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Sammendrag: 

Planlagt boligprosjekt i Odalsvegen 42-46, Slemmestad i Røyken kommune ligger utenfor gul støysone 
fra vegtrafikk både fra Sundbyveien og Odalsveien. Det er heller ikke andre kjente støykilder i 
nærområdet som har betydning for bygging på aktuell tomt. 
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1 Bakgrunn  

Notatet er laget for å oppsummere støysituasjonen for aktuell tomt planlagt for boligformål.  

Det er krav om støydokumentasjon jf. reguleringsplan for området. Ansvarserklæring er ikke en del av 
oppdraget.  

2 Beskrivelse 

Kommune: Røyken kommune 

Prosjekttomt: gnr. 40 bnr. 172/137/115 

Adresser: Odalsveien 42, 44 og 46 

Reguleringsplan: 0627189 - Odalsveien gnr/bnr 40/115, 172 m.fl. 

 

Tomten ligger ca. 100 meter øst for Sundbyveien. Tilkomst via kommunal vei Odalsveien, som passerer 
ca. 25 meter nord for tomten. Se flyfoto av planområdet i Figur 1. Planområdet er delvis skjermet av 
bebyggelse mot Sundbyveien. 

 

 
Figur 1 Flyfoto av planområdet sett fra nordvest (kilde: Google Maps) 

 

Fv6 Sundbyveien 
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Figur 2 Forslag til bebyggelse på tomten. 

3 Støynivåer 

Det er utført en sjekk av offentlig tilgjengelige støyvarselkart samt utført en beregning av mulig støy fra 
kommunal vei Odalsveien. Trafikkstøy fra begge disse to veien er lavere enn gul støysone for 
veitrafikkstøy, dvs. lavere enn Lden 55 dB. Dette er vist på Figur 3 under. 
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Figur 3 Planområdet med støysoner. Figuren er kommentert under.  

 

Kommentar til Figur 3 

Støysonekart er hentet fra Røyken kommunes kartløsning på web og viser støysoner fra vegtrafikk på 
fv6 Sundbyveien. Egne overslagsberegninger bekrefter det offentlige støysonekartet. Det mindre 
kartutsnittet til høgre viser beregnet støy fra kommunal veg, Odalsveien. Støysonekartet viser 4 m 
beregningshøyde og trafikkdata fremgår av Tabell 1.  

Tabell 1 – Anvendte trafikktall. 

Vei ÅDT  Andel tunge 
kjøretøy 

Hastighet 

Fv6 Sundbyveien 3.581* 10 % 60 km/t 

Kv 1184 Odalsveien 1.000** 5 % 50 km/t 

• *Trafikkmengden til støysonekartet er fra år 2005. Trafikktellinger fra Vegkart.no viser at trafikken i 2016 er 3.700 
kjøretøy. Det tilsvarer en trafikkøkning på 119 biler over en periode på 11 år. For støyvurderinger skal det legges til 
grunn en fremtidig trafikkmengde inntil 20 år frem i tid. For å illustrere betydningen av usikkerhet i 
trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en endring av Lden lik ±3 dB. Normalt 
legges en trafikkøkning rundt 30 % til grunn og dette tilsvarer ca. 1 dB økning i støynivået. 

• **Trafikkmengden på Odalsvegen er trolig anslått i overkant av reell trafikkmengde.  

  



Odalsvegen 42-46 

Støyvurdering 

 

Rapportnr: AKU -01 Revisjon: 0 2.11.2017 Side: 5 av 5 

 

4 Oppsummert 

Planområdet ligger utenfor gul støysone for vegtrafikk.  

Det er ikke nødvendig å ta hensyn til vegtrafikkstøy under detaljprosjekteringen av byggene. 

Det er ikke utført egne støyberegninger for fremtidig trafikkmengde. Trafikken i området har økt lite 
de siste år og det skal mer enn en dobling av trafikken til for at en ny støyvurdering av tomten blir 
aktuelt.  

Lokal trafikk og tilkomst gir normalt ikke overskridelser av grenseverdier for støy, men kan være til 
sjenanse for eventuelle soverom med vinduer nær parkeringsinnkjørsel o.l. i nattperioden. I slike 
tilfeller anbefales det vurdert lydglass minimum på soverom.  


