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1 SAMMENDRAG
Rapporten er revidert etter utleggelse til offentlig ettersyn. Første revisjon i august 2016 omfattet en
utvidelse av strekningen som er støyberegnet til gjeldende parsellslutt i Kobbervikdalen.
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. 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. Det er
også avklart at sporområdet til dagens Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk.
Framtidig arealbruk er ikke avklart.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon 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.
Det er utført vurderinger av konsekvenser for støy og vibrasjoner i driftsfasen for alternative korridorer
for ny dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen. Det er beregnet støy for alle
aktuelle korridorer, og også for dagens trase med dagens trafikk, som sammenligningsgrunnlag.
Dagens situasjon har mye mindre togmengde / færre togpasseringer enn alle fremtidige traseer som
er utredet. Antall støyutsatte boliger for dagens situasjon er derfor ikke direkte sammenlignbar med
alternativene for de nye traseene.
Hovedhensikten med beregningene er å synliggjøre forskjellene mellom de ulike alternativene.
Støyberegningene er presentert i støysonekart og i tillegg er det angitt ca antall støyberørte boliger for
hvert alternativ. For nye linjer er det lagt inn støyskjermer på alle broene ellers er støyskjermingstiltak
ikke lagt inn i beregningene i denne fasen. Langsgående skjermer og andre støyreduserende tiltak vil
bli implementert i senere planfaser. Strukturlyd og vibrasjoner er vurdert på et overordnet nivå.
Det er utført beregninger av ekvivalent støynivå Lden og maksimalt støynivå Lmaks for de aktuelle strekningene. Maksimalnivåene viser seg ikke å være dimensjonerende for støysonene i dette tilfellet. Det
er dermed Lden som er utredet videre i denne rapporten.
Tabell A: En oversikt over totalt antall boenheter med lydnivå over nedre grense for gul sone for de
ulike alternativene. Det er også vist antall boenheter i tilsvarende område for dagens situasjon.
Boenheter

Alternativ
Vest for Nybyen Over
Vest for Nybyen Under
Vest for Nybyen Under samlet
Sundland Øst
Sundland Vest
Pukerud
Kobbervikdalen 200km/t **)
Kobbervikdalen 160km/t **)

Fremtidig situasjon,
trafikk for prognose år 2030 *)
1320
1300
1300
1310
1310
1430
ca 44
ca 23

Dagens situasjon
med dagens trafikkmengde
1000
1000
1000
1000
1000
1000
ca 20
ca 20

*) For ny bane er det ikke beregnet med støyskjermer langs jernbanesporene, kun på broer. Antallet støyutsatte
boliger forventes å bli redusert vesentlig i forhold til dagens situasjon i senere planfase når skjerming langs nytt
spor implementeres.
**) Kobbervikdalen, etappeløsning 160-200 km/t (vurderes på bakgrunn av beregninger for
200 km/t og 160 km/t)
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Støyberegningene viser at alle de nye korridorene vil gi noe større støybelastning enn dagens
jernbane med dagens trafikk. Grunnen til økt støybelastning i fremtidig situasjon er økt trafikkmengde
og at det for ny bane forutsettes at det også vil bli godstrafikk på Vestfoldbanen. En sammenligning
med dagens situasjon er ikke helt relevant, men sier allikevel noe om forventet støysituasjon i
fremtiden. Med støyskjermingstiltak vil dette bildet endre seg, og antall støyberørte vil reduseres.
Beregningsresultatene er ment som underlag for vurdering av støykonsekvensen for de ulike
alternativ, og en innbyrdes rangering mellom alternativene.
Korridoren for Vest for Nybyen, under og under samlet, vil ifølge beregningsresultatene gi færrest
støyutsatte boliger.. Pukerud-alternativet vil gi flest støyutsatte boliger på grunn av at den nye
Vestfoldbanen i dette tilfellet vil følge eksisterende Sørlandsbane et godt stykke lenger vestover, forbi
Gulskogen stasjon, før banen dukker ned i terrenget og inn i kulvert og senere tunnel. Det er i dag
både en del næringsbebyggelse og boligbebyggelse på denne strekningen. Bebyggelsen er også i
dag støyutsatt, men etter utbyggingen øker trafikkmengden og støykotene vil bre seg utover et større
område. Dette gir flere støyutsatte boliger enn i dag, og også en økning av lydnivået for de boligene
som ligger nærmest jernbanen. Gulskogen bo- og service senter ligger på grensen mellom gul og hvit
støysone for fremtidig situasjon, men det meste av bygningsmassen er i hvit støysone.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for valgt korridor vil støyskjerming langs jernbanesporet bli nærmere detaljert. Plassering og høyde av skjermer optimaliseres for at antall støyutsatte
boliger skal bli mindre og at lydnivået utenfor de mest støyutsatte boligene reduseres skal bli
akseptable.
I opptellingen av støyutsatte boenhetene som er vist i tabell A er det forutsatt at det ikke vil bli togtrafikk på dagens jernbanespor når ny trase er åpnet.
Det er ikke kjent at det er vesentlige vibrasjonsproblemer eller strukturlyd langs dagens jernbanetraséer, hverken langs Vestfoldbanen eller langs Sørlandsbanen i dette området. Det anses derfor for
lite sannsynlig at en ny bane vil medføre vibrasjoner eller strukturlyd over gjeldende grenseverdier.
Det er likevel gjennomført en overordnet vurdering av mulig overskridelse av vibrasjonsnivå, basert på
grunnforhold og avstand til nærmeste bebyggelse for de ulike korridoralternativene. Dette er forhold
som må vurderes nærmere i reguleringsfasen når endelig trasé er valgt.
Tabell B: En oversikt over totalt antall boenheter som muligens kan utsettes for vibrasjoner eller
strukturlyd fra fremtidig togtrafikk uten tiltak.
Mulig antall boliger
Alternativ
Utsatt for vibrasjoner
Utsatt for strukturlyd
Vest for Nybyen over
15
4
Vest for Nybyen under
15
6
Vest for Nybyen under samlet
15
5
Sundland øst
30
2
Sundland vest
5
20
Pukerud
0
0
Kobbervikdalen 200km/t
30
3
Kobbervikdalen 160km/t
25
3
Konsekvens i forhold til vibrasjoner og strukturlyd
Når det gjelder vibrasjoner er det Sundland Øst som utpeker seg som den korridoren med flest boliger
som kan tenkes å bli utsatt for vibrasjonsnivåer over grenseverdien. Når det gjelder strukturlyd er det
Sundland Vest som utpeker seg som den korridoren med flest boliger med mulighet for strukturlydnivå
over grenseverdien. Det er knyttet relativt stor usikkerhet til disse vurderingene. Høyst sannsynlig vil
vibrasjoner og strukturlyd være et minimalt problem for alle alternativene når tiltaket er implementert.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

Side:

6 av 28

Dato:

23.11.2016

FAGRAPPORT STØY OG
VIBRASJONER I DRIFTSFASEN

Kostnadskonsekvens, lokale støytiltak
Kostnadsmessig skiller også Pukerud-alternativet ut som det alternativet med størst konsekvens.
Overslagsmessig vil støytiltak for dette alternativet kunne beløpe seg til ca 395 millioner. Det er
ca 20-25 millioner mer enn de andre alternativene. Vest for Nybyen, under og under samlet, kommer
også best ut kostnadsmessig med et overslagsmessig beløp på ca 370 millioner. reduseres
kostnadene for lokale støytiltak tilsvarende.
Det vil bli vurdert støyskjermingstiltak langs toglinjene i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplanen. Antall støyutsatte boliger forventes da å bli vesentlig mindre. Tiltak vil bli gjort etter
lover og forskrifter.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

Side:

7 av 28

Dato:

23.11.2016

FAGRAPPORT STØY OG
VIBRASJONER I DRIFTSFASEN

2 INNLEDNING
2.1

Hensikt

Denne rapporten beskriver vurderinger av konsekvenser for støy og vibrasjoner i driftsfasen for
alternative korridorer for ny dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen. Prosjektet
er nærmere beskrevet i kapittel 2.2. Det er beregnet støy for alle aktuelle korridorer, og også for
dagens trasé med dagens trafikk, som sammenligningsgrunnlag.
Hovedhensikten med beregningene er å synliggjøre forskjellene mellom de ulike alternativene.
Støyberegningene er presentert i støysonekart i tillegg til at det er angitt ca antall støyberørte boliger
for hvert alternativ. For nye linjer er det lagt inn støyskjermer på alle broene, ellers er
støyskjermingstiltak ikke lagt inn i beregningene i denne fasen. Strukturlyd og vibrasjoner er vurdert på
et overordnet nivå.

2.2

Beskrivelse av prosjektet

I 2012 ble det utarbeidet en konseptvalgutredning for InterCity-strekningene (KVU IC) etter mandat fra
Samferdselsdepartementet. I Drammen ble det foreslått en trasé i en korridor mellom Nybyen og
Strøm-morenen med tunnel gjennom Strømsåsen til Kobbervikdalen.
Det er et definert mål i Nasjonal transportplan 2014-2023, at det skal være sammenhengende
dobbeltspor nord for Tønsberg i 2024. For å få til dette har Jernbaneverket igangsatt arbeid med
kommunedelplan for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen.
Kommunedelplanen med konsekvensutredning omfatter nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen på
strekningen Drammen stasjon – Kobbervikdalen. Kommunedelplanen inkluderer også nytt dobbeltspor
mellom Drammen og Gulskogen stasjon. Begge stasjonene forutsettes ombygd som følge av tiltaket.
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Utredningskorridorer

2.3.1 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. 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.

2.3.2 Avgrening for Vestfoldbanen fra bysiden
Figuren på neste side viser utredningskorridorene. De foreslåtte avgreningene på bysiden har fått
benevnelsene Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og Pukerud.
For å bedre trafikkavviklingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, skal det forutsettes planskilt
kryssing mellom de to banene vest for Drammen stasjon.
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Figur 1: Alternative korridorer for nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen
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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 da det er dypt til berg. Det er
utredet en løsning med løsmassetunnel for å begrense inngrepene. Konsekvenser av åpen byggegrop
vurderes også. Eksisterende infrastruktur som veger og GS-veger blir også berørt i anleggsperioden.
En løsning med Vestfoldbanen i kulvert under Sørlandsbanen i denne korridoren, vil blant annet være
i konflikt med planlagt ny Tilfartsvei vest. Dette fordi veg og bane vil komme i høydekonflikt i et ellers
trangt område med begrensede muligheter. Kulvertløsning for Vestfoldbanen er derfor ikke utredet.

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.
Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen er ikke utredet ikke i denne korridoren. Konsekvensene av
bru og bane på terreng er vurdert å være for store både i forhold til eksisterende og fremtidig
situasjon.
Korridor Pukerud
I henhold til vedtaket i formannskapet (sak 42/2015, pkt. 1), vil det bli 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 ikke 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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2.3.3 Tunnelstrekningene
Det er utredet flere ulike tunneltraseer 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 tilsluttes eksisterende dobbeltspor. 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 vurdert en etappeløsning der det først etableres en trasé for 160 km/t,
men der det tilrettelegges for en senere ombygging til 200 km/t.
For alle fire tunnelkorridorer er det mulig å gjennomføre tunnelarbeidene i løpet av 3 år med bruk av
konvensjonell drivemetode. For alle tunnelkorridorene er anbefalt tunnelløsning dobbeltsporet tunnel
med rømningstunnel for hver 1000 m. For korridor Pukerud gjøres nærmere vurderinger av
byggetiden ved bruk av TBM (tunnelboremaskin).
For korridorene Vest for Nybyen og Sundland øst er det foreslått at tunnelen drives fra 2 tverrslag,
samt fra sørenden. For Sundland vest er det i tillegg til drift fra to tverrslag også forutsatt å drive
tunnelen både fra nord- og sørenden. For korridor Pukerud drives det fra 3 tverrslag, samt fra endene.
Konsekvenser knyttet til anleggsområder ved tunnelendene, omfattes av dagsonene for hver korridor.

2.3.4 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. Som beskrevet i avsnitt 2.3.3 er det tre påhuggsområder i
Kobbervikdalen.

2.3.5 Dagens Vestfoldbane
Framtidig arealbruk av sporområdet til dagens Vestfoldbane er ikke avklart. Arealet vil bli frigitt når nytt
dobbeltspor er tatt i bruk.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

Side:

12 av 28

Dato:

23.11.2016

FAGRAPPORT STØY OG
VIBRASJONER I DRIFTSFASEN

3 GRENSEVERDIER
3.1

Utendørs støy: T-1442

Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 [1],
legges til grunn for vurdering av støy fra jernbane.
I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner:


Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny
støyfølsom bebyggelse skal unngås.



Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak
gir tilfredsstillende støyforhold.

Retningslinjens kriterier for soneinndeling er gjengitt i tabell 1.

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling iht. T-1442
Gul sone
Utendørs støynivå
Støykilde
Utendørs støynivå
i nattperioden

Rød sone
Utendørs støynivå
Utendørs støynivå
i nattperioden

kl. 23 – 07

Bane

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

kl. 23 – 07

Lden 68 dBA

L5AF 90 dB

Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB ekstra
tillegg på henholdsvis kveld og natt. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5
% av hendelser. For at kravet på maksimalt støynivå på natt skal være relevant kreves at det skjer
minst 10 stk. støyhendelser per natt som overskrider grenseverdien [1].

3.2

Vibrasjoner

Anbefalt grenseverdi for vibrasjoner i bolig er angitt i Norsk Standard NS 8176 «Vibrasjoner og støt –
Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning
på mennesker» [2]. Klasse C tilsvarer anbefalt grenseverdi for vibrasjoner i nye boliger og i forbindelse
med planlegging av bygging av nye samferdselsanlegg.
Tabell 2: Grenseverdi for veid hastighet, Vw,95, iht NS 8176.

3.3

Type rom og støykilde

Målestørrelse

Vibrasjonsnivå
veid hastighet
Klasse C

I oppholds og soverom for boliger som er utsatt
for vibrasjoner fra landbasert samferdsel

Vw,95

0,3 mm/s

Strukturlyd

En oversikt over akustiske krav som blant annet omfatter innendørs lydforhold og støynivå er angitt i
Norsk Standard NS 8175:2012 «Lydforhold i Bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper» [3].
Hvor klasse C oppfyller minste kravet i henhold til byggeforskriftene.
Kravet til strukturlyd gjelder for trafikk i kulvert og tunneler, og er hentet fra kapittel 6.5 Innendørs
lydnivå fra utendørs lydkilder, i NS 8175.
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Tabell 3: Grenseverdi for lydnivå fra strukturlyd iht. NS 8175

Type rom og støykilde

Målestørrelse

I oppholds og soverom fra trafikk i kulvert og tunnel

Lp,AF,max

I soverom fra utendørs lydkilder, samlet for luftlyd og
strukturlyd, gjelder for dagsoner

Lp,AF,max
Natt, kl 23-07

Lydnivå
Klasse C

32 dB
45 dB
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4 BEREGNINGSFORUTSETNINGER
4.1

Kartgrunnlag og metode

Beregninger av utendørs støynivå fra jernbane er utført med utgangspunkt i 3D-kartgrunnlag både for
dagens situasjon, det vil si dagens banegeometri og dagens trafikk, og for ulike alternativer for ferdig
utbygget jernbane med fremtidig trafikk. For fremtidig utbygget situasjon er det utført støyberegninger
for følgende alternativer:










Vest for Nybyen, over
Vest for Nybyen, under
Vest for Nybyen, under samlet
Sundland Øst
Sundland Vest
Pukerud
Kobbervikdalen 200 km/t
Kobbervikdalen 160 km/t
Kobbervikdalen, etappeløsning 160-200 km/t (vurdert på bakgrunn av beregninger for
200 km/t og 160 km/t)

Trafikktall for ferdig utbygget Vestfoldbane er hentet fra Konseptdokumentet for IC-strekningene.
Beregningene er gjennomført med støykartleggingsprogrammet Cadna/A versjon 4.5 og er i henhold
til nordisk metode for skinnegående trafikk.
Det er utarbeidet støysonekart for de ulike alternativene basert på beregninger i en høyde 4 m over
terreng, iht. T-1442/2012.

4.2

Trafikktall og hastigheter

Trafikkmengder og døgnfordeling for dagens situasjon er hentet fra Jernbaneverkets grafiske
rutetabeller [4] og hastigheter for dagens situasjon er hentet fra Jernbaneverkets kartinnsyn [5], samt
løfteskjema mottatt fra Jernbaneverket. Trafikktall og døgnfordeling for fremtidig situasjon er basert
Jernbaneverkets planlegging av rutekonseptet for 2028 (R2027) og Konseptdokument for ICstrekningene, det er antatt at all rushtidstrafikk foregår på dagtid. Prognoseåret for fremtidig situasjon
etter ferdigstilt utbygging er år 2030. I tabell 4 og 5 nedenfor vises antall passeringer av ulike togtyper
fordelt på dag, kveld og natt på de ulike banene per retning. Det vil si at for totalt antall togpasseringer
så dobles tallet. Det er vist tall for henholdsvis dagens- og fremtidig situasjon.
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Tabell 4: Antall passeringer av ulike togtyper fordelt på dag, kveld og natt på de ulike banene per
retning. Trafikktallene gjelder for dagens situasjon.
Sørlandsbanen/
Ved Drammen
Vestfoldbanen
Drammensbanen fra Drammen
stasjon
stasjon til forbi Gulskogen

Dagens

Regiontog, FLIRT
Dag
Kveld
Natt
Regiontog, Type 70
Dag
Kveld
Natt
Fjerntog, N-pass EL
Dag
Kveld
Natt
Godstog, N-Goods
EL
Dag
Kveld
Natt

98
32
24

12
4
3

13,5
4,5
5,5

1
0
2

1
0
2

-

8
2
3

-

8
2
3
Fra Drammen
stasjon til
Sundland
5,5
2
2,5

5,5
2
2,5

-

Fra Sundland
til forbi
Gulskogen
5
3
2,5

Tabell 5: Antall passeringer av ulike togtyper fordelt på dag, kveld og natt på de ulike banene per
retning. Trafikktallene gjelder for prognoseår 2030.
Sørlandsbanen/
Ved Drammen
Vestfoldbanen
Drammensbanen fra
Sørlandsbanen
stasjon
Drammen stasjon tom.
vest for
Gulskogen stasjon
Gulskogen
stasjon
Regiontog, FLIRT
Toglengde 211m
Dag
114
48
66
24
Kveld
36
16
20
8
Natt
36
16
20
8
Fjerntog, N-pass EL
Toglengde 261m
Dag
7,5
7,5
7,5
Kveld
2
2
2
Natt
2
2
2
Godstog, N-Goods
EL
Toglengde 450m
Dag
21
0
21
21
Kveld
8
0
8
8
Natt
8
2
8
8

Fremtidig

Toghastigheter som er benyttet i beregningene for de ulike delstrekningene i de ulike alternativene er
vist i tabell 6- tabell 13. Det er benyttet skiltet hastighet for delstrekningene. Unntaket er ved Drammen
stasjon der det er benyttet en hastighet på 60 km/t i stedet for skiltet hastighet 40 km/t, etter avtale
med Jernbaneverket. Dette er for å ta høyde for støyeksitasjon som kommer fra akselerasjon og
bremsing i forbindelse med start og stopp. Det er skiltet relativt høye hastigheter fra Gulskogen inn
mot Drammen stasjon, så beregningene tar også her høyde for mulig støybidrag fra oppbremsing og
akselerasjon.
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Tabell 6: En oversikt over hastigheter på de ulike delstrekningene for dagens situasjon.

Dagens situasjon
Strekning
Stasjonsområdet: Drammen stasjon.
Vestfoldbanen: Fra Drammen stasjon til der banen går under Konnerudgata.
Vestfoldbanen: Fra der banen går under Konnerudgata, til ca 1 km nord for der
eksisterende dobbeltspor starter
Vestfoldbanen: Fra ca 1 km nord for der eksisterende dobbeltspor starter og til start
dobbeltspor
Vestfoldbanen: Fra start dobbeltspor og sørover til parsellgrense, hovedspor.
Vestfoldbanen: Fra start dobbeltspor og sørover til parsellgrense, avviksspor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Drammen stasjon t.o.m. Gulskogen stasjon
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Gulskogen stasjon og vestover til parsellgrense.
Gods på hensettingsområdet:
Godstog som ikke er gjennomgående.

Hastighet
60 km/t
60 km/t
80 km/t
160 km/t
160 km/t
100 km/t
115 km/t
130 km/t
60 km/t

Tabell 7: En oversikt over hastigheter på de ulike delstrekningene for fremtidig alternativ vest for
Nybyen over.

Alternativ Vest for Nybyen over
Strekning
Stasjonsområdet: Drammen stasjon.
Vestfoldbanen: Fra Drammen stasjon og til sporene går ned i kulvert/tunnel.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Drammen stasjon og frem til Vestfoldbanens
kryssing av Sørlandsbanen/Drammensbanen. Begge spor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Vestfoldbanens kryssing av
Sørlandsbanen/Drammensbanen og frem til Gulskogen stasjon. Hovedspor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Vestfoldbanens kryssing av
Sørlandsbanen/Drammensbanen og frem til Gulskogen stasjon. Sidespor.

Hastighet
60 km/t
60 km/t
110 km/t
130 km/t
110 km/t

Tabell 8: En oversikt over hastigheter på de ulike delstrekningene for fremtidig alternativ vest for
Nybyen under.

Alternativ Vest for Nybyen under
Strekning
Stasjonsområdet: Drammen stasjon.
Vestfoldbanen: Fra Drammen stasjon og til sporene går ned i kulvert/tunnel. Begge
spor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Drammen stasjon og frem til Vestfoldbanens
kryssing av Sørlandsbanen/Drammensbanen. Begge spor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Vestfoldbanens kryssing av
Sørlandsbanen/Drammensbanen og frem til Gulskogen stasjon. Hovedspor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Vestfoldbanens kryssing av
Sørlandsbanen/Drammensbanen og frem til Gulskogen stasjon. Sidespor.

Hastighet
60 km/t
60 km/t
110 km/t
130 km/t
110 km/t
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Tabell 9: En oversikt over hastigheter på de ulike delstrekningene for fremtidig alternativ vest for
Nybyen under samlet.

Alternativ Vest for Nybyen under samlet
Strekning
Stasjonsområdet: Drammen stasjon.
Vestfoldbanen: Fra Drammen stasjon og til sporene går ned i kulvert/tunnel. Begge
spor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Drammen stasjon og frem til
hensettingsområdet. Hovedspor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Drammen stasjon og frem til
hensettingsområdet. Sidespor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra hensettingsområdet og frem til Gulskogen
stasjon. Hovedspor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra hensettingsområdet og frem til Gulskogen
stasjon. Sidespor.

Hastighet
60 km/t
80 km/t
100 km/t
80 km/t
130 km/t
100 km/t

Tabell 10: En oversikt over hastigheter på de ulike delstrekningene for fremtidig alternativ Sundland
øst.

Alternativ Sundland øst
Strekning
Stasjonsområdet: Drammen stasjon.
Vestfoldbanen: Fra Drammen stasjon og til sporene går ned i kulvert/tunnel. Begge
spor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Drammen stasjon og frem til Gulskogen.
Hovedspor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Drammen stasjon og frem til Gulskogen.
Sidespor.

Hastighet
60 km/t
60 km/t
130 km/t
110 km/t

Tabell 11: En oversikt over hastigheter på de ulike delstrekningene for fremtidig alternativ Sundland
vest.

Alternativ Sundland vest
Strekning
Stasjonsområdet: Drammen stasjon.
Vestfoldbanen: Fra Drammen stasjon og til sporene går ned i kulvert/tunnel. Begge
spor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen: Fra Drammen stasjon og til dagens
hensettingsområde. Alle spor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen:
Ved dagens hensettingsområde frem til Gulskogen stasjon. Hovedspor.
Sørlandsbanen/Drammensbanen:
Ved dagens hensettingsområde og frem til Gulskogen stasjon. Sidespor.

Hastighet
60 km/t
80 km/t
80 km/t
130 km/t
110 km/t
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Tabell 12: En oversikt over hastigheter på de ulike delstrekningene for fremtidig alternativ Pukerud.

Alternativ Pukerud
Strekning
Stasjonsområdet: Drammen stasjon.
Vestfoldbanen/ Sørlandsbanen/Drammensbanen:
Fra Drammen stasjon til Gulskogen stasjon. Hovedspor.
Vestfoldbanen/ Sørlandsbanen/Drammensbanen:
Fra Drammen stasjon til Gulskogen stasjon. Sidespor.
Vestfoldbanen/ Sørlandsbanen/Drammensbanen:
Ved stasjonsområdet på Gulskogen. Hovedspor.
Vestfoldbanen/ Sørlandsbanen/Drammensbanen:
Ved stasjonsområdet på Gulskogen. Sidespor.
Sørlandsbanen: Vest for Gulskogen stasjon og til parsellgrense. Begge spor.
Vestfoldbanen: Fra avgreiningen i fra Sørlandsbanen og til sporene går ned i
kulvert/tunnel. Begge spor.

Hastighet
60 km/t
130 km/t
110 km/t
130 km/t
100 km/t
130 km/t
100 km/t

Tabell 13: En oversikt over hastigheter på de ulike delstrekningene for fremtidige alternativer i
Kobbervikdalen.

Alternativer i Kobbervikdalen
Strekning
Kobbervikdalen 200 km/t Vestfoldbanen: Fra tunnelmunning og sørover til
parsellgrense.
Kobbervikdalen 160 km/t Vestfoldbanen: Fra tunnelmunning og sørover til
parsellgrense.

Hastighet
200 km/t
160 km/t

Godstog
Det er tatt høyde for at dagens godstog kjører med en makshastighet på 80 km/t, noe som medfører
at godstogene i beregningene er angitt med hastighet 80 km/t der hastigheten på de andre togene
ellers er 80 km/t eller mer. I de fremtidige alternativene er makshastigheten for godstog satt til 100
km/t iht. Konseptdokument for IC-strekningene [6]. Det er videre anslått at godstogene som kjører i
prognoseåret 2030 har en støyeksitasjon tilsvarende dagens godstog.

4.3

Øvrige forutsetninger

I tillegg til eksisterende støyskjermer er det lagt inn skjermer på alle bruer i alternativene der dette er
aktuelt. Skjermene på bru har høyde 1,5 m relativt til sporet. Det benyttes skjermer med absorberende
overflate inn mot støykilden i henhold til teknisk regelverk for Jernbaneverket.
I beregningene er sporvekslere modellert ved å legge til 6 dB på støygrunnlaget til ti meter
skinnegang, iht. nordisk beregningsmetode for jernbanestøy. Antall sporvekslere ligger mellom 20-30
for de ulike alternativene.
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5 BEREGNINGSRESULTATER STØY
Det er utført beregninger av ekvivalent støynivå Lden og maksimalt støynivå Lmaks for de aktuelle
strekningene. Maksimalnivåene viser seg ikke å være dimensjonerende for støysonene i dette tilfellet.
Det er dermed Lden som er utredet videre i denne rapporten.
Dagens situasjon har mye mindre togmengde / færre togpasseringer enn alle fremtidige traseer som
er utredet. Antall støyutsatte boliger for dagens situasjon er derfor ikke direkte sammenlignbar med
alternativene for de nye traseene. I tillegg er det ikke tatt med støyskjermingstiltak for de nye traseene
annet enn langsgående skjermer på nye broer. Langsgående skjermer og andre støyreduserende
tiltak vil bli implementert i senere planfaser.
Støysonekart er beregnet for følgende situasjoner i høyde 4 meter over terreng:











Dagens situasjon
Vest for Nybyen, over
Vest for Nybyen, under
Vest for Nybyen, under samlet
Sundland Øst
Sundland Vest
Pukerud
Kobbervikdalen 200 km/t
Kobbervikdalen 160 km/t
Kobbervikdalen, etappeløsning 160-200 km/t (vurdert på bakgrunn av beregninger for
200 km/t og 160 km/t)

Støysonekartene er vist i vedlegg 1-15. En oversikt som viser ca antall støyutsatte boenheter i gul og
rød støysone for de ulike alternativene er vist i tabell 14. Dette er en grov oversikt og tallene er ment til
å gi et bilde av forholdet mellom de ulike korridoralternativene når det gjelder fremtidig støybelastning.
I senere planfaser vil det vurderes støyskjermer langs traseen og evt lokale støyskjermingstiltak. Dette
vil gi en vesentlig reduksjon i antall støyutsatte boliger. Forholdet mellom dagens situasjon og
fremtidig situasjon vil derfor endre seg ved oppdaterte beregninger i neste planfase.
Det er en vesentlig økning i antall togmeter som planlegges for fremtidig Vestfoldbane i forhold til
dagens trafikk. Det er ikke beregnet med fremtidig trafikk på dagens bane da det kapasitetsmessig
ikke er et relevant alternativ. Kun for sammenligning er det som en «teoretisk» øvelse lagt inn trafikk
for prognoseåret 2030 på en liten strekning av dagens bane, for å sjekke økningen i lydnivå og
lydutbredelse. Overslagsberegninger viser at lydnivået vil øke med 5 - 6 dB og lydutbredelsen vil bli 23 ganger lenger ut fra sporet, enn for dagnes trafikk, forutsatt tilsvarende terreng og uskjermet. Det vil
si at en evt opptelling av støyberørte bygninger langs dagens bane med trafikk tilsvarende som for
prognoseåret 2030, mest sannsynlig vil gi mer enn en dobling i støyutsatte boliger i forhold til dagens
trafikkmengde.
I vest er opptellingsområdet for de ulike alternativene avgrenset til der hvor støy fra trafikk på Vestfoldbanen i Pukerudalternativet påvirker utbredelsen av støysonene fra Sørlandsbanen/Drammensbanen.
Denne grensen gjelder for alle korridorer. I øst går grensen på østsiden av Drammen stasjon. Sør i
Kobbervikdalen går opptellingsgrensen ca 850m nord for krysning mellom dagens jernbanespor og
Fv 34 Unelsrudlina. Som sammenligningsgrunnlag for hvert av de fremtidige alternativene er det utført
opptelling i tilsvarende område for dagens situasjon. Denne sammenligningen kan leses ut av tabell
14.
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Tabell 14: Dette er en oversikt over antall boenheter som ligger i gul- og rød støysone for de ulike
alternativene. Det er også vist antall boenheter innenfor gul- og rød støysone i tilsvarende område for
dagens situasjon.
Boenheter i Gul sone
Boenheter i Rød sone
Alternativ
Fremtidig
Dagens
Fremtidig
Dagens
situasjon,
situasjon med
situasjon,
situasjon med
prognose år
dagens trafikk
prognose år
dagens trafikk
2030 *)
2030 *)
Vest for Nybyen Over
820
660
500
340
Vest for Nybyen Under
800
660
500
340
Vest for Nybyen Under samlet 800
660
500
340
Sundland Øst
810
660
500
340
Sundland Vest
810
660
500
340
Pukerud
930
660
500
340
Kobbervikdalen 200km/t
40
20
4
0
Kobbervikdalen 160km/t
20
20
3
0
*) For ny bane er det ikke beregnet med støyskjermer langs jernbanesporene, kun på bruer. Antallet støyutsatte
boliger forventes å bli redusert vesentlig i forhold til dagens situasjon når det i senere planfase utføres
beregninger med skjerming langs nytt spor.
For alle alternativer er det i tillegg til støyutsatte boliger også én institusjon som ligger på grensen mellom gul og
hvit sone.

Tabell 15 viser de samme tallene, men summert for hvert alternativ. Det vil si antall boliger med
lydnivå over nedre grense for gul sone. Tallene er ikke eksakte, men er ment å gi et sammenligningsgrunnlag for støybelastningen langs de ulike korridoralternativene. Høyre kolonne i tabellen inneholder
differanse mellom antall boliger i gul og rød sone for aktuelt alternativ i forhold til alternativet med det
laveste antall boliger i støysonene.
Tabell 15: En oversikt over totalt antall boenheter med lydnivå over nedre grense for gul støysone for
de ulike alternativ.
Boenheter
Alternativ
Fremtidig situasjon,
Differanse
trafikk for prognose år 2030 *)
målt fra laveste antall
Vest for Nybyen Over
1320
20
Vest for Nybyen Under
1300
0
Vest for Nybyen Under samlet
1300
0
Sundland Øst
1310
10
Sundland Vest
1310
10
Pukerud
1430
130
Kobbervikdalen 200km/t
ca 44
21
Kobbervikdalen 160km/t
ca 23
0
*) For ny bane er det ikke beregnet med støyskjermer langs jernbanesporene, kun på broer. Antallet støyutsatte
boliger forventes å bli redusert vesentlig i forhold til dagens situasjon i senere planfase når skjerming langs nytt
spor implementeres.

Støyberegningene viser at alle de nye korridorene vil gi noe større støybelastning enn dagens
jernbane med dagens trafikk. Dette til tross for at store deler av traseen mellom Drammen stasjon og
Kobbervikdalen vil gå i tunnel. Grunnen til at beregninger viser økt støybelastning i fremtidig situasjon
er økt trafikkmengde og at det for ny bane forutsettes at det også vil bli godstrafikk på Vestfoldbanen.
En sammenligning med dagens situasjon er derfor ikke helt relevant, men sier allikevel noe om
forventet støysituasjon i fremtiden.
Korridoren for Vest for Nybyen, under og under samlet, vil ifølge beregningsresultatene gi færrest
støyutsatte boliger, men med bakgrunn at prosjektet er i kommunedelplanfasen anses antallet boliger
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for dette alternativ ikke som en vesentlig forskjell til de andre alternativene, bortsett fra Pukerud.
Pukerud-alternativet vil gi flest støyutsatte boliger på grunn av at den nye banen i dette tilfellet vil følge
eksisterende Sørlandsbane et godt stykke lenger vestover, helt til Gulskogen stasjon, før banen
dukker ned i terrenget og inn i kulvert og senere tunnel. Det er i dag både en del næringsbebyggelse
og boligbebyggelse på denne strekningen. Bebyggelsen er også i dag støyutsatt, men på grunn av
utbyggingen øker trafikkmengden og medfører at støykotene vil bre seg over et større område. Dette
gir flere støyutsatte boliger enn i dag, og også en økning av lydnivået for de boligene som ligger
nærmest jernbanen. Gulskogen bo- og service senter ligger på grensen mellom gul og hvit støysone
for fremtidig situasjon, men det meste av bygningsmassen er i hvit støysone.
I forbindelse med senere utarbeidelse av reguleringsplan for den korridor som blir valgt vil støyskjerming langs jernbanesporet innarbeides i planen. Plassering og høyde av skjermer optimaliseres
for at antall støyutsatte boliger skal bli lavere og at lydnivået utenfor flere av de mest støyutsatte
boligene dermed vil reduseres.
I opptellingen av støyutsatte boenheter som er vist i tabell 14 og 15 er det forutsatt at det ikke vil bli
togtrafikk på dagens jernbanespor når ny trasé er åpnet.
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6 VIBRASJONER OG STRUKTURLYD
Alle alternative korridorer for ny trasé for Vestfoldbanen følger Sørlandsbanen et lite stykke vestover
fra Drammen stasjon, før avgrening sørover. Vest for Nybyen-alternativet avgrenes kun få meter vest
for dagens Vestfoldbane, mens Sundland øst og Sundland vest avgrenes henholdsvis 2-300 og 5-600
meter fra dagens Vestfoldbane. I hele dette området fra Drammen stasjon og vestover mot Gulskogen
består grunnforholdene av bløt til middels hard leire og noen felter med morene, samme grunnforhold
som under dagens eksisterende jernbanetraséer. Det er ikke kjent at det er vesentlige
vibrasjonsproblemer eller strukturlyd langs dagens jernbanetraséer, hverken langs Vestfoldbanen eller
langs Sørlandsbanen i dette området. Det anses derfor for lite sannsynlig at en ny bane vil medføre
vibrasjoner eller strukturlyd over gjeldende grenseverdier.
Det er en morenerygg nær Smithestrøm gård og som strekker seg opp mot Strømsåsen. Korridorene
for alternativ Vest for Nybyen og Sundland øst vil komme i berøring med denne moreneryggen.
Korridoren for Sundland vest vil hovedsakelig ligge på bløt til middels hard leire, helt fra avgreningen
fra Sørlandsbanen og til tunnelpåhugget i fjell. Ved avgreningen for Pukerud-alternativet vest for
Gulskogen, vil banen ligge på bløt til middels hard leire, men det er morenemasser i grunnen fra
området der terrenget stiger mot Strømsåsen.

6.1

Vibrasjoner

Det er gjennomført en overordnet vurdering av mulig overskridelse av vibrasjonsnivå, basert på
grunnforhold og avstand til nærmeste bebyggelse for de ulike korridoralternativene. Dette er forhold
som må vurderes nærmere i reguleringsfasen når endelig trase er valgt.
Vibrasjonsnivået vil variere med grunnforholdene, myk grunn som bløt leire vil kunne gi høyere
vibrasjonsnivå enn silt- og sandholdig grunn. Videre vil økende hastighet gi økende vibrasjonsnivå,
mens vibrasjonsnivået avtar med økende avstand fra spor til bygning.
Det er forutsett middels hard til bløt leire for alle korridorene. Utbredelsen av vibrasjoner vil variere
siden hastigheten ikke er lik for de ulike korridorene. For Vest for Nybyen-alternativene er hastigheten
satt til 60 km/t, her antas det en mulig overskridelse av vibrasjonsnivået i inntil 30 meter fra sporet. For
Sundland øst og Sundland vest er hastigheten 80 km/t, her er det anslått en mulig overskridelse av
vibrasjonsnivåer i inntil 40 meter fra sporet. For Pukerud-alternativet er hastigheten satt til 100 km/t,
her anslås mulig overskridelse av vibrasjonsnivået i en avstand på inntil 50 meter.
En grov oversikt over antall vibrasjonsutsatte boliger for hver korridor er vist i tabellen nedenfor. Det er
kun talt opp boliger langs avgreining for ny Vestfoldbane. Tallene er kun ment som en indikator på
antall hus som muligens kan være utsatt for vibrasjoner. Langs Drammensbanen/Sørlandsbanen fra
Drammen stasjon og videre vestover forbi Gulskogen er det i dag ikke kjente problemer knyttet til
vibrasjoner fra jernbanen, og det antas derfor at dette ikke vil bli et problem etter ferdigstilt ICutbygging. Eventuelle vibrasjonsutsatte boliger i dette området er derfor ikke tatt med i tabell 16.
Tabell 16: En oversikt over antall boenheter som kan være vibrasjonsutsatt.
Bløt til middels hard grunn
Alternativ
Boenheter fremtidig situasjon
Vest for Nybyen over
15
Vest for Nybyen under
15
Vest for Nybyen under samlet
15
Sundland øst
30
Sundland vest
5
Pukerud
0
Kobbervikdalen 200km/t
30
Kobbervikdalen 160km/t
25

Oversikten i tabell 16 viser ca antall boliger som kan være utsatt for vibrasjonsnivået over
grenseverdien uten at tiltak er implementert. Tallene er usikre, og resultatet vil variere etter hvor den
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endelige traseen vil gå innenfor aktuell korridor. Selv om det er noen variasjoner mellom alternativene
er det likevel forholdsvis beskjedne antall for alle alternativ.
Ut fra tabell 16 er det Sundland Øst som utpeker seg som den korridoren med flest mulig
vibrasjonsutsatte boliger. Det kan også være noen vibrasjonsutsatte boliger langs korridoren for Vest
for Nybyen, både over, under og under samlet. For Sundland vest alternativet er det registret fem
boliger innenfor mulig vibrasjonsutsatt område, i en senere planfase må dette sjekkes ut nærmere, og
vibrasjonsproblematikken må også vurderes i forhold til en utbygging av Sundlandsområdet.
Korridoren for Pukerud ligger såpass langt unna eksisterende boligbebyggelse at det ikke anses som
sannsynlig at det vil være problemer i forhold til vibrasjoner i dette området, dette må vurderes
nærmere ved evt utbygging av nytt boligområde. Ved evt planlegging av utbygging av områdene
nærmere jernbanen må vibrasjonsnivået vurderes i forhold til nye planer.

6.2

Strukturlyd

Det er gjennomført en overordnet vurdering av mulig overskridelse av grenseverdien for strukturstøy,
basert på grunnforhold og avstand til nærmeste bebyggelse for de ulke korridoralternativene. Det er
kun boliger som ikke er berørt av luftlyd som er talt opp i denne oversikten, dvs ikke boliger langs
dagstrekninger. Dette er forhold som må vurderes nærmere i reguleringsfasen når endelig trasé er
valgt.
Når det gjelder strukturlyd vil boliger fundamentert på fjell være mest utsatt, mens for boliger på
løsmasser er det bløt leire som kan gi de høyeste strukturlydnivåene, som en følge av høyest
vibrasjonsnivå.
Basert på tidligere erfaringer er det antatt at grenseverdien for strukturlyd i bolig kan overskrides i en
avstand på inntil 80-90 meter fra sporet ved fjellgrunn. For bygning på løsmasser antas det at
strukturlydnivået vil kunne overskrides i en avstand på inntil 40 meter ved bløt leire og 20 meter for
områder med helt eller delvis morenemasser.
En grov oversikt over antall boliger som kan være utsatt for strukturlyd over grenseverdien uten tiltak
er vist i tabellen nedenfor, for hver korridor. Det er kun talt opp boliger langs avgreining for ny
Vestfoldbane. Tallene er usikre og kun ment som en indikator på antall hus som muligens kan være
utsatt for strukturlyd. Langs Drammensbanen/Sørlandsbanen fra Drammen stasjon og videre vestover
forbi Gulskogen er det i dag ikke kjente problemer knyttet til strukturlyd fra jernbanen, og det antas
derfor at dette ikke vil bli et problem etter ferdigstilt IC-utbygging. Eventuelle strukturlydutsatte boliger i
dette området er derfor ikke tatt med i tabell 17, men bør undersøkes nærmere i en senere planfase.
Tabell 17: En oversikt over antall boenheter som kan være utsatt for strukturlyd over grenseverdien.
Fjell
Løsmasser
Alternativ
Boenheter fremtidig situasjon
Boenheter fremtidig situasjon
Vest for Nybyen Over
0
4
Vest for Nybyen Under
0
6
Vest for Nybyen Under samlet
0
5
Sundland Øst
0
2
Sundland Vest
20
0
Pukerud
0
0
Kobbervikdalen 200km/t
3
0
Kobbervikdalen 160km/t
3
0
Oversikten i tabell 17 viser ca antall boliger som kan være utsatt for strukturlyd over grenseverdien
uten tiltak. Dette må undersøkes nærmere i senere planfase, og resultatet vil variere etter hvor den
endelige traseen vil gå innenfor aktuell korridor. Selv om det er noen variasjoner mellom alternativene
er det likevel forholdsvis beskjedne antall for alle alternativ.
Ut fra tabell 17 er det Sundland Vest som utpeker seg som den korridoren med flest boliger som
muligens kan være utsatt for strukturlyd, det er her snakk om boliger fundamentert på bart fjell oppe i
Strømsåsen. For Sundland Øst er det registrert 2 mulig strukturlydutsatte boliger nede på
Sundlandsområdet, men her er sannsynligheten forholdsvis liten. I en senere planfase må dette
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sjekkes ut nærmere også med tanke på ny planlagt utbygging av Sundlandsområdet. Det kan også
være noen strukturlydutsatte boliger langs korridoren for Vest for Nybyen, både over, under og under
samlet, i det vestlige området av Nybyen, for disse alternativene er fjelloverdekningen så pass stor at
det ikke anses som sannsynlig med strukturlydutsatte boliger oppe i Strømsåen. Korridoren for
Pukerud ligger såpass langt unna eksisterende boligbebyggelse at det ikke anses som sannsynlig at
det vil være problemer i forhold til strukturlyd i dette området. Ved evt planlegging av utbygging av
områdene nærmere jernbanen må strukturlydnivået vurderes i forhold til nye planer.
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7 VURDERING AV STØYREDUSERENDE TILTAK
I støyberegningene for nye alternativ er det lagt inn støyskjermer på broene. I senere planfaser vil det
også være aktuelt å vurdere støyskjermer langs andre dagsoner. Siden det på dette stadiet vurderes
korridorer og trasé ikke er fastsatt, har detaljert vurdering av støyskjermer liten verdi.
For å vurdere støybelastningen fra den enkelte korridor i forhold til hverandre, er det da den
uskjermede situasjonen som sammenlignes.
Antall støyutsatte boliger, dette gjelder spesielt eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, vil med stor
sannsynlighet kunne reduseres vesentlig ved bruk av støyskjermer langs banen.
I en senere planfase vil det være aktuelt å vurdere langsgående støyskjermer langs ny bane. For
boliger hvor lydnivået overskrider nedre grense for gul sone på L den ≥ 58 dB, selv ved bruk av
langsgående støyskjermer, eller for områder hvor skjerming ikke er aktuelt, vil bruk av lokale
støyskjermer for uteplasser måtte vurderes. Det samme gjelder vurdering av behov for
støyreduserende tiltak i fasade. Støyreduserende tiltak i fasade fastsettes på bakgrunn av befaring i
den enkelte bolig og beregning av innendørs lydnivå og utføres vanligvis i byggeplanfasen.

7.1

Kostnadsoverslag

Det er utarbeidet et grovt kostnadsoverslag for lokale støyskjermer og støyreduserende fasadetiltak.
Disse tallene er basert på oversikten over støyutsatte boenheter i tabell 14. Ved bruk av langsgående
støyskjermer vil behovet for lokale støyskjermer og fasadetiltak kunne reduseres. En stor andel av
kostnadene nedenfor kan derfor benyttes til langsgående skjermingstiltak. Normalt vil totale kostnader
for støytiltak reduseres om det er mulig å benytte et vesentlig omfang av langsgående støyskjermer
isteden for lokale tiltak, det kan derfor forventes at kostnadstallene reduseres i senere planfaser.
Denne tabellen er ment for å gi en oversikt over forholdsmessige kostnader for sammenligning av
alternativer og er ikke egnet som budsjetteringstall.
Det er ikke tatt med kostnad for vibrasjonsisolering eller isolering mot strukturlyd, da behovet for dette
foreløpig er svært usikkert.
Tabell 18: En grov oversikt over kostnader for lokale støytiltak, beløp i kroner.
Alternativ

Vest for Nybyen Over
Vest for Nybyen Under
Vest for Nybyen Under samlet
Sundland Øst
Sundland Vest
Pukerud
Kobbervikdalen 200km/t
Kobbervikdalen 160km/t

Lokale støyskjermer og
fasadetiltak
[NOK]
375 000 000
370 000 000
370 000 000
375 000 000
373 000 000
395 000 000
9 000 000
5 000 000
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8 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENS
Figur 2 under viser skala for sammenstilling av konsekvenser som benyttes i senere avsnitt.
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Figur 2: Skala for vurdering av konsekvenser

8.1

Korridorer

Ved oppsummering av samlet vekting er «Støy i driftsfasen» vurdert som hovedbidraget og vektet i
henhold til det.
Tabell 19: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Drammen
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen
Nybyen
Nybyen
øst
over
under
under
samlet
Støy i driftsfasen
----Mulige vibrasjoner i
-driftsfasen
Mulig strukturlyd i
driftsfasen
Kostnader støytiltak
0
0
- - /- - /-Samlet konsekvens
-3
1
1
5
Rangering

Sundland
vest

Pukerud

-0

--0

--

0

-

--

-3

--6

For alternativene i Kobbervikdalen er det sammelignet med delstrekningen på Drammenssiden av
Strømsåsen, relativt små konsekvenser for alle alternativ. Det er ingen vesentlige forskjeller for
hverken støy, strukturlyd eller vibrasjoner for de to alternativene.

Støykonsekvens i driftsfasen
Beregningsresultatene for fremtidig situasjon viser her flere støyutsatte enn for dagens situasjon. Med
støyskjermingstiltak vil dette bildet endre seg, og antall støyberørte vil reduseres.
Beregningsresultatene er ment som underlag for vurdering av støykonsekvensen for de ulike
alternativ, og en innbyrdes rangering mellom alternativene.
Pukerud-alternativet skiller seg klart ut med størst støykonsekvens. Med en økning i antall støyutsatte
boliger på ca 130 i forhold til alternativet Vest for Nybyen, under og under samlet, som har det laveste
beregnede antallet støyutsatte boliger, og Vest for Nybyen, over, med en økning på 20 støyutsatte
boliger i forhold. I Kobbervikdalen er det beregnet 23 støyutsatte boliger for alternativet med 160 km/t
og 44 støyutsatte boliger for alternativ 200 km/t, det vil si en differanse på 21 boliger mellom minst og
størst støykonsekvens.
Fremtidig situasjon er beregnet for ny bane uten støyskjermer langs jernbanesporene, det er kun tatt
med skjermer på bruer. Antallet støyutsatte boliger forventes å bli redusert vesentlig i forhold til
dagens situasjon ved / for utredning i senere planfase når skjerming langs nytt spor implementeres.
Alle boliger med utendørs lydnivå over gjeldende grenseverdi etter implementering av langsgående
skjermingstiltak vil bli vurdert med tanke på støyreduserende fasadetiltak. Etter gjennomførte støytiltak
forventes det at tilnærmet ingen boliger skal ha innendørs lydnivå over gjeldende grenseverdi.
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Kostnadskonsekvens, lokale støytiltak
Kostnadsmessig skiller også Pukerud-alternativet seg ut som det alternativet med størst konsekvens.
Overslagsmessig vil støytiltak for dette alternativet kunne beløpe seg til ca 395 millioner. Det er
ca 20-25 millioner mer enn de andre alternativene. Vest for Nybyen, under og under samlet, kommer
også best ut kostnadsmessig med et overslagsmessig beløp på ca 370 millioner. Dette henger klart
sammen med antall støyutsatte boliger, dvs at ved et høyt antall støyutsatte boliger er det et stort
antall som må tilbys fasadetiltak og lokale støyskjermer. Reduseres antall støyutsatte boliger
reduseres kostnadene for lokale støytiltak tilsvarende. I forbindelse med vektinging i tabell 19 er det
valgt å sette konsekvens «0» på alternativ med lavest kostnad og så rangere de andre alternativene i
forhold til dette.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen vil det bli vurdert støyskjermingstiltak langs
toglinjene. Antall støyutsatte boliger forventes da å bli vesentlig mindre. Kostnader for støyskjermer
langs linjene kan sannsynligvis dekkes inn av kostnadene som spares i forhold til antall støyutsatte
boliger som trenger fasadetiltak.
Konsekvens i forhold til vibrasjoner og strukturlyd
Når det gjelder vibrasjoner og strukturlyd er det Sundland Øst og Sundland Vest som utpeker seg som
korridorene med henholdsvis flest mulig vibrasjonsutsatte og strukturstøyutsatte boliger. Det er knyttet
relativt stor usikkerhet til disse vurderingene. Høyst sannsynlig vil vibrasjoner og strukturlyd være et
minimalt problem for alle alternativene.
Det er for korridor Sundland Øst registrert ca 30 boliger som muligens kan være utsatt for vibrasjoner,
mens for de andre alternativene er antallet halvert eller mer enn det. Når det gjelder vibrasjoner
kommer Pukerud-alternativet best ut, da det anses ikke som sannsynlig at det vil være problemer i
forhold til vibrasjoner i dette området.
I forhold til strukturlyd er det Sundland Vest som utpeker seg som korridoren med flest mulig
strukturstøyutsatte boliger, med 20 registrerte boliger. De tre alternativene Vest for Nybyen er
forholdsvis like med 4-6 registrerte boliger i det aktuelle området. Pukerud-alternativet kommer best ut
også når det gjelder strukturlyd, det anses ikke som sannsynlig at det vil være problemer i forhold til
strukturlyd i dette området.
I Kobbervikdalen er det registrert inntil 25-30 boliger som kan være utsatt for vibrasjoner og inntil 3
boliger som kan være utsatt for strukturlyd. Detter gjelder for alle aktuelle alternativ.
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Vedlegg 01: X001 – Støysonekart dagens situasjon, Drammen øst, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 02: X002 – Støysonekart dagens situasjon, Drammen vest, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 03: X003 – Støysonekart dagens situasjon, Drammen sør, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 04: X004 – Støysonekart dagens situasjon, Kobbervikdalen nord, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 05: X005 – Støysonekart dagens situasjon, Kobbervikdalen sør, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 06: X101 – Støysonekart alternativ Vest for Nybyen over, Drammen øst, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 07: X102 – Støysonekart alle Sundland og Nybyen alternativer, Drammen vest, Lden 4
m.o.t
Vedlegg 08: X201 – Støysonekart alternativ Vest for Nybyen under, Drammen øst, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 09: X301 – Støysonekart alternativ Vest for Nybyen under samlet, Drammen øst, Lden
4 m.o.t
Vedlegg 10: X401 – Støysonekart alternativ Sundland øst, Drammen øst, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 11: X501 – Støysonekart alternativ Sundland vest, Drammen øst, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 12: X601 – Støysonekart alternativ Pukerud, Drammen øst, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 13: X602 – Støysonekart alternativ Pukerud, Drammen vest, Lden 4 m.o.t
Vedlegg 14: X705 – Støysonekart alternativ Kobbervikdalen 200 km/t, Kobbervikdalen sør,
Lden 4 m.o.t
Vedlegg 15: X805 – Støysonekart alternativ Kobbervikdalen 160 km/t, Kobbervikdalen sør,
Lden 4 m.o.t

