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1 Situasjonsbeskrivelse
Det er planlagt nytt kjørefelt for buss på fv.120, Nedre Rælingsveg i Rælingen kommune. Ensidig
kollektivfelt skal etableres de siste 285 meterne inn mot rundkjøringen med rv.159. Det nye
kollektivfeltet blir liggende på utsiden av de to eksisterende kjørefeltene.
Kollektivfelt blir liggende noe lengre unna berørt bebyggelse enn eksisterende vei, men da også lengre
unna eksisterende skjerm. Dette kan påvirke skjermingseffekten for boligene som ligger bak skjermen.
Støy er beregnet for å kartlegge om støynivå endres som følge av tiltaket. Hvis støynivå endres, må
behov for støyskjermingstiltak vurderes iht. T-1442/2021.

2 Myndighetskrav
Klima- og miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T- 1442/2021 skal legges til
grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan- og bygningsloven.
Utreding og vurdering av støyskjermingstiltak utløses iht. retningslinjen av nye anlegg og
endring/utbedring av eksisterende anlegg.
Nytt anlegg defineres i T-1442/2021 kapittel 5.2.1. som følger;
«Med nye samferdselsanlegg menes helt nye anlegg, samt alle tiltak på eksisterende anlegg som øker
støynivået med 3 dB eller mer».
I kapittel 5.2.2 definerer endring av eksisterende anlegg som følger;
«Med endring og utbedring av eksisterende anlegg menes alle tiltak, der endringen gir en økning i
støynivå på 1-2 dB som følge av:
endret geometri, økt fartsgrense, økt kapasitet, økt andel tungtrafikk, eller endring av støyskjermer- og
støyvoller.»
Ved endring av og utbedringring av eksisterende anlegg skal mulige tiltak vurderes, nye anlegg utløser
automatisk krav til tiltak.
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3 Resultater
Beregnet støynivå på fasade av berørt bebyggelse før og etter etablering av kollektivfelt er vist i tabell
1. Kun adressene som ligger nærmest planområdet er tatt med. Som det fremgår av tabellen vil ikke
støynivå endres som følge av tiltaket.
Beregnet støynivå for de ulike adressene er sterkt avhengig av skjermingsforhold. Derav stor spredning
i beregnede støynivå på adresser som ligger i tilnærmet samme avstand fra vei.
Beregnet støynivå 4 meter over terreng i utbygd situasjon er vist på figur 1.
Tabell 1: Beregnet støynivå Lden. Høyeste beregnede støynivå uavhengig av etasje

Adresse
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Null alternativet

Utbygd alternativ

Nedre Rælingsvei 136

62 dB

62 dB

Nedre Rælingsvei 136 B

63 dB

63 dB

Nedre Rælingsvei 138 B

63 dB

63 dB

Nedre Rælingsvei 140

51 dB

51 db

Nedre Rælingsvei 142 A

55 dB

55 dB

Nedre Rælingsvei 142 B

57 dB

57 dB

Nedre Rælingsvei 144A

58 dB

58 dB

Nedre Rælingsvei 144B

57 dB

57 dB

Nedre Rælingsvei 146

64 dB

64 dB

Rudvegen 2

63 dB

63 dB

Rudveien 60

66 dB

66 dB

Rudveien 58

68 dB

68 dB
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30 <= ... < 55
55 <= ... < 60
60 <= ... < 65
65 <= ... < 70
70 <= ...
Figur 1: Beregnet støynivå, Lden, 4 meter over terreng.

4 Vurdering
Beregnet støynivå for berørt bebyggelse er uendret som følge av nytt kollektivfelt.
Iht. til t-1442/2021 regnes da anlegget ikke som nytt eller som utbedring/endring av eksisterende
anlegg. Det er da ikke behov for å vurdere støyskjermingstiltak i planen.
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Vedlegg 1
Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i Tabell 2. Metode og beregningsprogram i tabell 3.
Tabell 2: Anvendt underlagsdokumentasjon

Kilde
Digitalt basiskart over området

Viken fylkeskommune

Modell av ny vei

Norconsult

Trafikktall

NVDB

Tabell 3: Beregningsmetode og verktøy

Støykilde

Metode

Beregningsverktøy

Vei

Nordisk beregningsmetode for
veitrafikkstøy, Nord96

CadnaA

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier der det er benyttet hard
mark. I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge
kjøretøy og hastighet. Tabell 4 viser anvendte trafikkdata. Trafikktallene ÅDT er basert på
trafikktall fra Statens Vegvesens vegdatabank NVDB. Trafikktallene er ikke fremskrevet da den
relative endringen som følge av tiltaket vil være den samme i fremtidig som i nåværende
situasjon. Anvendt trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 2: By og bynære område» i veileder M-128..
I utbygd alternativ er all tungtrafikk inn mot rundkjøringen lagt ut på kollektivfeltet. Dette vil gi et
meget konservativt resultat da eventuelle endringer i skjermingsforhold vil overestimeres i
beregningsresultatene. Dette da kun en mindre andel av tungtrafikken vil benytte dette kjørefeltet.
Mindre lokalveier som ikke er endret som følge av planen er ikke tatt med i beregningene.
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Vei

ÅDT

Hastighet

% tunge % tunge

Nedre Rælingsvei

14107

50 km/t

5%
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