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1 Forord 
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av reguleringsarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra 
Færder kommune". Rapporten tar for seg temaet støy. Fagansvarlig for støy har vært Trond Iver 
Pedersen. 

Tiltakshaver og ansvarlig for planarbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tiltakshavers 
prosjektleder har vært Nils Brandt, mens Olav Eriksen har vært oppdragsleder hos COWI. 

 

Januar 2023 
Oslo  
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2 Sammendrag 
Støy er vurdert etter retningslinje T-1442/2021 og tilhørende praktisering utgitt av Statens vegvesen. 
Beregninger er utført etter nordisk metode for støy fra veitrafikk for dagens situasjon fremskrevet og 
fremtidig situasjon innenfor et område som avgrenses naturlig av prosjektet. 

For dagens referansesituasjon år 2021 er det beregnet at 63 støyfølsomme bygg ligger i gul støysone og 
5 i rød støysone. For fremtidig referansesituasjon (0-alternativ) uten utbygging av nye veier er det 
beregnet at 63 bygg ligger i gul støysone og 13 i rød støysone. 

I fremtidig situasjon uten skjerming er det beregnet at 123 støyfølsomme bygg ligger i gul støysone og 
15 i rød støysone. Avbøtende støytiltak langs veien reduserer dette antallet til 109 i gul støysone og 12 i 
rød støysone. 

Som avbøtende støytiltak langs veien er det foreslått støyvoll og støyskjermer for område Jarlsberg, 
støyskjerm og tunnelabsorbenter for område Ramdal og støyvoller og støyskjermer for område Kolberg. 
Det er vurdert langsgående støytiltak for område Smørberg, men ingen av disse er funnet å gi god nok 
kost/nytte. 

Av støyfølsomme adresser som får overskredet anbefalt grenseverdi, dvs. Lden > 55 dB, etter at 
skjermingstiltak er bygget, vil 68 bli befart og vurdert for lokale støytiltak uansett og 42 vil bli vurdert 
dersom disse er bygget før 1997. Alle disse mengdene vil være gjenstand for endringer etter hvert som 
prosjektet utvikles i fasene frem til bygging. 

For støy i anleggsfasen er det identifisert spesielt støyende aktiviteter og foreslått aksjoner og avbøtende 
tiltak som på en best mulig måte sikrer at grenseverdier gitt i T-1442/2021 ivaretas. 
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3 Innledning 

3.1 Bakgrunn og målsetting 

Dagens eneste fastlandsforbindelse for øyene i Færder kommune, med ca. 30 000 innbyggere, er 
Kanalbrua i Tønsberg sentrum. I 2009 ba fylkeskommune og kommunene i området om en 
konseptvalgutredning (KVU) av helhetlige transportløsninger for Tønsberg-området. Bakgrunnen for 
anmodningen var uro over et overbelastet veinett, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, belastning 
av bymiljø og sårbar forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet.  

En ny fastlandsforbindelse skal legge til rette for at trafikk fra Smidsrødveien, Kirkeveien og 
Ramdal/Kaldnes får en alternativ trase til fastlandet uten bruk av Kanalbrua. En ny forbindelse skal dekke 
behovet for en effektiv, robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse, og håndtere trafikkøkningen fra 
forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte. 

Ny fastlandsforbindelse fra Færder er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakken skal løse 
oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg. Interkommunal "Kommunedelplan for ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme" ble vedtatt i mars 2019, og denne detaljreguleringsplanen 
følger opp kommunedelplanen. 

3.2 Kort beskrivelse av tiltaket 

Tiltaket er vist i oversiktskart i figur 3-1 og i snitt i figur 3-2 og består av en veistrekning på ca. 5,75 km 
mellom Smidsrødveien og Semslinna. I Færder kommune starter prosjektet i øst med en ny to-felts 
tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien på Kolberg. Videre fortsetter forbindelsen i en ca 
1,9 km lang to-felts tunnel under Teieskogen og kommer ut i dagen ved Ramdal/Munkerekka. Videre 
fram til Semslinna er forbindelsen fire-felts vei.  

Fra Ramdal går forbindelsen inn i tunnel under Rambergåsen og videre ut på en hengebro over 
Vestfjorden over til Smørberg i Tønsberg kommune. Fra Smørberg går forbindelsen i tunnel under 
Hogsnesåsen og kommer ut i bunnen av Hogsnesbakken. Herfra følger den dagens fv. 303 frem til 
påkobling mot Semslinna ved Jarlsberg travbane. 

Den nye veien dimensjoneres som "Kapasitetssterk veg" vei etter avsnitt 2.9 i Veg- og gateutforming 
(N100 fra 2021) som gjelder kapasitetssterke veger/gater med fartsgrense 60 km/t. Kryssene planlegges 
som rundkjøringer, og strekningene mellom kryssene vurderes for hastighet mellom 40 og 70 km/t. 
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Figur 3-1: Oversiktskart over traseen. 

 

 

Figur 3-2: Snitt av traseen (fra KDP). 
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4 Retningslinjer og grenseverdier 

4.1 Definisjoner 

Lden er det ekvivalente lydnivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10dB og 5dB ekstra tillegg 
på henholdsvis natt og kveld. 

L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast”på 125 millisekunder som overskrides av 5 % av 
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs et statistisk maksimalnivå i forhold til antall 
hendelser. 

LAFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 millisekunder. 

LpA,eqXh er tidsmidlet, ekvivalent lydnivå for en periode på X timer. 

LpA,eq24h er tidsmidlet, ekvivalent lydnivå for et helt døgn på 24 timer. 

Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål er boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler 
og barnehager.  

Rom med støyfølsomt bruksformål er rom som brukes til varig opphold som for eksempel stue, 
soverom eller rom med annet støyfølsomt bruksformål som undervisningsrom og lignende. 

Innfallende lydtrykknivå er lydnivå når det kun tas hensyn til direktelydnivået, og ser bort fra 
refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygning. Refleksjon fra andre flater skal imidlertid regnes med. 

Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.  

En rentone er en lydsvingning med én bestemt frekvens. 

4.2 Utendørs støy 

Som grunnlag for vurderingene benyttes Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2021) [1]. Retningslinjen er ment som grunnlag for kommuner ved planlegging og behandling av 
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og angir blant annet grenseverdier for støy på utearealer. 
Kriterier for soneinndeling etter T-1442/2021 er gjengitt i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støy-

kilde 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23–07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 

› Rød støysone er ikke egnet for støyfølsomme bruksformål, mens gul støysone er en vurderingssone, 

hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
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Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med 

tilfredsstillende støyforhold. 

› Krav til maksimalnivå L5AF gjelder ikke for en enkel hendelse, men for flere, minst 10 hendelser i 

løpet av nattperioden kl. 23 – 07. 

› Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som angitt i definisjonen av 

Lden i T-1442/2021. 

› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet. 

› Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er 

avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. Definisjon i kap. 6 i T-1442/2021. 

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå åpenbart er 
dimensjonerende. T-1442 anbefaler at støynivå utendørs ikke overskrider grenseverdien for gul støysone 
uten at avbøtende støytiltak utføres. 

4.3 Støynivå innendørs 

T-1442 viser til Norsk Standard NS 8175:2012 [2] for grenseverdier for innendørs støy fra utendørs 
lydkilder, der lydklasse C tilfredsstiller bygningsmyndighetenes minstekrav. Gjeldende krav fra 
standarden er gjengitt i Tabell 4-2. 

Tabell 4-2 Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent lydtrykknivå, LpAeq24h og maksimalt lydtrykknivå 

LpAFmax fra utendørs lydkilder. Hentet fra NS 8175:2012. 

Type brukerområde Målestørrelse Minstekrav / 

Klasse C 

Boliger: i oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder LpAeq24h (dB) 30 

Boliger: i soverom fra utendørs lydkilder. LpAFmax (dB) 

natt, kl. 23-07 

45 

 
Standarden setter krav til maksimalt innendørs støynivå med hensikt å sikre gode forhold for søvn. 
Grenseverdien for maksimalt lydtrykknivå gjelder for ti hendelser eller flere som overskrider 
grenseverdien, og ikke enkelthendelser. 

4.4 Praktisering av T-1442 

Statens vegvesen har utarbeidet et eget notat "Støyretningslinjen T-1442, Policynotat" fra 2021 [3] som 
gir føringer for hvordan T-1442 skal tolkes/praktiseres i deres prosjekter. Praktiseringsnotatet er vedtatt 
av Vegdirektoratet og kommer som et tillegg til de generelle retningslinjene gjengitt over. 

Det er bestemt at Vestfold og Telemark fylkeskommune også benytter seg av denne praktiseringen for 
dette prosjektet. 

For nye veier (dvs. ikke ren utbedring av eksisterende veier, men større utvidinger/ombygginger) , samt 
tiltak på eksisterende veier som øker støynivået 3dB eller mer  anbefaler Vegdirektoratet at følgende 
prinsipper legges til grunn ved Statens vegvesens praktisering av regelverket: 
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› Utendørs støy: 
Støytiltak skal gjennomføres dersom støynivået er over Lden 55 dB. Nivået skal bringes under Lden 55 
dB etter tiltak. 

› Innendørs støy1: 
Støytiltak skal gjennomføres der støynivået er over LpAeq, 24t = 30 dB. Nivået bringes under LpAeq, 24t = 
30 dB etter tiltak. 

For veier som ikke får noen fysisk/geometrisk endring som følge av prosjektet anbefales det at lydnivå 
ved støyfølsomme bygg må økes med minst 2,5 dB og være over anbefalt grenseverdi for at støytiltak 
skal vurderes. For utbedring av eksisterende veier gjelder samme prinsipp, men det anbefales også å 
gjøre støytiltak på boliger bygget før 1997 med samme grenseverdier som for nye veianlegg. 

NS 8175 legges til grunn for vurdering av innendørs støynivå. Normalt skal klasse C tilfredsstilles (jf. 
Statens vegvesen sitt notat om praktisering av støyretningslinjen), men veilederen til T-1442, M-128, 
åpner for at det er tilstrekkelig å tilfredsstille standardens klasse D der det er vanskelig å tilfredsstille 
klasse C. Krav til døgnekvivalent støynivå i oppholdsrom i klasse C og D er henholdsvis 30 og 35 dBA.  

I praksis betyr dette at i boliger med innendørs støynivå over 35 dBA skal det gjennomføres tiltak for å 
redusere innendørs støynivå innenfor ovennevnte målsetting. I tillegg settes som krav at der det 
gjennomføres støyreduksjonstiltak skal tiltaket være godt merkbart for huseier/beboer, dvs. at tiltaket 
skal som minimum ha 3 dB støyreduserende effekt. 

Dette prosjektet vil være en kombinasjon av nye veier med hovedhensikt å bedre fremkommelighet for 
ulike kjøretøy, veier som ikke får noen fysisk/geometrisk endring og noe utbedring av eksisterende vei. 

4.5 Støy i anleggsfasen 

Retningslinjene i T-1442/2021 angir grenseverdier for utendørs og innendørs ekvivalent lydnivå fra bygg- 
og anleggsvirksomhet. Retningslinjen skal gi føringer for kommunens arbeid med 
reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan og bygningsloven. Retningslinjen T-
1442/2021 danner samtidig en mal for krav som kan legges til grunn i kontrakter eller 
anbudsdokumenter. 

4.5.1 Anleggsstøy grenseverdier utendørs 

Anbefalte grenseverdier for utendørs støy fra bygg- og anleggsvirksomhet er angitt i Tabell 4-3. 
Grenseverdiene for gitt tidsrom, X timer, er angitt som A-veid ekvivalent innfallende lydtrykknivå LpAeqXh 
(dB) og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål. Grenseverdien for dag og kveld skjerpes etter 
verdiene i Tabell 4-4 om anleggsperiodens varighet overstiger 6 uker. Grenseverdien på natt skjerpes 
ikke for anleggsperiodens varighet.  

 
1 For flesteparten av støyfølsomme bygg/boliger der fasadenivået Lden < 55 dB er det lite trolig at 
støynivået innendørs overstiger innendørs grenseverdi. Eksakt beregning av innendørs støynivå krever 
befaring av hver enkelt bygg der fasadetyper, vindustyper, romstørrelser, plassering mm. registreres for 
alle støyutsatte rom. En slik analyse, med tilhørende befaring og beregning, inngår normalt ikke i en 
reguleringsplan.  
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Tabell 4-3 Anbefalte utendørs grenseverdier fra bygg- og anleggsvirksomhet for ekvivalent innfallende 

lydtrykknivå for tidsrommet X, LpAeqXh, til bygg med støyfølsomt bruksformål. 

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 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstiden 
 

Tabell 4-4 Skjerping av grenseverdiene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet for dag og kveld gitt i Tabell 4-3 

som korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens varighet. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 4-3 

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 

 
Støyende drift eller arbeid om natten bør normalt ikke forekomme. Ved arbeid om natten som 
overskrider anbefalt grenseverdi om LpAeq8h ≤ 45 dB gjelder regelen om varsling angitt i kapittel 4.4 i 
retningslinjen T-1442/2021, se også underkapittel 4.5.4. Avvik fra grenseverdien bør kun tillates ved 
kortvarige nattarbeider. I disse tilfellene kan grenseverdien på natt heves til 50 og 55 dB ved henholdsvis 
to og én ukes varighet. Maksimalt støynivå Lp,AF,max i nattperioden bør ikke overskride grenseverdien for 
ekvivalent støynivå med mer enn 15 dB. 

4.5.2 Anleggsstøy grenseverdier innendørs 
Vanligvis skal grenseverdiene for utendørs bygg- og anleggsstøy benyttes. I spesielle tilfeller med arbeid i 
samme bygning eller ved høye utendørs støynivå, som det ikke er mulig å redusere med annet enn 
lydisolerende tiltak på bygningskroppen, legges de anbefalte grenseverdier for innendørs ekvivalent 
lydnivå i Tabell 4-5 til grunn. Grenseverdiene korrigeres ikke for varigheten til arbeidene.  

Tabell 4-5 Anbefalte innendørs grenseverdier for ekvivalent lydnivå som middelverdi i rommet for tidsrommet X, 

LpAeqXh, i bygg med støyfølsomt bruksformål. 

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, 
overnattingsbedrifter, 
sykehus, pleieinstitusjoner 

40 35 30 

Arbeidsplass med krav om 
lavt støynivå 

45 i brukstiden 

 
Dersom grenseverdiene i Tabell 4-5 ikke kan overholdes gjelder de samme reglene for varsling som for 
utendørs, og avvik bør kun tillates for kortvarig arbeider eller drift, hvor grenseverdiene ikke bør heves 
med mer enn 5 dB.  

Sprengningsarbeider som gir støynivå mer enn LAFmax = 50 dB innendørs frarådes utført på nattestid. 

Sprengning vil også generere strukturlyd, men håndteres vanligvis etter regelverk som gjelder fare for 
skade på bygninger. Det anbefales at det gjennomføres overvåkning av rystelse etter standard NS 8141 
på nærliggende boliger til sprengningsområdet slik at det unngås skader. 
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4.5.3 Impulslyd og rentoner 
Om støyens karakteristikk ved bebyggelse med støyfølsomt bruksformål inneholder tydelige innslag av 
impulslyd eller rentoner bør grenseverdiene for aktuell arbeids- eller driftsperiode skjerpes med 5 dB. 
Skjerping av grenseverdien er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser.  

Eksempler på impulslyd er skudd fra lette våpen, hammerslag, bruk av fallhammer til spunting og 
pæling, pigging og bruk av presslufthammer/-bor. Eksempler på lyder med innslag av rentoner er 
transformatorer, motorer/aggregat og alarmer. 

4.5.4 Varsling støyende arbeider 
Naboer som kommer til å bli utsatt for vesentlig støy bør varsles ved alle bygg- og anleggsarbeider. Med 
vesentlig støy menes f.eks. overskridelse av aktuell grenseverdi. 

Varsling bør omfatte oppslag ved byggeplass, samt personlig informasjon til de mest berørte. Ved større 
arbeider med et stort antall berørte husstander kan det være mer hensiktsmessig med varsling via 
massemedier som lokalaviser o.l. For arbeider med varighet over 6 måneder, betydelig drift på natt eller 
spesielt støyende aktiviteter, bør det arrangeres informasjonsmøter for de berørte beboerne.  

Varsling bør inneholde henvisning til regelverket, hvordan støyende arbeid er tenkt utført og hvorfor det 
er nødvendig for prosjektet å utføre dette støyende arbeidet. I tillegg bør varslingen angi for hvilken 
periode de forskjellige støyende aktivitetene vil foregå, daglig arbeidstid hvor det kan oppstå støy og 
hvilke støyaktiviteter som kan finne sted innenfor denne tiden. Det bør i tillegg opplyses om ansvarlig 
kontaktperson hos entreprenør for henvendelser angående støy. Denne personen skal ha myndighet til å 
stanse støyende arbeider. Videre bør de berørte få innsyn i utarbeidede støyprognoser for prosjektet, 
samt informasjon om hvilke tiltak som er gjennomført for å redusere støyen, som skjerming, valg av 
støysvakt utstyr, reduserte driftstider o.l.  

Informasjon rundt store eller spesielt støyende aktiviteter bør gjøres offentlig for de berørte som en del 
av planleggingsprosessen, slik at de berørte er forberedt på kommende støysituasjon. Dette skjer før 
anleggsperioden begynner. 

Når anleggsperioden er i gang, bør det gis følgende forvarsel ved disse aktivitetene: 

› Spesielt støyende aktiviteter som pigging, spunting, sprenging og alt arbeid på kveld og natt bør 
varsles senest én uke før arbeidet starter. 

› Andre støyende aktiviteter hvor det er vurdert at naboer blir utsatt for vesentlig støy varsles minst 
tre arbeidsdager før arbeidet starter.  
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5 Grunnlag og forutsetninger 

5.1 Metode 

Det er i denne utredningen benyttet følgende metoder: 

Beregning av støy fra veitrafikk: Beregning av støy fra veitrafikk er utført i henhold til Nordisk 
beregningsmetode for veitrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon 2021 
MR2. Støymodellen er beregnet med parametere angitt i Tabell 5-1.  

Tabell 5-1 Beskrivelse av beregningsparametere brukt i støymodellen med CadnaA. 

Beskrivelse av beregningsparameter Verdier 

Antall refleksjoner 1. orden, som anses tilstrekkelig for reguleringsplan. 

Høyde for beregningspunkter 4,0 og 2,0 meter over terreng, sistnevnte for bedre å 
synliggjøre virkningen av støyskjermer. 

Avstander mellom beregningspunkter 5x5 meter 

Søkeavstand for beregninger 2000 meter 

Bakkeabsorpsjon Myk mark (1) unntatt vann, veier og parkeringsområder 
av betydning som har fått hard mark (0). 

 

Høyeste lydnivå på fasade for bygg uansett etasje, er beregnet og vist i støysonefargede sirkler rundt 
bygningene. Det er tatt hensyn til veienes helningsgradient i støyberegningene. 

Beregning av støy fra tunnelmunninger: Beregning av støy fra tunnelmunninger er utført etter 
metoden Prediction of Sound radiated from Tunnel Openings [4]. 

Antall støyutsatte bygninger: For estimering av antall støyutsatte boenheter er det tatt utgangspunkt 
i informasjon om bygningstype iht. NS 3457 som medfølger SOSI-kartgrunnlaget. Det er blitt tatt 
overordnete antakelser for antall boenheter per bolig avhengig av bygningstype. For institusjoner 
(barnehager, skoler og sykehjem) er det tatt antall barn/elever/beboere/ansatte som angitt på deres 
respektive nettsteder. 

Innendørs støynivå: For estimering av innendørs støynivå til bruk som inngangsdata i programmet 
EFFEKT er det gjort grove antakelser om en lydnivådifferanse ΔL mellom utendørs og innendørs støynivå 
på 27 dB. Det er tatt utgangspunkt i høyeste innfallende utendørs fasadenivå for beregningene. 
Innendørs grenseverdier gjelder for LpAeq,24h. Det er likevel tatt utgangspunkt i utendørs Lden, da Lden er 
vist i øvrige sammenhenger i rapporten og også vil gi en bra oversikt over situasjonen. I senere planfase 
vil man måtte se på LpAeq,24h for innendørs støy. 
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5.2 Underlag 

Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag med 1 meters høydekoter fra mars 2019 mottatt fra 
oppdragsgiver. For ny geometri er det brukt underlag fra COWIs veiplanlegger, datert 16. juni 2022. 
Trafikktall er hentet fra trafikkanalyser utført av COWI i 2022 samt tungtrafikkandel fra nasjonal 
vegdatabank, NVDB. Trafikktallene for ulike veisegmenter er gjengitt i hver enkelt X-tegning og det er 
benyttet trafikktall for dagens situasjon år 2021, framskriving av dagens situasjon til år 2048, og 
fremtidig situasjon med utbygging år 2048. 

Alle veier har trafikkfordeling som typisk for riksveier med unntak av kv. 1282 Bjellandveien, kv. 1650 
Kolbergveien og kv. 1100 Bekkeveien i Tønsberg som har trafikkfordeling som typisk for byveier. 
Trafikkfordelingen er hentet fra veilederen til T-1442, M-128 [5], og riksveier har fordeling 74 % dag, 15 
% kveld og 10 % natt. Byveier har fordeling 84 % dag, 10 % kveld og 6 % natt. 

5.3 Bygg som innløses 

Flere av byggene i prosjektet innløses. Disse byggene inngår i opptelling av boliger i ulike støysoner for 
dagens situasjon fremskrevet, men telles ikke i situasjonen med utbygging av ny vei. 

Det er sannsynlig at 9 byggverk må innløses i Kolberg, 16 bygg innløses i Ramdal inkludert 3 
næringsbygg, 1 næringsbygg i Smørberg og 2 bygninger i Jarlsberg samt ett småbruk ved 
Hogsnesbakken. Mengden bygg som innløses fastsettes endelig i neste planfase. 

5.4 Avgrensning av prosjektet 

Prosjektet må avgrenses geografisk. Det er foreslått en avgrensning hvor bidrag fra støykilder skjer 
innenfor prosjekteringsområdet for veiene. Dette betyr at enkelte eksisterende veistrekninger med sine 
respektive trafikkendringer er inkludert i tillegg til nye veier. 

Fra trafikktallene er det undersøkt at ingen trafikkmengder utenfor området som beregnes vil doble seg 
fra eksisterende fremtidig situasjon uten utbygging til situasjon med utbygging. Dermed kan det i en 
forenklet situasjon konkluderes med at lydnivået Lden ikke øker med mer enn 3,0 dB. 

Støyfølsomme bygg som ligger langs forlengelsen av eksisterende veistrekninger, som åpenbart har et 
høyere støynivå enn i beregningsmodellen, vil vurderes ut fra forventet økning av støynivå dersom 
veistrekningen hadde vært forlenget som støykilde forbi den aktuelle bygningen. Disse byggene vil i 
stedet blir vurdert for lokale støytiltak dersom de er bygget før 1997.  

 



 

 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER KOMMUNE

FAGRAPPORT STØY 
15

6 Resultater og vurderinger 

6.1 Område Kolberg 

Langs nordsiden av Bekkeveien foreslås en langsgående støyskjermer, høyde ca. 2,5 meter over terreng 
for boliger på nordsiden. Støyskjermene må være absorberende mot veien for å unngå refleksjoner til 
naboene på sørsiden. 

For boliger på sørsiden foreslås ikke langsgående støyskjerming, delvis pga. ønsket bevaring av 
eksisterende vei Kornveien inn på Bekkeveien. Men også pga. at uteplasser normalt ligger på 
sør(vest)siden av byggene, og skjermes derfor til en viss grad av bygningskroppene. 
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Figur 6-1: Effekt av støyskjerming for Bekkeveien, øverst før støytiltak (X101), midten etter støytiltak (X111) og 

nederst differansestøysonekart. Mørkere grønnfarge betyr bedre skjermingseffekt. Støysonekart i 2 

meters beregningshøyde. 

Boliger langs både nord- og sørsiden av Bekkeveien foreslås å få tilbud om vurdering av lokal 
støyskjerming.  

De fleste boligene sør for tunnelåpningen langsmed Kirkeveien vil få en marginal økning av støynivå. 
Disse utredes for lokale støytiltak dersom byggeåret er før 1997. 

Boligene i Eikeveien nærmest Teietunnelen og ny vei vil få økt støynivå mer enn 3 dB. For å skjerme 
boliger i Eikeveien samt utbyggingsområdet vest for Holmenveien foreslås en løsning nr. 15 med støyvoll 
ca. 2-3 meter over ny vei sin senterlinje kombinert med 1,0 meter støyskjerm på toppen frem til der 
gang/sykkelsti krysser ny vei/Bekkeveien. 

Effekten av støytiltaket er god på bakkeplan, men boligene er såpass høye at de fortsatt må utredes for 
lokale støytiltak. Se Figur 6-2. 
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Figur 6-2: Effekt av støyskjerming for Eikeveien, øverst før støytiltak (X101), midten etter støytiltak (X111) og 

nederst differansestøysonekart. Mørkere grønnfarge betyr bedre skjermingseffekt. Støysonekart i 2 

meters beregningshøyde. 
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6.2 Område Ramdal 

Ny vei og kryssløsning i dette området vil gi en betydelig økning av støynivå for de nærmeste boligene. 

Her har det vært utfordrende å få til skjermingstiltak fordi nye veisegmenter ligger lavere i terrenget enn 
boligene. Det foreslås å bygge absorberende skjerm (støytiltak nr. 9) langs ny vei for å redusere lydnivå 
hos nærliggende boliger i Brattbakken/Ravnveien.  

Det foreslås montering av lydabsorbenter et stykke inn i tunnelåpningene for å redusere støy fra disse. 
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Figur 6-3: Effekt av støyskjerming for Ravnveien/Brattbakken, øverst før støytiltak (X102), midten etter støytiltak 

(X112) og nederst differansestøysonekart. Mørkere grønnfarge betyr bedre skjermingseffekt. 

Støysonekart i 2 meters beregningshøyde. 
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Det er også vurdert og foreløpig tatt med støyvoll 12, som gir en marginal støydempende effekt for flere 
boliger, men det er usikkert om denne vollen ønskes som et element i landskapet. Det samme gjelder ev. 
forlengelse av støytiltak nr. 12 i form av støyskjerm sørover som gir effekt på bakkeplan i første rekke for 
de to boligene som ligger der. Hvis så skjer bør også støytiltak nr. 9 forlenges like langt.  

Ellers foreslås lokale støyskjermingstiltak for samtlige boliger innenfor avgrensningen av prosjektet som 
får økt støynivå som følge av utbyggingsalternativet og samtidig ligger over grenseverdien Lden 55 dB. 

6.3 Område Smørberg 

Det ble vurdert støyskjerming langs Færderbrua, men ikke funnet hensiktsmessig fordi 
skjermingseffekten hos boligene oppå fjellet på østsiden i Stalsbergveien ikke blir spesielt god. Her 
foreslås lokale støytiltak. 

 

Figur 6-4: Støysonekart ved/etter Færderbrua (X102), i 2 meters beregningshøyde. Ingen langsgående støytiltak 

foreslås. 

Videre vestover etter brua: På nordsiden vil enkelte boliger få støynivå over grenseverdien. Det gir ikke 
god kost/nytte med langsgående støytiltak her og derfor foreslås lokale støytiltak. Rett før veien går inn i 
Hogsnestunnelen, så ligger den relativt greit skjermet av terrenget slik at støybidrag i mindre grad 
forplanter seg til støyfølsomme bygg i nærheten. Byggene med lydnivå over grenseverdien foreslås 
utredet for lokale støytiltak. 
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Figur 6-5: Støysonekart ved Færderbrua (X103), i 2 meters beregningshøyde. Ingen langsgående støytiltak 

foreslås 

6.4 Område Jarlsberg 

Boliger ved Semslinna fv. 300 lengst nord i området vil få marginalt økt lydnivå som følge av 
utbyggingen. 

Boliger ved Hogsnesbakken vil få noe økt støynivå som følge av utbyggingen. Denne økningen er 
forventet å ligge under 3 dB for alle boliger langs strekningen. Da hovedbidraget for støy kommer fra 
eksisterende Hogsnesbakken foreslås det at boligene tiltaksutredes dersom de er bygget før 1997. 

Boliger i Tordivelveien vil få økt støynivå opp til og med Lden 58 dB. For disse foreslås det støyskjerming 
langs ny vei og ved ny rundkjøring. 

Støyskjerming nr. 3 og 4 foreslås et stykke langs ny vei, høyde 2,5-3 meter over senterlinje vei og langs 
Bjellandveien ca. 1,5-2 meter over senterlinje vei. Nr. 2: Støyvoll vest for ny vei sør for ny rundkjøring et 
stykke langsmed veien før den går inn i ny tunnel, høyde ca. 2-4 meter over eks. terreng. 
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Figur 6-6: Effekt av støyskjerming for Tordivelvegen, øverst før støytiltak (X104), midten etter støytiltak (X114) 

og nederst differansestøysonekart. Mørkere grønnfarge betyr bedre skjermingseffekt. Støysonekart i 2 

meters beregningshøyde. 

Effekten av disse skjermingsløsningene vil være at de fleste boligene i Tordivelveien får redusert støynivå 
til under anbefalt grenseverdi Lden 55 dB. Enkelte boliger gjenstår for vurdering av lokale skjermingstiltak. 
Støyskjermingsløsningene foreslås å være mulige å optimalisere i byggefasen. 

6.5 Samlet vurdering 

I vedlegg Tabell 9-1 er det listet opp antall støyfølsomme adresser med beregnede høyeste lydnivå på 
fasade for alle situasjonene år 2021 dagens, år 2048 referanse, år 2048 utbygging uten og med 
avbøtende støytiltak. Antall adresser som skal vurderes videre for støytiltak er gitt i Tabell 6-1. 

Tabell 6-1: Oversikt over antall adresser som vurderes videre for lokale støytiltak i byggeplanfasen. 

Adresser som vurderes for… Antall 
Lokale støytiltak, uansett 68 
Lokale støytiltak, byggeår før 1997 42 
Sum 110 

 

Merk at enkelte adresser tilhører samme bygg og høyeste beregnede lydnivå for aktuell adresse kan ligge 
under grenseverdien slik at boenheten likevel ikke er nødvendig å vurdere for lokale støytiltak. Dette 
undersøkes nærmere i byggeplanfasen. 

En oppsummering av antall adresser i ulike støysoner er gitt i Tabell 6-2.  

Tabell 6-2: Oversikt over antall adresser i gul eller rød støysone innenfor avgrenset beregningsområde for ulike 

situasjoner. 

Beskrivelse/situasjon Gul Rød Totalt 
Antall adresser i angitt støysone, 2021 referanse 63 5 68 
Antall adresser i angitt støysone, 2048 referanse 63 13 76 
Antall adresser i angitt støysone, 2048 utb uskj 123 15 138 
Antall adresser i angitt støysone, 2048 utb mskj 109 12 121 
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Merk at det er en forskjell på 121-110=11 adresser mellom de som vurderes for støytiltak og de som 
ligger i gul/rød støysone. Årsaken til dette er at kriterium for gul støysone er støynivå over Lden 55,0 dB 
mens kriterium for vurdering av lokale støytiltak er større eller lik Lden 55,5 dB. Dette er i tråd med 
praktiseringen av T-1442 utgitt av Statens vegvesen [6].  

Dermed er det i utgangspunktet 68 adresser med lydnivå over anbefalt grenseverdi på Lden 55 dB, og 
som derfor må utredes videre for lokale støytiltak før fastlandsforbindelsen er bygget ut. I tillegg er det 
42 adresser som utredes videre dersom de er bygget før 1997. 

I tillegg til overnevnte forslag om avbøtende støytiltak i form av skjerming og absorbenter i tunnel er det 
mulig å oppføre tekniske bygg med en slik plassering at det kan bli en del av støyskjermingstiltakene. 
Dette er foreløpig ikke konkretisert. 

6.6 Vurderinger/metodikk i anleggsstøyfasen 

I dette kapittelet gis det en vurdering av hvilke støyende aktiviteter som vil foregå i anleggsfasen og hva 
man trenger å vite om dem for å kunne gjøre støyvurderinger. Det er ikke kjent i detalj hvordan 
anleggsfasen vil utarte seg i dette prosjektet, så vurderingene vil være gjenstand for endringer senere. 

Det vil bli store riggområder for alle områdene som skal utbygges. Spesielt Kolberg og Ramdal vil trolig få 
riggområder tett på boliger. For alle riggområdene må det listes opp alle typer støyende aktiviteter som 
vil foregå inne på området og omtrent når på døgnet og hvor lenge disse foregår. Det må listes opp hva 
som skal lagres der, f.eks. masser, maskiner, materiell osv. Avbøtende støytiltak kan f.eks. være 
støyskjermende gjerde rundt området eller innkapsling av støyende aktivitet. 

Aktiviteter som graving, sprenging, boring (inkl. prøvetaking), spunting, peling, pigging og ev. knuseverk 
må tas spesielt hensyn til. I tillegg kan tunnelvifter være en sjenerende støykilde, spesielt hvis disse går 
om natten. 

På generelt grunnlag foreslås det at entreprenør kjenner til lydeffekt for hver enkelt av aktivitetene de 
har tenkt til å utføre slik at dette kan brukes som grunnlag i støyberegninger. Lydeffekt for en aktivitet er 
summen av selve lydeffekten fra maskina (motor og maskinen i bevegelse), samt lydeffekten fra det 
maskina jobber med (stein, grus, sand, jord osv.). Alternativt kan lydtrykknivå i ulike punkter rundt 
maskina og i stor nok avstand fra maskina benyttes. Utstyr til utendørs bruk skal oppfylle kravene i 
direktiv 2000/14/EF, og endringene som følger av direktiv 2005/88/EF. Øvrige mulige standarder som 
grunnlaget fra entreprenør kan tilfredsstille er NS3746 [7], NS3744 [8], 9614-2 [9] eller NT ACOU 070 
[10]. Lydeffektnivå kan også basere seg på målinger utført etter retningslinje M-290 [11]. 

På samme måte som for riggområdet foreslås det at støyende aktiviteter settes opp, gjerne i et kart, 
med type aktivitet (lydeffektnivå), hvor det vil foregå, når på døgnet det vil foregå, hvor lenge i snitt pr. 
døgn og hvor mange døgn aktiviteten skal foregå. 

For støybelastningen som vil skje pga. massetransport, foreslås det å sette opp hvor lastebilene kjører og 
hvor mange lass maksimum og gjennomsnitt det vil kjøres pr. døgn. Eksempel: Minst 210 000 m³ 
masser må kjøres ut av Kolberg. Gitt at ca. 10 m³ fraktes pr. lastebil, så blir dette 21000 * 2 = 42000 
passeringer. Gitt at dette foregår over ett års tid så blir det i snitt ca. 115 lastebilpasseringer i døgnet, 
noe som er en signifikant, men ikke kritisk økning for allerede sterkt trafikkerte veier som Kirkeveien og 
Smidsrødveien.  
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Når flere detaljer om fremdrift og teknikker for byggingen er kjent, foreslås det å følge forslagene gitt i 
avsnitt 4.5.4 angående varsling av støyende arbeider og avsnitt 6.6.1 under for mulige avbøtende 
støytiltak. YM-matrisen omhandler også regelverk og potensielle uønskede hendelser omkring 
anleggsstøy. 

6.6.1 Forslag og eksempel på avbøtende tiltak i anleggsperioden 
Med grunnlag i støyberegninger for anleggsstøy bør det planlegges hvordan man kan unngå støy fra 
anlegget som overskrider grensene i T-1442/2021 (se Tabell 4-3, Tabell 4-4 og Tabell 4-5). Det er flere 
mulige tiltak som kan gjøres for å unngå overskridelser: 

› Begrensninger i driftstid på støyende aktiviteter. Støyende arbeid kan ikke utføres på natt (kl. 

23:00-07:00) hvis det ikke er tvingende nødvendig. Støyende aktiviteter på kveldstid (kl. 19:00-

23:00) bør også unngås. 

› Overvåkning av lydnivå og vibrasjoner fra bygg- og anleggsvirksomheten og varsling og ev. aksjon 

dersom bestemte terskelverdier overskrides. Terskelverdier trenger ikke nødvendigvis stemme med 

grenseverdier, det bør helst være varsling før grenseverdier overskrides. 

› Sette krav til støysvakt utstyr. 

› Bygge støyvoller/skjermer og lokale støytiltak på eiendommer så tidlig som mulig.  

› Sette opp midlertidig støyskjerming i anleggsfasen. 

› Opplæring av personell til bruk av maskinelt utstyr på en måte som genererer minst mulig støy til 

omgivelser. 

Avbøtende støytiltak bør beskrives på forhånd og innarbeides i konkurransegrunnlag til entreprenør. 
Samtidig er det en utfordring at entreprenør trolig ikke vil gjennomføre anlegget akkurat slik som 
faseplanene angir. Støyberegninger fra byggeplanleggingen vil derfor sannsynligvis ikke være korrekte og 
må oppdateres for anleggsfasen. Det samme gjelder for tiltakene.  

Selv om man gjør de tiltak som er mulige, innenfor fornuftige kostnadsrammer og følger fremdrift i 
anleggsgjennomføringen, er det ikke sikkert at kravene i T-1442 kan innfris. I tillegg er deler av 
planområdet lite støyutsatt i dag, slik at anleggsstøy kan oppfattes som veldig plagsomt uten at grensene 
er overskredet. Derfor er det spesielt viktig å gi god informasjon og varsle på forhånd. Beboere må bli 
forberedt på støyen som kommer og få vite hvor lenge de verste periodene skal vare. Det må også 
informeres om hva som er gjort for å begrense støyen. Erfaring viser at beboere lettere godtar et 
støyende anlegg og føler seg mindre plaget om de er godt informert på forhånd. I tillegg skal alltid 
kortvarig og spesielt støyende arbeid varsles spesielt. SMS-varsling av sprengning er også anbefalt. Som 
en siste løsning kan man også tilby overnatting på hotell for de som ønsker det i spesielt støyende 
perioder. 
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7 Konklusjon 

7.1 Støy i driftsfasen 

Samlet sett gir prosjektet med bygging av Færderforbindelsen at 140 adresser ligger i gul eller rød 
støysone før avbøtende støytiltak innenfor avgrensningsområdet til prosjektet. Avbøtende støytiltak 
reduserer dette til 120 adresser. 

Det er foreslått langsgående støyskjerming for boliger i Bekkeveien og Eikeveien i Kolberg, 
Ravnveien/Brattbakken i Ramdal og Tordivelveien i Jarlsberg. Øvrige støyfølsomme bygg som får lydnivå 
over grenseverdien vurderes for lokale støytiltak. 

Når veien bygges er det foreløpig vurdert at 67 adresser må utredes videre for lokale støytiltak. I tillegg 
er det 43 adresser som må utredes dersom disse er bygget før 1997. Støyberegninger foreslås oppdatert 
i byggeplanfasen slik at mindre endringer på antall og hvilke boenheter som skal vurderes videre for 
lokale støytiltak vil forekomme. 

7.2 Støy i bygg- og anleggsfasen 

Det er ikke kjent i detalj hvordan anleggsfasen vil utarte seg i dette prosjektet. Av støyende arbeider som 
kommer til å foregå, kan det nevnes f.eks. spunting, tipping av masser, graving, tunnelvifter, boring og 
sprengning. Alle aktiviteter bør ha sine kjente lydeffektnivå. Når flere detaljer om dette kommer på plass, 
foreslås det å gjøre vurderinger av støy i bygg- og anleggsfasen. 
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9 Vedlegg 
 

Tabell 9-1 Oversikt over beregnede støynivåer ved ulike adresser og deres endring sammenliknet med alternativ 

uten utbygging år 2048. 

  

Adresse 
 

Område GNR BNR Byggnr Lydnivå 

referanse 

2021 

Lydnivå 

referanse 

2048 

Lydnivå 

utbygging 

2048 uten 

avbøtende 

støytiltak 

Lydnivå 

utbygging 

2048 med 

avbøtende 

støytiltak 

Differanse 

2040 

utbygging 

med 

avbøtende 

støytiltak 

minus 

2040 

referanse 

Vurderes for lokale 

støytiltak? 

Bekkeveien 2 1 Kolberg 1 735 0 57 59 65 62 3,4 Ja 

Bekkeveien 3 1 Kolberg 1 359 0 57 58 66 66 8 Ja 

Bekkeveien 4 1 Kolberg 1 1 0 57 59 65 65 6,4 Ja 

Bekkeveien 6 1 Kolberg 1 738 0 57 59 65 62 3,2 Ja 

Bekkeveien 8 1 Kolberg 1 414 0 57 59 65 65 6,5 Ja 

Eikeveien 19 1 Kolberg 3 83 0 48 49 57 57 7,6 Ja 

Eikeveien 20 1 Kolberg 1 517 0 52 53 61 62 8,4 Ja 

Eikeveien 25 1 Kolberg 3 82 0 48 49 58 58 8,9 Ja 

Eikeveien 37A 1 Kolberg 1 98 0 56 56 64 59 3,1 Ja 

Eikeveien 41A 1 Kolberg 1 98 0 50 51 64 58 7 Ja 

Eikeveien 49A 1 Kolberg 1 98 0 59 60 61 59 -0,6 Hvis bygget før 1997 

Gamleveien 2A 1 Kolberg 3 172 0 54 55 58 58 2,7 Hvis bygget før 1997 

Holmenveien 20 1 Kolberg 1 771 0 49 50 62 61 10,3 Ja 

Holmenveien 21 1 Kolberg 1 691 0 48 49 59 58 8,9 Ja 

Holmenveien 22 1 Kolberg 1 771 0 49 49 62 56 6,9 Ja 

Kirkeveien 43 1 Kolberg 3 55 0 62 63 62 62 -0,8 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 51 1 Kolberg 3 40 0 58 59 60 60 1 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 53A 1 Kolberg 3 43 0 63 64 64 64 -0,3 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 53B 1 Kolberg 3 43 0 62 63 64 64 0,9 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 53C 1 Kolberg 3 43 0 59 59 60 60 0,2 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 53D 1 Kolberg 3 43 0 56 56 56 56 -0,2 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 55 1 Kolberg 3 157 0 65 66 66 66 -0,5 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 57 1 Kolberg 3 167 0 66 67 67 67 0,1 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 59 1 Kolberg 3 38 0 64 65 66 66 0,5 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 60 1 Kolberg 3 372 0 62 63 64 64 0,8 Hvis bygget før 1997 

Kirkeveien 77 1 Kolberg 8 94 0 55 55 56 56 0,6 Hvis bygget før 1997 

Kløverveien 2 1 Kolberg 1 7 0 54 55 64 65 9,7 Ja 

Kløverveien 3 1 Kolberg 1 699 0 57 58 65 65 7,3 Ja 

Kløverveien 4 1 Kolberg 1 687 0 46 47 57 58 10,9 Ja 

Kløverveien 5 1 Kolberg 1 405 0 55 55 63 63 8 Ja 

Knausveien 18 1 Kolberg 3 246 0 56 56 58 58 1,4 Hvis bygget før 1997 

Knausveien 20 1 Kolberg 3 247 0 65 66 67 67 0,8 Hvis bygget før 1997 

Knausveien 21 1 Kolberg 8 48 0 58 59 59 59 0,4 Hvis bygget før 1997 

Knausveien 23 1 Kolberg 8 36 0 59 60 61 61 1,3 Hvis bygget før 1997 

Knausveien 25 1 Kolberg 8 205 0 61 61 62 62 0,5 Hvis bygget før 1997 

Kolbergveien 1 1 Kolberg 3 293 0 59 59 60 60 0,6 Hvis bygget før 1997 

Kolbergveien 2 1 Kolberg 3 163 0 62 62 63 63 0,7 Hvis bygget før 1997 

Kolbergveien 4 1 Kolberg 3 164 0 56 57 57 57 0,6 Hvis bygget før 1997 

Kornveien 1 1 Kolberg 1 296 0 52 53 62 63 9,6 Ja 

Kornveien 3 1 Kolberg 1 279 0 48 49 57 57 8,5 Ja 

Lundgaardveien 1A 1 Kolberg 1 184 0 58 59 62 62 3,3 Ja 

Lundgaardveien 2 1 Kolberg 1 595 0 50 50 56 56 5,6 Ja 
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Lundgaardveien 3 1 Kolberg 1 630 0 62 63 66 66 2,6 Hvis bygget før 1997 

Lundgaardveien 5 1 Kolberg 1 218 0 59 59 63 63 3,8 Ja 

Nordre Løkkevei 13 1 Kolberg 1 762 0 50 50 63 59 8,9 Ja 

Nordre Løkkevei 15 1 Kolberg 1 200 0 49 49 62 56 6,5 Ja 

Smidsrødveien 32 1 Kolberg 1 191 0 58 59 63 62 3,4 Ja 

Smidsrødveien 35 1 Kolberg 1 124 0 62 62 68 68 5,9 Ja 

Smidsrødveien 40 1 Kolberg 1 403 0 59 59 66 66 7,2 Ja 

Smidsrødveien 42 1 Kolberg 1 105 0 53 53 59 59 5,8 Ja 

Thueveien 2D 1 Kolberg 3 264 0 58 59 61 61 1,9 Hvis bygget før 1997 

Øgårdsveien 32 1 Kolberg 1 125 0 58 59 57 57 -2,1 Hvis bygget før 1997 

Øgårdsveien 36 1 Kolberg 1 330 0 65 65 63 63 -2,3 Hvis bygget før 1997 

Øvre Strandvei 12 1 Kolberg 1 363 0 55 55 59 59 3,9 Ja 

Åkerveien 11 1 Kolberg 1 705 0 50 51 58 57 5,9 Ja 

Åkerveien 13 1 Kolberg 1 547 0 58 59 65 63 3,4 Ja 

Åkerveien 7 1 Kolberg 1 183 0 56 56 59 59 2,5 Hvis bygget før 1997 

Brattbakken 8 2 Ramdal 129 89 0 50 51 66 62 10,8 Ja 

Friggs vei 2C 2 Ramdal 129 197 0 49 50 61 61 10,7 Ja 

Friggs vei 5 2 Ramdal 129 201 0 49 49 60 60 10,3 Ja 

Friggs vei 6 2 Ramdal 129 200 0 48 49 58 58 9,1 Ja 

Friggs vei 8 2 Ramdal 129 198 0 49 50 63 63 13 Ja 

Midtåsveien 12 2 Ramdal 129 283 0 52 52 60 60 7,1 Ja 

Midtåsveien 6 2 Ramdal 129 272 0 57 58 60 59 0,7 Hvis bygget før 1997 

Midtåsveien 8 2 Ramdal 129 273 0 61 62 63 62 0,2 Hvis bygget før 1997 

Munkerekkveien 26 2 Ramdal 129 34 0 54 54 57 56 2 Hvis bygget før 1997 

Munkerekkveien 28 2 Ramdal 129 23 0 57 57 59 59 1,8 Hvis bygget før 1997 

Munkerekkveien 30 2 Ramdal 129 22 0 60 60 63 63 3 Hvis bygget før 1997 

Munkerekkveien 40 2 Ramdal 129 163 0 64 64 64 64 -0,4 Hvis bygget før 1997 

Ramberg terrasse 6 2 Ramdal 129 450 0 48 49 57 56 7,1 Ja 

Ravnveien 11A 2 Ramdal 129 90 0 50 51 62 60 9,5 Ja 

Ravnveien 11B 2 Ramdal 129 90 0 50 51 62 60 9,5 Ja 

Ravnveien 13 2 Ramdal 129 91 0 47 47 57 56 8,7 Ja 

Ravnveien 18 2 Ramdal 129 402 0 58 59 60 59 0,2 Hvis bygget før 1997 

Ravnveien 3 2 Ramdal 129 73 0 56 57 65 61 4,3 Ja 

Ravnveien 4 2 Ramdal 129 70 0 55 56 61 60 3,8 Ja 

Ravnveien 5 2 Ramdal 129 74 0 50 51 60 56 5 Ja 

Ravnveien 7 2 Ramdal 129 164 0 51 52 65 59 6,9 Ja 

Sleipners vei 3 2 Ramdal 129 237 0 51 51 57 56 5 Ja 

Sleipners vei 9 2 Ramdal 129 233 0 52 52 57 57 4,3 Ja 

Stalsbergveien 51 2 Ramdal 129 174 0 48 49 57 56 7,4 Ja 

Stalsbergveien 53 2 Ramdal 129 173 0 49 50 60 58 7,8 Ja 

Stalsbergveien 55 2 Ramdal 129 172 0 49 49 63 59 9,8 Ja 

Bekkeveien 5 3 Smørberg 202 5 0 17 18 59 59 40,9 Ja 

Myrhamna 12 3 Smørberg 202 207 0 25 25 58 58 32,6 Ja 

Ramberg terrasse 

11 

3 Smørberg 129 480 0 31 31 57 57 25,9 Ja 

Ramberg terrasse 

15 

3 Smørberg 129 481 0 24 25 56 56 31,8 Ja 

Smørbergveien 72 3 Smørberg 50 29 0 37 38 57 57 19,7 Ja 

Smørbergveien 74 3 Smørberg 50 1 0 30 30 59 59 28,7 Ja 

Smørbergveien 84 3 Smørberg 50 1 0 31 32 56 56 24,2 Ja 

Stalsbergveien 19 3 Smørberg 129 346 0 30 31 57 57 26 Ja 

Stalsbergveien 21 3 Smørberg 129 345 0 30 31 58 58 27,3 Ja 

Stalsbergveien 23 3 Smørberg 129 315 0 30 30 58 58 27,5 Ja 

Stalsbergveien 25 3 Smørberg 129 327 0 28 29 64 64 34,8 Ja 

Stalsbergveien 31 3 Smørberg 129 219 0 24 24 57 57 32,3 Ja 

Stalsbergveien 33 3 Smørberg 129 227 0 24 25 64 64 39,9 Ja 

Stalsbergveien 35 3 Smørberg 129 291 0 22 23 63 63 40,4 Ja 

Stalsbergveien 37 3 Smørberg 129 218 0 24 25 57 57 32,5 Ja 

Bieveien 48 4 Jarlsberg 48 243 0 52 52 57 56 3,3 Ja 
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Bieveien 50 4 Jarlsberg 48 243 0 52 52 57 56 3,3 Ja 

Bjellandveien 9A 4 Jarlsberg 48 1 0 54 55 59 56 1,5 Hvis bygget før 1997 

Hogsnesbakken 30 4 Jarlsberg 49 60 0 65 65 65 65 -0,3 Hvis bygget før 1997 

Hogsnesbakken 31 4 Jarlsberg 49 16 0 62 63 64 64 0,9 Hvis bygget før 1997 

Hogsnesbakken 32 4 Jarlsberg 49 17 0 62 63 63 63 0,3 Hvis bygget før 1997 

Hogsnesbakken 34 4 Jarlsberg 49 76 0 56 57 58 59 1,6 Hvis bygget før 1997 

Hogsnesbakken 39 4 Jarlsberg 49 12 0 55 56 57 57 1,8 Hvis bygget før 1997 

Humleveien 20 4 Jarlsberg 48 56 0 50 51 56 56 5,7 Ja 

Semslinna 22 4 Jarlsberg 51 319 0 65 65 67 67 1,2 Hvis bygget før 1997 

Semslinna 24 4 Jarlsberg 51 112 0 58 59 61 61 2,1 Hvis bygget før 1997 

Tordivelveien 21 4 Jarlsberg 48 1 0 53 54 58 57 3,3 Ja 

Tordivelveien 25 4 Jarlsberg 48 251 0 52 53 57 56 2,8 Hvis bygget før 1997            

 

 

 

 

Tegningsliste: 

X001 Støysonekart Lden år 2021 dagens, beregningshøyde 4m, område Kolberg 

X002 Støysonekart Lden år 2021 dagens, beregningshøyde 4m, område Ramberg 

X003 Støysonekart Lden år 2021 dagens, beregningshøyde 4m, område Smørberg 

X004 Støysonekart Lden år 2021 dagens, beregningshøyde 4m, område Jarlsberg 

X005 Støysonekart Lden år 2048 referanse, beregningshøyde 4m, område Kolberg 

X006 Støysonekart Lden år 2048 referanse, beregningshøyde 4m, område Ramberg 

X007 Støysonekart Lden år 2048 referanse, beregningshøyde 4m, område Smørberg 

X008 Støysonekart Lden år 2048 referanse, beregningshøyde 4m, område Jarlsberg 

X101 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 2m, uten skjermingsforslag, område Kolberg 

X102 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 2m, uten skjermingsforslag, område Ramberg 

X103 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 2m, uten skjermingsforslag, område Smørberg 

X104 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 2m, uten skjermingsforslag, område Jarlsberg 

X111 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 2m, med skjermingsforslag, område Kolberg 

X112 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 2m, med skjermingsforslag, område Ramberg 

X113 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 2m, med skjermingsforslag, område Smørberg 

X114 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 2m, med skjermingsforslag, område Jarlsberg 



 

 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER KOMMUNE

FAGRAPPORT STØY 
32

X201 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 4m, uten skjermingsforslag, område Kolberg 

X202 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 4m, uten skjermingsforslag, område Ramberg 

X203 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 4m, uten skjermingsforslag, område Smørberg 

X204 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 4m, uten skjermingsforslag, område Jarlsberg 

X211 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 4m, med skjermingsforslag, område Kolberg 

X212 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 4m, med skjermingsforslag, område Ramberg 

X213 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 4m, med skjermingsforslag, område Smørberg 

X214 Støysonekart Lden år 2048, beregningshøyde 4m, med skjermingsforslag, område Jarlsberg 


