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FORORD
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Strekningen Nykirke-
Barkåker er en del av InterCity-utbyggingen. I henhold til Nasjonal transportplan for perioden 2014-23
skal det stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker i 2023. I 2024 skal det være
sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.

Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning ble utarbeidet og lå til offentlig
ettersyn våren 2014. Fastsatt planprogram er datert 9.9.2014. Det skal utredes tre alternative
korridorer for ny jernbanetrasé på strekningen mellom Nykirke kryssingsspor og Barkåker. Alternativ 1
Bakkenteigen, Alternativ 2 Skoppum øst og Alternativ 3 Skoppum vest. For alternativ 1 utredes også
et alternativ via Nykirke tettsted. Lokalisering av jernbanestasjon i samtlige korridorer skal inngå i
utredningen.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide beslutningsgrunnlag for anbefaling og valg av en korridor for
nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Kommunene Horten, Re og Tønsberg er planmyndighet
for planen.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning er utarbeidet av InterCity-prosjektet i
Jernbaneverket, planstrekning Nykirke-Barkåker, med Elsebeth Anicken Bakke som planleggings-
leder. Assisterende planleggingsleder Bjørn Inge Myklebust og prosjekteringsleder Randi Braathen.
Rådgivere for planarbeidet og konsekvensutredningen har vært en konsulentgruppe bestående av Dr.
Ing. A. Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Citiplan AS, Grindaker AS, NIKU (Norsk
institutt for kulturminneforskning), NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi) NGI (Norges Geotekniske
Institutt), Geovita AS, ECT AS, Birger Heyerdahl AS, LPO arkitekter AS, Safetec Nordic AS og
Brekke&Strand AS.

Fagrraport «Støy – beregning og konsekvenser» inngår som grunnlag for kommunedelplanen med
konsekvensutredning.

Fagrapporten er utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS.
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1 GENERELT
1.1 Bakgrunn
Det skal utarbeides konsekvensutredning (KU) i forbindelse med forslag til kommunedelplan for IC
prosjektet dobbeltspor Nykirke- Barkåker.

Denne rapporten er konsekvensutredning for temaet støy, og er basert på fastsatt planprogram.
Resultatene fra støyrapporten skal tas inn i en samlet KU-rapport knyttet til kommunedelplanforslaget.

1.2 Planprogram
Planprogram for kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke- Barkåker er fastsatt av kommunene
Horten, Re og Tønsberg 9.9.2014.

Støybelastning er en av konsekvensene som skal utredes, og planprogrammet har fastsatt nærmere
hvordan dette skal gjøres. Støy skal både vurderes som en del av de prissatte konsekvensene og som
en del av de ikke prissatte konsekvensene.

Støykostnader beregnes ut fra antall boliger hvor beboerne vil bli sterkt plaget.

De ikke prissatte konsekvenser omfatter støy ved boliger og institusjonsplasser, samt støy på uteplass
ved boliger. Det utredes også støybelastning i friluftsområder hvor stillhet er en ressurs, såkalt stille
områder.

I tillegg til dette skal det også utredes konsekvenser for bygg- og anleggsstøy.

Nærmere beskrivelse er gitt under hvert tema.

1.3 Beskrivelse av tiltaket
Fastsatt planprogram [1] beskriver tre korridorer hvor det skal utvikles og utredes ett alternativ i hver
korridor, i korridor 1 skal det i tillegg vurderes en variant via Nykirke tettsted. Alle korridorene skal
utredes med etablering av stasjon. Som grunnlag for konsekvensutredningen er det utarbeidet en
teknisk hovedplan [2] for tre traseer inkludert stasjonsområder med tilhørende vegsystem. I
kommende planfaser vil løsningene detaljprosjekteres og optimaliseres. Økt kunnskap om blant annet
grunnforhold samt valg av detaljer knyttet til tekniske løsninger vil føre til justeringer. Traseene som
vises på tegninger og illustrasjoner i kommunedelplanen og konsekvensutredningen baseres på
kunnskap og detaljeringsnivå tilpasset hovedplan.

Beskrivelsen av tiltaket er felles og lik i alle fagrapporter.
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Figur 1. Alternativ 1, 1 via Nykirke tettsted, 2 og 3 som konsekvensutredes

1.3.1 Alternativ 1 – Bakkenteigen
Alternativ 1 - Bakkenteigen ligger lengst øst i planområdet og har en lengde på cirka 16 km. Traseen
har lange dagstrekninger, totalt 3,2 km tunnel og en 2,1 km lang viadukt (bru over land) rett vest for
Borreskåla. En variant av alternativ 1 er en trasé via tettstedet Nykirke.
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Figur 2: Alternativ 1 – Bakkenteigen. Delstrekning Nykirke-Borreåsen

I nord krysser traseen E18 i en betongtunnel. Betongtunnelen fortsetter videre sørover under fv. 310
Kopstadveien. Kryssing under Sletterødåsen anses mest aktuell med en løsning med fjell- og
betongtunnel. Total lengde for tunnelen er anslått til cirka 1,3 km. Videre sørover mot Skoppum og
Borre går banen i dagen på store deler av strekningen med en kort fjelltunnel.

Figur 3: Viadukt sett mot sør

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Figur 4: Alternativ 1 – Bakkenteigen. Delstrekning Borreåsen-Barkåker

Jordbruksområdet vest for Borreskåla krysses med en 2,1 km lang viadukt. Maksimal høyde på
viadukt over terreng er 55-60 meter. I Borre følger traseen terrenget forbi høgskoleområdet på
Bakkenteigen. Ved Bakkenteigen er traseen trukket mot vest og alternativet er anslått å berøre to
områder i randsonen av Adalstjern naturreservat som ligger inn mot det eksisterende
høgskoleområdet. Deler av høyskolen må rives/flyttes for å gi plass til stasjons- og jernbaneanlegget.

Det er lagt til grunn stasjonslokalisering nord på
høgskoleområdet på Bakkenteigen, som også vil kunne
dekke utviklingsområdet som er avsatt i kommuneplanens
arealdel for Horten kommune. Atkomst til stasjonen
foreslås ved en ny vegforbindelse fra fv. 325. Atkomst for
gående og syklende vil tilrettelegges parallelt med
kjøreveg og tilknyttes eksisterende gang- og
sykkelvegnett. Stasjonen vil kunne betjenes av
eksisterende bussrute på fv. 325 mellom Tønsberg og
Horten ved at frekvensen økes på kveld og helger.

Med en videre utbygging nordover iht. kommuneplanen
kan det tenkes at det bygges ny veg til rv. 19 ved Glenne.
Med en ny vegforbindelse er det mulig å etablere en
bussrute på den nye vegen og betjene både stasjonen på
Bakkenteigen og eksisterende og ny bebyggelse i
området.

Det kan tilrettelegges for et tilfredsstillende busstilbud til
stasjonen. Med tilfredsstillende busstilbud og lang
avstand til hovedvegnettet er stasjonslokalisering på
Bakkenteigen lite aktuelt for innfartsparkering.

Figur 5: Mulig vegsystem til stasjon på Bakkenteigen

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Sørover i Adalsrommet går banen i dagen på store deler av strekningen fram til koblingssonen ved
Barkåker. Kryssing av eksisterende bekkefar og lokalveger gjøres ved brukonstruksjoner eller
kulverter. Ved gården Huseklepp legges banen i en kort betongtunnel.

Figur 6: Stasjon på Bakkenteigen sett mot nord. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå
og gul farge.

Trasé via Nykirke tettsted
I planprogrammet [1] er det angitt at det skal utredes en trasé via tettstedet Nykirke.
Traseen tar utgangspunkt i eksisterende spor fram til kryssing av E18. Ny trasé krysser under E18,
hvor ny vegbru etableres. Dobbeltsporet føres på østsiden av eksisterende bane fram til Nykirke
tettsted. Her legges banen i en betongtunnel under bebyggelsen.
Banen ligger hovedsakelig i dagen videre mot Skoppum/Borreskåla hvor den kobles til traseen via
Sletterødåsen.

Figur 7: Nykirke tettsted med traseen i tunnel sett mot sør. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er
markert med blå og gul farge.
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1.3.2 Alternativ 2 - Skoppum øst
Alternativ 2 – Skoppum øst er det midtre alternativet med en lengde på cirka 15 km. Alternativet har
tilnærmet lik trasé som alternativ 1 fram til kryssing under Sletterødåsen. Traseen har lange
dagstrekninger, totalt 4 km tunnel og en viadukt på 1,6 km.

Figur 8: Alternativ 2 - Skoppum øst. Delstrekning Nykirke-Borreåsen

Fra Sletterødåsen og videre sørover går traseen i en dagsone og i to mindre tunneler før den krysser
over dagens Skoppum stasjon. Tunnelene er henholdsvis 600 m og 400 m lange, og utføres som
kombinerte fjell- og betongtunneler.

Øst for Skoppum bygges banen på en viadukt med lengde på 1,6 km. Maksimal høyde for viadukten
over eksisterende terreng er 40-45 meter.

Figur 9: Viadukt sett mot sør. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå og gul farge.

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Figur 10: Alternativ 2– Skoppum øst. Delstrekning Borreåsen-Barkåker

Ny stasjon foreslås lokalisert sør for rv.19 på
vestsiden av Adalstjern naturreservat. Det er
foreslått en ny vegforbindelse til stasjon fra rv. 19
ved Glenne og fra fv.325 ved Borre. Avhengig av
utbygging nord for Bakkenteigen iht.
kommuneplanen, kan det også etableres
vegforbindelse mellom stasjonen og
høgskoleområdet. For gående og syklende til/fra
Skoppum er det foreslått en ny gang- og
sykkelforbindelse over rv.19, langs eksisterende
atkomstveg til Lørge og til den nye stasjonen.
Stasjonslokaliseringen vil gi behov for
tilbringerute med buss da stasjonen vil ligge
utenfor dagens kollektivakse mellom Horten og
Tønsberg.

Stasjonen er lite egnet for innfartsparkering på
grunn av lang avstand til hovedvegnettet.

Tilsvarende som alternativ 1 vil traseen sørover
hovedsakelig krysse Adalsrommet som en
dagløsning fram til koblingssonen ved Barkåker.
Kryssing av eksisterende bekkefar og lokalveger
gjøres ved brukonstruksjoner eller kulverter.

Ved gården Huseklepp legges banen i en kort
betongtunnel.

Figur 11: Mulig vegsystem til stasjon på Skoppum øst

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Figur 12: Stasjon på Skoppum øst sett mot sørøst. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå
og gul farge.

1.3.3 Alternativ 3 - Skoppum vest
Alternativ 3 – Skoppum vest ligger vest for Skoppum tettsted og har en lengde på cirka 14 km.
Traseen har lange tunnelstrekninger, total 7,2 km tunnel, mens øvrige deler ligger i dagen.

Figur 13: Alternativ 3 - Skoppum vest. Delstrekning Nykirke-rv. 19

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Fram til og med kryssingen av E18 og Sletterødåsen er alternativet tilnærmet lik alternativ 1 og 2.
Videre sørover ligger alternativet parallelt med E18, hovedsakelig i fjelltunnel med en total lengde på
3,8 km. Tunnelen avsluttes med en betongtunnel ved Viulsrød rett nord for rv.19. Rv.19 krysses på
bru. Brua inngår som en del av stasjonsområdet.

Figur 14: Traseen gjennom Sletterødåsen sett mot sørøst. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert
med blå og gul farge.

Figur 15: Alternativ 3 - Skoppum vest. Delstrekning rv. 19 - Barkåker

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Stasjonen er lokalisert på sørsiden av rv.19. Det
er foreslått en direkte atkomst fra rv.19 via en ny
rundkjøring hvor også nærings- og boligområdet
på Viulsrød tilkobles.

Stasjonsområdet er plassert delvis under
plattformene og gang- og sykkeltrafikken til/fra
Skoppum har planskilt kryssing av rv. 19.
Stasjonslokaliseringen vil gi behov for
tilbringerute med buss da stasjonen vil ligge
utenfor dagens kollektivakse mellom Horten og
Tønsberg.

Det vurderes om parkering ved stasjonen kan
etableres i etapper. Innledningsvis etableres et
større antall parkeringsplasser basert på
markeds- og tilgjengelighetsanalyser, hvor
antallet parkeringsplasser vurderes parallelt med
knutepunktutviklingen.

Nærheten til E18  gjør stasjonen egnet til
innfartsparkeringsstasjon som kan betjene større
deler av Vestfold hvor det er lav kollektivdekning.
Antallet parkeringsplasser må ses i sammenheng
med tilgjengeligheten til de andre stasjonene i
Vestfold.

Figur 16: Mulig vegsystem til stasjon på Skoppum vest

Sør for rv.19 ligger banen vest for Adalsborgen og følger randsonen mellom skog og
jordbruksområder. Mot Barkåker ligger traseen i hovedsak i dagen, gjennom friluftsområdet i
Tangsrødmarka/Gråmunken legges banen i en tunnel på 1,2 km.

Figur 1-17: Stasjon på Skoppum vest sett mot øst
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2 PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER
2.1 Generelt
I planprogrammet for Nykirke-Barkåker er det referert til retningslinje for støy i arealplanlegging,
T-1442/2012.

Retningslinje T-1442/2012 legges til grunn ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan- og
bygningsloven, og gjøres juridisk bindende gjennom planvedtak.

Retningslinje T-1442/2012 gir grenseverdier for boliger og annen støyfølsom bebyggelse, samt
uteområder/friluftsområder og stille områder. Det er også gitt egne grenseverdier for bygg- og
anleggsstøy.

2.2 Grenseverdier i T-1442/2012
Et utdrag med aktuelle grenseverdier i retningslinje T-1442/2012 er gitt i det følgende.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og ved fasade for bolig,
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsbolig, skoler og barnehager, må grenseverdiene i Tabell 1 oppfylles.
Verdiene er angitt som frittfeltverdier (det vil si uten refleksjon fra egen fasade).

Tabell 1: Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og ved fasade, fra jernbane/trikk og vei, -
angitt som frittfeltverdier

Støykilde
Støynivå på uteplass og utenfor rom

med støyfølsom bruk
Lden

Støynivå utenfor soverom, natt
kl. 23-07

L5AF

Vei 55 dB 70 dB
Bane 58 dB 75 dB

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442:
· Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen

som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjon.
· Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

I retningslinjen er det definert støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk. Grenseverdiene er gitt
i Tabell 2.

Tabell 2: Kriterier for soneinndeling, - angitt som frittfeltverdier (det vil si at refleksjon fra egen fasade ikke
er inkludert)
Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå
Lden

Utendørs
støynivå i nattp.

kl. 23-07 L5AF

Utendørs støynivå
Lden

Utendørs støynivå
i nattp. kl. 23-07

L5AF

Bane 58 - 68 dB 75 – 90 dB > 68 dB > 90 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

I følge planprogrammet skal antall boenheter i gul og rød sone kartlegges. Planprogrammet angir
også at antall boliger over 55 dB skal kartlegges. 55 dB (Lden) er ikke den korrekte grenseverdien for
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støy fra bane, og korresponderer ikke med grensen for gul sone i retningslinje T-1442/2012.
Det er derfor laget et eget støysonekart hvor det er vist støykoter ned til Lden = 55 dB i vedlegg 6.
Dette kommer i tillegg til støysonekart med gul og rød sone i vedlegg 5.

2.3 Stille områder
Retningslinje T-1442/2012 gir anbefalinger om friluftsområder og stille områder. Friområder i tettbygd
strøk har anbefalt støygrense tilsvarende støyfølsom bebyggelse, gitt i tabell 2. For stille områder,
nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted anbefales en støygrense på Lden = 40 dB.

2.4 Bygge- og anleggsstøy
Retningslinje T-1442/2012 gir føringer vedrørende støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, som skal gi
føringer for kommunens arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan-
og bygningsloven. De danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i kontrakter,
anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer.

T-1442 anbefaler at bygge- og anleggsvirksomhet ikke bør gi støy som overskrider støygrensene i
Tabell 3. Basisverdiene i tabellen gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker. For lengre
driftstid skjerpes grenseverdiene for dag og kveld som vist i Tabell 4.

Tabell 3: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet i retningslinje T-1442/2012.
Alle grenser gjelder ekvivalent lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsom
bruksformål. Støygrensen for dag og kveld skjerpes når anleggsperioden lengde overstiger 6 uker, se tabell 4

Bygningstype Støykrav på dagtid
(LpAeq12h 07-19)

Støykrav på kveld
(LpAeq4h 19-23)

Eller søn-/helligdag
(LpAeq16h 07-23)

Støykrav på natt
(LpAeq8h 23-07)

Boliger, fritidsboliger,
sykehus,
pleieinstitusjoner

65 dB 60 dB 45 dB

Skole, barnehage 60 dB i brukstiden

Tabell 4: Korreksjon for anleggsperioden eller driftsfasens lengde (avrundes til hele uker/måneder).
Skjerping av støygrensene fra tabell 3 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker.

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Grenseverdiene for dag, kveld i tabell 3
skjerpes med

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB
Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB
Mer enn 6 måneder 5 dB
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3 STØYBEREGNINGER
3.1 Metode
Det er benyttet Nordisk beregningsmetode for støy fra jernbane («Railway Traffic Noise – The Nordic
Prediction Method, TemaNord 1996:524).

Til orienterende beregning av støy fra vegtrafikk i eksisterende situasjon er det brukt Nordisk
beregningsmetode for vegtrafikkstøy, håndbok 064 fra Statens vegvesen.

Det er brukt programvaren CadnaA versjon 4.5.151 fra Datakustik.

Beregningsusikkerheten for beregningsmetoden er oppgitt til +/- 3 dB ved korte avstander til støykilde
og ved oversiktlige terreng- og skjermingsforhold.

3.2 Grunnlag
Det er benyttet digitalt kartgrunnlag og digital modell for ny situasjon (spor, konstruksjoner, terreng
osv.). Nærmere beskrivelse av grunnlaget er gitt i vedlegg 1.

3.3 Inngangsdata

3.3.1 Trafikktall
Det er utarbeidet et forslag til trafikk/rute opplegg for støyberegninger, basert på T2050IC i
konseptdokumentet. [5]

Det er forutsatt grunnrute IC med 2 tog pr time retning hele driftsdøgnet. Fjerntog 1 avgang pr time og
retning hele driftsdøgnet. Ved høytrafikk er det forutsatt 2 ekstra IC-tog pr time og retning. For
godstrafikk er det lagt inn 2 godstog per retning i døgnet til og fra den planlagte godsterminalen på
Kopstad. Støybelastningen fra denne godstrafikken er svært liten sammenlignet med den planlagte
InterCity-trafikken.

Det benyttes toglengde 212 meter (dobbelt sett) kl. 05-20. Enkelt sett (106 meter) fra kl. 20-01.

Tabell 5: Trafikkdata for støyberegninger
Togtype Kl. 05-09 Kl. 09-14 Kl. 14-19 Kl. 19-01

BM74 6 pr time og
retning

5 pr time og
retning

6 pr time og
retning

5 pr time og
retning

Gods 2 pr døgn og retning

3.3.2 Hastighet
Kjørehastighet i støyberegninger er satt til 250 km/h. Oppgitt maksimal hastighet for togtypen
BM74/75 [6] er imidlertid 200 km/h. Det er altså en annen framtidig togtype som eventuelt kommer til å
kjøre opp mot 250 km/h. Det vurderes at det er hensiktsmessig å benytte støydata for BM74/75, siden
dette er den nyeste passasjertogtypen man har støydata for i Norge. Det er også denne togtypen som
i dag i hovedsak trafikkerer Vestfoldbanen.

3.4 Inngangsdata for støy fra dagens jernbane
Ved beregninger av støy fra dagens jernbane er det benyttet trafikktall oversendt fra Jernbaneverket
som vist i Tabell 6. Tallene er gitt som antall togmeter samlet for begge retninger mellom Nykirke
(NYK), Skoppum (SKP) og Barkåker (BÅR). Det er brukt døgnfordelt togtrafikk, midlet for perioden
14.12.2014 – 09.09.2015.
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Tabell 6: Trafikkdata for støyberegninger, dagens jernbane
Strekning Km BM70 BM74 BM75

Da Kv Na Da Kv Na Da Kv Na
NYK-SKP 6.97 km 409 0 187 3165 815 601 97 21 18
SKP-BÅR 8.88 km 409 0 187 3165 815 601 97 21 18

Kjørehastighet er satt til gjennomsnittlig skiltet hastighet på strekningene. Disse hastighetene er 83
km/h for Holmestrand – Nykirke, 113 km/h for Nykirke – Skoppum, 119 km/h for Skoppum – Barkåker
og 91 km/h for Barkåker – Tønsberg.

3.5 Resultater

3.5.1 Generelt
Resultatene av støyberegningene er vist på støykart. Støykartene viser støybelastningen i plan i en
gitt beregningshøyde over terreng. Støykartene benytter gule og rød soner i henhold til definisjonen av
støysoner i retningslinje T-1442/2012, jfr. kap. 2.2. Gul sone viser støynivå over anbefalt grenseverdi
for utendørs støy, Lden = 58 dB.

I tillegg viser støykartene støynivå helt ned til Lden = 40 dB som er anbefalt grenseverdi for
friluftsområder hvor stillhet er en kvalitet/verdi.

3.5.2 Støykart
I vedlegg 5 er det vist støykart som viser ekvivalent støynivå, Lden i beregningshøyde
4 meter over terreng. Det er vist støykart for hvert av de fire alternativene.

I tillegg til støykart med gul og rød sone er det vist et eget kart med støy over Lden = 55 dB. Dette fordi
planprogrammet har spesifisert at støynivåer over Lden = 55 dB skal vises, selv om dette ikke er en
definert grenseverdi for jernbanestøy. Dette støykartet er vist i vedlegg 6.

I vedlegg 7 er det vist støykart med beregning av støy fra dagens jernbane, med trafikktall og togtyper
fra 2015.

3.6 Avbøtende tiltak

3.6.1 Skjerming på viadukter
Et mulig avbøtende tiltak vil være å inkludere støyskjermer på viadukter. Disse skjermene kan ha
høyde opp til 1,5 m over skinneoverkant, uten å forringe utsyn for passasjerer.

3.6.2 Øvrige støyskjermer
Generelt følges et prinsipp om at støyskjermingstiltak gjøres nærmest mulig kilden. Det vil normalt
være mer gunstig med støyskjerm og/eller støyvoll langs sporet enn å skjerme eksempelvis
uteområder i tilknytning til enkeltboliger. Støyskjermingstiltak ved sporet er både aktuelt de steder hvor
man kan få en større reduksjon i støynivå for spesielt utsatt støyfølsom bebyggelse og de steder hvor
et større antall boenheter kan få en mindre reduksjon i støynivå.

For korridor 1 utpeker bebygde områder ved Bakkenteigen seg som et område med behov for
støyskjerming. Det bør skjermes mot høyskolen, studentboliger i Raveien og boliger i Kimestadveien.
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3.6.3 Effekt av avbøtende tiltak
Skjerming på viadukter vil redusere antall støyutsatte boliger og friluftsområder (stille områder) for alle
alternativer unntatt alternativ 3 (som ikke har viadukter). Reduksjon i støykostnader blir 15-30 prosent.
Mens de andre parameterne (støyutsatte boliger, uteplasser, stille områder) får en reduksjon mellom
5-30 prosent.

I vedlegg 8 det er vist konsekvensene for alternativ 1 og 2 dersom man benytter støyskjerming på alle
viadukter. Dette er et eksempel på effekt av avbøtende tiltak.

I neste planfase vil det blir utført støyberegninger med avbøtende tiltak for valgt korridor.

4 PRISSATTE KONSEKVENSER
4.1 Metode
Jernbaneverkets metodehåndbok for samfunnsøkonomiske analyser er benyttet for beregning av
støykostnader [8].

Denne viser til beregning av støyplageindeks (SPI) som metode for å beregne støykostnader.
SPI er grunnlag for å beregne kostnader for samfunnet pr. år knyttet til støyplager.
En nærmere beskrivelse av SPI er gitt i vedlegg 3.

Enhetspris for SPI er satt til 25.433 2013-kr i regneark utarbeidet av Jernbaneverket .

4.2 Støyplageindeks, SPI
Beregnet støykostnad for alternativene er rundet av til nærmeste 100.000 kr/år.

4.2.1 Alternativ 1 via Nykirke
Beregningene for alternativ 1 via Nykirke viser:

· Støykostnader: 3.700.000 kr/år. Støyplageindeks, SPI = 147.

4.2.2 Alternativ 1
Beregningene for alternativ 1 viser:

· Støykostnader: 3.400.000 kr/år. Støyplageindeks, SPI = 135.

4.2.3 Alternativ 2
Beregningene for alternativ 2 viser:

· Støykostnader: 4.000.000 kr/år. Støyplageindeks, SPI = 157.

4.2.4 Alternativ 3
Beregningene for alternativ 3 viser:

· Støykostnader: 800.000 kr/år. Støyplageindeks, SPI = 33.

5 IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER
5.1 Metode
Det er utført støyberegninger i henhold til metode beskrevet i kapittel 3.

Støyberegningene beskriver støynivået for omgivelsene (støykart) og ved bygningsfasader. Alle
bygninger er i modellen identifisert etter bygningstype (bolig, kontor, industri osv.). Det er gjort en
opptelling av antall boliger og annen berørt bebyggelse som får støy i gul og rød sone.
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Vi har mottatt avgrensning av friluftsområder og stille områder fra fagutreder for nærmiljø og friluftsliv.
Det er beregnet støynivå innenfor avgrensningene for områder for å finne hvor store arealer av
friluftsområder og stille områder som blir støybelastet.

5.2 Resultater
For hvert alternativ er det i henhold til planprogrammet beregnet antall boenheter og
institusjonsplasser i gul og rød støysone.

Som grunnlag for vurdering om nærmiljø og friluftsliv er i henhold til planprogrammet antall boliger
med støynivå over Lden = 55 dB kartlagt.

Bygninger som fysisk vil ligge i sporet for den enkelte trasé, og som dermed må rives for at traseen
skal kunne realiseres, er fjernet fra 3D-modellene til det enkelte alternativ og er ikke inkludert i
opptellingene av støyutsatte adresser.

Videre er det beregnet støy for definerte friluftsområder og friluftsområder hvor stillhet er en
kvalitet/verdi. Sistnevnte er også kalt «stille områder». For begge typer friluftsområder er det beregnet
arealet i km2 (kvadratkilometer) som berøres av støy over grensene.

5.2.1 Alternativ 1 via Nykirke

Antall boenheter og institusjonsplasser i gul støysone (Lden > 58 dB) og
rød støysone (Lden > 68 dB):

· 77 adresser (boliger/institusjoner) ligger i gul støysone og
1 adresse i rød støysone

Antall boliger med støy over Lden = 55 dB på uteplass:
· 126 boliger har et beregnet støynivå Lden > 55 dB på uteplass.

Friluftsområder som berøres av støy over Lden > 58 dB:
· 1,7 km2 av berørte friluftsområder får støy over Lden > 58 dB

Friluftsområder hvor stillhet er en kvalitet som berøres av støy over Lden = 40 dB:
· Stille områder med Lden > 40 dB: 9,7 km2 (49 % av totalt areal på 19,5 km2).

5.2.2 Alternativ 1
Antall boenheter og institusjonsplasser i gul støysone (Lden > 58 dB) og
rød støysone (Lden > 68 dB):

· 56 adresser (boliger/institusjoner) ligger i gul støysone og
1 adresse i rød støysone

Antall boliger med støy over Lden = 55 dB på uteplass:
· 94 boliger har et beregnet støynivå Lden > 55 dB på uteplass.

Friluftsområder som berøres av støy over Lden > 58 dB:
· 1,7 km2 av berørte friluftsområder får støy over Lden > 58 dB

Friluftsområder hvor stillhet er en kvalitet som berøres av støy over Lden = 40 dB:
· Stille områder med Lden > 40 dB: 9,3 km2 (48 % av totalt areal på 19,5 km2).
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5.2.3 Alternativ 2
Antall boenheter og institusjonsplasser i gul støysone (Lden > 58 dB) og
rød støysone (Lden > 68 dB):

· 66 adresser (boliger/institusjoner) ligger i gul støysone og
1 adresse i rød støysone

Antall boliger med støy over Lden = 55 dB på uteplass:
· 128 boliger har et beregnet støynivå Lden > 55 dB på uteplass.

Friluftsområder som berøres av støy over Lden > 58 dB:
· 1,8 km2 av berørte friluftsområder får støy over Lden > 58 dB

Friluftsområder hvor stillhet er en kvalitet som berøres av støy over Lden = 40 dB:
· Stille områder med Lden > 40 dB: 7,3 km2 (37 % av totalt areal på 19,5 km2).

5.2.4 Alternativ 3
Antall boenheter og institusjonsplasser i gul støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone (Lden > 68 dB):

· 10 adresser (boliger/institusjoner) ligger i gul støysone og
0 adresser i rød støysone

Antall boliger med støy over Lden = 55 dB på uteplass:
· 24 boliger har et beregnet støynivå Lden > 55 dB på uteplass.

Friluftsområder som berøres av støy over Lden > 58 dB:
· 1,4 km2 av berørte friluftsområder får støy over Lden > 58 dB

Friluftsområder hvor stillhet er en kvalitet som berøres av støy over Lden = 40 dB:
· Stille områder med Lden > 40 dB: 4,5 km2 (23 % av totalt areal på 19,5 km2).

5.3 Bygge- og anleggsstøy
Det er utført overslagsmessige prognoseberegninger av støy fra sterkt støyende anleggsarbeider
basert på Nordisk beregningsmetode for industristøy. Beregningsmetoden baserer seg på at man
benytter kildedata for støykildene. Kildedata er hentet fra M-128, veileder til retningslinje T-1442.

Beregnet lydtrykknivå i mottakerposisjon er avhengig av avstand mellom kilde og mottaker,
markdempning, vegetasjon, skjermer, reflekterende flater og luftabsorpsjon. Modellen simulerer svak
medvind.

De støyende aktivitetene er modellert som arealkilder og linjekilder med jevnt distribuert lydeffektnivå.
Denne forenklingen er gjort for å simulere samlet påvirkning under hele anleggsperioden.

Beregningsresultatene må av den grunn vurderes som gjennomsnittlige lydnivåer over en periode.
Det er gjort en opptelling av antall adresser som får beregnet ekvivalent støynivå på dagtid, Ld, større
enn 60 dB. Tallene er rundet av til nærmeste 10. adresse.

· Alternativ 1 via Nykirke: ca. 130 adresser
· Alternativ 1: ca. 90 adresser
· Alternativ 2: ca. 110 adresser
· Alternativ 3: ca. 60 adresser

Når det gjelder bygge- og anleggsstøy dreier forskjellene mellom alternativene seg i hovedsak om
plassering av riggområder og angrepspunkter. Jo nærmere et område med sterkt støyende
anleggsaktivitet ligger boligområder, jo flere må forventes å bli berørt av støy i anleggsperioden.
For alternativ 1 via Nykirke må det påregnes spunting nær bebyggelsen i Nykirke. Dette er årsaken til
at det beregnes flere støyutsatte adresser for dette alternativet enn for de andre alternativene.
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6 STØY FRA DAGENS JERNBANE
Beregnet støypåvirkning fra dagens jernbane er vist i vedlegg 7. Det er der vist støykart for hele
strekningen Nykirke – Barkåker, med beregnet støynivå Lden i 4 meter høyde over terreng. Eventuelle
eldre, eksisterende støykart kan vise større utbredelse av støysonene, i og med at man tidligere ikke
har hatt støydata for togtypen BM74/75 til bruk i beregninger av støy. Disse togene har lavere
støyemisjonsverdier enn tidligere passasjertogtyper brukt i Norge.

Det er gjort beregninger av støy på bygningsfasader langs dagens trasé. For dagens situasjon er det
beregnet at 19 boligadresser har støynivå ved fasade som overskrider grenseverdi for gul støysone.
Ingen boliger ligger i rød støysone i dagens situasjon.

Støy fra tuting ved usikrede planoverganger kan føre til sjenanse for beboere i nærheten av
planovergangene [7]. Denne støyen inngår ikke i beregningene av støy fra dagens jernbane. Ved
utbygging av dobbeltsporet jernbane på strekningen Nykirke – Barkåker vil det ikke bygges
planoverganger.

7 OPPSUMMERING
Det er laget en sammenstilling av konsekvensene for støy ved de ulike alternativer. Denne er vist i
Tabell 6.

Tabell 6: Sammenstilling av konsekvenser for støy ved alternativene
Alt. 1 via
Nykirke Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3

Prissatte konsekvenser
Støykostnader, kr/år 3.700.000 3.400.000 4.000.000 800.000
Ikke prissatte konsekvenser
Boenheter i gul sone 75 56 66 10
Boenheter i rød sone 1 1 1 0
Boliger med Lden > 55 dB på
uteplass 126 94 128 24

Friluftsområder med støy over
Lden = 58 dB, km2 1,7 1,7 1,8 1,4

Stille områder med støy over
Lden = 40 dB, km2 9,7 9,3 7,3 4,5

Estimert antall adresser med
BA-støy Ld > 60 dB 130 90 110 60
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VEDLEGG 1: GRUNNLAG
Det er benyttet Nordisk beregningsmetode for støy fra jernbane, «Railway Traffic Noise – The Nordic
Prediction Method, TemaNord 1996:524».

Det er brukt programvaren CadnaA versjon 4.5.151 fra Datakustik.

Inngangsdata som benyttes i støyberegningene er:
· 3D terrengmodell med eksisterende terreng
· Eksisterende bygg, veier, støyskjermer
· Ny geometri for traséer, med tilhørende nytt terreng
· Trafikktall og kjørehastighet for framtidig situasjon

Det er i støykartene vist terreng med 5 meter intervall mellom høydekotene for presentasjonsformål. I
selve støyberegningene er det brukt terrengdata med 1 meter intervall mellom høydekotene.

Tabell under viser hvilke grunnlagsfiler fra prosjekthotell/e-post som er benyttet.

Filnavn
Dato på

prosjekthotell
/ dato mottatt

Type info

F-GRUNN-Nykirke-Barkåker_2D_Alt 0-4.dwg 03.07.2015 Nytt terreng, ny trasé.
F-GRUNN-Nykirke-Barkåker_2D_Alt 1-3.dwg 03.07.2015 Nytt terreng, ny trasé.
F-GRUNN-Nykirke-Barkåker_2D_Alt 2-2.dwg 03.07.2015 Nytt terreng, ny trasé.
F-GRUNN-Nykirke-Barkåker_2D_Alt 3-2.dwg 03.07.2015 Nytt terreng, ny trasé.

FKB des 2014.zip 18.02.2015
Eksisterende terreng,

bygninger, veier, spor,
skjermer.

F-SPOR-Nykirke-Barkåker_2D_Gods.dwg 17.06.2015 Spor for gods til Kopstad.
G-TERRENG_2D_Vann.dwg 28.01.2015 Vann og innsjøer.

bygning_3kommuner_f.shp 27.05.2015 Info om bruksformål for
bygninger.

Riggområder og anleggsveger_29062015.zip 29.06.2015
Riggområder og
anleggsveier for

korridorene.

Adressedata_7_Vestfold_UTM33_SOSI.sos 15.06.2015 Adressedata for kobling
mot bygningsdata.
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VEDLEGG 2: KONSEKVENSER AV ULIKE
TRAFIKKPROGNOSER

Det er gjort en sammenligning av ulike trafikkprognoser og konsekvenser for støy.

I støyberegningene i konsekvensutredningen er det benyttet forslag til trafikk/rute opplegg basert på
T2050IC i konseptdokumentet, og kjørehastighet 250 km/h.

Dette er sammenlignet med prognosesituasjonen R2027 og kjørehastighet 200 km/h.

Støyberegningene viser at forskjellene i støynivå mellom R2050 og 250 km/h og R2027 og 200 km/h
er omkring 3 dB.
3 dB regnes som en merkbar endring i støynivå, mens 8-10 dB regnes som en opplevd
dobling/halvering av lydnivå. 1 dB regnes som en ikke merkbar endring.
3 dB kan altså beskrives som en merkbar forskjell, men ikke som en dramatisk stor forskjell.

Noe av forskjellen i støybelastning mellom de to situasjonene skyldes hastighetsdifferansen.
Trafikktall/togmeter utgjør resterende forskjell, men her er det to effekter som spiller inn. Det ene er at
en økning i antall passerte togmeter på en strekning gir en økt fysisk støypåvirkning. Det andre er at
R2050 innebærer mer trafikk på kveld- og nattperiodene. På kveld- og nattperiodene legges det inn en
«straff» på hhv. 5 og 10 dB i utregningen av støyparameteren Lden, siden støyplagen er større på kveld
og natt. Dermed slår økt nattrafikk hardt inn i beregningene.

Når det gjelder forskjell i krav til avbøtende tiltak mellom de to trafikk- og hastighetssituasjonene er det
slik at enhver liten økning av støynivå øker sjansen for lokale støytiltak for støyfølsom bebyggelse
med støynivå ved fasade som overskrider grenseverdiene for gul og rød støysonene.
Antall boliger som får støynivå over nedre grenseverdi for gul støysone gir en god indikator for hvor
mye man må forvente seg av støytiltak.
Støyberegningene viser at flere boliger havner i gul støysone i alternativet R2050/250 km/h
sammenlignet med R2027/200 km/h.
Den medfølgende økningen i påkrevde avbøtende støytiltak kan imidlertid ikke beskrives som veldig
store for prosjektet som helhet.
Figurene under viser eksempel på støyberegning for de to ulike trafikkprognosene, med beregnet
støynivå Lden vist i samme mottakerpunkt.
R2050/250 km/h er vist til venstre og R2027/200 km/h er vist til høyre.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Støy – beregning og konsekvenser

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

26 av 31
ICP-34-A-10070

02A
11.03.2016

VEDLEGG 3: SPI
Jernbaneverkets metodehåndbok JD 205 beskriver beregning av støyplageindeks, SPI, som metode
for beregning av kostnader knyttet til støyplage. SPI gir et vektet tall på antall personer som er plaget
av støy. Det vil si at både de som er litt plaget, middels plaget og sterkt plaget representeres. Det
regnes ut en gjennomsnittlig plagegrad ut fra beregnet støynivå Lden ved fasade. Den gjennomsnittlige
plagegraden multipliseres med antall personer som er utsatt for det spesifikke støynivået. I arbeidet
med denne konsekvensutredningen er det beregnet framtidig støynivå ved fasade for alle
boligadresser i områdene rundt mulige traséer. Det er så benyttet et gjennomsnittstall for antall
personer i hver boenhet på 2,11. Dette tallet er hentet fra SSB sine gjennomsnittstall fra 2014 for
personer per privathusholdning i Horten kommune. Det store flertallet av støyutsatte boligadresser i
parsellen Nykirke – Barkåker vil ligge i Horten kommune.

Enhetspris på kostnad per år per svært støyplaget person er hentet fra regneark utarbeidet av JBV til
Metodehåndbok samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen, som angir 25.433 2013-kr.
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VEDLEGG 4: DEFINISJONER
Luftoverført støy
Luftlyd er trykkbølger som overføres via luft. Trykkbølgene forplanter seg med en hastighet på rundt
340 m/s bort fra kilden og blir svakere etter hvert som de spres over større avstand. Støyen forplanter
seg gjennom yttervegg, vinduer og ventiler inn i bygningen. Tiltak mot luftoverført støy vil kunne være
støyskjermer eller voller som settes som barrierer mellom kilde og mottaker. Hvis slike tiltak ikke er
mulig langs vei/bane, vil det være behov for tiltak på balkonger og selve bygningsfasaden. Effekten
som oppnås ved bruk av støyskjerm/ voll er imidlertid avhengig av at barrieren bryter siktlinjen mellom
kilde og mottaker. For eksempel vil bebyggelse som ligger høyere enn støykilden være vanskelig å
skjerme, og vil kreve høyere støyskjerm enn en bolig som ligger på samme nivå som støykilden.
Som en grunnregel er tiltak tett på kilde eller tett på mottakerpunkt, mest effektive.
Vanligvis varierer støyen over tid.

- Det ekvivalente støynivået er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for en slik
varierende støy over en bestemt tidsperiode.
- Maksimalt støynivå er et mål for de høyeste, vanlige toppene i varierende støy.

Døgnekvivalent lydnivå LAeq24h
Døgnekvivalent støynivå er et gjennomsnittlig (energimidlet) nivå for varierende støy over 24 timer.
Døgnekvivalent lydnivå har tradisjonelt vært det grunnleggende begrepet for blant annet støy fra
veitrafikk. A angir at lydnivået er angitt med A-veining.

Ekvivalent støynivå, Lden
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for døgn, dvs dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB /10 dB
ekstra tillegg for trafikken på kveld og natt. Definisjon på dag er kl.07-19, kveld er kl.19-23 og natt er
kl.23-07.
Miljøverndepartementets nye retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, innfører
grenseverdier for støy fra vei gitt som Lden utendørs. Lden skal alltid beregnes frittfelt, det vil si uten
refleksjoner fra bakenforliggende fasade.

Ekvivalent støynivå for natt, Lnight
Lnight er A-veiet ekvivalent støynivå for natt (8 timer, kl.23-07), uten ekstra tillegg.

Maksimalt støynivå, Lmaks
Lmaks er et mål for de høyeste, vanlige toppene i varierende støy. Mer tilfeldige og lite typiske
støytopper skal ikke medregnes. Lmaks anvendes som grenseverdi ut fra hensynet til å ivareta
nattesøvn. Maksimalnivå er svært følsomt for hvordan størrelsen defineres, og det finnes flere ulike
definisjoner som brukes ved forskjellige typer formål, for eksempel L5AF.

Maksimalt støynivå, L5AF
L5AF angir det A-veide lydnivå målt med tidskonstant ”Fast”, som overskrides av 5 % av hendelsene i
løpet av en angitt tidsperiode.
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VEDLEGG 5: STØYKART
Støykartene viser gul og rød støysone.

Støykartene er i skilt ut i et eget dokument.
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VEDLEGG 6: STØYKART MED 5 DB INTERVALLER
Støykartene viser støynivå Lden = 55 dB og 5 dB-intervaller, ned til 40 dB (grense for stille områder).

Støykartene er skilt ut et i eget dokument.
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VEDLEGG 7: STØYKART FOR EKSISTERENDE JERNBANE
Støykartene viser gul og rød støysone, i tillegg til beregnet støy ned til Lden = 40 dB.

Støykartene er skilt ut et i eget dokument.
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VEDLEGG 8: EFFEKT AV SKJERMER PÅ VIADUKTER
Tabellen under viser en sammenstilling av konsekvenser for støy ved alternativene, dersom man
benytter 1,5 meter støyskjerm på alle viadukter.

Alt. 1 via
Nykirke Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3

Prissatte konsekvenser
Støykostnader, kr/år 3.200.000 2.600.000 2.800.000 800.000
Ikke prissatte konsekvenser
Boenheter i gul sone 69 53 60 10
Boenheter i rød sone 1 1 1 0
Boliger med Lden > 55 dB på
uteplass 102 89 102 24

Friluftsområder med støy over
Lden = 58 dB, km2 1,6 1,7 1,8 1,4

Stille områder med støy over
Lden = 40 dB, km2 8,1 7,8 6,9 4,5

Estimert antall adresser med
BA-støy Ld > 60 dB 130 90 110 60



ALTERNATIV 1 via Nykirke
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støy-
sone (Lden > 68 dB) i henhold til
retningslinje T-1442/2012. Nærmere 
beskrivelse er gitt i støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Nykirke
 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  3D-Reflector
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 1 via Nykirke
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støy-
sone (Lden > 68 dB) i henhold til 
retningslinje T-1442/2012. Nærmere 
beskrivelse er gitt i støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Skoppum/Bakkenteigen

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 20 x 20 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 1
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone 
(Lden > 68 dB) i henhold til retningslinje 
T-1442/2012. Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Nykirke
 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 1
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone 
(Lden > 68 dB) i henhold til retningslinje 
T-1442/2012. Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Skoppum/Bakkenteigen

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 1
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone 
(Lden > 68 dB) i henhold til retningslinje 
T-1442/2012. Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Barkåker

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 2
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone 
(Lden > 68 dB) i henhold til retningslinje 
T-1442/2012. Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Nykirke
 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 2
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone 
(Lden > 68 dB) i henhold til retningslinje 
T-1442/2012. Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Skoppum/Bakkenteigen

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 2
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone 
(Lden > 68 dB) i henhold til retningslinje 
T-1442/2012. Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Barkåker

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 3
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone 
(Lden > 68 dB) i henhold til retningslinje 
T-1442/2012. Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Nykirke
 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 3
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone 
(Lden > 68 dB) i henhold til retningslinje 
T-1442/2012. Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Skoppum/Bakkenteigen

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 3
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene benytter definisjon av gul 
støysone (Lden > 58 dB) og rød støysone 
(Lden > 68 dB) i henhold til retningslinje 
T-1442/2012. Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Barkåker

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 58 dB
 > 63 dB
 > 68 dB
 > 73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 1 via Nykirke
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra 
Lden = 55 dB i henhold til plan-
programmet. Det er også vist støy 
over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse 
er gitt i støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Nykirke
 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  3D-Reflector
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 1 via Nykirke
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra 
Lden = 55 dB i henhold til plan-
programmet. Det er også vist støy 
over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse 
er gitt i støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Skoppum/Bakkenteigen

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 20 x 20 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 1
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra Lden = 55 dB 
i henhold til planprogrammet. Det er også vist 
støy over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Nykirke
 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 1
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra Lden = 55 dB 
i henhold til planprogrammet. Det er også vist 
støy over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Skoppum/Bakkenteigen

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 1
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra Lden = 55 dB 
i henhold til planprogrammet. Det er også vist 
støy over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Barkåker

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 2
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra Lden = 55 dB 
i henhold til planprogrammet. Det er også vist 
støy over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Nykirke
 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 2
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra Lden = 55 dB 
i henhold til planprogrammet. Det er også vist 
støy over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Skoppum/Bakkenteigen

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 2
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra Lden = 55 dB 
i henhold til planprogrammet. Det er også vist 
støy over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Barkåker

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 3
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra Lden = 55 dB 
i henhold til planprogrammet. Det er også vist 
støy over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Nykirke
 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 3
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra Lden = 55 dB 
i henhold til planprogrammet. Det er også vist 
støy over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Skoppum/Bakkenteigen

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



ALTERNATIV 3
Støykart med støynivå
Lden i 4 meter høyde 
over terreng.

Hastighet: 250 km/h
Trafikktall: R2050
Togtype: BM74/75
Antall refleksjoner: 1

Støykartene viser støysoner fra Lden = 55 dB 
i henhold til planprogrammet. Det er også vist 
støy over Lden = 40 dB som er relevant for 
«stille områder». Nærmere beskrivelse er gitt i 
støyrapport. 
Støyberegningene er utført uten 
støyskjermer. I reguleringsplanfasen vil 
alternativet bli detaljprosjektert og 
optimalisert. Det vil også bli vurdert 
avbøtende tiltak mot støy.

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Barkåker

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 09.11.15
Beregnet av: STO



EKSISTERENDE BANE

Støykart med støynivå Lden i 4 meter høyde over terreng.

Hastighet: Gj.snittlig skiltet hastighet 
Trafikktall: Faktiske tall for 14.12.14 - 09.09.15
Togtype: BM74/75 og BM70
Antall refleksjoner: 1

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Nykirke
 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 >  40 dB
 >  58 dB
 >  63 dB
 >  68 dB
 >  73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 17.09.15
Beregnet av: STO



EKSISTERENDE BANE

Støykart med støynivå Lden i 4 meter høyde over terreng.

Hastighet: Gj.snittlig skiltet hastighet 
Trafikktall: Faktiske tall for 14.12.14 - 09.09.15
Togtype: BM74/75 og BM70
Antall refleksjoner: 1

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Skoppum/Bakkenteigen

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 >  40 dB
 >  58 dB
 >  63 dB
 >  68 dB
 >  73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 17.09.15
Beregnet av: STO



EKSISTERENDE BANE

Støykart med støynivå Lden i 4 meter høyde over terreng.

Hastighet: Gj.snittlig skiltet hastighet 
Trafikktall: Faktiske tall for 14.12.14 - 09.09.15
Togtype: BM74/75 og BM70
Antall refleksjoner: 1

IC NYKIRKE - BARKÅKER
Område Barkåker

 Annet bygg
 Bolig
 Garasje og uthus
 Industri og lagerbygninger
 Kontor og forretning
 Samferdsel og kommunikasjon
 Hotell og restaurant
 Kultur, forskning og skole
 Helsebygning
 Fengsel og beredskapsbygning

Skala i A3 1:20000 Lden
  Road
  Railway
  Building
  Barrier
  Bridge
  Ground Absorption
  Contour Line
  Calculation Area

 >  40 dB
 >  58 dB
 >  63 dB
 >  68 dB
 >  73 dB

Grid: 10 x 10 meter  
Beregningshøyde: 4.0 meter

Dato: 17.09.15
Beregnet av: STO
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