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1 Innledning 
Bulk Eiendom Farex AS startet i 2015 opp planarbeid for Ausenfjellet næringsområde med 
tilhørende atkomstvei basert på føringer i kommuneplanens arealdel for Sørum kommune 
2015 ‐ 2027. Det ble utarbeidet en felles konsekvensutredning og to planforslag: ett for 
Ausenfjellet næringsområde og ett for atkomstveien. To alternativer for ny atkomstvei ble 
utredet (alternativ 1 og 2) i planarbeidet, begge nye atkomstveier over raviner og dyrka mark 
vest for Tretjerndalsveien. 

Sørum kommune vedtok 12.06.2019 detaljreguleringsplanen for Ausenfjellet næringsområde 
med rekkefølgebestemmelse om etablering av ny atkomstvei. Fylkesmannen (nå 
Statsforvalteren) i Oslo og Viken hadde innsigelse til forslag til detaljreguleringsplan for ny 
atkomstvei, til tross for at traseen var prinsipielt avklart gjennom kommuneplanens arealdel, 
og anbefalte atkomstvei via eksisterende Tretjerndalsveien. Kommunestyret i Sørum 
kommune aksepterte ikke Fylkesmannens anbefaling og vedtok at alternativ 2 måtte legges til 
grunn. Kommunestyret i Sørum kommune vedtok også at eksisterende Tretjerndalsvei ikke 
skulle benyttes. 

Multiconsult Norge AS sendte 11.01.2021 på vegne av Bulk Eiendom Farex AS planinitiativ for 
oppgradering av Tretjerndalsveien. Formålet med planinitiativet er å innfri rekkefølgekravet 
om at ny atkomstløsning må på plass før næringsområdet blir utvidet. På grunn av sakens 
forhistorie ble oppstart av planarbeidet behandlet i en politisk prinsippsak (sak 53/21), og 
kommunestyret vedtok 14.04.2021 at planprosessen for utbedring av Tretjerndalsveien kan 
starte opp. 

Utdypende historie er beskrevet i saksframlegget for avklaring om oppstart av planarbeidet 
med saksnr. BYGG-20/03141. 

Dette dokumentet er en innledende vurdering/siling av alternativer for oppgradering av 
Tretjerndalsveien med ny gang- og sykkelvei på de deler av Tretjerndalsveien som ikke har 
gang- og sykkelvei i dag samt nødvendige støyskjermingstiltak langs strekningen. Hensikten 
med dokumentet er å avklare hvilket alternativ som skal legges til grunn for videre arbeid med 
konsekvensutredning og detaljreguleringsplan for oppgradering av Tretjerndalsveien. 
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Figur 1: Varslet planavgrensning for detaljreguleringsplan for Tretjerndalsveien. 
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2 Sammendrag 
På et overordnet nivå er det liten forskjell mellom alternativene. Begge alternativer gir økt 
tilrettelegging for gående og syklende og bedre tilgang til frilufts- og rekreasjonsområder. 
Alternativene gir ingen negative konsekvenser for naturmangfold og medfører i liten grad 
beslag av landbruksareal. Alle alternativene gir redusert antall boliger med støynivåer i gul 
støysone på fasade etter tiltak, sammenlignet med dagens framskrevne situasjon. 

Alternativ X2b, som innebærer etablering av gang- og sykkelvei på østsiden av 
Tretjerndalsveien samt støyskjerm i 4 meters høyde, vurderes samlet å være det beste 
alternativet da dette gir færrest boliger med støynivåer i gul støysone på fasade og det største 
antallet boliger med redusert støynivå på fasade sammenlignet med dagens framskrevne 
situasjon. Med tanke på trafikksikkerhet er en løsning med gang- og sykkelvei på østsiden av 
Tretjerndalsveien vurdert som noe bedre enn en løsning med gang- og sykkelvei på vestsiden. 
Videre medfører løsningen på østsiden noe mindre beslag av jordbruksareal. 

3 Dagens situasjon 
Plan- og utredningsområdet ligger ved Ausenfjellet og Lunderåsen, sørøst for Frogner sentrum 
og sør for fv. 171 (Haldenveien). Det er ca. 2,5 km til Frogner sentrum og ca. 3,5 km til E6. 

Langs Tretjerndalsveien er det i dag gang- og sykkelvei fra fv. 171 og ca. 500 meter innover 
langs vestsiden av veien. Gang- og sykkelveien krysser Tretjerndalsveien i undergang mot 
boligområdet som ligger på østsiden av veien. Videre innover Tretjerndalsveien er det ikke 
egne løsninger for gående og syklende.  

Området på vestsiden av Tretjerndalsveien består av dyrka mark og raviner med noe spredt 
bebyggelse. Tilstøtende områder på østsiden av veien består i nordre del av boligbebyggelse 
og dyrka mark, samt næringsbebyggelse (Ausenfjellet industriområde) i søndre del. 
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Figur 2: Flyfoto over området (Kilde: Finn.no)  

4 Alternativene 
Det er utarbeidet to alternativer til oppgradering av Trejerndalsveien med ny gang- og 
sykkelvei: 

• Alternativ X1 – Oppgradering med ny gang- og sykkelvei på vestsiden av Tretjerndalsveien 
samt støyskjerm på eksisterende fundament langs boliger.  
Alternativet tilsvarer alternativ X som tidligere er utredet i en egen tilleggsrapport 
"Ausenfjellet II Næringsområde – Tilleggsrapport for Alternativ X", datert 13.01.2017. 
Omtalen av alternativ X1 baseres delvis på vurderinger i den tidligere utførte 
tilleggsrapporten. 

• Alternativ X2 – Oppgradering med ny gang- og sykkelvei på østsiden av Tretjerndalsveien 
samt støyskjerm langs Tretjerndalsveien.  
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Begge alternativene vil innebære endringer av eksisterende kryss fv. 171 x Tretjerndalsveien 
og opprettholdelse av eksisterende gang- og sykkelvei fra fv. 171 sørover til eksisterende 
undergang under Tretjerndalsveien. På denne strekningen vurderes det også justeringer av 
Tretjerndalsveien av hensyn til kurvatur og nærhet til eksisterende boligbebyggelse. Endringer 
som nevnt over er uavhengig av valg av løsning for gang- og sykkelvei sør for undergangen og 
vurderes derfor ikke i denne rapporten. I rapporten vurderes det fordeler og ulemper for 
alternative plasseringer av vei og gang- og sykkelvei mellom undergangen og sørover, en 
strekning på ca. 800 meter.   

4.1 Alternativ X1 – gang- og sykkelvei på vestsiden 
Illustrasjonen nedenfor viser prinsipiell trase for alternativ X1, som er lagt til grunn for 
utredning av konsekvenser. Alternativ X1 innebærer etablering av parallell gang- og sykkelvei 
på de deler av dagens Tretjerndalsveien som ikke har gang- og sykkelvei i dag. Gang- og 
sykkelveien videreføres på vestsiden av Tretjerndalsveien og støyskjerm etableres på 
eksisterende fundament langs boliger i Piggsoppveien og Rimsoppveien. Dagens plassering av 
Tretjerndalsveien opprettholdes.   

Skisser i fullformat er vedlagt denne rapporten. 

 

Figur 3: Forslag til ny gang- og sykkelvei i Alternativ X1. Plantegning (Ill.: COWI). 
 

 

Figur 4 Illustrasjon av alternativ X1 med gang- og sykkelvei på vestsiden av  
Tretjerndalsveien og støyskjerm på eksisterende fundament (kilde: COWI AS).  
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Figur 5 Illustrasjon av alternativ X1 med støyskjerm på eksisterende fundament sett fra hageside til 
boliger i Piggsoppveien, støyskjerm med 3 meter høyde (kilde: COWI AS). 
 

 

Figur 6 Illustrasjon av alternativ X1 med støyskjerm på eksisterende  
fundament, støyskjerm med 3 meter høyde, ved Rimsoppveien 8 (kilde: COWI AS). 

 

Figur 7 Illustrasjon av alternativ X1 med støyskjerm på eksisterende  
fundament, støyskjerm med 4,5 meter høyde, ved Rimsoppveien 8 (kilde: COWI AS). 
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4.2 Alternativ X2 – gang- og sykkelvei på østsiden 
Illustrasjonen nedenfor viser prinsipiell trase for alternativ X2, som er lagt til grunn for 
utredning av konsekvenser. Alternativ X2 innebærer i likhet med alternativ X1, etablering av 
parallell gang- og sykkelvei på de deler av dagens Tretjerndalsveien som ikke har gang- og 
sykkelvei i dag. Gang- og sykkelvei legges på østsiden av Tretjerndalsveien og kobles til 
eksisterende gang og sykkelvei ved Fåresoppveien. På strekningen forskyves Tretjerndalsveien 
mot vest. Støyskjerm etableres mellom ny gang- og sykkelvei og Tretjerndalsveien. Fra 
Trejerndalsveien 42 legges gang- og sykkelveien på vestsiden av veien videre sørover til 
næringsområdet.  

 

Figur 8: Forslag til ny gang- og sykkelvei i Alternativ X2. Plantegning (Ill.: COWI). 
 

 

Figur 9 Illustrasjon av alternativ X2 med gang- og sykkelvei på østsiden av  
Tretjerndalsveien og støyskjerm langs vei, støyskjerm med 3 meter høyde (kilde: COWI AS). 
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Figur 10 Illustrasjon av alternativ X2 med gang- og sykkelvei på østsiden av  
Tretjerndalsveien og støyskjerm langs vei, støyskjerm med 3 meter høyde (kilde: COWI AS). 

 

 

Figur 11 Illustrasjon av alternativ X2 med støyskjerm langs vei, sett fra  
hageside, støyskjerm med 3 meter høyde (kilde: COWI AS). 
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Figur 12 Illustrasjon av alternativ X2 med støyskjerm langs vei, støyskjerm med 3/4 meter høyde, ved 
Rimsoppveien 8 (kilde: COWI AS). 

 

 

Figur 13 Illustrasjon av alternativ X2 med støyskjerm langs vei, støyskjerm med 3/4 meter høyde, ved 
Tretjerndalsveien 30 (kilde: COWI AS).  
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5 Metode 
De to alternativene vurderes ut fra følgende vurderingstema: 

Trafikk: 
• Trafikksikkerhet, skoleveier og framkommelighet for gående og syklende på langs og 

tvers av strekningen. 

Støy: 
• Støysituasjon etter tiltak for nærliggende boliger sammenlignet med dagens 

framskrevne situasjon.  

Naturmangfold: 
• Konsekvenser for verdifull natur. 

Friluftsliv: 
• Tilgjengelighet til nærliggende friluftslivs- og rekreasjonsområder. 

Landbruk: 
• Konsekvenser for dyrka og dyrkbar mark, og drift av landbruksareal.  

Det er flere tema som vil kunne være relevant å vurdere som del av arbeidet med 
reguleringsplan og konsekvensutredning, men de overnevnte temaene er valgt ut fordi disse 
vurderes å være beslutningsrelevant for valg av alternativ. 

Alle temaene vurderes ut fra en 5-delt skala fra betydelig forverring til stor positiv forbedring.  
Alternativene vurderes mot hverandre og mot dagens framskrevne situasjon.  

• Stor positiv forbedring (++) 

• Noe positiv forbedring (+) 

• Ingen/ubetydelig endring (0) 

• Noe dårligere (-) 

• Betydelig dårligere (--) 
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6 Vurderinger 

6.1 Områdestabilitet 
Det er gjort en innledende vurdering av områdestabilitet (21323 Notat RIG01 
Områdestabilitet, Løvlien Georåd). Områdestabilitet inngår ikke som en del av 
alternativutredningen. Under gis et sammendrag av rapportens vurdering av områdestabilitet 
for de to alternativene. Rapporten er vedlagt i sin helhet. 

Iht. NVEs Atlas ligger det en faresone ved ravinen like vest for Tretjerndalsveien; faresone 64 
Myrvoll (faregrad middels). Deler av tiltaksområdet er ifølge NVEs temakart innenfor 
aktsomhet marin leire. Basert på terrengkriterier er deler av tiltaket innenfor 
aktsomhetsområder for kvikkleireskred. 
Tiltaket er vurdert å ligge i tiltakskategori K1. Krav til sikkerhet oppfylles hvis tiltaket ikke 
forverrer stabiliteten.  

Begge alternativene er vurdert å oppfylle krav til ikke forverring av områdestabiliteten. 

Innenfor aktsomhetsområder for kvikkleireskred ligger g/s-veien, i alternativ X1, i skjæring og 
er derfor ikke vurdert å medføre forverring av områdestabiliteten mot ravinen i vest. Ut fra at 
oppfylling for tiltaket er beskjeden, og ravinen mot vest er vurdert i all hovedsak å ligge 
utenfor influensområdet til tiltaket, vurderes tiltaket ikke å medføre forverring av 
områdestabiliteten. 
I sør er det enten berg i dagen eller så antyder grunnundersøkelser at løsmassemektigheten 
er liten og at det ikke er sprøbruddmateriale i grunnen. Områdestabiliteten vurderes derfor 
som tilfredsstillende. 

For alternativ X2 blir det behov for opp mot 1,0 m oppfylling når veien flyttes. Dette tiltaket 
befinner seg enda lengre unna ravinen i vest enn alternativ X1. Også her er ravinen i all 
hovedsak vurdert å være utenfor influensområdet til tiltaket, samt at tiltaket medfører 
beskjeden oppfylling. Det er dermed vurdert at tiltaket ikke medfører forverring av 
områdestabiliteten. I sør er alternativet vurdert som alternativ X1. I dette området er det 
enten berg i dagen eller så antyder grunnundersøkelser at løsmassemektigheten er liten og at 
det ikke er sprøbruddmateriale i grunnen.  
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6.2 Trafikk 

6.2.1 Dagens situasjon 
Lillestrøm kommune har gjennomført radartelling i Tretjerndalsveien over én uke i august 
2021. Tellingen er gjennomført sør i Tretjerndalsveien, ved nr. 32. Kommunen har beregnet 
årsdøgntrafikken til å være ÅDT 845. 

Radartellingen målte en tungtrafikkandel på ca. 11 %. Basert på manuelle krysstellinger utført 
av COWI i 2015 er det en del flere tunge biler i rush enn det som ble telt med radar i rush i 
2021. Dette tyder på at radaren ikke klarer å få med riktig lengde på alle kjøretøy.  
Tungtrafikkandelen sør i Tretjerndalsveien er anslått å være ca. 30 %. 

Trafikkmengden ytterst i Tretjerndalsveien er anslått å være ca. ÅDT 950 i dagens situasjon. 
Det vil si at det er lagt til grunn at boligene som har adkomst nord i Tretjerndalsveien 
genererer ca. 100 bilturer i døgnet. 

Radartellingene måler også hastighet på bilene som passerer radaren. Gjennomsnittshastighet 
ble målt til 48 km/t. Det er fartsgrense på 40 km/t på strekningen. 

6.2.2 Fremtidig situasjon 
Anslått trafikkmengde i 2040 uten utbygging av nytt næringsområde (fremskrevet situasjon), 
men med en forventet generell trafikkvekst på 10 %, er ÅDT 1050 ytterst i Tretjerndalsveien 
og ÅDT 950 i søndre del av veien. 

ÅDT ytterst i Tretjerndalsveien er anslått å bli ÅDT 2150 etter planlagt utbygging. Av denne 
trafikken er ca. ÅDT 2000 til næringsområdene innerst i veien.  

Trafikkgrunnlaget er basert på trafikktellinger og beregning av ÅDT gjort av Lillestrøm 
kommune i uke 34-35, 2021. For fremtidig situasjon med planlagt utbygging er det lagt til 
grunn en maksimal ramme på 80 000 m² bruksareal lager / lett industri innenfor det planlagte 
industriområdet på Ausenfjell, 50 % utnyttelse av et forventet byggeområde på ca. 160 000 
m².  

Det er lagt til grunn en andel tungtrafikk på 30 % i beregningen, men det reelle tallet vil 
avhenge av type næring som bygges.  

Trafikktellingene viser en gjennomsnittshastighet på ca. 48 km/t langs veien i dag. Det er 
derfor valgt å benytte fartsgrense på 50 km/t som beregningsgrunnlag for støy for fremtidig 
situasjon.  

6.2.3 Alternativ X1 
Alternativ X1 innebærer etablering av gang- og sykkelvei langs den delen av bilveien som 
mangler det i dagens situasjon. Gangveien vil knyttes til eksisterende gangvei på vestsiden av 
Tretjerndalsveien som slutter ca. 500 meter inn fra fv. 171 (her er det undergang for gående 
og syklende mot boligområdet som ligger på østsiden av veien). Den nye gang- og sykkelveien 
er planlagt å fortsette på vestsiden av bilveien mot det nye næringsområdet. 
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For eventuelle gående og syklende til næringsområdet eller turområdet sør for 
Tretjerndalsveien er det en fordel med gang- og sykkelvei på vestsiden av Tretjerndalsveien.  
Gang- og sykkelveien vil ved en slik løsning ikke krysse Tretjerndalsveien. Det er to 
boligadkomster langs vestsiden av Tretjerndalsveien, begge med én bolig. 

Basert på befaring av området er det vurdert at dagens undergang som avslutter eksisterende 
gang- og sykkelvei er lite i bruk. En del av kryssingen skjer i dagens situasjon i plan. Det bør 
vurderes tiltak for å gjøre undergangen attraktiv å bruke og for å øke opplevd trygghet, 
herunder god belysning.  

Rett nord for næringsområdet ligger det 8-10 boliger på østsiden av Tretjerndalsveien, som er 
tilknyttet veien fordelt på to forskjellige adkomstveier. Beboere her må krysse 
Tretjerndalsveien for å komme til gang- og sykkelveien. Det er ikke grunnlag for å etablere 
gangfelt for disse boligene, men krysningspunktet må tilrettelegges. Radartelling sør i 
Tretjerndalsveien indikerer at fartsnivået er høyere enn fartsgrensen på 40 km/t.  

6.2.4 Alternativ X2 
Alternativ X2 innebærer at ny gang- og sykkelvei etableres på østsiden av Tretjerndalsveien. 
Gang- og sykkelveien legges i dagens trasé for Tretjerndalsveien og bilveien flyttes mot vest. 
Fra Trejerndalsveien 42 legges gang- og sykkelveien på vestsiden av veien videre sørover til 
næringsområdet. 

Gang- og sykkelveien vil knyttes til eksisterende gangvei på vestsiden av Tretjerndalsveien 
som slutter ca. 500 meter inn fra fv. 171. Det legges til rette for kryssing av Tretjerndalsveien 
i punktet hvor gang- og sykkelveien krysser Tretjerndalsveien. 

Rett nord for næringsområdet ligger det 8-10 boliger på østsiden av Tretjerndalsveien, som er 
tilknyttet veien fordelt på to forskjellige adkomstveier. For disse beboerne er det en fordel om 
gang- og sykkelveien ligger på østsiden av bilveien.  

Ulempen med løsningen er at gang- og sykkelveien krysser Tretjerndalsveien på to forskjellige 
steder. Som beskrevet under alternativ X1 indikerer radartelling sør i Tretjerndalsveien at 
fartsnivået er høyere enn fartsgrensen på 40 km/t, gjennomsnittshastigheten er målt til 48 
km/t. I sør krysser gang- og sykkelveien i plan og det må tilrettelegges for kryssing 
(eksempler på tiltak er trafikkøyer, belysning, siktutbedring og rumlestriper). At gang- og 
sykkelveien sørover knyttes til eksisterende undergang i nord antas å gjøre det mindre aktuelt 
for fotgjengere å krysse veien i plan. Det bør likevel vurderes tiltak for å øke undergangens 
attraktivitet og opplevd trygghet.  

6.2.5 Vurderinger 
For boligene i sør er løsningen med gang- og sykkelvei på østsiden av Tretjerndalsveien 
vurdert å være den beste løsningen med tanke på trafikksikkerhet. Mellom boligområdene og 
eksisterende gang- og sykkelvei i nord trenger man kun å krysse Tretjerndalsveien én gang. 
Denne kryssingen vil være ved dagens undergang. 

Ny gang- og sykkelvei langs Tretjerndalsveien kan bli brukt til/fra bussholdeplassen langs fv. 
171 og for syklende i retning Frogner (f.eks. til/fra ungdomsskole). Nærmeste barneskole 
ligger øst for området, det antas at barn som går til skolen benytter boliggater og gang- og 
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sykkelvei gjennom boligområdet øst for Tretjerndalsveien. Gang- og sykkelveien har således 
mindre betydning for barn som skal til barneskolen.  

For eventuelle gående og syklende til næringsområdet eller turområdet sør for 
Tretjerndalsveien er det en fordel med gang- og sykkelvei på vestsiden av Tretjerndalsveien. 

For gående og syklende vil begge alternativene medføre forbedringer. Totalt sett er det 
vurdert at løsningen med gang- og sykkelvei på østsiden av Tretjerndalsveien (alternativ X2) 
er noe bedre enn plasseringen på vestsiden (alternativ X1). 

Generelt er det en fordel med færrest mulig krysningspunkt, og på områder hvor 
Tretjerndalsveien skal krysses må det sikres god sikt for kjørende på Tretjerndalsveien, samt i 
avkjørsler som krysser gang- og sykkelveien. 

Tabell 1 Vurdering alternativ X1 og X2 

 Trafikk Alternativ X1  Alternativ X2 

Trafikksikkerhet og 
framkommelighet + ++ 
Skoleveier for barn 
og unge  + + 

Vekting + +/++ 
 

  



 

 

     
 16  VURDERING AV ALTERNATIVER FOR TRETJERNDALSVEIEN 

  

6.3 Støy 
I det følgende er det vurdert støymessige konsekvenser for boliger langs Tretjerndalsveien, i 
Fåresoppveien, Rimsoppveien og Piggsoppveien, se figur under.  

 

Figur 14 Boliger langs Tretjerndalsveien som er vurdert for støytiltak.  
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6.3.1 Dagens framskrevet situasjon 
 

 

Figur 15: Støynivå for boliger langs Tretjerndalsveien sør, dagens framskrevet situasjon. Støynivå Lden 2 
meter over terreng. Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser høyeste nivå 
uavhengig av etasje. 
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I fremskrevet situasjon uten utvidelse av Ausenfjellet næringsområde, vil 15 boliger som 
ligger inntil Tretjerndalsveien ha støynivåer over anbefalt grenseverdi. Ingen boliger får 
støynivåer som tilsvarer rød støysone iht. T-1442. 9 boliger har støynivåer under anbefalt 
grenseverdi.    

Tabell 2 Dagens framskrevet situasjon 

  

 
 
Adresse 

Dagens 
situasjon,  
framskrevet  

1 Fåresoppveien 12A/B/C 52 
2 Rimsoppveien 10 58 
3 Rimsoppveien 8 59 
4 Rimsoppveien 6 59 
5 Rimsoppveien 4 58 
6 Rimsoppveien 2 58 
7 Piggsoppveien 15 57 
8 Piggsoppveien 17 56 
9 Piggsoppveien 19 A/B 56 
10 Piggsoppveien 21 56 
11 Piggsoppveien 23/23A 56 
12 Piggsoppveien 25 56 
13 Piggsoppveien 27 A/B 56 
14 Piggsoppveien 29 53 
15 Piggsoppveien 33 54 
16 Tretjerndalsveien 15 51 
17 Tretjerndalsveien 30 56 
18 Tretjerndalsveien 32 55 
19 Tretjerndalsveien 34 51 
20 Tretjerndalsveien 42 57 
21 Tretjerndalsveien 44 51 
22 Tretjerndalsveien 45 49 
23 Tretjerndalsveien 46 57 
24 Tretjerndalsveien 48 46 
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6.3.2 Alternativ X1 – framskrevet med utvidet industriområde 
 

 

Figur 16: Støynivå for boliger langs Tretjerndalsveien sør, alternativ X1 uten tiltak. Støynivå Lden 2 meter 
over terreng. Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser høyeste nivå uavhengig av 
etasje. 
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I framtidig framskrevet situasjon med utvidelse av Ausenfjellet næringsområde, vil 18 boliger 
ha støynivåer over anbefalt grenseverdi, tilsvarende gul støysone iht. T-1442. 15 av disse 
boligene har støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne situasjon, men vil få 
en økning på 3 dB eller mer som følge av utvidelse av næringsområdet. Ingen boliger får 
støynivåer som tilsvarer rød støysone iht. T-1442.   
3 boliger som har støynivåer under anbefalt grenseverdi i framskrevet situasjon, får støynivåer 
over anbefalt grenseverdi i alternativ X1.    
5 boliger har støynivåer under anbefalt grenseverdi.  
 

Tabell 3 Alternativ X1 – framtidig situasjon uten tiltak 

  

 
 
Adresse 

Dagens 
situasjon  
framskrevet  

ALT. X1 
uten tiltak Differanse 

1 
Fåresoppveien 
12A/B/C 

52 55 3 

2 Rimsoppveien 10 58 61 3 
3 Rimsoppveien 8 59 62 3 
4 Rimsoppveien 6 59 63 4 
5 Rimsoppveien 4 58 61 3 
6 Rimsoppveien 2 58 61 3 
7 Piggsoppveien 15 57 60 3 
8 Piggsoppveien 17 56 59 3 
9 Piggsoppveien 19 A/B 56 59 3 
10 Piggsoppveien 21 56 59 3 
11 Piggsoppveien 23/23A 56 59 3 
12 Piggsoppveien 25 56 59 3 
13 Piggsoppveien 27 A/B 56 59 3 
14 Piggsoppveien 29 53 56 3 
15 Piggsoppveien 33 54 57 3 
16 Tretjerndalsveien 15 51 55 4 
17 Tretjerndalsveien 30 56 60 4 
18 Tretjerndalsveien 32 55 58 3 
19 Tretjerndalsveien 34 51 54 3 
20 Tretjerndalsveien 42 57 61 4 
21 Tretjerndalsveien 44 51 55 4 
22 Tretjerndalsveien 45 49 52 3 
23 Tretjerndalsveien 46 57 60 3 
24 Tretjerndalsveien 48 46 49 3 
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Tiltak 1 Alternativ X1a 
Skjerm 3 meter/2,5 meter over eksisterende fundament, lengde 260 meter/25 meter.  

 

Figur 17: Støynivå Lden 2 meter over terreng for alternativ X1 etter støytiltak, skjerm 3 meter/2,5 meter 
over eksisterende fundament (X1a). Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser 
høyeste nivå uavhengig av etasje. 
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I en framtidig framskrevet situasjon med utvidelse av Ausenfjellet næringsområde, vil 12 
boliger ha støyverdier over anbefalt grenseverdi, tilsvarende gul støysone iht. T-1442, etter 
tiltak. Ingen boliger får støynivåer som tilsvarer rød støysone iht. T-1442.   

6 boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne situasjon har 
støynivåer under anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak.  

3 boliger som har støynivåer under anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon, 
får støynivåer over anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak.  
2 boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon har en 
økning på 3 dB eller mer etter vurderte tiltak. 

Tabell 4 Alternativ X1a – framtidig situasjon med tiltak 

 

Adresse  

Dagens 
framskrevet 
situasjon (dB) 

Framtidig 
situasjon med 
støytiltak Differanse 

1 
Fåresoppveien 
12A/B/C 

52 54 2 

2 Rimsoppveien 10 58 59 1 
3 Rimsoppveien 8 59 60 1 
4 Rimsoppveien 6 59 61 2 
5 Rimsoppveien 4 58 60 2 
6 Rimsoppveien 2 58 60 2 
7 Piggsoppveien 15 57 55 - 2 
8 Piggsoppveien 17 56 52 - 4 
9 Piggsoppveien 19 A/B 56 55 - 1 
10 Piggsoppveien 21 56 52 - 4 
11 Piggsoppveien 23/23A 56 52 - 4 
12 Piggsoppveien 25 56 54 - 2 
13 Piggsoppveien 27 A/B 56 57 1 
14 Piggsoppveien 29 53 56 3 
15 Piggsoppveien 33 54 57 3 
16 Tretjerndalsveien 15 51 55 4 
17 Tretjerndalsveien 30 56 60 4 
18 Tretjerndalsveien 32 55 58 3 
19 Tretjerndalsveien 34 51 54 3 
20 Tretjerndalsveien 42 57 61 4 
21 Tretjerndalsveien 44 51 55 4 
22 Tretjerndalsveien 45 49 52 3 
23 Tretjerndalsveien 46 57 60 3 
24 Tretjerndalsveien 48 46 49 3 
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Tiltak 1 Alternativ X1b 
Skjerm 3 meter/4,5 meter over eksisterende fundament, lengde 165 meter/120 meter.  

 

Figur 18 Støynivå Lden 2 meter over terreng for alternativ X1 etter støytiltak, skjerm 3 meter/4,5 meter 
over eksisterende fundament (X1b). Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser 
høyeste nivå uavhengig av etasje. 
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I en framtidig framskrevet situasjon med utvidelse av Ausenfjellet næringsområde, vil 11 
boliger ha støyverdier over anbefalt grenseverdi, tilsvarende gul støysone iht. T-1442, etter 
tiltak. Ingen boliger har støynivåer som tilsvarer rød støysone iht. T-1442.   
 
7 boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne situasjon har 
støynivåer under anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak.  
2 boliger som har støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon har 
en reduksjon av støynivå på fasade, men vil fremdeles ha støynivåer over anbefalte 
grenseverdier etter vurderte tiltak. Reduksjonen er beregnet til 1-3 dB.  
 
3 boliger som har støynivåer under anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon, 
får støynivåer over anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak.  
2 boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon har en 
økning på 3 dB eller mer etter vurderte tiltak.  

Det bør vurderes om støyskjermen kan forlenges noe sørover for å gi bedre støyskjerming for 
boligene Piggsoppveien 27 A/B, 29 og 33. Videre bør det vurderes lokale tiltak på uteplasser 
og i fasade for å oppnå tilfredsstillende støynivåer.  

Tabell 5 Alternativ X1b – framtidig situasjon med tiltak 

 

Adresse  

Dagens 
framskrevet 
situasjon (dB) 

Framtidig 
situasjon med 
støytiltak Differanse 

1 
Fåresoppveien 
12A/B/C 

52 54 2 

2 Rimsoppveien 10 58 55 -3 
3 Rimsoppveien 8 59 56 -3 
4 Rimsoppveien 6 59 58 -1 
5 Rimsoppveien 4 58 58 0 
6 Rimsoppveien 2 58 58 0 
7 Piggsoppveien 15 57 54 - 3 
8 Piggsoppveien 17 56 52 - 4 
9 Piggsoppveien 19 A/B 56 55 - 1 
10 Piggsoppveien 21 56 52 - 4 
11 Piggsoppveien 23/23A 56 52 - 4 
12 Piggsoppveien 25 56 54 - 2 
13 Piggsoppveien 27 A/B 56 57 1 
14 Piggsoppveien 29 53 56 3 
15 Piggsoppveien 33 54 57 3 
16 Tretjerndalsveien 15 51 55 4 
17 Tretjerndalsveien 30 56 60 4 
18 Tretjerndalsveien 32 55 58 3 
19 Tretjerndalsveien 34 51 54 3 
20 Tretjerndalsveien 42 57 61 4 
21 Tretjerndalsveien 44 51 55 4 
22 Tretjerndalsveien 45 49 52 3 
23 Tretjerndalsveien 46 57 60 3 
24 Tretjerndalsveien 48 46 49 3 
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6.3.3 Sammenstilling og vurdering av tiltak alternativ X1 
Alternativ X1b, med støyskjerm i høyde på 3 – 4,5 meter gir den beste støyskjermingen av 
boliger langs Tretjerndalsveien. Ulempen med løsningen er at særlig boligene i Rimsoppveien 
2-8 får en svært høy skjerm tett på boligene. Det er lite trolig at dette er en akseptabel 
løsning med tanke på utsyn fra boliger og kvalitet på boligenes uteareal.  
Det bør vurderes om støyskjermen kan forlenges noe både sørover og nordover for å gi bedre 
støyskjerming for boligene i Fåresoppveien 12A/B/C, Rimsoppveien 10 og Piggsoppveien 27 
A/B, 29 og 33. Videre bør det vurderes lokale tiltak på uteplasser og i fasade for å oppnå 
tilfredsstillende støynivåer. Forslagsstiller vil gå i dialog med naboer angående utforming av 
lokale tiltak. For alternativ X1 er det ikke vurdert støyskjerm for boligene i Tretjerndalsveien 
30 og 32 og 42 og 46. Se kap. 6.2.7 for nærmere vurdering av disse boligene.  

Tabell 6 Sammenstilling dagens fremskrevne situasjon og alternativ X1 uten tiltak 

  

Dagens  
fremskrevne 
situasjon Alternativ X1 

Boliger med støy over 
grenseverdi på fasade 15 18 
Boliger med støynivå under 
grenseverdier   9 6 

Tabell 7 Sammenstilling av alternativ X1a og X1b 

 
Alternativ 

X1a Vekting 
Alternativ 

X1b Vekting 

Boliger med støy over 
grenseverdi på fasade* 

12 + 11 + 

Boliger med støynivå under 
grenseverdier** 

6 + 7 + 

Boliger med økt støynivå 
på fasader*** 

3 - 3 - 

Boliger med redusert 
støynivå på fasader**** 

0 0 2 + 

Samlet vurdering  0/+  + 

 
* Totalt antall boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak  

** Boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne situasjon som får støynivåer 
under anbefalte grenseverdi etter vurderte tiltak  

*** Boliger med støynivåer under grenseverdiene i dagens framskrevne støysituasjon som får støynivåer 
over grenseverdi etter vurderte tiltak.  

**** Boliger som har støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon som får en 
reduksjon av støynivå, men som fremdeles har støynivåer over anbefalte grenseverdier etter vurderte 
tiltak. 
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6.3.4 Alternativ X2 – framskrevet med utvidet industriområde 
 

 

Figur 19: Støynivå for boliger langs Tretjerndalsveien sør, framtidig situasjon alt X2 uten tiltak. Støynivå 
Lden 2 meter over terreng. Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser høyeste nivå 
uavhengig av etasje. 
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I framtidig framskrevet situasjon med utvidelse av Ausenfjellet næringsområde, vil 20 boliger 
ha støynivåer over anbefalt grenseverdi. 14 av disse boligene har støynivåer over anbefalt 
grenseverdi i dagens framskrevne situasjon, men vil få en økning på 3 dB eller mer som følge 
av utvidelse av næringsområdet. Ingen boliger får støynivåer som tilsvarer rød støysone iht. 
T-1442.   
3 boliger som har støynivåer under anbefalt grenseverdi i framskrevet situasjon, får støynivåer 
over anbefalt grenseverdi i alternativ X1.    
4 boliger har støynivåer under anbefalt grenseverdi.    
 

Tabell 8 Alternativ X2 – framtidig situasjon uten tiltak 

 Adresse  

Dagens 
framskrevet 
situasjon 

Framtidig 
situasjon uten 
støytiltak Differanse 

1 Fåresoppveien 12A/B/C 52 58 6 
2 Rimsoppveien 10 58 61 3 
3 Rimsoppveien 8 59 61 2 
4 Rimsoppveien 6 59 62 3 
5 Rimsoppveien 4 58 61 3 
6 Rimsoppveien 2 58 61 3 
7 Piggsoppveien 15 57 60 3 
8 Piggsoppveien 17 56 60 4 
9 Piggsoppveien 19 A/B 56 60 4 
10 Piggsoppveien 21 56 60 4 
11 Piggsoppveien 23/23A 56 60 4 
12 Piggsoppveien 25 56 60 4 
13 Piggsoppveien 27 A/B 56 60 4 
14 Piggsoppveien 29 53 57 4 
15 Piggsoppveien 33 54 56 2 
16 Tretjerndalsveien 15 51 56 5 
17 Tretjerndalsveien 30 56 60 4 
18 Tretjerndalsveien 32 55 58 3 
19 Tretjerndalsveien 34 51 54 3 
20 Tretjerndalsveien 42 57 59 2 
21 Tretjerndalsveien 44 51 54 3 
22 Tretjerndalsveien 45 49 53 4 
23 Tretjerndalsveien 46 57 60 3 
24 Tretjerndalsveien 48 46 49 3 
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Tiltak 1 Alternativ X2a  
Skjerm 3 meter over vei, med åpninger i støyskjerm for kryssende fotgjengere og for 
adkomster. Beregningshøyde 2 m.  
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I en framtidig framskrevet situasjon med utvidelse av Ausenfjellet næringsområde, vil 11 
boliger ha støyverdier over anbefalt grenseverdi, tilsvarende gul støysone iht. T-1442, etter 
tiltak. Ingen boliger får støynivåer som tilsvarer rød støysone iht. T-1442.   

5 boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne situasjon har 
støynivåer under anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak.  
2 boliger som har støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon har 
en reduksjon av støynivå på fasade, men vil fremdeles ha støynivåer over anbefalte 
grenseverdier etter vurderte tiltak. Reduksjonen er dog liten, beregnet til 1dB. 

1 bolig som har støynivåer under anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon, får 
støynivåer over anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak.  
Ingen boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon 
har en økning på 3 dB eller mer etter vurderte tiltak.  

Tabell 9 Alternativ X2a – framtidig situasjon med tiltak 

 

Adresse  

Dagens 
framskrevet 
situasjon  

Framtidig 
situasjon etter 
støytiltak Differanse 

1 Fåresoppveien 12A/B/C 52 55 3 
2 Rimsoppveien 10 58 57 -1 
3 Rimsoppveien 8 59 59 0 
4 Rimsoppveien 6 59 59 0 
5 Rimsoppveien 4 58 58 0 
6 Rimsoppveien 2 58 58 0 
7 Piggsoppveien 15 57 56 -1 
8 Piggsoppveien 17 56 55 -1 
9 Piggsoppveien 19 A/B 56 56 0 
10 Piggsoppveien 21 56 55 -1 
11 Piggsoppveien 23/23A 56 54 -2 
12 Piggsoppveien 25 56 54 -2 
13 Piggsoppveien 27 A/B 56 55 -1 
14 Piggsoppveien 29 53 53 0 
15 Piggsoppveien 33 54 55 1 
16 Tretjerndalsveien 15 51 57 6 
17 Tretjerndalsveien 30 56 56 0 
18 Tretjerndalsveien 32 55 54 -1 
19 Tretjerndalsveien 34 51 51 0 
20 Tretjerndalsveien 42 57 59 2 
21 Tretjerndalsveien 44 51 54 3 
22 Tretjerndalsveien 45 49 54 5 
23 Tretjerndalsveien 46 57 58 1 
24 Tretjerndalsveien 48 46 48 2 
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Tiltak 2 Alternativ X2b 
Skjerm 4 meter over vei, med åpninger i støyskjerm for kryssende fotgjengere og for 
adkomster. Beregningshøyde 2 m.  

 

Figur 21: Støynivå Lden 2 meter over terreng for alternativ X2 etter støytiltak, skjerm 4 meter over vei 
(X2b). Beregningshøyde 2 m. Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser høyeste 
nivå uavhengig av etasje. 
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I en framtidig framskrevet situasjon med utvidelse av Ausenfjellet næringsområde, vil 5 
boliger ha støyverdier over anbefalt grenseverdi, tilsvarende gul støysone iht. T-1442, etter 
tiltak. Ingen boliger får støynivåer som tilsvarer rød støysone iht. T-1442.   
 
11 boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne situasjon har 
støynivåer under anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak.  
2 boliger som har støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon har 
en reduksjon av støynivå på fasade, men vil fremdeles ha støynivåer over anbefalte 
grenseverdier etter vurderte tiltak. Reduksjonen er beregnet til 2 -3 dB. 

1 bolig som har støynivåer under anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon, får 
støynivåer over anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak.  
Ingen boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon 
har en økning på 3 dB eller mer etter vurderte tiltak. 

Tabell 10 Alternativ X2b – framtidig situasjon med tiltak 

 Adresse  

Dagens 
framskrevet 

situasjon  

Framtidig 
situasjon etter 

støytiltak Differanse 
1 Fåresoppveien 12A/B/C 52 54 2 
2 Rimsoppveien 10 58 55 -3 
3 Rimsoppveien 8 59 56 -3 
4 Rimsoppveien 6 59 57 -2 
5 Rimsoppveien 4 58 55 -3 
6 Rimsoppveien 2 58 55 -3 
7 Piggsoppveien 15 57 53 -4 
8 Piggsoppveien 17 56 52 -4 
9 Piggsoppveien 19 A/B 56 53 -3 
10 Piggsoppveien 21 56 52 -4 
11 Piggsoppveien 23/23A 56 52 -4 
12 Piggsoppveien 25 56 52 -4 
13 Piggsoppveien 27 A/B 56 53 -3 
14 Piggsoppveien 29 53 53 0 
15 Piggsoppveien 33 54 54 0 
16 Tretjerndalsveien 15 51 57 6 
17 Tretjerndalsveien 30 56 55 -1 
18 Tretjerndalsveien 32 55 53 -2 
19 Tretjerndalsveien 34 51 50 -1 
20 Tretjerndalsveien 42 57 58 1 
21 Tretjerndalsveien 44 51 54 3 
22 Tretjerndalsveien 45 49 49 0 
23 Tretjerndalsveien 46 57 57 0 
24 Tretjerndalsveien 48 46 47 1 

6.3.5 Sammenstilling og vurdering av tiltak alternativ X2 
Alternativ X2b, med støyskjerm i høyde på 4 meter, gir den beste støyskjermingen av boliger 
langs Tretjerndalsveien. Ulempen med alternativ X2 er at det er nødvendig med opphold i 
støyskjermen for avkjørsler og personer som krysser Tretjerndalsveien. Opphold i 
støyskjermen gjør at skjermingen har liten effekt for boligene i sør. Se kap. 6.3.7 for nærmere 
vurdering av disse boligene. For alternativ X2b er ulempen at støyskjermen blir høy (4 meter) 
på hele strekningen. Boligene langs Tretjerndalsveien ligger relativt høyt over veien og vil i 
liten grad påvirkes av høyden på støyskjermen, men det vil kunne ha en negativ effekt på 
opplevd kvalitet av gang- og sykkelveien, som blir liggende mellom en fjellskjæring/mur og en 
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høy skjerm. Med tanke på gang- og sykkelveien er det likevel usikkert om en skjerm med 
høyde på 3 meter utgjør en særlig forskjell sammenlignet med en skjerm på 4 meter.   

Tabell 11 Sammenstilling dagens fremskrevne situasjon og alternativ X2 uten tiltak 

  

Dagens  
fremskrevne 
situasjon Alternativ X2 

Boliger med støy over 
grenseverdi på fasade 15 20 
Boliger med støynivå under 
grenseverdier   9 4 

 

Tabell 12 Sammenstilling av alternativ X2a og X2b 

 Alternativ X2a Vekting Alternativ X2b Vekting 

Boliger med støy 
over grenseverdi 
på fasade* 

11 + 5 ++ 

Boliger med 
støynivå under 
grenseverdier** 

5 + 11 ++ 

Boliger med økt 
støynivå på 
fasader*** 

1 0 1 0 

Boliger med 
redusert 
støynivå på 
fasader**** 

2 + 2 + 

Samlet 
vurdering 

 +  ++ 

 
* Totalt antall boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak  

** Boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne situasjon som får støynivåer 
under anbefalte grenseverdi etter vurderte tiltak  

*** Boliger med støynivåer under grenseverdiene i dagens framskrevne støysituasjon som får støynivåer 
over grenseverdi etter vurderte tiltak.  

**** Boliger som har støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon som får en 
reduksjon av støynivå, men som fremdeles har støynivåer over anbefalte grenseverdier etter vurderte 
tiltak. 
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6.3.6 Samlet vurdering av tiltak  
Med dagens framskrevne situasjon vil 15 boliger langs Tretjerndalsveien ha støy over anbefalt 
grenseverdi på fasade. Ingen boliger får støynivåer som tilsvarer rød støysone iht. T-1442.  
For alternativ X1, med utvidelse av Ausenfjellet næringsområde, vil 18 boliger ha støyverdier 
over grenseverdi på fasader uten tiltak. For alternativ X2 vil det være 20 boliger med 
støyverdier over grenseverdi. For begge alternativer vil alle boliger få økte støyverdier 
sammenlignet med dagens framskrevne situasjon. For alternativ X1 varierer økningen mellom 
2 og 6 dB. For alternativ X2 varierer økningen mellom 1 og 6 dB. 
 
Ingen boliger får støynivåer som tilsvarer rød støysone iht. T-1442, verken i dagens 
framskrevne situasjon eller for alternativ X1 og X2.  

I vurdering av alternativene X1 og X2 med ulike støyskjermingstiltak (a og b) vurderes 
alternativ X2b som det beste alternativet for støy. Alle vurderte alternativer gir redusert antall 
boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi, sammenlignet med dagens framskrevne 
situasjon. Alternativ X2b gir færrest boliger med støynivåer over grenseverdien og det største 
antallet boliger med støynivå på fasade under grenseverdien sammenlignet med dagens 
framskrevne situasjon. Alternativ X1b og X2a vurderes som nokså like. Alternativ X2a 
vurderes likevel som noe bedre enn alternativ X1b da det er flere boliger med redusert 
støynivå på fasade. Alternativ X1a vurderes som det dårligste alternativet da det gir flest 
boliger med støy over grenseverdi på fasade, og ingen boliger med redusert støy på fasade.  

Tabell 13 Sammenstilling av alternativ X1 og X2 med tiltake 

 
Alternativ X1 Alternativ X2 

Alt. 
X1a Vekting 

Alt. 
X1b Vekting 

Alt. 
X2a Vekting 

Alt. 
X2b Vekting 

Boliger med støy 
over grenseverdi 
på fasade* 

12 + 11 + 11 + 5 ++ 

Boliger med 
støynivå under 
grenseverdier** 

6 + 7 + 5 + 11 ++ 

Boliger med økt 
støynivå på 
fasader*** 

3 - 3 - 1 0 1 0 

Boliger med 
redusert støynivå 
på fasader**** 

0 0 2 + 2 + 2 + 

Vekting 0/+ + + ++ 
 
* Totalt antall boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi etter vurderte tiltak  

** Boliger med støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne situasjon som får 
støynivåer under anbefalte grenseverdi etter vurderte tiltak  

*** Boliger med støynivåer under grenseverdiene i dagens framskrevne støysituasjon som får 
støynivåer over grenseverdi etter vurderte tiltak.  

**** Boliger som har støynivåer over anbefalt grenseverdi i dagens framskrevne støysituasjon 
som får en reduksjon av støynivå, men som fremdeles har støynivåer over anbefalte 
grenseverdier etter vurderte tiltak. 
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6.3.7 Boliger i Tretjerndalsveien 
Alternativ X1 

 

Figur 22 Tretjerndalsveien 30-34 og Tretjerndalsveien 42 – 48, alternativ X1 uten tiltak. Støynivå Lden 2 
meter over terreng. Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser høyeste nivå 
uavhengig av etasje. 

Boliger i Tretjerndalsveien 30, 32, 42 og 46 får støy på fasader som overskrider anbefalt 
grenseverdi i T-1442. Overskridelsen er opp til 5 dB. Boligene har tilsynelatende egnede lokale 
uteplasser i form av terrasser i høyden, der støynivået overskrider grenseverdien på 
Lden 55 dB.  

Grunnet adkomster fra Tretjerndalsveien til boligene kan det ikke etableres sammenhengende 
støyskjerm langs disse boligene. Det kan vurderes å etablere støyskjermer langs vei 
tilsvarende som for alternativ X2, eventuelt også i kombinasjon med lokale tiltak. Det antas da 
at det vil være behov for å flytte vei og sykkelvei noe mot vest for å gi tilstrekkelig areal til å 
etablere støyskjerm.  
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I tidligere vurderinger av alternativ X (Rapport AUSENFJELLET II – VURDERING AV 
STØYTILTAK, COWI 2017) ble det vurdert lokale skjermer på terrassene for Tretjerndalsveien 
30, 32 og 42, i størrelsesorden ca. 1,4 - 1,6 meter over terrassegulv. Boligen i 
Tretjerndalsveien 46 er bygget i senere tid og er derfor ikke vurdert tidligere. Også denne 
boligen har uteplasser mot Tretjerndalsveien og antas derfor å kunne skjermes med lokale 
skjermer.  

 

Figur 23, 24 og 25: Tretjerndalsveien 30, 32 og 42, alternativ X. Støynivå Lden 1,5 meter over 
terrassegulv etter etablering av lokale støyskjermer. Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på 
fasade viser høyeste nivå uavhengig av etasje. 

Videre er det vurdert at det kan være nødvendig med støydempende ventiler i støyutsatte 
fasader. Dersom det er balansert ventilasjon i boligene er det sannsynlig at støynivået 
innendørs tilfredsstilles.  

Oppjusterte trafikktall for alternativ X1 viser en større overskridelse av grenseverdiene enn for 
alternativ X. Dette innebærer at lokale skjermer på uteplasser trolig må være noe høyere enn 
tidligere vurdert for å gi tilfredsstillende støynivåer. I tillegg kan det være behov for 
støydempende tiltak i fasade, som tidligere vurdert.  

Detaljering av lokale tiltak gjøres i senere prosjekteringsfase og etter dialog med eiere. 
Forslagstiller vil gå i dialog med eierne angående utforming av lokale støyskjermingstiltak.    

Alternativ X2 

 

Figur 26 Tretjerndalsveien 15 alternativ X2 uten tiltak. Støynivå Lden 2 meter over terreng. Grå farge 
tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser høyeste nivå uavhengig av etasje. 
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I alternativ X2 får boligen i Tretjerndalsveien 15 støy over anbefalt grenseverdi på én fasade. 
For denne boligen kan det etableres lokale tiltak avhengig av bruken av rom mot støyutsatt 
fasade og uteområder. Detaljering av lokale tiltak gjøres i senere prosjekteringsfase og etter 
dialog med eier. Forslagstiller vil gå i dialog med eier angående utforming av lokale 
støyskjermingstiltak.    

 

Figur 27 Tretjerndalsveien 30-34 og Tretjerndalsveien 42 – 48, alternativ X2 uten tiltak. Støynivå Lden 2 
meter over terreng. Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser høyeste nivå 
uavhengig av etasje. 
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Figur 28 Tretjerndalsveien 30-34 og Tretjerndalsveien 42 – 48, alternativ X2b med tiltak. Støynivå Lden 2 
meter over terreng. Grå farge tilsvarer tilfredsstillende støynivå. Tall på fasade viser høyeste nivå 
uavhengig av etasje. 

 
For alternativ X2 er det vurdert støyskjermer langs Tretjerndalsveien forbi boligene sør i 
Tretjerndalsveien. Av samme årsak som i alternativ X1 lar det seg ikke gjøre å etablere 
sammenhengende støyskjerm her. Resultatene viser at boligene i Tretjerndalsveien 30 og 32 
får god effekt av en støyskjerm. Opphold i støyskjermen gjør at særlig boligen 
Tretjerndalsveien 42 får liten effekt av støyskjermen. Også boligen i Tretjerndalsveien 46 får 
redusert effekt. For disse boligene kan det være aktuelt med lokale tiltak på uteareal, 
eventuelt også i fasader. En kombinasjon av ulike tiltak bør vurderes nærmere i senere 
detaljeringsfase. Forslagstiller vil gå i dialog med eier angående utforming av lokale 
støyskjermingstiltak.    
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6.4 Naturmangfold 
Tiltaket vil føre til arealbeslag i område med vegetasjon som har lav verdi for 
naturmangfoldet. Beslaget er i traseen for ny gang- og sykkelvei.  

Ingen av alternativene for gang- og sykkelvei er vurdert å medføre arealbeslag av den nordre 
ravinearmen til Skrøverravinen (BN00109371). Eventuelt arealbeslag vil være svært lite og 
ytterst i randsonen til ravinen.  

Ny gang- og sykkelvei på vestsiden av veien, alternativ X1, vil føre til et lite arealbeslag i 
randsonen til den søndre ravinearmen til Skrøverravinen (Figur 29). Skrøverravinens funksjon 
som verdifull naturtype vil bli opprettholdt og arealbeslaget har minimal betydning for ravinen. 
Omfanget er vurdert som lite negativt til intet, og konsekvensen i permanent situasjon blir 
ubetydelig. 

Arealbeslaget er noe større for alternativ X2 (Figur 30) enn for alternativ X1, men dette er 
ikke vurdert å være av betydning da arealbeslaget er i et område hvor ravinen er påvirket av 
menneskelig aktivitet, ravinens funksjon som verdifull naturtype opprettholdes og 
arealbeslaget har minimal betydning for ravinen. 

Skrøverravinen ble kartlagt i 2014 som en ravinedal i marin leire med gjennomgående bekk, 
og har stor verdi for naturmangfoldet. Informasjon om ravinen er tilgjengelig i 
www.naturbase.no. ID nummer er BN00109371. 

 

Figur 29: Arealbeslag av søndre ravinearm til Skrøverravinen (grønnskravert område) for alternativ X1 
med gang- og sykkelvei på vestsiden av Tretjerndalsveien. 

 

http://www.naturbase.no/
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Figur 30: Arealbeslag av søndre ravinearm til Skrøverravinen (grønnskravert område) for alternativ X2 
med gang- og sykkelvei på østsiden av Tretjerndalsveien.  

6.4.1 Vurdering 
Alternativene vurderes i utgangspunktet likt for konsekvenser for naturmangfold; 
ingen/ubetydelig endring. Større arealbeslag for alternativ X2 gjør at dette alternativet 
vurderes å ha en minimal negativ konsekvens sammenlignet med alternativ X1. 

Tabell 14 Vurdering alternativ X1 og X2 

Naturmangfold Alternativ X1  Alternativ X2 

Vekting 0 0 
 

6.5 Friluftsliv 
Området har få kvaliteter som frilufts- og rekreasjonsområde i seg selv, og er i hovedsak en 
adkomstvei til utfartsområdet og skogen i sør hvor det finnes flere fotruter på sommeren. 
Det er spredt bebyggelse i jordbruk vest for Tretjerndalsveien og vanlig tetthet av 
eneboligbebyggelse i øst, samt landbruksareal som kan benyttes til rekreasjon om vinteren. 
Fra boligbebyggelsen øst for veien er det stiforbindelser videre til skogsområdet i sør. Det er 
ingen identitetsskapende elementer i området. Området vurderes å ha liten til middels verdi 
for tema friluftsliv og rekreasjon. 

Ny gang- og sykkelvei vil i seg selv være et tiltak som øker tilgjengeligheten og 
bruksmuligheten av området generelt, samt at det vil gi bedret adkomst for myke trafikanter 
til skogsområdet i sør, og vil derfor ha positiv konsekvens for friluftsliv og rekreasjon. Ny 
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gang- og sykkelvei vil ikke endre områdets attraktivitet eller opplevelseskvalitet som 
friluftsområde. Ingen av alternativene vurderes å forringe friluftslivsverdier vesentlig eller 
skape nye barrierevirkninger, men alternativ X1 medfører et noe større beslag av 
landbruksareal enn alternativ X2. Med støyskjerm som tiltak i alternativ X2 vil denne også i 
noen grad kunne fremstå som en barriere for myke trafikanter, men ingen av eksisterende 
avkjørsler eller forbindelser til Tretjerndalsveien vil forringes.  

6.5.1 Vurdering 
Begge alternativene vurderes å ha en liten positiv konsekvens for friluftsliv da det gir økt 
tilgang for gående og syklende til frilufts- og rekreasjonsområder. Et noe større beslag av 
landbruksareal for alternativ X1 gjør at dette alternativet vurderes å ha en noe mindre positiv 
konsekvens sammenlignet med alternativ X2. Endringen er dog minimal og alternativene 
vurderes derfor likt; liten positiv.   

Tabell 15 Vurdering alternativ X1 og X2 

 Friluftsliv Alternativ X1 Alternativ X2 

Vekting + + 
 

6.6 Landbruk 
Det er beregnet beslag av dyrka og dyrkbar mark for de to alternative forslagene til gang- og 
sykkelvei. Det er også vurdert konsekvenser for landbruksbebyggelse (sanering). Som 
grunnlag for beregninger av arealbeslag er AR5-datasett (markslagskart) fra kartverket/Sørum 
kommune (nå Lillestrøm kommune) datert 1.mai 2016 lagt til grunn.  

Dyrkbar mark omfatter areal helt opp til eksisterende veiskulder, som grunnet terreng og fjell i 
dagen i praksis vil være umulig å utnytte til jordbruksformål. Det er også forutsatt at mindre 
restarealer av jordbruksareal som blir liggende igjen som restarealer mellom g/s-vei og 
eksisterende vei ikke kan utnyttes til jordbruksareal. 

Det er ikke beregnet arealbeslag for nordre del av gang- og sykkelveien langs 
Tretjerndalsveien da løsningen her er lik for begge alternativer. 

6.6.1 Alternativ X1 
Alternativ X1 med gang- og sykkelvei på vestsiden av Tretjerndalsveien berører til sammen tre 
landbrukseiendommer med fylldyrka jord og dyrkbar mark. Disse er gnr./bnr. 269/5, 270/3-4, 
270/5-6. I tillegg berører gang- og sykkelveien en boligeiendom, gnr./bnr. 269/6, med 
dyrkbar mark. Gang- og sykkelveien beslaglegger også mindre deler av offentlig eid areal som 
er registrert som dyrket mark i AR5-databasen. 

Med utgangspunkt i tegninger av gang- og sykkelvei er det beregnet følgende arealbeslag for 
alternativ X1: 
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Tabell 16 Arealtabell alternativ X1 

Feltnr. Arealtype Areal Jordkvalitet Gnr/bnr 

40 Dyrka jord (fulldyrka) 838 m2 Svært god 269/5, 269/60 

41 Dyrka jord (fulldyrka) 492 m2 God 270/3-4 

42 Dyrkbar mark 6 568 m2 Ikke 
registrert 

269/5, 269/60, 
269/6, 270/4, 
270/5-6 

44 Dyrkbar mark 2402 m2 Ikke 
registrert 

270/5-6, 270/1, 
271/1 

45 Dyrka jord (fulldyrka) 265 m2 Svært god 270/5-6 

 

For feltreferanse, se vedlagt illustrasjon.  

Dette gir følgende arealbeslag per arealkategori: 

Tabell 17 Arealtabell alternativ X1 

Arealtype Totalt 

Dyrka jord 
(fulldyrka) 

1 595 m² 

Dyrkbar mark 8 971 m² 

Totalt 10 565 m² 

 

Alternativ X1 medfører ikke sanering av landbruksbebyggelse. Alternativet berører kun utkant 
av større jordteiger og gir ikke restareal eller behov for endret parsellarrondering. Alternativet 
berører driftsatkomst til gnr./bnr. 270/5-6, som må tilpasses. Alternativet vil ikke hindre 
driftsatkomst til berørte teiger. Der driftsatkomst krysser gang- og sykkelvei må det sikres god 
sikt for kjørende og trygg ferdsel for fotgjengere og syklister.  

6.6.2 Alternativ X2 
Alternativ X2 med gang- og sykkelvei på østsiden av Tretjerndalsveien berører de samme 
eiendommene som alternativ X1, men med noe annet arealbeslag. 

Med utgangspunkt i tegninger av gang- og sykkelvei er det beregnet følgende arealbeslag for 
alternativ X2: 
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Tabell 18 Arealtabell alternativ X2 

Feltnr. Arealtype Areal Jordkvalitet Gnr/bnr 

40 Dyrka jord (fulldyrka) 35 m2 Svært god 269/5, 269/60 

41 Dyrka jord (fulldyrka) 685 m2 God 270/3-4 

42 Dyrkbar mark 6 523 m2 Ikke 
registrert 

269/5, 269/60, 
269/6, 270/4, 
270/5-6 

44 Dyrkbar mark 2 422 m2 Ikke 
registrert 

270/5-6, 270/1, 
271/1 

45 Dyrka jord (fulldyrka) 326 m2 Svært god 270/5-6 

 

For feltreferanse, se vedlagt illustrasjon.  

Dette gir følgende arealbeslag per arealkategori: 

Tabell 19 Arealtabell alternativ X2 

Arealtype Totalt 

Dyrka jord 
(fulldyrka) 

1 046 m² 

Dyrkbar mark 8 945 m² 

Totalt 9 991 m² 

 

Alternativ X2 medfører på samme måte som alternativ X1 ikke sanering av 
landbruksbebyggelse. Alternativet berører kun utkant av større jordteiger og gir ikke restareal 
eller behov for endret parsellarrondering. Alternativet berører driftsatkomst til gnr./bnr. 
270/5-6, som må tilpasses. Alternativet vil ikke hindre driftsatkomst til berørte teiger. Der 
driftsatkomst krysser gang- og sykkelvei må det sikres god sikt for kjørende og trygg ferdsel 
for fotgjengere og syklister. 

6.6.3 Vurdering 
Verken alternativ X1 eller X2 medfører sanering av landbruksbebyggelse eller hindrer 
driftsadkomster til berørte teiger. For begge alternativer berøres kun utkant av større 
jordteiger og gir ikke restareal eller behov for endret parsellarrondering. Alternativ X2 
vurderes som noe bedre enn alternativ X1 da alternativet beslaglegger mindre fulldyrka jord 
og totalt sett gir mindre arealbeslag av landbruksareal. Differansen er likevel svært liten og 
alternativene vurderes derfor likt. 
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Tabell 20 Vurdering alternativ X1 og X2 

Landbruk Alternativ X1   Alternativ X2   

Vekting - - 

7 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 

7.1 Sammenstilling av konsekvenser  
Tabell 21 Sammenstilling alternativ X1 og X2 

Vurderingstema Alternativ X1 Alternativ X2 Kommentar 

Trafikk + +/++ Begge alternativer gir økt tilrettelegging for 
gående og syklende gjennom etablering av 
separat gang- og sykkelvei. For boligene i sør 
er løsningen med gang- og sykkelvei på 
østsiden av Tretjerndalsveien vurdert å være 
den beste løsningen med tanke på 
trafikksikkerhet. Mellom boligområdene og 
eksisterende gang- og sykkelvei i nord kan 
kryssing av Tretjerndalsveien samles i ett 
punkt. Totalt sett er det vurdert at løsningen 
med gang- og sykkelvei på østsiden av 
Tretjerndalsveien (alternativ X2) er noe bedre 
enn plasseringen på vestsiden (alternativ X1). 

Støy  
(med tiltak) 

+ ++ Alternativ X2b, med 4 meter skjermer, gir 
færrest boliger med støynivåer over 
grenseverdien og det største antallet boliger 
med redusert støynivå på fasade 
sammenlignet med dagens framskrevne 
situasjon. I vurdering av alternativene X1 og 
X2 med ulike støyskjermingstiltak vurderes 
alternativ X2b som det beste alternativet. 

Naturmangfold 0  0  Ingen av alternativene er vurdert å gi negative 
konsekvenser for naturmangfold. Alternativ X2 
gir et noe større arealbeslag enn alternativ X1, 
i randsonen til den søndre ravinearmen. 
Alternativ X2 vurderes derfor å ha en minimal 
negativ konsekvens sammenlignet med 
alternativ X1. Arealbeslaget er ikke vurdert å 
ha betydning for Skrøverravinens funksjon 
som naturtype og alternativene vurderes 
derfor likt.   
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Friluftsliv +  
 

+ Begge alternativene vurderes å ha en liten 
positiv konsekvens for friluftsliv da det gir økt 
tilgang for gående og syklende til frilufts- og 
rekreasjonsområder. Et noe større arealbeslag 
for alternativ X1 gjør at dette alternativet 
vurderes å ha en noe mindre positiv 
konsekvens sammenlignet med alternativ X2. 
Endringen er dog minimal og alternativene 
vurderes derfor likt; liten positiv.   

Landbruk - - For landbruk vurderes alternativ X2 som noe 
bedre enn alternativ X1 da alternativet 
beslaglegger mindre fulldyrka jord og totalt 
sett mindre arealbeslag av landbruksareal. 

Samlet 
vurdering 

0/+ +/++ Samlet vurderes alternativ X2 med 
alternativ b for støyskjerming som det 
beste alternativet.  

 

7.2 Samlet vurdering 
På et overordnet nivå er det liten forskjell mellom alternativene. Begge alternativer gir økt 
tilrettelegging for gående og syklende og bedre tilgang til frilufts- og rekreasjonsområder. 
Alternativene gir ingen negative konsekvenser for naturmangfold og medfører i liten grad 
beslag av landbruksareal. Med tanke på trafikksikkerhet er løsningen med gang- og sykkelvei 
på østsiden av Tretjerndalsveien (X2) noe bedre enn plasseringen på vestsiden (X1). Videre 
medfører løsningen på østsiden noe mindre beslag av jordbruksareal. 

Begge alternativer medfører en forverret støysituasjon for boliger langs Tretjerndalsveien før 
tiltak. Alternativ X2 uten tiltak vurderes som det dårligste alternativet da det medfører flere 
boliger i gul støysone og en større økning i støynivåer på fasader enn alternativ X1. Alternativ 
2X er likevel vurdert som det beste alternativet da det gir bedre støyforhold etter tiltak. Dette 
skyldes at skjermen plasseres nærmere støykilden (veien) og dermed gir bedre skjerming. En 
støyskjerm nede ved veien gir også mindre visuell virkning for boligene. Alternativ X2b, med 
støyskjerm i 4 meters høyde, vurderes samlet å være det beste alternativet da dette gir 
færrest boliger med støynivåer i gul støysone på fasade og det største antallet boliger med 
redusert støynivå på fasade.  

Samlet vurderes alternativ X2 med alternativ b for støyskjerming som det beste alternativet. 
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8 Vedlegg 
21323 Notat RIG01 Områdestabilitet  
Oversiktstegning – Vest 
Oversiktstegning – Øst 
X-tegninger Tretjerndalsveien  
Kart_Beslag_landbruksareal_X1 
Kart_Beslag_landbruksareal_X2 
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