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SAMMENDRAG

På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord
for Konnerudgata. Konnerudgata blir ikke berørt. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av
løsning. For løsmassetunnel foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og
utstrekning i tid.
For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan gå under
trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. I tillegg er beregningene for
Sundland vest revidert da støy fra tunneldriving ikke var medtatt i tidligere gjennomførte beregninger.
Rapporten er revidert med disse nye innspillene og forutsetningene.
Det forutsettes at arbeidene hovedsakelig foregår på dag og/eller kveldstid. Tunnelarbeidene er
imidlertid planlagt med varighet mellom kl 06 og kl 02, men støy fra tunneldrift vil være vesentlig
redusert når arbeidene etter hvert foregår inne i fjell. På grunn av tunnelarbeider vil det være behov for
døgnkontinuerlige ventilasjonsvifter, og det forutsettes at disse plasseres inne i tverrslagtunnelen med
lydfelle i tilførselskanalen. Utover dette frarådes nattarbeider da det vil gi betydelige støyoverskridelser
for flere boliger nærme de ulike anleggsområdene og transportveiene.
Det er ikke gjort vurderinger av muligheter for avbøtende støytiltak i anleggsperioden. Dette gjøres
normalt i senere planfaser.
Støyutredningen er basert på informasjon som foreligger nå, noe som betyr at støyberegningene er
overordnet både med hensyn på lokalisering av arbeidsaktivitetene og driftstid. Beregningsresultatene
vises i form av skjematiske støysoner og må derfor anses som grove estimat på forventet støybilde.
Det må gjøres oppdaterte støyberegninger i en senere fase når endelig korridoralternativ er valgt.
Ettersom det er antatt både spunte- og sprengningsarbeider, samt arbeid med løsmassetunneler
nærme boliger og andre støyfølsomme bebyggelser i anleggsperioden, vil det i en senere fase være
nødvendig å vurdere/overvåke vibrasjonsnivåer som nabobebyggelsen utsettes for.
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INNLEDNING

Denne rapporten beskriver vurderinger av tiltakets støykonsekvenser knyttet til anleggsperioden for
alternative korridorer for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Formålet med
beregningene er å kartlegge forventet støybelastning til omgivelsene for de ulike alternativene og
dermed danne et sammenligningsgrunnlag med hensyn på anleggsstøy. Skjermingstiltak er ikke tatt
med, og vil bli vurdert i neste planfase.
Det er gjort overordnede støyberegninger av de forventede anleggsvirksomhetene knyttet til
byggefasen. Virksomheter som er relevant i denne sammenheng omhandler bygging av nye spor,
bygging av nye tunnelpåhugg, kulverter, bruer og løsmassetunneler, samt etablering av tverrslag og
massetransport.
I denne fasen av prosjektet er informasjonen om anleggsarbeidene overordnet, så
beregningsresultatene må anses som grove estimat på forventet støybilde. Beregningene er basert på
informasjon som foreligger nå, og arbeidsomfanget som er lagt til grunn for støykartleggingen er
basert på forventede virksomheter som anses å inngå i denne typen anleggsarbeider. Det vil være
nødvendig å oppdatere støyberegningene i senere faser av prosjektet når endelig korridor er valgt og
konkrete fase- og fremdriftsplaner for arbeidene foreligger.
Det er i utgangspunktet entreprenørens ansvar å planlegge arbeidet på en måte som ikke gir
støyulemper for beboerne i nabolaget utover det som tillates i henhold til T-1442, samt følge de
foreskrevne rutiner for nabovarsel.
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GRENSEVERDIER

Støy fra anleggsvirksomheter er kartlagt med utgangspunkt i Klima og miljødepartementets
"Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", T-1442(2012), med tilhørende veileder M128 (2014). Retningslinjen regulerer blant annet ulemper som støy fra anleggsvirksomheter kan
medføre ved å stille krav til utendørs lydnivå. Ved lengre arbeidsperioder stilles det strengere støykrav
enn ved kortere arbeider. Det strengeste kravet gjelder for anleggsperioder lengre enn 6 måneder.
Om arbeidet i et område foregår i flere faser, anses disse fasene som uavhengige dersom det er
opphold mellom dem på minst en måned.
Tabell 1 oppsummerer grenseverdiene iht. T-1442 som gjelder for arbeider med varighet lenger enn 6
måneder. Disse grenseverdiene vil være gjeldende for denne støyutredningen.
Tabell 1: Anbefalt støygrense for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet mer enn 6
måneder. Alle grenser gjelder ekvivalent lydnivå i dB (frittfeltsverdi) utenfor rom for
støyfølsomt bruk.
Bygningstype
Støykrav på dagtid Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23
Støykrav på natt
(LpAeq12h 07-19)
eller søn-helligdag LpAeq16h 07(LpAeq8h 23-07)
23)
Boliger,
60 dB
55 dB
45 dB
fritidsboliger
Skoler,
55 dB i brukstid
barnehager
De gjeldende støygrensene angis i form av gjennomsnittlige nivåer innenfor en døgnperiode (dag,
kveld eller nattetid), og ikke som middelverdier for hele anleggsfasen. Ved lengre og varierende
anleggsarbeider bør støyberegningene derfor omhandle en dag med relativt mye støyende aktiviteter.
Det presiseres også at støynivåene i realiteten vil variere innenfor den kartlagte døgnperioden og
dermed vil avvike fra gjennomsnittet som beregningsresultatene viser.
Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. Dersom dette likevel forekommer
gjelder i tillegg til ekvivalente nivå grenseverdier for maksimalt støynivå. L AFmax i nattperioden bør ikke
overskride grensen for ekvivalentnivå med mer enn 15 dB.
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PROSJEKTBESKRIVELSE
UTREDNINGSKORRIDORER

Drammen stasjon – Gulskogen stasjon
Ved vurdering av kapasitet skal alternative vendemuligheter for tog utredes. Gulskogen er ett
alternativ for vending, og det vurderes dobbeltspor til Gulskogen. Strekningen Drammen stasjon –
Gulskogen stasjon omfattes derfor av planarbeidet.
For stasjonene skal ulike alternativer vurderes. Vurderingene knyttet til stasjonsløsningene vil
imidlertid ikke vektlegges ved valg av korridor. Trasé på strekningen mellom Drammen og Gulskogen,
som ligger etter avgrening for ny Vestfoldbane, vil være sammenfallende og ikke ha betydning for valg
av korridor, med unntak av Pukerud.
Drammen stasjon: Drammen stasjon bygges om og det etableres 350 meter lange plattformer for 6
spor med retningsdrift. Det er i innledende fase av prosjektet vurdert fem alternative utforminger av
Drammen stasjon. I alle alternativene forlenges plattformene mot vest.
Gulskogen stasjon: Gulskogen stasjon utvides og det etableres 4 spor til plattform. Det forutsettes en
forlengelse av plattformene og en utvidelse av stasjonsområdet mot nord. Baker Thoens Allé
forutsettes etablert som firefeltsvei med tosidig gang- og sykkel-løsning.

Figur 1: Utredningskorridorer
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Korridor Vest for Nybyen
Det er utredet tre alternative løsninger for planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen:
 Vest for Nybyen, under: Sporene for Vestfoldbanen legges i kulvert under Sørlandsbanen og
inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
 Vest for Nybyen under samlet: Sporene for Vestfoldbanen legges samlet i kulvert under
Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
 Vest for Nybyen, over: Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for
Smithestrøm gård.
For alle alternativene kreves lange og dype byggegroper inn i eksisterende bebyggelse i
anleggsperioden da det er dypt til berg. Det er utredet en løsning med løsmassetunnel for å begrense
inngrepene. Konsekvenser av åpen byggegrop er også vurdert. Eksisterende infrastruktur som veier
og GS-veier blir også berørt i anleggsperioden.
Korridor Sundland øst
Det er utredet en trasékorridor for Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen der korridoren ligger vest
for Strømmorenen (Sundhaugen) og går videre inn i åsen. Også dette alternativet vil kreve lange og
dype byggegroper inn i eksisterende bebyggelse i anleggsperioden fordi det er dypt til berg. Det er
utredet en løsning med løsmassetunnel for å begrense inngrepene. Konsekvenser av åpen byggegrop
er også vurdert. Eksisterende infrastruktur som veger og GS-veger blir også berørt i anleggsperioden.

Korridor Sundland vest
Vestfoldbanen i kulvert under Sørlandsbanen på tvers av Sundland og inn i åsen i nærheten av
Sundland Trafo (Skogliveien 43) er utredet. Det er ikke aksept for å bygge tunnel under trafo, og trasé
vil derfor måtte legges vest for trafoen. Korridoren vil ligge under terreng på Sundland og medføre
omfattende midlertidig stengning eller omlegging av eksisterende spor, samt berøre øvrig
eksisterende infrastruktur. Alternativet vil berøre planlagte byutviklingsområder på Sundland.

Korridor Pukerud
I henhold til vedtaket i formannskapet (sak 42/2015, pkt. 1), er det utredet et korridoralternativ som
beskrevet under (sitat).
«Formannskapet ber om at Jernbaneverket legger enten «Korridor Gulskogen Vest» eller Pukerudalternativet, i tillegg til de foreslåtte alternativer, inn i planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, før dette legges ut til offentlig
ettersyn. Med denne endringen legges forslaget ut til høring».
Jernbaneverket oppfatter intensjonen med formannskapets vedtak at det utredes en korridor som i
minst mulig grad berører eksisterende bebyggelse. Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen er ikke
utredet i denne korridoren. Korridor Pukerud har ikke den kapasitet og fleksibilitet for framtidig
jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne korridoren skal være sammenlignbar med
de andre korridorene, vil dette kreve 4 spor fra Drammen stasjon og til avgreningspunktet ved
Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre store konsekvenser for de
tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og rives. Da intensjonen med
formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig grad berører eksisterende
bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Korridoralternativet Pukerud grener av mellom boligområdene ved Gulskogen og Pukerud, for så å
fortsette mot Kobbervikdalen.
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TUNNELSTREKNINGENE

Det er utredet flere ulike tunneltraséer da det er ulike trasékorridorer i dagen både på bysiden og i
Kobbervikdalen. For hvert alternativ på bysiden utredes tilhørende tunnelkorridorer til Kobbervikdalen,
hvor nytt spor kan tilsluttes eksisterende dobbeltspor på ulike vis.
Valg av korridor i berg er relatert til flere forhold, blant annet krav til sikkerhet, anleggsgjennomføring,
hastighetskrav, lengde/kjøretid/økonomi og tunnelkonsept inkludert rømningsveger. Det er utredet
alternativer med fokus på korte tverrslag og alternativer med fokus på kort trasé.

Tverrslag Austadveien

Figur 2: Sannsynlig område for tverrslag ved Austadveien med eksempel på mulig transportvei
til Holmen
Tverrslaget er aktuelt for alle alternative korridorer.
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Tverrslag Kobbervikdalen

Figur 3: Sannsynlig område for tverrslag ved Kobbervikdalen/nedre fjell med eksempel på
mulig transportvei mot Holmen.
Tverrslaget er aktuelt for alle korridorer.

Tverrslag Konnerudgata

Figur 4: Sannsynlig område for tverrslag ved Konnerudgata med eksempel på mulig
transportvei mot Holmen.
Tverrslaget tenkes lokalisert ved et steinbrudd ved Konnerudgata, og er kun aktuelt ved valg av
korridor Pukerud.
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Tverrslag Fjellsveien

Figur 5: Sannsynlig område for tverrslag ved Fjellsveien eksempel på mulig transportvei mot
Holmen.
Tverrslaget er kun aktuelt ved valg av korridor Pukerud.

4.4

DAGSONEN I KOBBERVIKDALEN

Påkobling til eksisterende linje i Kobbervikdalen vil bli vurdert ut fra krav til hastighetsprofil og
kostnader. Topografi og grunnforhold vil bli vurdert i forhold til hvor det er mulig/hensiktsmessig å
etablere tunnelpåhugg. Ulike tunnelalternativer vil også gi ulike koblinger til eksisterende dobbeltspor
og følgelig ulike tunnelpåhugg.
Hver tunnelkorridor har tre endepunkter i Kobbervikdalen: ett for linjen som er dimensjonert for
hastighet 160 km/t, ett for linjen med hastighet 200 km/t, og ett hvor man har forutsatt en
etappeløsning der det først etableres en trasé for 160 km/t, og det tilrettelegges for en senere
ombygging til 200 km/t, se Figur 1.
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BEREGNINGSFORUTSETNINGER

Det er gjort vurderinger av forventet anleggsarbeid knyttet til korridorene og tverrslagene.
Vurderingene bygger på overordnede støyberegningene med utgangspunkt i T-1442 (2012) hvorav
resultatene fremstilles i form av skjematiske støysoner. Det forutsettes at arbeidene hovedsakelig
foregår på dag og/eller kveldstid. Tunnelarbeidene er imidlertid planlagt med varighet mellom kl 06 og
kl 02, men støy fra tunneldrift vil være vesentlig redusert når arbeidene etter hvert foregår inne i fjell.
På grunn av tunnelarbeid vil det være behov for døgnkontinuerlige ventilasjonsvifter, og det forutsettes
at disse plasseres inne i tverrslagtunnelen med lydfelle i tilførselskanalen.
Et anslag over støyende aktiviteter knyttet til arbeidene er vist i tabell 2, og ligger til grunn for de
inngangsdata som er brukt i støyberegningene.
Forutsetning for vurderingene er at det tas i bruk tunnelvifter med døgnkontinuerlig drift i utkanten av
tverrslagene. Det antas at viftene har lydeffekt Lw = 100 dB noe som betyr at de er støydempet. Det
bør kreves dokumentasjon fra entreprenør på at tunnelviftene som brukes ikke har en lydeffekt på
over Lw = 100 dB.
Støy fra avfyring av sprengladninger er av så kort varighet at de ikke vil innvirke på det ekvivalente
støynivået som støygrensene gjelder for. Sprengninger vil i hovedsak foregå på dag- og kveldstid, og
skal unngås på nattetid.

Støyvurderingene bygger på overordnede beregninger med utgangspunkt i Nordisk
beregningsmetode for industristøy og er basert på et 3D-kartgrunnlag. Alle kilder er lagt inn som
punktkilder, linjekilder eller arealkilder med lydeffekt og driftstider som angitt i tabell 2. Lydeffekten til
de ulike støykildene er hentet fra erfaringstall, fra tidligere målinger eller fra veileder M-128.
Støynivåene er beregnet 4 m over terreng i henhold til T-1442.

Valg av typer støykilder er basert på foreliggende informasjon / faseplaner for de ulike områdene, og
ved å gjøre en vurdering av hvilke kilder som vil være dimensjonerende i de ulike fasene. Det er
videre tatt utgangspunkt i anleggsfase(r) hvor det forventes relativt mye støy. Med andre ord vil
støynivåene trolig være lavere enn beregnet i flere faser av anleggsperioden.
Ettersom nåværende informasjon om anleggsaktivitetene er overordnet både med hensyn på
lokalisering og driftstid, vil det være usikkerheter knyttet til støykildene i beregningsmodellen.
Beregningsresultatene må derfor anses som grove estimat på forventet støybilde.
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Tunnelvifter
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Tabell 2: Støydatagrunnlag for beregning av anleggsstøy.
Område /
Mest støyende
Dominerende
alternativ
arbeider
støykilder*

Korridorer:

Side:

Etablering av tverrslag
Tunneldrift

114 (tipping)
111 (transport)
100

Konnerudgata/
Fjellsveien
Sundland trafo
Pukerud
Portal
Kobbervikdalen

Arbeid ved
stasjonsområdet

Riggområder
Arbeid med masser

Riving av eksisterende
konstruksjoner
Sporbygging
Betongarbeider

*gjelder ved arbeid med byggegrop og etablering av boresjakter ifm løsmassetunneler.
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RESULTATER

Det er gjort vurderinger av forventet støy fra anleggsarbeidene knyttet til korridorene og tverrslagene.
Vurderingene bygger på overordnede beregningene hvorav resultatene fremstilles i form av
skjematiske støysoner. Beregningene omhandler en typisk dag med relativt mye støyende aktiviteter
slik at støynivåene trolig vil være lavere enn beregnet i flere faser av anleggsperioden. I tillegg vil
støynivåene i realiteten variere innenfor den kartlagte døgnperioden og vil dermed avvike fra
gjennomsnittet som beregningsresultatene viser. Skjermingstiltak er ikke tatt med, og vil bli vurdert i
neste planfase.
Beregningsresultater for korridorene vises som støysonekart. Utbredelse av støysonene er overordnet
og må anses som grove estimat på forventet støybilde. Hensikt er å danne et
sammenligningsgrunnlag for de ulike korridorene.

Beregningene forutsetter tilnærmet likt aktivitetsnivå på dag- og kveldstid, og støykartene viser
dermed to fargesoner, gul og oransje. Oransje sone svarer til støynivåer over LAeq = 60 dB, som
altså tilsvarer støygrensen på dagtid i henhold til Tabell 1. Gul sone viser støynivåer over LAeq = 55
dB som tilsvarer grensen på kveldstid. En slik fremvisning er nyttig da den illustrerer hvilke områder
som får støynivåer over gjeldende grenseverdier i de ulike periodene. For eksempel vil støykravene
ved støyfølsomme bebyggelser i gul sone være oppfylt de dagene arbeidene eventuelt kun foregår på
dagtid. Videre vil boliger i oransje sone utsettes for støy over grenseverdiene både på dag- og
kveldstid.
Beregningene forutsetter ingen støyende arbeider på natt, men det er gjort egne beregninger av støy
fra tunnelvifter på nattetid der dette er aktuelt.
Kveldsgrensen (55 dB LAeq) for boliger tilsvarer også grenseverdien for barnehager ved brukstid, så
det er anbefalt at støynivåer ved barnehager ikke overskrider gul sone, også på dagtid.
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BEREGNINGER KNYTTET TIL KORRIDORENE PÅ BYSIDEN

Vest for Nybyen
Beregningsresultat for alternativet ‘Vest for Nybyen’ med løsmassetunnel vises i Figur 6, mens
alternativ med åpen byggegrop vises i Figur 7.
Ved etablering av løsmassetunnel vil noe av arbeidet foregå i åpen byggegrop nord for portalen med
spunt som dimensjonerende støykilde, mens bygging av selve løsmassetunnelen innebærer at det
etableres injiseringskummer i grunnen ved private eiendommer, hvorfra betong vil bli injisert.
Etterhvert vil arbeidene i hovedsak foregå inne i tunnelen eller fra injiseringskummene som er
skjermet under bakkenivå. Støy mot omgivelsene vil da begrenses betydelig.
Etablering av alternativ med åpen byggegrop vil medføre høyere støynivåer og økt støybelastning til
omgivelsene ettersom større deler av anleggsvirksomheten vil foregå i dagsonen.
Beregningene indikerer at flere av boligene i nærområdet vil få støynivåer over gjeldende
grenseverdier for dag og kveld, men bygging med løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata
vil totalt sett gi mindre støybelastning i nærområdet sammenlignet med bygging av åpen byggegrop.

.
Figur 6: Overordnede beregninger av støy fra, Vest for Nybyen - løsmassetunnel. Oransje sone
> 60 dB (grense dag), gul sone 55 dB (grense kveld).
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Figur 7: Overordnede beregninger av støy fra, Vest for Nybyen – åpen byggegrop. Oransje
sone > 60 dB (grense dag), gul sone 55 dB (grense kveld).
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Sundland øst
Beregningsresultat for alternativet ‘Sundland øst’ vises i Figur 8, og omhandler arbeider både med
bygging av bru, ny jernbane og åpen byggegrop i dagen, samt løsmassetunnel. Beregningene
indikerer at de nærmeste boligene i nærområdet øst for det nye sporet, vil få støynivåer over
gjeldende grenseverdier.
Bygging med løsmassetunnel vil totalt sett gi mindre støybelastning i nærområdet sammenlignet med
byggegrop.

Figur 8: Overordnede beregninger av støy fra anleggsarbeider, Sundland øst - løsmassetunnel.
Oransje sone > 60 dB (grense dag), gul sone 55 dB (grense kveld).
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Sundland vest
Beregningsresultat for alternativet ‘Sundland vest’ vises i Figur 9 og omhandler i hovedsak arbeider
forbundet med etablering av kulvert ved byggegrop, samt tunneldriving. Det er disse arbeidene som
anses å gi mest høyest støynivåer i dette område. I tillegg skal det drives 1200m tunnel fra området
ved Sundland trafo noe som vil bidra til ekstra støybelastning mot omgivelsene. Beregningene
indikerer at flere av boligene i nærområdet vil få støynivåer over gjeldende grenseverdier for dag og
kveld.

Figur 9: Overordnede beregninger av støy fra anleggsarbeider, Sundland vest. Oransje sone >
60 dB (grense dag), gul sone 55 dB (grense kveld).
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Pukerud
Beregningsresultat for alternativet ‘Pukerud’ vises i Figur 10 og omhandler i hovedsak arbeider
forbundet med etablering av kulvert ved byggegrop, samt tunneldrift. Det er disse arbeidene som
anses å gi mest støy i dette område. Beregningene indikerer at flere av boligene i nærområdet vil få
støynivåer over gjeldende grenseverdier for dag og kveld.

Figur 10: Overordnede beregninger av støy fra anleggsarbeider, Pukerud. Oransje sone > 60
dB (grense dag), gul sone 55 dB (grense kveld).
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VURDERINGER KNYTTET TIL TVERRSLAGENE

Tverrslag Austadveien (aktuelt for alle korridoralternativer):
Overordnede beregninger knyttet til tverrslaget ved Austadveien viser at flere av de nærmeste
boligene kan bli utsatt for støynivåer over gjeldende grenseverdier både med hensyn på vanlig
anleggsaktiviteter på dag- og kveldstid, mens noen boliger også vil kunne ligge utsatt på nattetid når
det bare er tunnelvifter som genererer støy.

Tverrslag Kobbervikdalen (aktuelt for alle korridoralternativer)ne Vest for Nybyen, Sundland
øst og vest):
Overordnede beregninger knyttet til tverrslaget ved Kobbervikdalen viser at ingen boliger ligger
innenfor støysonene, hverken med hensyn på vanlige anleggsaktiviteter eller tunnelviftestøy. For de
nærmeste boligblokkene i vest kan imidlertid støygrensen på kveldstid bli oppfylt med liten margin.

Tverrslag Fjellsveien (kun aktuelt for korridor Pukerud):
Overordnede beregninger knyttet til tverrslaget ved Fjellsveien viser at noen av de nærmeste boligene
vil ligge innenfor støysonene med hensyn på vanlig anleggsaktiviteter på kveldstid.

Tverrslag Konnerudgata (kun aktuelt for korridor Pukerud):
Overordnede beregninger knyttet til tverrslaget ved Konnerudgata viser at ingen støyfølsomme
bebyggelser har støynivåer over gjeldende grenseverdier, hverken med hensyn på vanlige
anleggsaktiviteter eller tunnelviftestøy.
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VURDERINGER KNYTTET TIL MASSETRANSPORT

Det er på dette tidspunktet ikke helt avklart hvilke veier massetransporten fra de ulike tverrslagene vil
kjøre, men det er gjort overordnede beregninger av eksempler på rutevalg. Beregningene tar kun
hensyn til støy fra massetransport, slik at støy eksisterende veitrafikk ikke er tatt med. Alle
hus/bygninger inntil anleggsveiene vil utsettes for støynivåer over gjeldende grenseverdier fra
massetransporten.
Transportvei fra tverrslaget ved Austadveien:
Overordnede beregninger knyttet til massetransport fra tverrslaget ved Austadveien viser at all
bebyggelse langs veiene vil få støynivåer over gjeldende grenser.
Langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil imidlertid støybidraget fra massetransporten være ubetydelig
ettersom dagens trafikkmengde her er i størrelsesorden 20 000 (ÅDT).
Det er ikke gjort beregninger av støy fra massetransport på nattetid siden dette ikke vil være aktuelt.
Transportvei fra tverrslagene ved Kobbervikdalen og Fjellsveien:
Tverrslagene ved Kobbervikdalen og Fjellsveien vil i hovedsak benytte samme transportvei for
utkjøring av masser. Det vil være mest bebyggelse langs Holmestrandveien og Bjørnstjerne Bjørnsons
gate i sentrumsområdet.
Overordnede beregninger knyttet til massetransporten viser at all bebyggelse langs veiene vil få
støynivåer over gjeldende grenser.
Langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Holmestrandveien vil imidlertid støybidraget fra
massetransporten være ubetydelig ettersom dagens trafikkmengde her er i størrelsesorden 20 000
(ÅDT).
Det er ikke gjort beregninger av støy fra massetransport på nattetid siden dette ikke vil være aktuelt.

Transportvei fra tverrslaget ved Konnerudgata:
Overordnede beregninger knyttet til massetransport fra tverrslaget ved Konnerudgata viser at all
bebyggelse langs veiene vil få støynivåer over gjeldende grenser.
Langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate vil imidlertid støybidraget fra massetransporten være ubetydelig
ettersom dagens trafikkmengde her er i størrelsesorden 20 000 (ÅDT).
Det er ikke gjort beregninger av støy fra massetransport på nattetid siden dette ikke vil være aktuelt.
Trolig vil antall boliger innenfor gjeldende støysone (nattgrense Leq < 45 dB, evt maksnivå Lmaks <
60 dB) øke betraktelig ved nattkjøring, selv med få lastebiler. Nattkjøring anbefales derfor ikke ved
lokale veier.
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BEREGNINGER KNYTTET TIL ARBEID MED TUNNELPÅHUGG
KOBBERVIKDALEN

Alternativ med tunnel dimensjonert for hastighet 200 km/t:
Overordnede beregninger for påhuggsalternativ dimensjonert for 200 km/t viser at ingen
støyfølsomme bebyggelser vil ha støynivåer over gjeldende grenseverdier, hverken på dag- eller
kveldstid.

Alternativ med tunnel dimensjonert for hastighet 160 km/t:
Overordnede beregninger for påhuggsalternativ dimensjonert for 160 km/t viser at nærmeste boliger
nord for påhugget vil ha støynivåer over gjeldende grenseverdier.

Etappeløsning 160-200 km/t:
Overordnede beregninger arbeid forbundet med etappeløsningen viser at nærmeste boliger i sørøst
kan få støynivåer over gjeldende grenseverdier.
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BEREGNINGER KNYTTET TIL ARBEID VED STASJONSOMRÅDENE

Drammen stasjon:
Beregningsresultatet knyttet til ombygging og etablering av nye plattformer på Drammen stasjon vises
i Figur 11. Beregningene indikerer at de nærmeste bygningene sør for sporet og nord på andre siden
av elva vil få støynivåer over gjeldende grenseverdier. Det er hovedsakelig næringsbygg i dette
området, men også noen boliger vil ligge innenfor støysonene.

Figur 11: Overordnede beregninger av støy fra anleggsarbeider, Drammen stasjon. Oransje
sone > 60 dB (grense dag), gul sone 55 dB (grense kveld).

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

Side:

24 av 28

Dato:

23.11.2016

Støy i anleggsfasen

Gulskogen stasjon:
Beregningsresultatet knyttet til forlengelse av plattformene og en utvidelse av stasjonsområdet
på Gulskogen vises i Figur 12. Beregningene indikerer at de nærmeste bygningene nord og sør for
sporet vil få støynivåer over gjeldende grenseverdier. Det er hovedsakelig næringsbygg i dette
området, men også noen boliger vil ligge innenfor støysonene.

Figur 2: Overordnede beregninger av støy fra anleggsarbeider, Gu
sone > 60 dB (grense dag), gul sone 55 dB (grense kveld).

lskogen stasjon. Oransje
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OPPSUMMERING

Det er utført overordnede støyberegninger av forventet anleggsarbeid knyttet til korridorene og
tverrslagene. Beregningene omhandler en typisk dag med relativt mye støyende aktiviteter slik at
støynivåene trolig vil være lavere enn beregnet i flere faser av anleggsperioden. I tillegg vil
støynivåene i realiteten variere innenfor den kartlagte døgnperioden og vil dermed avvike fra
gjennomsnittet som beregningsresultatene viser.
Det må gjøres oppdaterte støyberegninger i en senere fase når endelig korridoralternativ er valgt.
En oppsummering av støykonsekvensene for de ulike korridoralternativene vises i Tabell 3.
Konsekvens vurderes på en skala fra stor negativ- til stor positiv konsekvens:
Stor negativ

Middels
negativ

Liten
negativ

---

--

-

Ingen

Liten positiv

Middels
positiv

Stor positiv

+

++

+++

Tabell 3: Oppsummering av støykonsekvens i anleggsfasen for de ulike korridoralternativene
Vest for
Sundland
Sundland
Pukerud
Nybyen
øst
vest

Støy fra bygging av korridor

LM*

ÅB*

LM*

ÅB*

--

---

--

---

- - -***

--

(inkl bygging og drift av tunnelportaler)

Støy fra arbeid ved
stasjonsområdet
Støy fra arbeid
ved tverrslag og
tunnelpåhugg

--

--

--

--

---

---

---

-

-

-

---

-

-

-

-

---

---

---

---

160 km/t

-

-

-

-

200 km/t

-

-

-

-

Etappeløsning

-

-

-

-

15 (16**)

15 (16**)

16

16

1 (2**)

1 (2**)

2

2

Austadveien
Fjellsveien
Kobbervikdalen
Konnerudgata

Støy fra ventilasjonsvifter på
nattetid
Støy fra massetransport
Støy fra arbeid
med portal i
Kobbervikdalen

Samlet konsekvens
Rangering
* LM: løsmassetunnel, ÅB: åpen byggegrop.
** omhandler alternativ med åpen byggegrop.
*** inkluderer tunneldrift ved Sundland Trafo

Støybelastningen til omgivelsene vil totalt sett være nokså lik for alle alternativene, men vi ønsker å
belyse følgende punkter:
-

Bygging av korridor mellom stasjonsområdet og tunnel på bysiden vil gi støybelastning til
omgivelsene fra alle korridoralternativene ved at flere støyfølsomme bebyggelser i områdene
vil få støy over gjeldende grenseverdier. Alternativ med åpen byggegrop ved Nybyen gir økt
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støybelastning til omgivelsene sammenlignet med de andre alternativene ettersom større
deler av anleggsvirksomheten vil foregå i dagsonen.

-

Arbeid knyttet til tverrslaget ved Austadveien, som benyttes ved alle korridoralternativene,
forventes å gi mest støykonflikt ettersom det er flere boliger like ved tverrslaget. Tunneldriften
ved Sundland trafo vil også bidra til ekstra støybelastning mot bebyggelsen i nærområdet.
Ved tverrslagene i Kobbervikdalen og Fjellsveien vil noen støyfølsomme bygninger trolig få
støy over grenseverdien, mens ved Konnerudgata forventes lite/ingen støykonflikter ettersom
avstanden mellom tverrslaget og nærmeste støyfølsomme bygninger er stor.

-

Ventilasjonsvifter vil kunne gi støy over gjeldende grenser ved boliger ved korte avstander.
Forutsatt dempede tunnelvifter med lydeffektnivå Lw = 100 dB anses konsekvensen av
ventilasjonsstøy anses å være middels negativ uansett valg av korridor.

-

Alle korridoralternativene medfører en eller flere traséer hvor massetransporten kjører
gjennom tettbygde boligområder. Konsekvensen av støy fra massetransport anses å være
stor negativ uansett valg av korridor.

-

Forventet støykonsekvens for arbeid med portal i Kobbervikdalen anses å være lik uansett
valg av korridoralternativ. Grunnet ulik lokalisering for de tre portalene, vil portalforslaget
dimensjonert for 160 km/t medføre at noen boliger ligger i utkanten av gjeldende støysoner.
Også ved arbeid forbundet med etappeløsningen vil noen bolier få støy over grenseverdien,
mens portalforslaget dimensjonert for 200 km/t ikke gir støyoverskridelse ved noen boliger.

Ettersom det er antatt både spunte- og sprengningsarbeider, samt arbeid med løsmassetunneler
nærme boliger og andre støyfølsomme bebyggelser i anleggsperioden, vil det i en senere fase være
nødvendig å vurdere/overvåke vibrasjonsnivåer som nabobebyggelsen utsettes for.
Det forutsettes at arbeidene hovedsakelig foregår på dag og/eller kveldstid. For arbeid i tunneler
forutsettes det at gjelder støygrenser overholdes. Spesielt må tunnelvifter støydempes for å unngå
overskridelser av støygrenser mot nabolaget
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MULIGHETER FOR STØYREDUSERENDE /
FORMILDENDE TILTAK

Det er en god regel å alltid sende ut varselbrev til alle eiere av de støyfølsomme bebyggelsene som
befinner seg i området. Ulemper som berørte naboer opplever ved bygg- og anleggsaktiviteter kan
ofte reduseres ved at anleggsansvarlig har en åpen dialog med naboer og lokale myndigheter.
Fremdriften glir lettere når alle parter vet hva som er i vente, spesielt når bransjen kan vise til et
allment og godt dokumentert beslutningsgrunnlag. Det anbefales derfor at de beboerne i de berørte
boligene varsles om arbeidet før dette starter. Hva varslingen bør inneholde er godt beskrevet i
“Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” T-1442.

8.2

Midlertidig støyskjerming

Bruk av midlertidige støyskjermer kan gi god støyreduksjon for utsatte støyfølsomme bygg. Alternativt
er det også gunstig å bruke overskuddsmasser til å etablere midlertidige støyvoller. Et viktig kriterium
for effektiv støyskjerming er blokkering av siktlinje mellom kilde og mottaker, samt at skjermen/vollen
plasseres så nærme kilde eller mottaker som mulig. En støyskjerm vil f.eks ha liten eller ingen effekt
dersom den plasseres midt mellom kilde og mottaker dersom avstanden mellom disse er stor.

8.3

Støysvake anleggsmaskiner

Generelt bør entreprenøren sørge for å benytte de mest støysvake anleggsmaskinene tilgjengelig.
Tabell 2 viser antatt lydeffektnivå for de forskjellige støykildene i beregningsmodellen. Disse er hentet
fra erfaringstall/tidligere målinger. Lydeffektnivåer er som regel tilgjengelig gjennom leverandøren av
anleggsmaskinene og det bør påse at støy fra de enkelte anleggsmaskinene ikke overskrider nivåer i
Tabell 2.

8.4

Drift

Massehåndtering i forbindelse med tunneldriving må i så liten grad som mulig utføres i dagen. Også
turtallregulering av tunnelviftene kan bidra til å minske støyutbredelsen.
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