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Forord
Første etappe av E18 Vestkorridoren bygges ut mellom Lysaker og Ramstadsletta.
Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS er engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide byggeplan fra og
med konkurransegrunnlag, til og med oppfølging i byggetiden og ferdigdokumentasjon.
Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS har etablert en prosjekteringsgruppe som tar seg av alle aktuelle
fagområder og som består av ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, Electronova AS,
Asplan Viak AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter AS, Plan Arkitekter AS, Ingenia AS,
Brekke&Strand AS, Norges Geotekniske Institutt, NILU og Safetec Nordic AS.

Stortinget vedtok 19. juni 2020 et justert alternativ for E18 Lysaker-Ramstadsletta slik det
fremgår av Prop. 38 S og Innst. 393S. Stortingsvedtaket stiller krav om en kostnadsreduksjon
av prosjektet, og angir konkret hvilke endringer som er nødvendig. Endringene som
stortingsvedtaket medfører og mulige virkninger belyses gjennom ulike tilleggsutredninger.
Utredningene skal vedlegges eventuelle reguleringsendringer og dispensasjonssøknader som
utløses av stortingsvedtaket. Følgende tilleggsutredninger som beskriver konsekvenser av
endringene sammenliknet med vedtatt reguleringsplan av september 2017 utarbeides:
- Virkninger for buss
- Virkninger for sykkel og gange
- Trafikale virkninger
- Konsekvens for støy
- Konsekvens for luft
- Samlede virkninger
Denne rapporten er utarbeidet av Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS/ Brekke & Strand Akustikk AS
og beskriver hvilke konsekvenser løsning etter stortingsvedtaket får for støy.
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Sammendrag
Det er vurdert støy som følge av endringer av prosjektet etter vedtak på Stortinget i juni 2020
(St. Prop. 38 S og Innst. 393 S). De hovedsakelige endringene som får konsekvenser for støy,
er at bussvegen ikke skal bygges samt at Stabekklokket forkortes. Dette medfører at boliger
som ligger i områder hvor bussvegen ikke bygges, i all hovedsak får et redusert støynivå. For
boliger langs Oksenøyveien og områder i nærheten av Stabekklokket vil støynivået øke. Det
skyldes at busstrafikken fordeles ut på lokalvegnettet, og at Stabekklokket forkortes i østre
ende. For å kompensere for et økt støynivå til boliger nord for E18 og til parkområde oppe på
Stabekklokket er det vurdert skjermingstiltak.
3 m høy støyskjerm mot boliger nord for E18
Tiltaket vil redusere støynivået til boligene bak skjermen og delvis kompensere for et økt
støynivå nord for E18 som følge av at Stabekklokket forkortes. Tre boligblokker og en
enebolig blir tatt ut av rød støysone.
3 m høy støyskjerm mot parkområde
Tiltaket vil redusere støynivået til parkområdet, men området ligger fortsatt i rød støysone.
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1 Innledning
Brekke & Strand Akustikk AS har utført en støyutredning i forbindelse med at Stortinget la
nye føringer for prosjektet ved St. Prop. 38S. Denne rapporten omhandler de endringer i
prosjektet som får betydning for støy. De hovedsakelige endringene er at bussvegen ikke skal
bygges, hvilket medfører at busstrafikken må fordeles ut på E18 og lokalveger, samt at
Stabekklokket forkortes i østre ende.
I utredningen er skjermingstiltak langs veganlegget tilpasset ny situasjon. Skjermingstiltak
utover det som allerede er avklart vurderes i denne rapporten.

1.1

Formål

Formålet med rapporten er å oppsummere endringer i prosjektet som følge av
stortingsvedtaket, samt beskrive hvilken konsekvens disse har for støy til omgivelsene.
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2 Planbestemmelser
Bestemmelser til områdereguleringen for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse
Fornebu – Gjønnes, beskriver håndtering av støy.
§ 2.9 Støyreduserende tiltak:
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, tabell 3, skal gjøres
gjeldende for behandling av støy på utendørs oppholdsarealer. Der støy på utendørs
oppholdsareal overskrider grenseverdien, skal lokale tiltak utredes. Der det blir teknisk
vanskelig eller uforholdsmessig kostbart å tilfredsstille grenseverdiene, tillates avvik fra disse
både for gul og rød støysone. For boliger med støynivå høyere eller lik Lden 55 dB ved fasade,
skal tiltak mht. innendørs støynivå utredes. Dersom detaljerte støyberegninger viser at
grenseverdiene kan tilfredsstilles uten støyskjermer vist i plankart, vil det ikke være krav om
at disse skal oppføres.
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3 Støyberegninger
Beregninger av utendørsstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for støy fra
vegtrafikk. Underlagsdokumentasjon til beregningene er vist i vedlegg A. For informasjon om
regelverk, beregningsmetodikk og beregningsparametere se følgende rapporter:
•

X_501_Prosjekteringsforutsetninger støy

•

X_102_Rutiner for beregning av støynivå utendørs

Stortingsvedtaket innebærer endringer for prosjektet som bl. a. har påvirket trafikkfordeling
av busser, vegløsning, skjermingstiltak og terrenget innenfor planområdet. I denne rapporten
gis en kortfattet beskrivelse av aktuelle endringer samt hvilken konsekvens disse får for støy.
For en mer detaljert beskrivelse av endringene vises det til følgende rapport:
•
3.1

X_508 Endrede forutsetninger etter stortingsvedtak.
Resultat

For å vurdere hvilke støymessige konsekvenser endringene av prosjektet medfører, er det
beregnet støy 4 m over terreng med løsning før og etter stortingsvedtaket. For hvert område
vises følgende kart:
•

Støysonekart (LDEN) med løsning uten bussveg.

•

Kart med lydnivådifferanse mellom løsning med og uten bussveg.

En tegnforklaring til kartene i rapporten er vist nedenfor.

Avvikssituasjon
Til vurderingene i denne rapporten er det forutsatt en normalsituasjon. Ved en avvikssituasjon
vil støy fra selve E18 forbli uforandret eller reduseres pga. lavere hastighet. Deler av trafikken
fra E18 vil kunne overføres til lokalvegnettet. Dette fører til økt trafikkmengde på enkelte
lokalveger hvilket resulterer i et lokalt økt støynivå. Kapasiteten til lokalvegnettet er begrenset
og når trafikkmengden når et kritisk punkt vil det resultere i et lavere hastighet, hvilket fører
til et lavere støynivå.
Bakkeplan/uteplasser
Det er ikke utført beregninger på bakkeplan/uteplasser, men ut fra erfaring så vil støynivået
være lavere i 1,5 høyde enn i 4 m høyde. Dette skyldes i hovedsak bedre skjermingseffekt av
bygninger og skjermer.
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Lysaker – Stabekklokket

Følgende endringer i dette området får konsekvenser for støy:
A. Professor Kohts vei beholdes slik den er i dag, dvs. endres ikke.
B. Bussvegen, med tilhørende bru og holdeplass/terminal bygges ikke. Busstrafikken er
fordelt ut på E18, Oksenøyveien og Vestre lenke1.
C. Kilentunnelen bygges ikke.
D. Stabekklokket blir kortere enn regulert løsning, og den østre tunnelportalen flyttes ca.
50 m mot vest.

B

C

D

A

Figur 1. Oversiktsbilde av endringer i prosjektet mellom Lysaker og Stabekklokket.
Konsekvens for støy
Ved å ikke bygge bussvegen med tilhørende bussbru, samt at Professor Kohts vei beholdes
slik den er i dag, vil boliger i området rundt Fagerhøy Terrasse [A] få et redusert støynivå.
Også boliger i umiddelbar nærhet til den tidligere planlagte bussterminalen ved Oksenøyveien
vil få et redusert støynivå når bussterminalen og Kilentunnelen ikke bygges [B].
Ved å forkorte Stabekklokket ca. 50 m eksponeres større deler av E18 hvilket medfører et økt
støynivå til boliger langs Riiser Larsens vei og Professor Kohts vei [D]. Forkorting av lokket
får også konsekvenser lenger opp mot nord i området og gir økt støy for boliger langs
Fargerhøyveien, endring i støynivå er ikke like stor her.
Ved å fordele ut busstrafikken på lokalvegnettet vil trafikkmengden og tungtrafikkandelen
øke langs Vestre lenke og Oksenøyveien. Dette medfører økt støynivå til boliger mellom
Snarøyveien og Vestre lenke.
Beregningsresultatene er vist i Figur 2 og Figur 3. Større kart vises i vedlegg B.

1

X_508 Endrede forutsetninger etter stortingsvedtak
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Figur 2. Beregnet støynivå 4 m over terreng med løsning uten bussveg. Gul og rød farge
indikerer overskridelse av grenseverdien Lden 55 dB.

Figur 3. Beregnet lydnivådifferanse 4 m over terreng mellom løsning med og uten
bussveg. Blå farge markerer områder der støynivået reduseres
sammenlignet med løsning med bussveg, og rød farge markerer områder
der støynivået øker.
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Stabekk – Strand

Følgende endringer i dette området får konsekvenser for støy:
E. Kilentunnelen bygges ikke.
F. Bussvegen bygges ikke. Busstrafikken er fordelt ut på E18, Vestre lenke og på
lokalvegen vest for Strandlokket.
G. 3 m høy støyvoll/skjerm bygges sør for E18, mellom påkjøringsrampe og
hovedsykkelveg.
H. Det bygges en 3 m høy støyskjerm langs anleggsgrensen nord for lokalveg.

E

F

G
F

H

Figur 4. Oversiktsbilde av endringer i prosjektet mellom Stabekklokket og Strand.
Konsekvens for støy
Ved å ikke bygge bussvegen vil busstrafikken flyttes ned på E18, med større avstand til
støyfølsom bebyggelse. Dette resulterer i at støynivået reduseres ved Holtekilen
folkehøyskole [G] samt boliger i samme område. Støynivået reduseres ytterligere ved at det
bygges en støyvoll/skjerm mot E18.
Støynivået reduseres betydelig for boliger på Strandlokket når all trafikk legges i tunnel her
[F].
Boliger vest for Strandlokket vil i hovedsak få en betydelig reduksjon i støynivå. Dette
skyldes færre busser (nesten halvparten av bussene er lagt i Høviktunnelen), lavere hastighet
fordi bussene kjører på lokalveg og at bussene nå kjører på bakkenivå i stedet for på bru. For
boliger i Markalleen, vest for Strandlokket, vil derimot støynivået øke pga. at bussene nå
kjører på bakkenivå. For å redusere støynivået ved disse boligene [H] bygges en 3 m høy
støyskjerm langs anleggsgrensen.
Beregningsresultatene er vist i Figur 5 og Figur 6. Større kart vises i vedlegg B.
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Figur 5. Beregnet støynivå 4 m over terreng med løsning uten bussveg. Gul og rød farge
indikerer overskridelse av grenseverdien Lden 55 dB.

Figur 6. Beregnet lydnivådifferanse 4 m over terreng mellom løsning med og uten
bussveg. Blå farge markerer områder der støynivået reduseres
sammenlignet med løsning med bussveg, og rød farge markerer områder
der støynivået øker.
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Ramstadsletta

Følgende endringer i dette området får konsekvenser for støy:
I. Bussvegen bygges ikke. Busstrafikken er fordelt ut på lokalvegnettet og på E18.

I
I

Figur 7. Oversiktsbilde av endringer i prosjektet ved Ramstadsletta.
Konklusjon for støy
Ved at bussvegen ikke bygges vil stor del av busstrafikken legges i Høviktunnelen hvilket vil
redusere trafikkmengden og tungtrafikkandelen i dagsonen over Høvik. Dette resulterer i at
boliger langs Snoveien nord for Høvik jernbanestasjon vil få et redusert støynivå. For øvrige
boliger i området har endringen liten eller ingen konsekvens.
Beregningsresultatene er vist i Figur 8 og Figur 9. Større kart vises i vedlegg B.
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Figur 8. Beregnet støynivå 4 m over terreng med løsning uten bussveg. Gul og rød farge
indikerer overskridelse av grenseverdien Lden 55 dB.

Figur 9. Beregnet lydnivådifferanse 4 m over terreng mellom løsning med og uten
bussveg. Blå farge markerer områder der støynivået reduseres
sammenlignet med løsning med bussveg, og rød farge markerer områder
der støynivået øker.
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Endringene av prosjektet som følge av stortingsvedtaket medfører at boliger som ligger i
områder hvor bussvegen ikke bygges, vil i hovedsak få et redusert støynivå. For boliger i
nærheten av Oksenøyveien og østre ende av Stabekklokket vil støynivået derimot øke. Det
skyldes at busstrafikken fordeles ut på lokalvegnettet, og at Stabekklokket forkortes.
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4 Vurdering av tiltak ved Stabekklokket
Et krav i stortingsvedtaket er at Stabekklokket skal forkortes. Dette medfører økt støynivå til
boliger nord for E18 sammenlignet med regulert løsning. For å senke støynivået ved disse
boligene er det vurdert skjermingstiltak.
I tillegg ønsker Bærum kommune at det vurderes skjermingstiltak over og bak portalen for om
mulig redusere støynivået oppe på Stabekklokket.
4.1.1

Stabekklokket – Skjerm på støttemur

Det er vurdert effekten av en 3 m høy støyskjerm på toppen av støttemuren langs E18, se
Figur 10. Hensikten er å redusere støy til boligene nord for støttemuren, da boligene i dette
området får et økt støynivå med løsning med kortere lokk.

Figur 10. Forslag til 3 m høy støyskjerm på støttemur.
Konklusjon for støy
Med foreslått skjermingstiltak reduseres støynivået bak skjermen med opptil 6 dB. Tiltaket
kompenserer delvis for økt støynivå nord for E18, som følge av at Stabekklokket forkortes.
Tre boligblokker og en enebolig blir tatt ut av rød støysone.
Beregningsresultatene er vist i Figur 11, Figur 12 og Figur 13.
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Figur 11. Støysonekart (Lden) uten støyskjerm.

Figur 12. Støysonekart (Lden) med støyskjerm på støttemur.

Figur 13. Kart med støydifferanse av løsning med og uten støyskjerm på støttemur. Blå
farge viser reduksjon av støynivå med støyskjerm.
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Stabekklokket – Skjerm tvers over portal

Det er vurdert effekten av en støyskjerm tvers over tunnelportalen, for å se om dette kan
redusere støynivået i parkområdet mellom Tunnelportal og Vestre lenke.

Figur 14. Forslag på 3 m høy støyskjerm over tunnelportal.

Konklusjon for støy
Med foreslått skjermingstiltak reduseres støynivået bak skjermen med opptil 6 dB. Effekten
av tiltaket begrenses til parkområdet, men området ligger fortsatt i rød støysone.
Beregningsresultatene er vist i Figur 15, Figur 16 og Figur 17.
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Figur 15. Støysonekart (Lden) med støyskjerm på støttemur

Figur 16. Støysonekart (Lden) med støyskjerm på støttemur og over portal

Figur 17. Kart med støydifferanse av løsning med og uten støyskjerm over portal. Blå
farge viser reduksjon av støynivå med støyskjerm.
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5 Videre arbeid
Følgende punkter må følges opp.
•

Skjermløsninger ved østre tunnelportal av Stabekklokket (kapittel 4 i denne rapport)
må besluttes.

•

Vurdering av lokale tiltak, utendørs og innendørs vil bli dimensjonert uten hensyn til
de beskrevne støyskjermene i kapittel 4.
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Underlagsdokumentasjon

Tabell 1. Underlagsdokumentasjon til støyberegning
Type Grunnlag

Dokumentasjon

Trafikktall, ferdig
anlegg

Notat C-501 Trafikkgrunnlag (31.05.2017)
-

Spesifiseringer kjørefelt, Vianova (29.06.2017)

-

Oppdatering trafikk på bussvegen, Vianova (18.10.2018)

Oppdatering uten bussveg

Veg

-

Rapport X-508 Endret forutsetninger etter stortingsvedtak,
bussvegen tas ut ur prosjektet. (07.10.2020)

-

Kompletteringer busstrafikk, Vianova (06.01.2021)

Fagmodeller veg (06.11.2017)
-

Oppdatering ved Høvik kirke (07.11.2017)

-

Oppdatert grunnlag Ramstadsletta (02.05.2018)

Oppdatering uten bussveg

Konstruksjoner

-

Oppdatert grunnlag vegtrasé (29.10.2020)

-

Oppdatert grunnlag GS-vei (05.11.2020)

Grunnlag konstruksjoner (22.09.2017)
-

Oppdaterte konstruksjoner Ramstadsletta (15.05.2018)

-

Oppdatert skjerm ved Michelets vei (18.10.2018)

-

Oppdatert skjerm ved Vestre lenke (06.05.2020)

-

Oppdatert skjerm ved Holtet (20.11.2020)

-

Oppdaterte konstruksjoner (30.06.2020)

Oppdatering uten bussveg

Nytt Terreng
Fagmodeller

-

Konstruksjoner ved Stabekklokket (28.10.2020)

-

Skjerm ved Strand-krysset (19.11.2020)

Terreng for situasjon med bussvegen (26.09.2017)
-

Oppdatert grunnlag ved Høvik (22.11.2017)
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Oppdatert grunnlag ved Ramstadsletta (02.05.2018)

Oppdatering uten bussveg
-

Område Lysaker – Strand vest (30.09.2020)

-

Område Ramstadsletta (28.10.2020)

-

Landskap ved Strand-krysset nord for lokalveg (19.11.2020)

Eksisterende
Laserskanning fra reguleringsplan (12.08.2015)
terreng utenfor
landskapsmodeller
Eksisterende
skjermer,
konstruksjoner,
veier, bygninger
og terreng utenfor
laserskann

FKB-kart 2D-grunnlag (25.10.2017)
FKB-kart 3D-grunnlag (13.11.2017)
-

Oppdatert grunnlag bygg som skal rives. (22.09.2020)

-

Oppdatert FKB-kart med blant annet nye bygg (23.11.2020)
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Støykart

Område

#

Beskrivelse

Lysaker – Stabekklokket

B1 Beregnet støynivå 4 m over terreng med løsning uten
bussveg.
B2 Beregnet lydnivådifferanse 4 m over terreng mellom
løsning med og uten bussveg.

Stabekk – Strand

B3 Beregnet støynivå 4 m over terreng med løsning uten
bussveg.
B4 Beregnet lydnivådifferanse 4 m over terreng mellom
løsning med og uten bussveg.

Ramstadsletta

B5 Beregnet støynivå 4 m over terreng med løsning uten
bussveg.
B6 Beregnet lydnivådifferanse 4 m over terreng mellom
løsning med og uten bussveg.
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