
NS 8175:2012, tabell 19. Klasse C er minstekrav. Kun den aktuelle parameteren for prosjektet er vist, andre 
parametere kan finnes for andre situasjoner.  

Type bruksområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteoppholdsareal fra utendørs 
lydkilder Ld (dB) 

Nedre grenseverdi for 
gul sone  

(her: 55 dB) 
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3 FORUTSETNINGER OG METODE 
I tillegg til forutsetningene beskrevet i denne rapporten er teknisk premissdokument1 for 
parsellen benyttet som grunnlag for utredningen. Premissdokumentet er revidert kontinuerlig 
gjennom planprosessen. 

3.1 Generelt 
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A versjon 4.5.152. Beregningsmetoden 
som benyttes for støyberegninger, Nordisk metode for beregning av vegtrafikkstøy 
Nord1996, gir typisk en usikkerhet på +/- 2 dB.  

Alle beregnede støyverdier presentert i denne rapporten er beregnet som frittfeltsverdier, 
dvs. uten fasaderefleksjon. Terreng er iht. beregningsmetoden lagt inn som myk mark. Det er 
beregnet med førsteordens refleksjoner. 

Det er beregnet støykoter for gul og rød støysone i 4 og 1,5 meter høyde over terreng. 
Beregningshøyden 4 meter over terreng er påkrevd i T-1442 (Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging) og er typisk for en lav 2. etasje. Beregningsnivået 4 meter over mark 
påvirkes ofte lite av terrengets typiske støyskjerming og påvirkes også i mindre grad av 
eventuelle støyskjermende elementer langs de aktuelle støykildene. Støykoter ved 4 meter 
beregningshøyde avgrenser det man kaller støysoner. Beregninger utført i 1,5 meter høyde 
over terreng er mer representative for støy på uteplasser på bakkeplan og foran en lav 1. 
etasje. Antydningsvis vil støynivået i 1,5 meter beregningshøyde ofte være ca. 1-3 dB lavere 
enn ved 4 meter beregningshøyde, men dette vil avhenge mye av terrenget, lokale skjermer 
og gjerder m.m. 

Støykoter er linjer trukket opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i 
et rutenett. Støykoter er derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i 
enkeltpunkter. Det er i beregningsmodellene brukt rutenett på 10 x 10 meter mellom 
beregningspunktene. 

For beregning av innendørs støynivå skal man ta hensyn til fasaderefleksjon, samt omgjøre 
LDEN til A-veiet lydtrykknivå. Fasadenivåer for hver etasjehøyde for alle bygg med 
støyfølsomme rom i støysonene må da beregnes. I foreliggende rapport er det beregnet 
høyeste fasadenivåer for LDEN for å kunne anslå kostnader ved lokale støyavbøtende tiltak i 
byggeplanen. Fasadenivåer gir en større nøyaktighet da det blir beregnet ved hver eneste 
fasade, i motsetning til støysonene som interpolerer støynivåene mellom 
beregningspunktene i det faste rutenettet. Altså er nøyaktigheten for støysonene bestemt av 
oppløsningen på rutenettet.  

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. 

1 E18 Retvet – Vinterbro: Teknisk premissdokument, revisjon 02 datert 8.5.2015, utarbeidet av Asplan 
Viak.  
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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. 

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. 

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 
Underlagsdata for vegtrafikk er for dagens situasjon hentet fra NVDB2 eller basert på 
tellinger utført i forbindelse med prosjektet. For fremskrevet situasjon med ny veg etter 
regulering er trafikktall levert av Statens vegvesen basert på trafikkanalyser i prosjektet. 
Trafikkunderlaget er vist i Tabell 3-2.  

2 Nasjonal vegdatabank 
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I rundkjøringer er hastigheten satt til 40 km/h og trafikkmengden lik som den vegen som har 
høyest trafikkmengde inn i rundkjøringen. Et unntak er rundkjøringen øst for Nygårdskrysset, 
her er trafikkmengden i rundkjøringen 60 % av trafikkmengden på Fv 154 østfra siden de 
fleste bilene som kommer fra Fv 154 vil kjøre videre nordover og korteste vei gjennom 
rundkjøringen. 

På av- og påkjøringsramper er hastigheten satt til 80 km/h for de rampene ligger i samme 
retning som vegen, mens hastigheten er satt til 70 km/h i halvkløverkryssene for de rampene 
der svingradiusen gjør at det ikke er mulig å oppnå så høy hastighet annet enn når bilene er 
helt nær hovedløpet. Litt lavere hastighet nær hovedløpet og litt høyere hastighet nær 
rundkjøringene enn det som er realistisk er ansett å gi et riktig gjennomsnittsnivå for støyen, 
samtidig som det skal ta hensyn til ekstra støy ved akselerasjon og nedbremsing. 

På de delene av eksisterende E18 som ligger i nærheten av ny E18, ved Holstad og ved 
Retvet, er fartsgrensen 60 km/t i framtidig situasjon. 

Dimensjonerende situasjon etter trafikkframskrivning er beregnet for år 2043, 20 år etter 
antatt åpningsår for den nye vegen. Dette er i tråd med Klima- og Miljødepartementets krav i 
T-1442 om at støyberegninger skal utføres for en trafikkmengde framskrevet 10–20 år fram i 
tid. For alle riks- og fylkesveger krever Statens vegvesen og Vegdirektoratet at trafikktallene 
skal framskrives 20 år. Det henvises til Figur 3-1 og Tabell 3-1 for hvilken innvirkning dette 
har på resultatene.  

For tungtrafikkandelen er det anslått at denne vil øke ca. 2 % fra dagens situasjon.  

For fremskrevet situasjon er det kun lagt inn trafikk på veger som ligger innenfor 
planområdet. Dette fordi man vil finne ut hvordan støysonenes utbredelse er fra den nye 
støykilden. De støyfølsomme bygningene som faller innenfor gul eller rød støysone for 
fremskrevet situasjon skal vurderes for støyavbøtende tiltak i byggeplanen for prosjektet.  

I byggeplanen vil man, for de støyfølsomme bygningene innenfor gul eller rød sone fra den 
nye vegen innenfor planområdet, måtte ta hensyn til alle vegene i området slik at man 
dimensjonerer støyavbøtende tiltak for hver eiendom etter sumstøyen i området. Da må man 
også ta hensyn til støy fra jernbanen som krysser vegen ved Holstad, samt ta med en større 
utstrekning av vegene utenfor planområdet. I dagens situasjon er det beregnet med alle de 
vegene som påvirker sumstøysituasjonen i området, for å vise et riktig bilde av den støyen 
som finnes i området per i dag. I regulert situasjon er det kun inkludert trafikk på veger 
innenfor planområdet. 

Tabell 3-2: Underlagsdata for vegtrafikk. 

Støykilde 

Dagens situasjon 2015 Fremskrevet situasjon 2043 etter 
regulering 

ÅDT 

Kjt/døgn 

TA* 

% 

Fartsgrense 

Km/h 

ÅDT 

Kjt/døgn 

TA* 

% 

Fartsgrense 

Km/h 

Vinterbrokrysset 

E18 og E6 samlet nord for 
Vinterbrokrysset 57800 9 80 79200 11 80 

E6 sør for Vinterbrokrysset 40500 9 90 55500 11 90 

Fv 156 Nessetveien 15700 9 70 21500 11 70 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 



 10 
 

Fv 156 Høyungsletta 9500 9 60 11200 11 60 

E18/E6 sørgående 
avkjøringsrampe 6600 9 80 9000 11 80 

E18 nordgående 
avkjøringsrampe 5600 9 70 7700 11 70 

E18 sørgående 
påkjøringsrampe 4300 9 70 5900 11 80*** 

E6 sørgående 
påkjøringsrampe 3700 9 70 5100 11 70 

E6 nordgående 
avkjøringsrampe 4800 9 80 6600 11 80 

E6 nordgående 
påkjøringsrampe 3300 9 70 4500 11 70 

Myråsdalen 2800 9 50 3800 11 50 

E18 Vinterbro - Nygård 25900 9 80 35500 11 110** 

Nygårdskrysset 

Fv 154 fra E18 til 
Nordbyveien 17200 7 80 23500 9 80 

Fv 154 Søndre tverrvei 8000 7 80 - - - 

Fv 35 Nordbyveien 8100 7 50 - - - 

Nordbyveien (over 
Nygårdsåsen) 2500 7 50-60 - - - 

Fv 56 Askehaugveien 2100 7 60 - - - 

Fv 56 Kongeveien fra E18 til 
Askehaugveien 4500 8 60 6200 10 60 

Fv 56 Kongeveien sørover 
fra Askehaugveien  2700 7 60 - - - 

Bru over E18 8000 8 60 17500 10 60 

E18 sørgående 
avkjøringsrampe 4900 8 80 10800 10 80 

E18 sørgående 
påkjøringsrampe 900 8 70 1500 10 70 

E18 nordgående 
avkjøringsrampe 1200 8 70 1500 10 70 

E18 nordgående 
påkjøringsrampe 7700 8 80 10400 10 80 

E18 Nygård – Holstad 10850- 13 60-70 15500 15 110** 
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11290 

Holstadkrysset og sørøstover 

Ny E18 Holstad – Retvet - - - 20200 15 110** 

Bru over E18 - - - 7100 9 60 

E18 sørgående 
avkjøringsrampe - - - 2400 9 80 

E18 sørgående 
påkjøringsrampe - - - 4700 9 70 

E18 nordgående 
avkjøringsrampe - - - 4700 9 70 

E18 nordgående 
påkjøringsrampe - - - 2400 9 80 

Ny lokalveg fra 
Holstadkrysset - - - 14700 9 60 

Fv 152 Åsveien 8200 7 70 - - - 

Fv 152 Holstadveien 6700 7 60 - - - 

Fv 28 Kråkstadveien 4300 8 40-50 - - - 

Eksisterende E18 Holstad –
Kråkstad 

11290-
13400 11-13 70 - - - 

Eksisterende E18 Kråkstad 
– Retvet 12740 11 70 - - - 

Eksisterende E18 som ny 
lokalveg ved Retvet - - - 880 9 60 

* TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT. 

** Tungtrafikken er begrenset til 90 km/h i beregningene. 

*** Antatt hastighetsøkning sammenliknet med dagens situasjon pga. utretting av rampe.  

Tabell 3-3 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1, 
gruppe 2 og gruppe 3. Fordelingen er hentet fra M-128/2014 (veilederen til T-1442) og 
gruppe 1 er vurdert representativ for vegene.  

Tabell 3-3: Døgnfordeling av vegtrafikk. 

 

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

Dag (kl. 07 – 19) 75 % 84 % 58 % 

Kveld (kl. 19 – 23) 15 % 10 % 22 % 

Natt (kl. 23 – 07) 10 % 6 % 20 % 
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3.3 Langsgående støyskjermingstiltak 
I arbeidet med reguleringsplanen er det vurdert langsgående støyskjermingstiltak flere steder 
på strekningen. Generelt er vegen planlagt for å gi støyskjerming uten ekstra 
konstruksjonsmessige tiltak i så stor grad som mulig, dersom dette også ga andre fordeler 
eller var mulig mht. bl.a. linjevalg og landskap. Generelt skal det, på strekningen Nygård – 
Retvet, tas hensyn til minst mulig beslag av dyrket mark og dette legger føringer for 
terrengforming langs strekningen, samt for mulige støytiltak. 

Iht. teknisk premissdokument1 kapittel 4.3.5 skal støyskjerming langs vegen gjøres etter 
følgende rangering av prinsipp: 

1. Legge vegen ned i terrenget for å unngå ytterligere støyskjerming. 
2. Bygge støyvoller, hovedsakelig forbi Nygård og Holstad/Sneissletta. 
3. Bygge støyskjermer. 

For eiendommer som fortsatt ligger i gul eller rød støysone etter oppføring av langsgående 
skjermingstiltak skal disse vurderes mer detaljert for lokale tiltak (lokal skjerming av 
hoveduteplass, samt fasadetiltak) i byggeplanen for prosjektet, mht. kriterier i T-1442 og NS 
8175:2012.  

For langsgående skjermingstiltak skal det tas hensyn til tetthet av støyømfintlige bygninger 
for å vurdere hvor det vil være aktuelt med skjermingstiltak ut fra en kostnadsvurdering. Der 
det er spredt bebyggelse vil det kreves svært lange og kostbare skjermingstiltak for å 
skjerme få eiendommer og dermed vil alternativet med lokale tiltak være aktuelt. 

I videre delkapitler vil de ulike områdene der langsgående skjerming er vurdert bli presentert.  

De to stedene i reguleringsplanen der det er foreslått oppføring av skjermingstiltak utover det 
som naturlig følger av skråningsutslag langs veg er: 

- Vinterbrokrysset, 3,5 meter høy støyskjerm for Vinterbro barnehage 
- Rissletta, 3,5 meter høy støyskjerm på topp av voll, for boliger i området ved 

Nygårdsåsen. 

For de to bruene på hver sin side av Frestadtunnelen, ved Frestad og Retvet, er det i 
beregningene forutsatt at de får et tett rekkverk opp til 0,9 meter høyde, f.eks. av glass slik 
som beskrevet i visuell veileder for prosjektet. Pga. at bruene ligger en del høyere enn 
nærliggende bebyggelse vil slike lave skjermer bidra til å redusere dekkstøy. 

I tillegg ble det utført beregninger av støyskjermer flere steder der man har kommet til at de 
ikke ga tilstrekkelig effekt, som regel pga. boligenes høyde og avstand i forhold til veg, samt 
praktiske forhold som bl.a. manglende plass. Dette var tilfelle for følgende områder: 

- Nedre Holstad gård, støyskjerm langs eksisterende E18. 
- Støyskjerm langs sørgående avkjøringsrampe i Holstadkrysset for å skjerme boliger 

på Sneissletta. 
- Nygårdskrysset, støyskjerm for boliger øst for østre rundkjøring. Er en eksisterende 

skjerm der i dag som må fjernes pga. at ny veggeometri trenger arealet. 

Alle figurer i dette kapitlet er skjermbilder av støyberegningsmodellen. Utseendet på figurene 
er derfor litt avvikende fra X-tegningene. Dette er gjort for å lettere kunne sammenlikne 
situasjonene som ikke er del av reguleringsplanen og som det derfor ikke er laget X-
tegninger av. 
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3.3.2 Vinterbrokrysset, støyskjerm for Vinterbro barnehage – inkludert i 
reguleringsplanen 

For Vinterbro barnehage er det opparbeidete uteoppholdsarealet/lekearealet på 
nordvestsiden av barnehagebygget. Samtidig er skogarealet mot Vinterbrokrysset i 
sørøst/øst opplyst til å være mye brukt, både av barnehagen og av andre. 
Uteoppholdsarealet i barnehagen skal ikke ha støy over LD 55 dB, det vises til Tabell 2-3. 
Man ser på Figur 3-2 at barnehagebygningen vil ligge i rød sone uten skjermingstiltak. Figur 
3-4 viser at hele skogarealet sørøst/øst for barnehagen vil ha støynivå over nedre 
grenseverdi for rød sone, men at uteoppholdsaralet mot nordvest har støynivå under nedre 
grenseverdi for gul sone (LDEN) uten skjermingstiltak. 

Siden uteoppholdsarealene er på bakkeplan er det høyden 1,5 meter over bakkeplan som 
skal benyttes som beregningshøyde og siden grenseverdien gjelder i brukstid er det LD som 
blir gjeldende parameter (LD er støynivå midlet over perioden mellom kl. 7-19), samt Lp,A,T (i 
brukstid) innendørs. LD vil være noe lavere enn LDEN og det er valgt ikke å beregne for begge 
parametere, men benytte LDEN for å vurdere effekten av en langsgående støyskjerm. Kravet 
til LD vil også være oppfylt når LDEN < 55 dB. Av Figur 3-4 ser man at uteoppholdsarealet til 
barnehagen oppfyller krav til støynivå selv uten skjermingstiltak, men at selve 
barnehagebygningen kan ha risiko for overskridelse av innendørs støynivå fordi den ligger i 
rød sone, vist på Figur 3-2.  

For ytterligere å skjerme barnehagen, både selve bygningen for å unngå fasadetiltak mot 
innendørs støy og uteoppholdsarealet/lekearealet, samt skogarealet er det foreslått en 
støyskjerm langs toppen av fjellskjæringen mot Vinterbrokrysset. Støyskjermen er foreslått 
med maksimal høyde for enkle konstruksjoner, 3,5 meter over topp skjæring, og er ca. 193 
meter lang. Figur 3-3 viser at kun sørøsthjørnet av bygningen vil ligge innenfor rød sone med 
foreslått støyskjerm. Når man da regner om til LD fra LDEN utendørs er det stor sannsynlighet 
for at krav til innendørs støynivå vil være oppfylt i brukstid, men det må dokumenteres i 
byggeplanen.  

Det opparbeidete uteoppholdsarealet/lekearealet nordvest for barnehagen oppfyller krav til 
støynivå selv uten den foreslåtte støyskjermen. Allikevel vil støyskjermen redusere 
støynivået ytterligere og i tillegg vil skogarealet nordøst/sørøst/øst for barnehagen få 
betydelig redusert støynivå, rundt grenseverdien LDEN 55 dB. Korrigerer man for brukstiden til 
barnehagen vil LD være lavere enn 55 dB for store deler av arealet, noe som vil si at 
bruksverdien vil øke sammenliknet med dagens situasjon. Det vurderes derfor at 
nytteverdien av foreslått støyskjerm er stor og den er derfor foreslått innearbeidet i planen. 

På figurene er barnehagebygningen turkis, boligbygninger grønne og øvrige ikke- 
støyfølsomme bygg er grå. 
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Figur 3-2: Vinterbro barnehage, ny veg uten støyskjerm på topp av skjæring, beregningshøyde 4 meter over 
terreng. 

 
Figur 3-3: Vinterbro barnehage, ny veg med 3,5 meter høy foreslått støyskjerm markert med tykk, sort linje på 
topp av skjæring, beregningshøyde 4 meter over terreng. 
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Figur 3-4: Vinterbro barnehage, ny veg uten støyskjerm på topp av skjæring, beregningshøyde 1,5 meter over 
terreng. 

 
Figur 3-5: Vinterbro barnehage, ny veg med foreslått 3,5 meter høy støyskjerm markert med tykk, sort linje på 
topp av skjæring, beregningshøyde 1,5 meter over terreng. 
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3.3.3 Rissletta, støyskjerm på topp av voll, for boliger i området ved Nygårdsåsen – 
inkludert i reguleringsplanen 

Øst for Rissletta er det tettest befolkede området langs traséen, her ligger mange av 
boligene tett på E18. Ca. 10 boliger her vil ligge i rød sone uten skjermingstiltak langs vegen, 
som vist på Figur 3-6 for 4 meter beregningshøyde over terreng. Dette pekte seg dermed 
tidlig ut som et aktuelt område for langsgående støyskjerming. Samtidig skal Leonardo da 
Vinci bru beholdes, noe som gjør at det blir en åpning i foreslått støyskjerm mot 
bebyggelsen. For å ivareta utsikten til hele brua fra vegen skrår støyskjermen på begge sider 
av brua opp mot der sidespennet lander. Støyskjermen plasseres på en voll inkludert i 
veggeometrien. Opp mot sidespennet bidrar vollen også til å redusere oppfattelsen av 
høyden på skjermen. Støyskjermen er også tenkt å tette hullet mellom næringsbyggene like 
nord for Leonardo da Vinci bru. Selve skjermen er ca. 603 meter lang sør for Leonardo da 
Vinci bru og ca. 250 meter lang nord for Leonardo da Vinci bru. Høyden er 3,5 meter over 
topp av voll.  

Figur 3-7 viser beregning med foreslått støyskjerm og beregningshøyde 4 meter over 
terreng. Med støyskjerm langs E18 vil ingen boliger ligge i rød sone og støynivået blir 
betydelig redusert for mange av boligene i gul sone, spesielt for de som ligger lavt i åsen, 
nær veg. For de boligene som ligger høyere i åsen og lenger vekk fra veg vil støyskjermen gi 
litt mindre skjermingseffekt, men her er også støynivået lavere i utgangspunktet og det er 
ikke like viktig med støyskjerming. Omfanget av lokale fasadetiltak vil sannsynligvis være 
kraftig redusert ved oppføring av den planlagte støyskjermen. 

For situasjonen med lavere beregningshøyde 1,5 meter over terreng viser Figur 3-8 hvordan 
støyen vil være uten støyskjerm når man oppholder seg på bakkeplan, der sannsynligvis 
flere boliger har sine uteplasser. Siden vegen uansett er lagt dypt i terrenget her for å kunne 
komme under Leonardo da Vinci bru med alle feltene vil vollen sørge for redusert støy for 
boligene nærmest veg selv uten støyskjerm, slik at faktisk kun et par boliger vil ha støy 
tilsvarende eller litt over nedre grenseverdi for rød sone. Laveste halvdel av åsen vil ha 
støynivå over nedre grenseverdi for gul sone og siden vegen ligger vest for boligene er det 
sannsynlig at de fleste uteplassene vil ha krav på lokal skjerming. Figur 3-9 viser beregning 
med foreslått støyskjerm og beregningshøyde 1,5 meter over terreng. På bakkeplan vil da 
ca. 15 boliger få redusert støynivået til under nedre grenseverdi for gul sone, sannsynligvis 
vil mange av disse da ikke ha behov for lokal skjerming av uteplass. Med støyskjerm vil i 
tillegg støynivået reduseres for svært mange andre boliger som har støynivå like over nedre 
grenseverdi for gul sone. Det er sannsynlig at omfanget av lokale skjermingstiltak vil bli 
redusert med den planlagte skjermen. 
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Figur 3-6: Rissletta, ny veg uten støyskjerm på topp av voll, beregningshøyde 4 meter over terreng. Merknad: 
støysonene er ikke vist vest for E18 for å redusere beregningstiden. 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 



 18 
 

 
Figur 3-7: Rissletta, med 3,5 meter høy støyskjerm markert med tykk, sort linje på topp av voll, beregningshøyde 
4 meter over terreng. 
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Figur 3-8: Rissletta, ny veg uten støyskjerm på topp av voll, beregningshøyde 1,5 meter over terreng. Merknad: 
støysonene er ikke vist vest for E18 for å redusere beregningstiden. 
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Figur 3-9: Rissletta, med 3,5 meter høy støyskjerm markert med tykk, sort linje på topp av voll, beregningshøyde 
1,5 meter over terreng. 
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3.3.4 Vurderte støyskjermer, ikke inkludert i reguleringsplanen 
Følgende støyskjermer ble vurdert, men ikke inkludert i reguleringsplanen: 

- Nedre Holstad gård, støyskjerm langs eksisterende E18. 
- Støyskjerm langs sørgående avkjøringsrampe i Holstadkrysset for å skjerme boliger 

på Sneissletta. 
- Nygårdskrysset, støyskjerm for boliger øst for østre rundkjøring. Er en eksisterende 

skjerm der i dag som må fjernes pga. ny veggeometri trenger arealet. 

For disse områdene er det ikke vist beregninger med de vurderte skjermene, fordi både flere 
plasseringer, lengder og høyder er vurdert. Rapportens lengde vil også bli for lang dersom 
alle vurderinger som ikke er innarbeidet i planen blir vist. Vurderingene er derfor kun gjort i 
tekstform, men dokumentasjonen på de beregnede skjermene er oversendt Statens 
vegvesen på epost i prosessen med planarbeidet. Avgjørelsen om å utelate støyskjermene i 
disse områdene er tatt med full enighet mellom konsulent og vegvesenets fagansvarlige. 

Nedre Holstad  

På nedre Holstad gård ligger flere boligbygninger langs eksisterende E18 som blir ny 
lokalveg til Holstadkrysset. Figur 3-10 viser at en av boligbygningene ligger i rød sone og at 
to andre ligger i øvre intervall av gul sone. Det ble beregnet med en støyskjerm langs veg, 
men siden bygningene ligger høyere enn vegen og at mye av støyen også kommer fra den 
nye traséen for E18 var det ikke mulig å skjerme byggene helt ut av gul sone. Pga. at 
byggene ligger på et lite høydedrag krevde det også at skjermen måtte være veldig lang for å 
oppnå vesentlig skjerming, samt at innkjørselen til gården gjorde at det måtte være en 
åpning i skjermen. Alle disse faktorene gjorde skjermen høy, lang, dyr og ikke effektiv nok. 
Det ble derfor vurdert at det ikke var hensiktsmessig å foreslå en støyskjerm her. 

 

Figur 3-10: Nedre Holstad gård etter regulering, beregningshøyde 4 meter over terreng. 
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Holstadkrysset 

Ved Holstadkrysset ligger flere boliger på Sneissletta som er støybelastet i dagens situasjon. 
Vegen fra Rissletta legges nå langt øst for Sneissletta mot Holstadkrysset og den legges 
dypt i terrenget slik at det skapes en naturlig voll mot bebyggelsen i vest. Dette gjør at støy 
fra hovedløpet skjermes godt. Ved selve krysset havner avkjøringsrampe mot sør, samt 
rundkjøring og bru over hovedløpet, nær sørlig del av Sneissletta. Ca. 10 boliger vil her ligge 
i ytterkant av gul sone, vist på Figur 3-11 for 4 meter beregningshøyde over terreng.  

Det ble vurdert å legge en støyskjerm langs vestsiden av avkjøringsrampen mot sør for å 
forsøke å skjerme disse boligene ut av gul sone. Dette var mulig for de fleste boligene, men 
for de to boligene lengst sør kommer det for mye støy fra rundkjøringen og brua over E18: 
Her sørger en lokalveg for boligene for at støyskjermen må stoppes før selve rundkjøringen. 
Støyskjermen måtte også vært like lang som hele rampen for å oppnå nær tilstrekkelig 
skjerming for de to nordligste boligene i gul sone. Fortsatt ville én av de to ha ligget på 
grensen til gul sone, slik at man ville trengt en skjerm som gikk enda lenger nord enn 
rampens slutt for å skjerme denne boligen helt ut av gul sone.  

En mer detaljert vurdering av dette området peker på at alle boligene langs Sneissletta ligger 
helt i ytterkant av gul sone selv uten støyskjerm langs avkjøringsrampen. Sannsynligvis vil 
det bli få, ingen eller lite kostbare fasadetiltak for å oppfylle krav til innendørs støy for disse 
boligene. I tillegg ser man på Figur 3-12 for 1,5 meter beregningshøyde over terreng at 
sørvest eller vestsiden av boligene stort sett vil ha et støynivå lavere enn nedre grenseverdi 
for gul sone. Dette vil si at sannsynligvis har mange av disse boligene en uteplass som 
oppfyller krav til støynivå, selv uten støyskjerm langs avkjøringsrampen. Lokale 
skjermingstiltak av uteplass vil derfor sannsynligvis ikke være nødvendig for de fleste 
boligene her.  

Selv om boligene ligger så vidt innenfor gul sone vil behovene for lokale tiltak være små og 
det vurderes derfor at en langsgående skjerm her ikke vil ha stor nytteverdi sett opp mot 
kostnaden. 
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Figur 3-11: Boligbebyggelse på Sneissletta nær Holstadkrysset etter regulering, beregningshøyde 4 meter over 
terreng. 

 
Figur 3-12: Boligbebyggelse på Sneissletta nær Holstadkrysset etter regulering, beregningshøyde 1,5 meter over 
terreng. 
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Nygårdskrysset 

I Nygårdskrysset må østre rundkjøring flyttes enda litt lenger øst enn i dagens situasjon. Ny 
veggeometri gjør at eksisterende støyskjerm for boligene nærmest rundkjøringen må rives 
fordi arealet beslaglegges, bl.a. av ny driftsveg langs påkjøringsrampen til E18. Det var lenge 
planlagt at denne støyskjermen skulle erstattes med en ny, men beregningene som ble gjort 
viste at en støyskjerm her ikke var effektiv nok, både pga. høydeforskjell til boligene, samt at 
støyen kommer fra mange veger. 

Figur 3-13 viser støy fra veger innenfor planområdet for beregningshøyde 4 meter over 
terreng. Dersom total støy i området hadde vært vist ville støy fra Fv 154 hatt mye større 
utstrekning. Man ser at 6-7 boliger ligger i rød sone og at 4 boliger ligger i gul sone på det 
viste kartutsnittet. Med en støyskjerm plassert på topp av skråningsutslag ga dette svært 
liten skjermingseffekt. Hovedgrunnen ser man, ved hjelp av kotelinjene, er høydeforskjellen 
mellom veg og boligene, samt mellom topp skråningsutslag og boligene. Selv med oppføring 
av en 3,5 meter høy skjerm helt fra gangbrua over Fv 154 og langs den nye driftsvegen helt 
ned til forbi svingen på påkjøringsrampa mot nord ville man ikke få skjermet noen av 
boligene helt ut av støysonene og de fleste ville fortsatt ligget i rød sone.  

Man har konkludert med at omfanget av de lokale tiltakene for boligene kun ville blitt 
marginalt lavere med oppføring av denne skjermen. Dette er fordi det største støybidraget 
kommer fra hovedløpet til E18. For å oppnå tilstrekkelig skjerming for boligfeltet øst for 
Nygårdskrysset er man derfor nødt til å oppføre skjermingstiltak som er effektive mot støyen 
fra hovedløpet. Siden man har både ei bru og to ramper er det derimot vanskelig å finne 
gode skjermingsløsninger langs hovedløpet fordi de kommer i konflikt med både 
kjørebanene og siktlinjer.  

Det er utført grove vurderinger av ulike skjermingsløsninger i arbeidet med 
reguleringsplanen. Man ser at området har store utfordringer knyttet til terrenget og alle de 
ulike støykildene. Det kreves detaljerte beregninger og omfattende utredning for å kunne 
finne løsninger som gjør at hver bolig både oppfyller krav til støynivå på hoveduteplass og 
innendørs i oppholds- og soverom. Både områdeskjermer langs E18, langs ramper og lokalt 
på eiendommene må utredes i byggeplanen for prosjektet for å finne gode løsninger som 
ivaretar støykravene. Også landskapsuttrykk, geotekniske og vegtekniske løsninger må 
ivaretas. Innløsning av eiendommene har vært vurdert, men dette ønsker man i 
utgangspunktet ikke å gjøre, selv om det allikevel kan bli aktuelt for de mest støyutsatte 
boligene dersom man ikke kan finne gode nok skjermingsløsninger og lokale støyavbøtende 
tiltak. 
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Figur 3-13: Boligbebyggelse nær Nygårdskrysset etter regulering, beregningshøyde 4 meter over terreng. 
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4 RESULTATER 
Tabell 4-1 viser beregnede støysonekart på X-tegninger til reguleringsplanen. For 
reguleringsplanen vises begge beregninger inkludert langsgående støyskjermingstiltak som 
beskrevet i kapittel 3.3. Gårdsnummer og bruksnummer for boliger som må vurderes senere 
i en byggeplan er angitt på tegningene for reguleringsplanen. 

Tabell 4-1: Beregnede støysonekart. 

Tegningsnr. Beregningsår Beregningshøyde Beregningsparameter Situasjon 

X001-X005 2015 4 meter LDEN Dagens situasjon 

X011-X015 2015 1,5 meter LDEN Dagens situasjon 

X101-105 2043 4 meter LDEN Reguleringsplan 

X111-X115 2043 1,5 meter LDEN Reguleringsplan 
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4.1 Dagens situasjon i år 2015 
I beregningene av støysonekart for dagens situasjon er alle veger som bidrar til støyen i 
området inkludert. Situasjonen er derfor ikke direkte sammenliknbar med beregningene for 
forslaget til reguleringsplanen for ny veg, men den er mer riktig mht. å vise den faktiske 
støyen i området, slik som beboere opplever den i dag.  

X001 viser situasjonen i beregningshøyde 4 meter over terreng ved Vinterbrokrysset og ned 
til Nygårdskrysset. Nord for Nøstvettunnelen er det ikke lagt inn trafikk i beregningsmodellen 
fordi dette er godt utenfor planområdet. Boliger ligger, med et par mulige unntak, vest for E18 
og E6 ved Vinterbro.  Man ser at mange boliger ved Fålesloråsen tilsynelatende ligger i gul 
sone, men her har flere av de nyere boligene tidligere fått lokale tiltak som ikke er inkludert i 
kartgrunnlaget. Flere boliger mellom Vinterbro senter og Vinterbrokrysset ligger i gul eller rød 
sone. Pga. den store høydeforskjellen og terrenget i området rundt Vinterbrokrysset har gul 
sone vesentlig mindre utstrekning mot boligområdene i vest enn mot skogområdet i øst. 
Mellom Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset er det ikke boliger nær vegen, det er kun 
industrivirksomheter vest for vegen.  

Ved Nygårdskrysset, vist på både X001 og X002, ser man at boligfeltet øst for krysset ligger i 
gul sone og nesten i sin helhet har støynivå LDEN > 60 dB. Ved Rissletta på X002 ligger 
boligene nærmest vegen i rød sone, mens noen rader med boliger lenger opp i Nygårdsåsen 
ligger i gul sone, også de boligene som ligger bak næringsområdene som er nærmest vegen. 
Vest for Rissletta ligger flere boliger langs Kongeveien i gul sone pga. sumstøy. På 
Sneissletta ligger omtrent samtlige boliger enten i rød eller gul sone selv om hastigheten er 
redusert, pga. de fleste boligene ligger svært nær vegen. 

X003 viser området ved Holstad, Østensjøvannet og grensa mellom Ås og Ski kommune. 
Holstad skole, boliger i Haugerudveien, nedre og Øvre Holstad ligger i gul sone, med noen 
på grensen til rød sone. Rød sone har begrenset utstrekning.  

Området mellom Holstad og Kråkstad, samt litt øst for Kråkstad er vist på tegning X004. Her 
er det mer spredt bebyggelse med unntak av akkurat ved Kråkstad. En del boliger langs 
vegen ligger i rød sone pga. kort avstand, mens boliger litt lenger unna ligger i gul sone. Ved 
Kråkstad ligger boligene i gul sone fra Kråkstadveien når støyen fra E18 ikke lenger er 
dimensjonerende.  

Øst for Kråkstad ligger enkeltboliger i gul sone, men bebyggelsen er veldig spredt. Dette 
scenarioet fortsetter på tegning X005 ved Retvet og mot Østfold grense. Pga. terrenget har 
gul sone større utbredelse her enn enkelte steder enn lenger vest, men dette berører få 
boliger totalt sett. 

Tegningsnummer X011-X015 viser støy beregnet 1,5 meter over terreng. Denne situasjonen 
vil ikke omtales nærmere i rapporten da den ikke er dimensjonerende eller på andre måter 
påvirker vurderingene for foreslått reguleringsplan. 
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4.2 Reguleringsplan, fremskrevet situasjon i år 2043 
I beregningene for forslaget til reguleringsplanen for ny veg er kun støy fra planområdet 
inkludert. I ytterkanten av planområdet kan derfor den faktiske støyen i virkeligheten være 
høyere, dersom tilstøtende vegers utstrekning ikke er inkludert innenfor planområdet i sin 
helhet. Dersom støyfølsomme bygninger i randsonene til planområdet havner innenfor gul 
eller rød sone fra ny veg må sumstøy fra alle nærliggende veger i sin helhet, samt eventuelt 
andre støykilder inkluderes når man skal dimensjonere støyavbøtende tiltak i byggeplanen.  

For beregningene til reguleringsplanen er trafikkmengdene framskrevet til år 2043 samtidig 
som hastigheten er økt sammenliknet med dagens situasjon.  

X101 viser støysoner med beregningshøyde 4 meter over terreng ved Vinterbrokrysset og 
ned til Nygårdskrysset, X111 viser beregninger 1,5 meter over terreng. Selv om endringene i 
kryssområdet er betydelige når det gjelder trafikkflyten, så er endringene mindre betydelige 
når det gjelder støy, endringen er i hovedsak at trafikkmengden er økt sammenliknet med 
dagens situasjon. Fjellskjæringen mot Vinterbro barnehage flyttes en del nærmere 
barnehagen, men støyskjermen på topp av skjæringen kompenserer for denne endringen og 
endringen av støynivå for barnehagen og boligene i området er stort sett liten. Mellom 
Vinterbrokrysset og Nygårdskrysset er det ikke boliger nær vegen, det er kun 
industrivirksomheter vest for vegen. 

Ved Nygårdskrysset, vist på både X101, X111, X102 og X112, ser man at for boligfeltet rett 
øst for krysset ligger 8 boliger i, eller på grensen til, rød sone, selv om nå ikke hele bidraget 
fra Fv 154 er tatt med i beregningen. Øvrige boliger med unntak av en i dette boligområdet, 
ligger i gul støysone fra ny veg. Uteoppholdsareal på bakkeplan vil ha støynivå som tilsvarer 
gul eller rød sone for de fleste boligene og det er generelt liten forskjell på støynivå med de 
ulike beregningshøydene fordi terrenget stiger mot boligene fra hovedløpet. 

Ved Rissletta på X102 og X112 er det foreslått en støyskjerm på topp av voll på begge sider 
av Leonardo da Vinci bru, som presentert i kapittel 3.3.3. Skjermen gjør at ingen boliger i 
åsen øst for Rissletta vil ligge i rød sone og at utstrekningen av gul sone begrenses en del 
sammenliknet med hvordan det vil bli dersom støyskjermen ikke oppføres. Allikevel vil 
situasjonen etter skjerming være sammenliknbar med dagens situasjon for boligene som 
ikke ligger nærmest vegen, fordi terrenget er stigende og skjermen får mindre virkning dess 
lenger opp i åsen man kommer. Selv uten innlagt trafikk på Kongeveien vil enkelte boliger 
langs vegen ligge i gul sone fra E18. pga. økt hastighet og trafikkmengde.  

X102 viser også området ved Sneissletta som i dag er veldig støybelastet. Den nye 
veggeometrien er nå lagt øst for boligfeltet og den eksisterende E18. Ny veg legges dypt i 
terrenget slik at man får utnyttet terrengets skjerming. De fleste boligene på Sneissletta vil 
ligge utenfor gul sone med ny veg, altså en kraftig forbedring mht. støy. Tre boliger lengst 
nord i området mellom gammel og ny E18 vil ligge i gul sone, noe som de også gjør i dagens 
situasjon. Allikevel kommer nå støyen fra øst og mht. mulige plasseringer av uteplasser mot 
sør eller vest vil reguleringsforslaget sannsynligvis medføre en forbedring av 
støysituasjonen. Lengst sør på Sneissletta ved det nye Holstadkrysset vil ca. 10 boliger ligge 
i ytterkant av gul sone, men pga. at støykilden ligger mot øst og boligene kun ligger på 
grensen til gul sone, vil sannsynligvis omfanget av lokale støyavbøtende tiltak bli lite her. 
Dette området er også mer detaljert vurdert i kapittel 3.3.4. 

Området ved Holstad er vist på X103 og X113. Det er gjort en nærmere vurdering av 
Holstadområdet i både kapittel 4.3 og Error! Reference source not found. mht. støy fra 
tunnelportal og anbefalt innløsning av to boliger. Vegen flyttes litt nærmere boligområdet på 
Haugerud og selv om vegen legges dypt og i tunnel vil det sannsynligvis bli noe mer støy for 
boligene akkurat over tunnelportalen og sørvest for Haugerud. Støynivået er imidlertid i 
nedre halvdel av gul sone og lokale støyavbøtende tiltak vil sannsynligvis bli lite omfattende, 
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selv om de også må dimensjoneres for støyen fra Fv 152 Holstadveien. Uteoppholdsarealet 
til Holstad skole ligger tilsynelatende utenfor gul sone, men skolen bør befares i byggeplanen 
for å sikre at hele uteoppholdsarealet (inkl. det som kanskje ikke er enkelt å identifisere på 
flyfoto) oppfyller kravene til støynivå. Gul sone strekker seg et godt stykke inn over området 
over Holstadtunnelen, men treffer kun én bolig i dette området. Øst for Holstadtunnelen 
ligger noen enkeltboliger i gul sone, mens øst for Gryteland er utbredelsen av støysonene 
minimal pga. vegen er senket godt ned i terrenget.  

X104 og X114 viser bl.a. området ved Glennetjern, man ser at dette vil ligge i gul sone, slik 
som gårdene rundt. Det lille boligfeltet i Bjastadveien vil også ligge i gul sone, selv om 
boligene er helt i ytterkant av sonen. Generelt er området på tegningene preget av 
enkeltboliger spredt over området, der langsgående skjermingstiltak ved vegen vil være 
svært lite kostnadseffektivt. Der det har vært mulig er vegen forsøkt lagt dypt i terrenget, men 
det er ikke alltid dette er mulig ut fra andre hensyn f.eks. linjeføring. Ved brua før 
Frestadtunnelen er det forutsatt 0,9 meter høyt tett rekkverk på selve brua. 

X105 og X115 tar for seg området ved utløpet av Frestadtunnelen, Retvet og fram til Østfold 
grense der vegen møter den neste parsellen av E18 ved Brekke. På brua ved Retvet er det 
også forutsatt 0,9 meter høyt brurekkverk. Slik vegen er planlagt vil ingen boliger ligge i rød 
sone, men gul sone får stor utstrekning pga. at vegen ligger forholdsvis høyt og terrenget er 
forholdsvis flatt eller svakt stigende. Trafikkmengden på eksisterende E18 vil her være lav, 
men må allikevel tas hensyn til fordi den ligger nær flere av de boligene som vil ligge i gul 
sone. 

 

4.3 Støy fra tunnelmunninger 
I beregningsmetoden Nord1996 er ikke støy fra tunnelmunninger inkludert, det kan derfor 
ikke beregnes med denne metoden. Generelt gir ikke tunnelmunninger vesentlig økt støy for 
bebyggelse som ligger mer enn ca. 50 meter fra munning. Støy fra tunnelmunninger kan 
allikevel være mer plagsomt enn tilsvarende støynivå fra en veg som passerer rett forbi. 
Dette skyldes tidsforsinkede refleksjoner fra tunnelløpet og portalen som oppfattes som mer 
forstyrrende, selv om støynivået ikke øker betydelig sammenliknet med 
beregningsresultatene. Oftest gir tunnelmunningen kun en økning av støynivå på 1-1,5 dB 
for nærliggende bebyggelse, men dette er vanskelig å konkretisere på en enkel måte med 
detaljeringsnivået i reguleringsplanen.  

I premissdokumentet for prosjektet er det beskrevet at støy skal vurderes spesielt for boliger 
nærmere enn 100 meter fra tunnelmunningen. Et konservativt tillegg på 3 dB i 
beregningspunkter og fasadenivåer for boliger innenfor 100 meters radius vil være 
tilstrekkelig for å sikre at krav til støynivå oppfylles. Dersom en bolig ligger nærmere enn 100 
meter fra tunnelmunning, men ikke faller innenfor støysonene kan man gå ut fra at boligen er 
godt naturlig skjermet og dermed ikke krever ytterligere utredning. 

For kulverten under jernbanebrua er denne så kort (ca. 30 meter) at den ikke er betraktet 
som en tunnel og ikke vil gi det samme støybidraget som en tunnelmunning. De aktuelle 
tunnelene som er vurdert er dermed Holstadtunnelen og Frestadtunnelen.  

Med reguleringsplanen som er foreslått vil ingen boliger eller andre støyfølsomme bygg ligge 
nærmere enn 100 meter fra en tunnelmunning, dette vises og vurderes videre i dette kapitlet. 
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Figur 4-1: Boligbebyggelse nær Holstadtunnelens munning i vest, 100 meter radius fra tunnelmunning er markert 
med en skravert sirkel, beregningshøyde 4 meter over terreng. Boligbygninger er grønne, 
undervisningsbygg/barnehager er blå. 

Figur 4-1 viser støysoner ved 4 meter beregningshøyde over terreng ved Holstadtunnelens 
munning mot vest. På figuren er det tegnet inn en sirkel med 100 meter radius fra 
tunnelmunningen. Man ser at nærmeste boligbygninger ligger mer enn 100 meter fra selve 
tunnelmunningen, samt at driftsbygningen på Haugerud vestre skjermer de bakenforliggende 
boligene godt. Ved Haugerud østre vil to boliger ligge i gul sone, men avstanden til 
tunnelmunningen er godt over 100 meter. Ved Holstadtunnelens munning mot vest kreves 
det derfor ikke at man tar ekstra hensyn til støy fra tunnelmunningen når man i byggeplanen 
skal dimensjonere lokale støyavbøtende tiltak for boliger i gul sone.  
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Figur 4-2: Boligbebyggelse nær Holstadtunnelens munning i øst, 100 meter radius fra tunnelmunning er markert 
med en skravert sirkel, beregningshøyde 4 meter over terreng. Boligbygning er grønn. 

Figur 4-2 viser støysoner ved 4 meter beregningshøyde over terreng ved Holstadtunnelens 
munning mot øst. Her ligger Nordre Skuterud med én boligbygning. Sirkel med skravur for 
100 meter radius er her litt forskjøvet mot nærmeste kjørefelt mot boligbygningen, for å være 
sikker på at man ikke overestimerer avstanden. Man ser at boligen ved Nordre Skuterud 
ligger i gul sone, men at den er mer enn 100 meter fra tunnelmunningen. Dette gir at man for 
Holstadtunnelens munning mot øst ikke trenger å ta ekstra hensyn til støy fra 
tunnelmunningen når man i byggeplanen skal dimensjonere lokale støyavbøtende tiltak for 
boliger i gul sone. 
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Figur 4-3: Boligbebyggelse nær Frestadtunnelens munning i vest, 100 meter radius fra tunnelmunning er markert 
med en skravert sirkel, beregningshøyde 4 meter over terreng. Boligbygninger er grønne. 

Figur 4-3 viser støysoner ved 4 meter beregningshøyde over terreng ved Frestadtunnelens 
munning mot vest. Ingen boliger ligger mindre enn 100 meter fra tunnelmunningen, de 
nærmeste er mer enn dobbelt så langt unna. Dette gir at man for Frestadtunnelens munning 
mot vest ikke trenger å ta ekstra hensyn til støy fra tunnelmunningen når man i byggeplanen 
skal dimensjonere lokale støyavbøtende tiltak for boliger i gul sone. 
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Figur 4-4: Boligbebyggelse nær Frestadtunnelens munning i øst, 100 meter radius fra tunnelmunning er markert 
med en skravert sirkel, beregningshøyde 4 meter over terreng. Boligbygning er grønn. 

Figur 4-4 viser støysoner ved 4 meter beregningshøyde over terreng ved Frestadtunnelens 
munning mot øst. Ingen boliger ligger mindre enn 100 meter fra tunnelmunningen, de 
nærmeste er mer enn dobbelt så langt unna. Dette gir at man for Frestadtunnelens munning 
mot øst ikke trenger å ta ekstra hensyn til støy fra tunnelmunningen når man i byggeplanen 
skal dimensjonere lokale støyavbøtende tiltak for boliger i gul sone. 
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5 KONKLUSJON 
Basert på støyberegningene i arbeidet med reguleringsplanen foreslås det langsgående 
støyskjerming for Vinterbro barnehage på topp av fjellskjæring, samt øst for Rissletta. 
Ytterligere skjermingsløsninger er vurdert, men funnet ikke å ha tilstrekkelig effekt. I 
byggeplanen bør man se nærmere på skjermingsløsninger ved Nygårdskrysset for å forsøke 
å finne gode løsninger for boligene rett øst for krysset og nordgående påkjøringsrampe.  

Antall støyfølsomme bygninger innenfor gul eller rød støysone i Ski og Ås kommune som må 
vurderes mer detaljert for lokale støyavbøtende tiltak i byggeplanen for prosjektet er vist i 
Tabell 5-1. De ulike eiendommene er opplistet på vedlegg B for Ski kommune og vedlegg C 
for Ås kommune, der også høyeste støynivå på fasade er angitt for LDEN og Lp,A,24h i hele dB. 

Innløsning av boliger pga. støy vil vurderes nærmere i byggeplanen dersom lokale 
støyavbøtende tiltak for boliger viser seg å bli for omfattende og kostnadskrevende, eller ikke 
gir tilstrekkelig virkning. 

Støysonekart er vist på X-tegningene til reguleringsplanen. 

Tabell 5-1: Antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone. 

Kommune Rød sone Gul sone 

Ski kommune 0 46 

Ås kommune 24 177 
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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). Lydtrykknivå er den korrekte betegnelsen 
for alle dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte 
støynivå/lydnivå. 

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. For å angi 
lydtrykknivå i antall desibel beregnes forholdet til en 
referanseverdi som er høreterskelen til en person med normal 
hørsel. 

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 det at det er A-veid verdi 
med en A foran ekv. Normalt er det underforstått. 

Fritt felt  Lydutbredelse uten refleksjon fra flater (for støyberegninger 
oftest nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker 
i fritt felt mottar lyd bare i en direkte retning fra lydkilden. Man 
snakker ofte om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved 
bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke 
lydnivået 

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. 

 



Kommune Gnr Bnr Lden [dB] LpA24h [dB] Bygningstype Adresse Vist på tegningsnr
Ski kommune 8 1 59 56 Enebolig Askimveien 105 X103, X113
Ski kommune 8 1 59 56 Enebolig Askimveien 101 X103, X113
Ski kommune 8 1 61 57 Våningshus Askimveien 103 X103, X113
Ski kommune 9 1 58 54 Våningshus Askimveien 111 X103, X113
Ski kommune 9 1 61 57 Enebolig Askimveien 109 X103, X113
Ski kommune 11 1 65 61 Våningshus Glenneveien 10 X104, X114
Ski kommune 11 2 59 55 Enebolig Glenneveien 14A X104, X114
Ski kommune 14 8 60 56 Enebolig Glenneveien 4 X104, X114
Ski kommune 14 10 59 56 Enebolig Bjastadveien 7 X104, X114
Ski kommune 14 11 60 56 Enebolig Bjastadveien 9 X104, X114
Ski kommune 14 12 60 57 Enebolig Bjastadveien 11 X104, X114
Ski kommune 14 13 60 57 Enebolig Bjastadveien 13 X104, X114
Ski kommune 14 14 59 55 Enebolig Bjastadveien 15 X104, X114
Ski kommune 14 16 62 58 Våningshus Glenneveien 6A X104, X114
Ski kommune 14 16 64 60 Enebolig Glenneveien 6B X104, X114
Ski kommune 14 18 58 55 Våningshus Bjastadveien 27 X104, X114
Ski kommune 14 20 56 53 Enebolig Bjastadveien 17 X104, X114
Ski kommune 14 21 59 56 Enebolig Bjastadveien 25 X104, X114
Ski kommune 15 1 55 52 Våningshus Bjastadveien 24A X104, X114
Ski kommune 16 1 57 54 Annen boligbygning Glenneveien 18A X104, X114
Ski kommune 16 1 57 53 Enebolig Glenneveien 18B X104, X114
Ski kommune 18 1 56 53 Våningshus Bjastadveien 33 X104, X114
Ski kommune 31 1 58 54 Enebolig Nesveien 10B X104, X114
Ski kommune 31 1 59 55 Tomannsbolig Nesveien 10A X104, X114
Ski kommune 31 2 63 59 Enebolig Nesveien 12 X104, X114
Ski kommune 32 1 60 56 Del av tomannsbolig Nesveien 14 X104, X114
Ski kommune 32 3 58 54 Våningshus Nesveien 8 X104, X114
Ski kommune 32 4 56 53 Enebolig Nesveien 28 X105, X115
Ski kommune 32 5 59 55 Fritidsbolig Nesveien 18 X105, X115
Ski kommune 32 18 55 52 Fritidsbolig Nesveien 20 X105, X115
Ski kommune 34 10 55 52 Våningshus Askimveien 214 X105, X115
Ski kommune 37 1 60 56 Våningshus Audenbølveien 1 X105, X115
Ski kommune 38 1 59 56 Våningshus Audenbølveien 2A X105, X115
Ski kommune 38 1 59 55 Enebolig Audenbølveien 2B X105, X115
Ski kommune 39 1 59 55 Våningshus Audenbølveien 6 X105, X115
Ski kommune 41 1 59 56 Enebolig Bergerveien 14 X105, X115
Ski kommune 41 1 61 57 Våningshus Bergerveien 16 X105, X115
Ski kommune 41 2 61 58 Våningshus Bergerveien 10 X105, X115
Ski kommune 41 2 61 57 Enebolig Bergerveien 12 X105, X115
Ski kommune 43 2 63 60 Våningshus Askimveien 234 X105, X115
Ski kommune 44 4 60 56 Våningshus Askimveien 218 X105, X115
Ski kommune 44 5 58 55 Våningshus Askimveien 220 X105, X115
Ski kommune 44 6 56 53 Våningshus Skotbuveien 2A X105, X115
Ski kommune 44 6 55 52 Enebolig Skotbuveien 2B X105, X115
Ski kommune 44 9 57 53 Enebolig Skotbuveien 3 X105, X115
Ski kommune 44 13 58 55 Tomannsbolig Skotbuveien 1 X105, X115
Verdiene i tabellen er avrundet til nærmeste hele dB. Det kan derfor forekomme at verdien Lden 65 dB både
har rød og gul fyllfarge, fordi verdien kan være avrundet opp eller ned.
Feil i matrikkelen kan forekomme.

Antall støyfølsomme bygninger i gul sone i Ski kommune: 46
Antall støyfølsomme bygninger i rød sone i Ski kommune: 0
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Vedlegg B



Kommune Gnr Bnr Lden [dB] LpA24h [dB] Bygningstype Adresse Vist på tegningsnr
Ås  kommune 60 1 59 55 Våningshus Haugerudveien 41 X103, X113
Ås  kommune 60 5 56 52 Enebolig Haugerudveien 59 X103, X113
Ås  kommune 60 6 60 57 Enebolig Haugerudveien 49 X103, X113
Ås  kommune 60 16 56 53 Enebolig Haugerudveien 55 X103, X113
Ås  kommune 60 19 60 57 Enebolig Haugerudveien 47 X103, X113
Ås  kommune 60 21 57 54 Enebolig Haugerudveien 50 X103, X113
Ås  kommune 60 27 63 59 Enebolig Haugerudveien 35 X103, X113
Ås  kommune 60 28 59 56 Enebolig Haugerudveien 33 X103, X113
Ås  kommune 60 31 57 53 Del av tomannsbolig Haugerudveien 56 X103, X113
Ås  kommune 61 1 59 55 Enebolig Holstadveien 97 X103, X113
Ås  kommune 61 1 58 54 Enebolig Holstadveien 100 X103, X113
Ås  kommune 61 15 56 52 Barnehage Haugerudveien 23 X103, X113
Ås  kommune 61 267 59 55 Barneskole Haugerudveien 25 X103, X113
Ås  kommune 61 272 56 53 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Haugerudveien 5 X103, X113
Ås  kommune 62 1 67 64 Våningshus Holstadkroken 12 X103, X113
Ås  kommune 62 1 62 59 Våningshus Holstadkroken 10 X103, X113
Ås  kommune 62 4 73 70 Våningshus Holstadkroken 90 X103, X113
Ås  kommune 62 8 65 62 Enebolig Holstadkroken 1 X103, X113
Ås  kommune 62 12 68 65 Enebolig Holstadkroken 70 X103, X113
Ås  kommune 62 34 71 67 Enebolig Holstadkroken 72 X103, X113
Ås  kommune 62 36 64 60 Enebolig Holstadkroken 94 X103, X113
Ås  kommune 70 1 59 55 Våningshus Hol X103, X113
Ås  kommune 71 1 64 61 Våningshus Nordre Skuterudvei 29 X103, X113
Ås  kommune 71 5 56 52 Enebolig Søndre Skuterudvei 18 X103, X113
Ås  kommune 97 9 60 57 Våningshus Langlisletta 79 X102, X112
Ås  kommune 97 13 56 52 Våningshus Bjerkeskau X102, X112
Ås  kommune 97 17 57 54 Enebolig Rombekkveien 3 X102, X112
Ås  kommune 97 18 60 56 Fritidsbolig Langlisletta 29 X102, X112
Ås  kommune 97 24 55 52 Enebolig Rombekkveien 19 X102, X112
Ås  kommune 97 29 58 55 Enebolig Sneisveien 2 X102, X112
Ås  kommune 97 30 58 54 Enebolig Sneisveien 4 X102, X112
Ås  kommune 97 31 58 55 Enebolig Sneisveien 6 X102, X112
Ås  kommune 97 32 57 54 Enebolig Sneisveien 10 X102, X112
Ås  kommune 97 33 57 54 Enebolig Sneisveien 12 X102, X112
Ås  kommune 97 34 57 53 Enebolig Sneisveien 14 X102, X112
Ås  kommune 97 40 56 52 Enebolig Rombekkveien 7 X102, X112
Ås  kommune 97 41 58 54 Enebolig Sneisveien 8B X102, X112
Ås  kommune 97 41 58 55 Enebolig Sneisveien 8A X102, X112
Ås  kommune 97 46 58 54 Enebolig Rombekkveien 1 X102, X112
Ås  kommune 100 7 55 52 Våningshus Langlisletta 61 X102, X112
Ås  kommune 100 27 63 59 Enebolig Langlisletta 63 X102, X112
Ås  kommune 101 1 61 57 Enebolig Nygårdsveien 1 X102, X112
Ås  kommune 101 1 57 53 Våningshus Kongeveien 207 X102, X112
Ås  kommune 101 1 56 53 Våningshus Kongeveien 199 X102, X112
Ås  kommune 101 1 57 53 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Kongeveien 193 X102, X112
Ås  kommune 101 1 57 53 Våningshus Kongeveien 191 X102, X112
Ås  kommune 101 4 58 55 Enebolig Nygårdsveien 3 X102, X112
Ås  kommune 102 22 61 58 Enebolig Gamle Kongevei 29 X101, X111
Ås  kommune 102 146 59 55 Enebolig Haugenveien 12 X102, X112
Ås  kommune 102 165 64 61 Del av tomannsbolig Haugenveien 14B X102, X112
Ås  kommune 102 231 65 61 Enebolig Nygårdsveien 63 X102, X112
Ås  kommune 102 232 64 60 Enebolig Nygårdsveien 65 X102, X112
Ås  kommune 102 327 60 56 Enebolig Haugenveien 37 X102, X112
Ås  kommune 103 1 59 56 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Nygårdsveien 35 X102, X112
Ås  kommune 103 6 58 54 Enebolig Nygårdsveien 2A X102, X112
Ås  kommune 103 7 61 58 Tomannsbolig; horisontaldelt Nygårdsveien 4 X102, X112
Ås  kommune 103 9 57 54 Tomannsbolig; horisontaldelt Nygårdsåsen 9 X102, X112
Ås  kommune 103 10 56 53 Enebolig Valkyrieveien 3 X102, X112
Ås  kommune 103 12 57 54 Tomannsbolig; horisontaldelt Nygårdsveien 7 X102, X112
Ås  kommune 103 14 59 56 Tomannsbolig; horisontaldelt Nygårdsveien 5B X102, X112
Ås  kommune 103 15 56 52 Enebolig Nygårdsåsen 7A X102, X112
Ås  kommune 103 17 58 54 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Nygårdsåsen 16 X102, X112
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Kommune Gnr Bnr Lden [dB] LpA24h [dB] Bygningstype Adresse Vist på tegningsnr
Ås  kommune 103 19 58 55 Tomannsbolig; horisontaldelt Nygårdsåsen 12 X102, X112
Ås  kommune 103 22 56 52 Enebolig Nygårdsåsen 8B X102, X112
Ås  kommune 103 26 60 56 Enebolig Nygårdsveien 5A X102, X112
Ås  kommune 103 28 58 55 Enebolig Valkyrieveien 17A X102, X112
Ås  kommune 103 29 59 55 Enebolig Valkyrieveien 23 X102, X112
Ås  kommune 103 30 60 56 Enebolig Nygårdsveien 16 X102, X112
Ås  kommune 103 32 56 52 Enebolig Valkyrieveien 33 X102, X112
Ås  kommune 103 33 59 56 Del av tomannsbolig Nordbyveien 123B X102, X112
Ås  kommune 103 35 63 60 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Nygårdsveien 29A X102, X112
Ås  kommune 103 36 57 54 Enebolig Nordbyveien 121 X102, X112
Ås  kommune 103 40 57 54 Enebolig Nordbyveien 135 (Revet?) X102, X112
Ås  kommune 103 41 55 52 Enebolig Valkyrieveien 19 X102, X112
Ås  kommune 103 43 63 59 Enebolig Nygårdsveien 27 X102, X112
Ås  kommune 103 44 60 56 Enebolig Nygårdsveien 25B X102, X112
Ås  kommune 103 45 58 54 Enebolig Nygårdsveien 23 X102, X112
Ås  kommune 103 46 56 53 Enebolig Nygårdsveien 21 X102, X112
Ås  kommune 103 47 55 52 Enebolig Nygårdsveien 19 X102, X112
Ås  kommune 103 57 57 53 Enebolig Nygårdsåsen 18 X102, X112
Ås  kommune 103 62 59 55 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Nygårdsveien 10 X102, X112
Ås  kommune 103 63 58 54 Enebolig Nygårdsveien 14 X102, X112
Ås  kommune 103 67 58 55 Enebolig Nygårdsveien 6A X102, X112
Ås  kommune 103 68 57 54 Enebolig Nygårdsveien 6C X102, X112
Ås  kommune 103 74 56 53 Lekepark Nygårdsveien 18B X102, X112
Ås  kommune 103 78 56 52 Enebolig Sleipners vei 8 X102, X112
Ås  kommune 103 79 55 52 Enebolig Sleipners vei 10 X102, X112
Ås  kommune 103 80 58 55 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Sleipners vei 12 X102, X112
Ås  kommune 103 81 59 56 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Sleipners vei 14 X102, X112
Ås  kommune 103 82 60 57 Enebolig Sleipners vei 16 X102, X112
Ås  kommune 103 83 59 56 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Sleipners vei 18 X102, X112
Ås  kommune 103 103 55 52 Enebolig Valkyrieveien 1 X102, X112
Ås  kommune 103 107 56 52 Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer. Sleipners vei 13A-F X102, X112
Ås  kommune 103 107 56 53 Del av tomannsbolig Sleipners vei 15A-B X102, X112
Ås  kommune 103 109 58 55 Enebolig Valkyrieveien 25 X102, X112
Ås  kommune 103 111 61 58 Enebolig Nygårdsveien 39 X102, X112
Ås  kommune 103 112 60 56 Enebolig Nygårdsveien 37 X102, X112
Ås  kommune 103 113 58 55 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Nygårdsveien 41 X102, X112
Ås  kommune 103 114 59 56 Andre småhus med 3-4 boliger Nygårdsveien 43 X102, X112
Ås  kommune 103 120 55 52 Enebolig Valhallveien 29 X102, X112
Ås  kommune 103 161 57 53 Enebolig Nygårdsveien 11 X102, X112
Ås  kommune 103 164 62 59 Enebolig Nygårdsveien 61 X102, X112
Ås  kommune 103 166 59 56 Enebolig Nygårdsveien 31 X102, X112
Ås  kommune 103 170 58 55 Andre småhus med 3-4 boliger Nygårdsveien 45 X102, X112
Ås  kommune 103 175 60 56 Enebolig Nygårdsveien 12 X102, X112
Ås  kommune 103 178 59 55 Enebolig Valkyrieveien 21 X102, X112
Ås  kommune 103 182 60 56 Enebolig Nygårdsveien 2B X102, X112
Ås  kommune 103 183 58 54 Enebolig Nygårdsveien 25A X102, X112
Ås  kommune 103 201 59 56 Enebolig Valkyrieveien 17B X102, X112
Ås  kommune 104 1 68 64 Enebolig Bilitt X101, X111
Ås  kommune 104 1 57 53 Våningshus Askehaugveien 200 X102, X112
Ås  kommune 104 2 58 54 Enebolig Gamle Kongevei 13 X102, X112
Ås  kommune 104 44 63 59 Enebolig Gamle Kongevei 26 X101, X111
Ås  kommune 105 1 55 52 Våningshus Nordbyfaret 5 X102, X112
Ås  kommune 105 2 63 60 Våningshus Gamle Kongevei 62 X101, X111
Ås  kommune 105 2 57 53 Enebolig Gamle Kongevei 60 X101, X111
Ås  kommune 105 3 57 53 Annen boligbygning Kongeveien 214 X102, X112
Ås  kommune 105 3 62 59 Våningshus Kongeveien 216 X102, X112
Ås  kommune 105 6 57 54 Enebolig Gamle Kongevei 12 X102, X112
Ås  kommune 105 7 71 67 Enebolig Gamle Kongevei 8 X102, X112
Ås  kommune 105 9 64 60 Enebolig Gamle Kongevei 38 X101, X111
Ås  kommune 105 10 62 59 Enebolig Gamle Kongevei 42 X101, X111
Ås  kommune 105 13 67 63 Enebolig Gamle Kongevei 10 X102, X112
Ås  kommune 105 17 62 58 Enebolig Gamle Kongevei 46 X101, X111
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Ås  kommune 106 5 64 60 Enebolig Kongeveien 220 (nybygg?) X102, X112
Ås  kommune 106 6 68 65 Enebolig Gamle Kongevei 14A X102, X112
Ås  kommune 106 7 66 62 Enebolig Gamle Kongevei 22 X102, X112
Ås  kommune 106 8 67 64 Tomannsbolig; vertikaldelt Gamle Kongevei 20A-B X101, X111
Ås  kommune 106 9 67 64 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gamle Kongevei 18 X102, X112
Ås  kommune 106 11 64 60 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gamle Kongevei 16 X102, X112
Ås  kommune 106 13 65 62 Enebolig Gamle Kongevei 36 X101, X111
Ås  kommune 106 15 68 65 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Gamle Kongevei 14B X102, X112
Ås  kommune 107 2 63 60 Enebolig Vinterdalen X101, X111
Ås  kommune 107 20 63 59 Fritidsbolig Fålesloråsen X101, X111
Ås  kommune 107 22 60 57 Fritidsbolig Fålesloråsen X101, X111
Ås  kommune 107 23 61 58 Fritidsbolig Fålesloråsen X101, X111
Ås  kommune 107 49 61 57 Fritidsbolig Fålesloråsen 45 X101, X111
Ås  kommune 107 54 62 58 Fritidsbolig Fålesloråsen 29 X101, X111
Ås  kommune 107 55 61 57 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Fålesloråsen 31 X101, X111
Ås  kommune 107 64 63 60 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Fålesloråsen 23 X101, X111
Ås  kommune 107 65 63 60 Enebolig Fålesloråsen 21 X101, X111
Ås  kommune 107 67 62 58 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Fålesloråsen 15 X101, X111
Ås  kommune 107 70 63 59 Fritidsbolig Fålesloråsen 16 X101, X111
Ås  kommune 107 71 62 59 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Slorhøgda 4 X101, X111
Ås  kommune 107 72 62 59 Fritidsbolig Slorhøgda 1 X101, X111
Ås  kommune 107 74 62 58 Fritidsbolig Slorhøgda 21 X101, X111
Ås  kommune 107 75 62 58 Enebolig Fålesloråsen 28 X101, X111
Ås  kommune 107 76 61 58 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Slorhøgda 23 X101, X111
Ås  kommune 107 78 62 58 Fritidsbolig Slorhøgda 15 X101, X111
Ås  kommune 107 80 62 58 Enebolig Slorhøgda 7 X101, X111
Ås  kommune 107 82 61 57 Enebolig Slorhøgda 16 X101, X111
Ås  kommune 107 84 55 52 Fritidsbolig Slorhøgda 20 X101, X111
Ås  kommune 107 84 59 56 Enebolig Slorhøgda 20 X101, X111
Ås  kommune 107 85 57 53 Enebolig Slorhøgda 18 X101, X111
Ås  kommune 107 86 55 52 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Slorhøgda 26 X101, X111
Ås  kommune 107 88 56 52 Enebolig Slorhøgda 32 X101, X111
Ås  kommune 107 90 59 56 Enebolig Slorhøgda 28 X101, X111
Ås  kommune 107 91 56 52 Enebolig Slorhøgda 30 X101, X111
Ås  kommune 107 100 56 53 Enebolig Bamseveien 4 X101, X111
Ås  kommune 107 101 59 56 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Bamseveien 6 X101, X111
Ås  kommune 107 102 56 52 Enebolig Fålesloråsen 50 X101, X111
Ås  kommune 107 103 59 56 Enebolig Fålesloråsen 48 X101, X111
Ås  kommune 107 291 65 62 Enebolig Fålesloråsen 3 X101, X111
Ås  kommune 107 293 63 59 Enebolig Fålesloråsen 13 X101, X111
Ås  kommune 107 294 65 62 Enebolig Fålesloråsen 5 X101, X111
Ås  kommune 107 323 57 53 Enebolig Veidemannsveien 45 X101, X111
Ås  kommune 107 324 57 54 Fritidsbolig Veidemannsveien 47 X101, X111
Ås  kommune 107 325 59 56 Enebolig Veidemannsveien 49 X101, X111
Ås  kommune 107 326 57 53 Enebolig Veidemannsveien 51A X101, X111
Ås  kommune 107 326 62 59 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Veidemannsveien 51B X101, X111
Ås  kommune 107 327 63 59 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Veidemannsveien 53 X101, X111
Ås  kommune 107 328 64 61 Enebolig Veidemannsveien 55 X101, X111
Ås  kommune 107 331 56 53 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Veidemannsveien 26C X101, X111
Ås  kommune 107 331 57 54 Del av tomannsbolig Veidemannsveien 26A-B X101, X111
Ås  kommune 107 360 62 59 Enebolig Gråbeinstien 1 X101, X111
Ås  kommune 107 361 65 62 Enebolig Gråbeinstien 3A X101, X111
Ås  kommune 107 362 67 64 Enebolig Gråbeinstien 5 X101, X111
Ås  kommune 107 363 64 60 Enebolig Kjonåsveien 7 X101, X111
Ås  kommune 107 373 59 56 Del av tomannsbolig Kjonåsveien 4A X101, X111
Ås  kommune 107 374 70 66 Enebolig Kjonåsveien 2 X101, X111
Ås  kommune 107 375 69 65 Enebolig Kjonåsveien 1 X101, X111
Ås  kommune 107 384 70 67 Fritidsbolig Gråbeinstien 7 X101, X111
Ås  kommune 107 386 71 67 Enebolig Gråbeinstien 9 X101, X111
Ås  kommune 107 388 65 62 Enebolig Gråbeinstien 13 X101, X111
Ås  kommune 107 390 67 64 Tomannsbolig; vertikaldelt Kjonåsveien 6A-B X101, X111
Ås  kommune 107 466 64 61 Enebolig Fålesloråsen 11 X101, X111
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Ås  kommune 107 467 65 61 Enebolig Fålesloråsen 9 X101, X111
Ås  kommune 107 546 71 68 Fritidsbolig Høyungsletta X101, X111
Ås  kommune 107 585 60 57 Enebolig Kjonåsveien 4C X101, X111
Ås  kommune 107 609 67 63 Barnehage Gråbeinstien 2 X101, X111
Ås  kommune 107 616 58 54 Enebolig Fålesloråsen 46 X101, X111
Ås  kommune 107 625 63 59 Enebolig Slorhøgda 2 X101, X111
Ås  kommune 107 626 59 55 Enebolig Slorhøgda 5 X101, X111
Ås  kommune 107 627 62 59 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Slorhøgda 3 X101, X111
Ås  kommune 107 633 64 61 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Slorhøgda 12 X101, X111
Ås  kommune 107 634 65 61 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Slorhøgda 10 X101, X111
Ås  kommune 107 639 63 60 Fritidsbolig Fålesloråsen 17 X101, X111
Ås  kommune 107 639 64 60 Fritidsbolig Fålesloråsen 17 X101, X111
Ås  kommune 107 640 60 56 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Slorhøgda 22 X101, X111
Ås  kommune 107 646 61 58 Enebolig Gråbeinstien 3B X101, X111
Ås  kommune 107 659 59 55 Enebolig m/hybel/sokkelleil. Slorhøgda 9 X101, X111
Verdiene i tabellen er avrundet til nærmeste hele dB. Det kan derfor forekomme at verdien Lden 65 dB både
har rød og gul fyllfarge, fordi verdien kan være avrundet opp eller ned.
Feil i matrikkelen kan forekomme.

Antall støyfølsomme bygninger i gul sone i Ås kommune: 177
Antall støyfølsomme bygninger i rød sone i Ås kommune: 24
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