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0 Forord 
Statens vegvesen har i samråd med Jevnaker kommune og andre fagmyndigheter satt i 

gang arbeidet med en reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak fv. 241 ved fylkesdelet 

Oppland/Buskerud.  

Det er i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen utarbeidet støyberegninger 

fra vegtrafikk for dette område. Det er i beregningene sett på sumstøyen og ikke alene 

støyen langs fv 241. Resultatene fra støyberegningene danner grunnlag for estimering 

av nødvendige støyreduserende tiltak.  

Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland er prosjekteier, og planprosessleder for 

prosjektet er Cassandra Mood Hummel.  

Til å gjennomføre planarbeidet har Statens vegvesen engasjert NIRAS Norge AS.  

Oppdragsleder hos NIRAS Norge AS har vært Theis Tarp Rasmussen.  
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1 Innledning 
I forbindelse med reguleringsplan for Trafikksikkerhetstiltak fv. 241 ved Kleggerud ved 

fylkesdelet Oppland/Buskerud skal det fastlegges hvilke boliger som er støybelastet i 

gul og rød sone på denne strekningen. Av kartet, fremgår det hvilken område som er 

inkludert i denne beregning. 

 

Figur 1.1 - Oversiktskart over området 

Støyen fra vegen er beregnet som ett årsgjennomsnitt, og det gjennomsnittlige 

støynivået angis med den felleseuropeiske målestokken for støy, Lden. Lden er en engelsk 

betegnelse som står for Level day-evening‐night. 

Lden utregnes ved hjelp av de gjennomsnittlige støynivåene i dag‐, kvelds‐ og 

nattperiodene. Støyen i kveldsperioden (kl. 19 ‐ 23) tillegges 5 dB, og støyen i 

nattperioden (kl. 23 ‐ 07) tillegges 10 dB, før middelverdien beregnes. 

Begrunnelsen for et tillegg i kvelds‐ og nattperioden er å gi en bedre beskrivelse av 

hvordan støyen oppleves. Tillegget om natten tar dermed høyde for at støyen om 

natten, når man skal sove, generelt oppfattes som mer plagsom. 

De beregnede støynivåene med støyindikatoren Lden er direkte sammenlignbare med 

Miljødirektoratets veiledende grenseverdier for vegtrafikkstøy jf. rapport T-1442/2016. 

Lden beregnes som en årsmiddelverdi, dvs. den gjennomsnittsverdien av støynivået, 

man vil finne etter å ha målt støyen i et helt år med gjennomsnittlig forekommende 

trafikkforhold.  
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2 Krav og retningslinjer 
Klima- og miljødepartementets retningslinje, T-1442/2016, er gjeldende retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging. T-1442/2016 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-1442/2016 skal legges til grunn i arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter 

plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved 

planlegging av ny støyende veg og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende veg. 

Støybelastning beregnes og kartlegges med en inndeling i tre soner: 

 Rød sone er nærmest støykilden, området 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 begrensende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

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

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell. 

 

Støykilde 
Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden 

kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden 

kl. 23 – 07 

Veg 55 Lden < 65 70 L5af < 85 Lden 65 L5af   85 

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

3 Forutsetninger 

3.1 Fv241 ved Kleggerud 
Det er beregnet støy for eksisterende situasjon og for fremtidig situasjon. 

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 fv241, 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. 

Som det fremgår er det gjort støykartlegging utenfor det området som er angitt 

som planavgrensningen. Dette skyldes, at støybildet på hele strekningen tilsier at 

en rekke boliger legger over grenseverdiene når Ny E16 er bygd.  
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3.2 Metode og beregningsverktøy 
Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for vegtrafikk, ved hjelp av 

programmet Soundplan. Beregningene er utført med utgangspunkt i oppgitt 

trafikkmengde, andel tungtrafikk, skiltet hastighet og topografiske forhold (Digital 

terrengmodell er benyttet). 

Støynivået beregnes som støykonturkart 2 meter over terreng i 3D modellen. Alle 

beregnede støykonturkart presentert i denne rapporten er beregnet med 

fasaderefleksjon fra egen fasade.  

Støynivået blir også beregnet som fasadestøy på hver enkelt bolig, som er vurdert til å 

være støybelastet. Fasadestøyen blir brukt til å beregne det presise antallet av 

støybelastede boliger.  

Terreng er iht. beregningsmetoden lagt inn som myk mark. Veibaner, parkeringsarealer 

fjellskjæringer og vannflater som hard flate. 

Det blir regnet med 5 refleksjoner i alle beregninger. 

I forbindelse med etablering av Ny E16 Eggemoen-Olum er det en rekke eiendommer 

som innløses. Disse eiendommer er fjernet i kartdata, slik at de ikke får en skjermene 

effekt ift. beregning av støyen i området. På støykartene som er vist, er boliger som 

rives / ellers om er revet vist med et kryss over. 

3.3 Trafikktall 
Trafikktallene er tatt fra temarapport trafikk utarbeidet av Statens vegvesen 28.11.2017 

for strekningen E16 Nymoen-Eggemoen. Trafikktallene stammer fra modellberegninger 

for 2018 og er oppjustert med vegvesenets offisielle trafikkprognose til år 2044. 

For den framtidige situasjonen vil hastigheten på fv241 være 60 km/t for denne 

strekningen. Andelen av tunge kjøretøyer er estimert til 15% for strekningen. 

For å kunne beregne Lden verdien skal fordelingen på kjøretøyer i dag/kveld/natt 

perioden kjennes. I beregningene er det tatt utgangspunkt i en standard døgnfordeling 

av trafikken, angitt som gruppe 1 i T-1442/2016. Gruppe 1 gjelder for typisk riksveg, og 

har følgende fordeling på dag/kveld/natt: 75% / 15% / 10%.  
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Veg  ÅDT 2044 Hastighet [km/t] Andel tungtrafikk [%] 

 Eksist.  Fremtidig  Eksist.  Fremtidig  Eksist.  Fremtidig  

Ny E16, fra 
rundkjøring til 
Kleggerudkrysset  

-  8 400 -  90  -  15  

Ny E16, fra 
Kleggerudkrysset 
til Olumkrysset  

-  8 100 -  90  -  15  

Fv. 241, sør for 
Kleggerudkrysset  

4 890  3 500  60  60  11  15 

Fv 241, fra 
Kleggerudkrysset 
til Gamlevegen  

4 800  2 700 80 / 50  60 11  15  

Øvrige sideveger - 500 - 60 - 5 

Tabell 2: Trafikktall 

4 Beregningsresultater 
På strekningen er det vurdert at langsgående støyskjerming ikke er 

hensiktsmessig. Det arbeides i stedet med lokal støyskjerm på uteplass for de 

boliger som er tiltaksberettiget. 

4.1 Fv241 
Tabell 3 viser antall bygninger med støyfølsom bruk langs ny veg (bygninger med 

flere registrerte boenheter er registrert som ett bygg) i rød og gul sone.  

I oppsummeringen av boliger i tabell 3 er utført med følgende avrundingsmetode i 

forhold til grenseverdi. 

 Boliger med lydnivå på fasade som er i intervallet 55,0 dB til 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 angir 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 gul og rød sone. 

 

Strekning 
Fremtidig situasjon 

Gul sone Rød sone 

 55 dB Lden < 65 dB Lden 65 dB 

Ny E16 23 6 

Tabell 3: Bygninger med støyfølsom bruk i rød og gul sone 

I tabell 4 er alle bygninger med støyfølsom bruk som blir liggende i rød og gul 

sone angitt med det høyeste beregnede lydnivået (Lden) for hver av bygningene. 

Tabell 4 er sortert etter adresse. Boliger som ikke har adresse er sortert etter 

gårds- og bruksnummer, evt. festenummer og seksjonsnummer. 
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119/10/0/0 Hadelandsveien 829 63 

119/23/0/0 Hadelandsveien 833 65 

119/31/0/0 Hadelandsveien 835 67 

119/32/0/0 Hadelandsveien 843 61 

119/11/0/0 Hadelandsveien 845 65 

119/13/0/0 Hadelandsveien 849 66 

119/16/0/0 Hadelandsveien 851 65 

119/49/0/0 Hadelandsveien 853 64 

119/18/0/0 Hadelandsveien 855 63 

119/15/0/0 Hadelandsveien 857 65 

148/1/113/0 Hadelandsveien 867 62 

148/1/82/0 Hadelandsveien 871 62 

148/1/87/0 Hadelandsveien 873 64 

148/90/0/0 Hadelandsveien 872 60 

119/8/0/0 Ringenbakken 5 59 

119/5/0/0 Gamleveien 77 58 

119/12/0/0 Gamleveien 76 59 

119/29/0/0 Gamleveien 78 58 

119/52/0/0 Gamleveien 80 58 

119/51/0/0 Gamleveien 83 58 

119/6/0/0 Gamleveien 87 59 

119/1/0/0 Gamleveien 90 64 

119/28/0/0 Gjørudenga 11 57 

119/21/0/0 Gjørudenga 2 58 
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Tabell 4: Oversikt over bygninger som legger i gul og rød sone 

5 Konklusjon 
Beregningene viser at når ny E16 er etablert vil 6 boliger med støyfølsom bruk 

ligge i rød sone og 23 bygninger vil være i gul sone i henhold til T-1442/2016. 

Det må forventes at alle de nevnte boligene i tabell 4 skal befares i 

byggeplansfasen med tanke på vurdering av tiltakene på den enkelte eiendommer.  

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. 

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. 

6 Støysonekart 
Støysonekart for strekningen er vedlagt denne rapporten på de neste 2 sider. 

119/20/0/0 Gjørudenga 6 58 

119/7/0/0 Gjørudenga 7 58 

119/35/0/0 Grenseveien 3 55 

119/14/0/0 Grenseveien 9 56 

120/11/0/0 Kistefossveien 6 62 


