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1 BAKGRUNN
Dette fagnotatet gjelder støy fra jernbane på strekningen Rolvsøy-Klavestad og støy fra veg for fv.118
fra der Olav Haraldssons gate møter St. Nicolas gate etter Sarpsborg stasjon til like forbi Hafslund
skole, samt for rv.111 fra krysset Navestadveien / Statsminister Torps vei til like forbi Hafslund skole. I
tillegg er det vurdert støy fra ny trasé for rv.111 fra Navestadveien og opp langs sørøstre side av
jordene ved Hafslund hovedgård opp til eksisterende rv.111/fv.118.
Jernbanestrekningen Rolvsøy-Klavestad er en del av parsellen Fredrikstad-Sarpsborg, som igjen er
en del av InterCity Østfoldprosjektet.
Hensikten med notatet og tilhørende støykart er å vise utbredelse av støysoner iht. Klima- og
miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 [1], samt å
vise hvor mange bygninger med støyfølsomt bruksformål som har lydnivå på fasade over angitte
grenseverdier i T-1442/2016 tab. 3 for de ulike alternativene.
Notatet tar for seg utredning av støy for ulike alternativer for bane og veg i Teknisk hovedplan for
Rolvsøy-Klavestad og er i tillegg en del av grunnlaget for arbeidet med kommunedelplan med
konsekvensutredning av alternativene.
Fagnotatet er utarbeidet av prosjektgruppa 2G, disiplin Støy og vibrasjoner ved fagansvarlig Ståle
Otervik.
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2 MYNDIGHETSKRAV
2.1

Støyretningslinje T-1442/2016

T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging [1] er primært et verktøy for
planmyndighetene for å vurdere hvor godt egnet et område er for utbygging og utnyttelse av arealer
for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, eller for å vurdere hvordan støy fra ny støyende
virksomhet vil påvirke et område med bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. T-1442 angir
følgende kategorier som "bebyggelse med støyfølsomt bruksformål": boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.
Retningslinjen angir grenseverdier for utendørs lydnivå og angir kriterier for inndeling i støysoner.
Retningslinje T-1442 er i seg selv ikke juridisk bindende. Grenseverdiene og bestemmelser om støy
må derfor nedfelles enten i kommuneplan eller reguleringsplan for å gjøres gjeldende.
Anbefalte grenseverdier og kriterier for støysoner er angitt i kapitlene nedenfor.

2.1.1 Anbefalte grenseverdier
Støyretningslinjen T-1442 [1] gir anbefalte grenseverdier ved planlegging av ny støyende virksomhet
eller ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Anbefalte grenseverdier for jernbane og vei er gitt i
tabell 1 nedenfor. Det forventes at reguleringsbestemmelser om støy i kommende reguleringsplan vil
ha ambisjonsnivå for utendørs lydnivå tilsvarende det som ligger til grunn for anbefalte grenseverdie r i
T-1442 [1].
Tabell 1 Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall
oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå (se T-1442/2016 kap. 6 for definisjoner).
Støykilde

Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor
vinduer til rom med støyfølsomt
bruksformål

Støynivå utenfor soverom, natt
kl. 23–07

Veg

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Bane

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

•
•
•

•

Ekvivalentnivåene i tabell 1 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av
Lden (se T-1442/2016 kap. 6).
Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsomt bruksformål
gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet.
Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen, og skal være avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Se for øvrig
definisjon i T-1442/2016 kap. 6. Som beregningshøyde for uteoppholdsareal brukes 1,5 meter
over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.

Ved overskridelse av de anbefalte grenseverdiene i tabell 1, angir retningslinjen at det bør vurderes
støyreduserende tiltak. Retningslinjen angir også at dersom tiltaks haver gjennom en støyfaglig
utredning har dokumentert at kostnadene ved støyreduserende tiltak eller andre avbøtende tiltak er
uforholdsmessig høye, kan de anbefalte støygrensene fravikes.

2.1.2 Støysoner
I tillegg til de anbefalte grenseverdiene i T-1442 (se tabell 1 ovenfor) angir retningslinjen at ved
overordnet planlegging bør det vurderes å synliggjøre områder som er utsatt for støy ved å utarbeide
støysonekart. Støysonekart lages for at utbyggere og publikum skal se hvor støy er en utfordring og
derfor må være tema i nye planer. Støysonene utløser i seg selv ingen formelle krav med mindre det
er knyttet betingelser til disse i planbestemmelser.
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Retningslinjen angir at det bør kartfestes en inndeling i to støysoner:
• rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsomme bruksformål skal unngås. Det
angis imidlertid at det i avvikssoner kan etableres slik bebyggelse under gitte betingelser.
Avvikssonen må være definert i kommunens arealplan.
• gul sone er en vurderingssone, hvor ny bebyggelse med støyfølsomme bruksformål kan
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Støysonekartene skal som hovedregel vise utendørs støynivå 4 meter over terreng. Tabell 2 angir
kriterier for soneinndeling for bane og veg iht. T-1442. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle
støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå (se definisjon i
T-1442/2016 kap. 6).
Støykilde

Støysone
Gul sone

Rød sone

Utendørs

Utendørs støynivå i

støynivå

nattperioden kl. 23–07

Veg

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Lden 65 dB

L5AF 85 dB

Bane

Lden 58 dB

L5AF 75 dB

Lden 68 dB

L5AF 90 dB

•
•
•

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23–07

Krav til maksimalt støynivå L5 AF i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per
natt.
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart er
bestemmende for støysonenes utbredelse.
Ekvivalentnivåene i tabell 2 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonen av
Lden (se T-1442/2016 kap. 6).

2.1.3 Overlappende støysoner fra flere kildetyper
Iht. T-1442 [1] skal støysonekart utarbeides for hver enkelt kildetype. I områder hvor støysoner fra
flere kildetyper overlapper hverandre kan kommunen vurdere å benytte inntil 3 dB strengere
grenseverdi. Dette tas det vanligvis ikke stilling til før i behandling av plansak, og det gjøres ingen slike
vurderinger for støysonekartene som er vedlagt denne støyrapport.
Det er ikke en del av metodikken i T-1442 å vise sumstøy i støykart, siden sonekriteriene er ulike for
ulike typer kilder. Man kan imidlertid vise kart med sammenlagt utbredelse (union) av støysonene fra
hver enkelt kilde uten å tallfeste sonegrensene. Resultatet er et kart som viser hvilke områder som blir
liggende innenfor støysone for en eller annen kilde. Det er kun for deler av delområde 50 at denne
problematikken er aktuell, der det prosjekteres ny løsning for både jernbane og veg. Slike kart er vist i
vedlegg 5.

2.2

NS 8175:2012

T-1442 [1] angir ingen grenseverdier for innendørs lydnivå, men henviser til NS 8175:2012 [2] for
dette. Grenseverdier i NS 8175 [2] er ikke automatisk gjeldende for eksisterende bebyggelse med
mindre dette nedfelles i planbestemmelsene. Det er en innarbeidet praksis at støyømfintlig
bebyggelse som får overskridelse av anbefalte grenseverdier for lydnivå utenfor vindu iht.
T-1442/2016 tabell 3, gjengitt i tabell 1 over, utredes videre for lydnivå på uteplass og lydnivå
innendørs med intensjon om å overholde lydklasse C i NS 8175. Grenseverdier for lydnivå innendørs i
bolig og i skole i klasse C i NS 8175 er gjengitt i tabell 3.
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Tabell 3 Lydkrav for boliger og skoler. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder.
Bygningstype

Type brukerområde

Bolig

I oppholds- og soverom i boliger fra
utendørs lydkilder

Skole

Målestørrelse

Klasse C

L pA,24h (dB)

30

I soverom i boliger fra utendørs
lydkilder

LpAF,max (dB) natt,
kl. 23–07

45

I undervisningsrom/møterom fra
utendørs lydkilder i brukstid

LpA,T (dB)

30

Krav til maksimalnivå gjelder der det er 10 hendelser eller mer som overskrider grenseverdien, og ikke
enkelthendelser.

2.3

Anbefalte støygrenser fra anleggsvirksomhet

Støyretningslinjen T-1442/2016 [1] anbefaler grenseverdier for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet.
Disse er gjengitt i tabell 4. Ved langvarige arbeider skjerpes de anbefalte grensene for dag og kveld
gitt i tabell 4 med skjerpelsene angitt i tabell 5. For kilder som har tydelig og vedvarende impuls- eller
rentonekarakteristikk skjerpes i tillegg grenseverdiene med 5 dB for dag- og kveldsperioden.
Tabell 4 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser
gjelder ekvivalent lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med
støyfølsomt bruksformål. Støygrensene for dag og kveld skjerpes når
anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker, se tabell 5.
Bygningstype

Støykrav på dagtid
(LpAeq12h 07-19)

Støykrav på kveld
(LpAeq4h 19-23)

Støykrav på natt
(LpAeq8h 23-07)

eller søn-/helligdag
(LpAeq16h 07-23)
Boliger, fritidsboliger,
sykehus, pleieinstitusjoner

65

60

Skole, barnehage

45

60 i brukstid

Tabell 5 Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele
uker/måneder). Skjerping av støygrensene fra tabell 4 for drift som gir støyulemper i
lengre tid enn 6 uker.
Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde

Grenseverdiene for dag og kveld i
Tabell 4 skjerpes med

Fra 0 til og med 6 uker

0 dB

Fra 7 uker til og med 6 måneder

3 dB

Mer enn 6 måneder

5 dB

Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natta. Dersom det i spes ielle tilfeller
tillates avvik fra dette, og støygrensen i tabell 4 inkl. aktuelle skjerpelser overskrides, gjelder regelen
om varsling, jfr. kapittel 4.4 i T-1442/2016. Avvik bør bare tillates dersom nattarbeidene er kortvarige.
Støygrensen kan da heves fra 45 til 50 dB for mindre enn 2 ukers drift og til 55 dB for mindre enn 1
ukes drift.
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3 STØYBEREGNINGER - OMFANG OG METODE
3.1

Beregningsmetode og -verktøy

Beregninger er utført etter nordiske beregningsmetoder for hhv. jernbane [3] og vegtrafikk [4].
Beregningene er utført i programvaren CadnaA versjon 2018 på digitalt kartgrunnlag som har vært
tilgjengelig i prosjektet. Geometri for nytt spor og nye veger er hentet fra prosjektets 3D-modeller.
Beregningene av støysone (Lden) for jernbane er iht. Teknisk Designbasis [5] utført for høyde 1,5 og 4
meter over terreng. Det er beregnet med 1. ordens refleksjoner fra bygninger og andre objekter.
Akustisk harde flater, som veger og større, asfalterte områder, er lagt inn som hard mark. Øvrige
overflater er modellert som myk mark. Videre er vegenes helningsgradient hensyntatt i beregningene.
Bruer og sporveksler er modellert med ekstra kildestyrke på 3 dB og 6 dB i henhold til
beregningsmetoden for støy fra jernbane. Støybidrag fra tunnelmunninger er ikke inkludert i
beregningene utført for denne fasen.
Andre lyder som bremsing, kurveskrik o.l. vil også kunne være framtredende i enkelte situasjoner,
men disse er ikke omfattet av beregningsmetoden.
Beregningene er utført med utgangspunkt i angitte trafikkmengder for jernbane og veg, fordelt på
relevante togtyper, tunge og lette kjøretøy på veg, og skiltede hastigheter for veg. For ny jernbane er
det benyttet dimensjonerende hastighet som angitt på C-tegninger. For eksisterende jernbane er det
tatt utgangspunkt i skiltet hastighet hentet fra Bane NORs nettbaserte kartløsning for banedata
Det er ikke gjennomført beregning av maksimalt støynivå på nattetid L5AF på dette stadium i prosjektet.
Både bane og veg har betydelig trafikkbelastning og det er derfor forventet at tidsmidlet dag-kveldnattnivå Lden generelt vil være dimensjonerende for utbredelsen av støysonene.

3.2

Trafikkmengder og emisjonsdata

Det er utarbeidet et eget notat [6] som angir trafikkgrunnlaget for støyberegningene. Det gjelder
trafikkmengder og emisjonsdata for tog, trafikkmengder og tungtrafikkandel for vegtrafikk samt hva
som er gjeldende beregningsår for 0-alternativ og fremtidige situasjoner for hhv. jernbanetrafikk og
vegtrafikk. Hovedtall for trafikkmengder er gjengitt nedenfor.
For 0-alternativet for bane er det benyttet prognose for togmengder på eksisterende bane for år 2027
hentet fra Bane Nors hjemmeside. Trafikkmengder for fremtidig situasjon er basert på T2031 i
InterCity-prosjektets konseptdokument [7]. Hovedtall er gjengitt i tabell 6 nedenfor.
Tabell 6. Antall tog og togmeter i hver retning for dag, kveld og natt.
Strekning og rute

Antall tog

Antall togmeter

Dag
kl. 07-19

Kveld
kl. 19-23

Natt
kl. 23-07

Dag
kl. 07-19

Kveld
kl. 19-23

Natt
kl. 23-07

IC Oslo-Sarpsborg

26

6

10

4240

636

1484

Region Oslo-Halden

18

6

8

2544

636

1060

Fjerntog Gøteborg

6

2

0

872

218

0

Godstog

8

4

3

4920

2460

1845
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Tafikkmengeder for veg i 0-alternativet er basert på resultater fra regional trafikkmodel for år 2028.
Trafikkmengder for fremtidig situasjon er basert på resultater fra regional trafikkmodell for år 2050.
Dette er omforent med Statens vegvesen. Trafikkmengder og hastigheter for fremtidig vegtrafikk er
angitt i figur – figur 2
For ytterligere detaljer om trafikkgrunnlag for både jernbane og veg henvises det til trafikknotatet [6].

Figur 1 Fremtidig vegtrafikk Sarpsborg
stasjon-Hafslund/ Klavestad.
Veg 7 + bane Midt.

Figur 1 Fremtidig vegtrafikk Sarpsborg stasjonHafslund/Klavestad.
Veg 9 + bane NFO.

Figur 2 Fremtidig vegtrafikk Sarpsborg stasjonHafslund/Klavestad.
Veg 7 + bane Midt med ny rv.111

Figur 4 Fremtidig vegtrafikk Sarpsborg
stasjon-Hafslund/ Klavestad.
Veg 10 + bane NFO
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Omfang og alternativer

Beregninger av støy fra jernbane er utført for strekningen Rolvsøy godsterminal-Klavestad.
Beregninger av støy fra veg er beregnet for trafikk på fv. 118 og rv.111 i området Sarpsborg
stasjon-Hafslund/Klavestad. Det er gjort innledende vurdering med forslag til langsgående
støyskjermer.
I denne versjonen av fagnotatet er det utført beregninger for ulike kombinasjoner av bane- og
vegalternativ som vist i tabell 7. I figur 6 og 7 nedenfor vises overordnet kart med angivelse av
banetraseer. I figur 1 – 5 i kapittel 3.2 ovenfor vises de ulilke vegsituasjoner i kombinasjon med
banealternativene for D50. Hvert alternativ er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen og i teknisk
hovedplan for Rolvsøy-Klavestad.

Tabell 7 Oversikt over kombinasjoner av bane - og vegalternativ for støyberegninger.
Strekning

Jernbanealternativ

Rolvsøy-Yven
Delområde 30

B0 (dagens bane)

Veg-alternativ

Betegnelse
kombinasjon
veg og bane

1a
4b
Yven-Borg bryggerier
Delområde 40

B0 (dagens bane)
1a
4bL
4bH
5cL
5cH

Borg bryggerier-Klavestad
Delområde 50

B0 (dagens bane)

V0 (dagens veg)

Bane Midt

Veg 7

Midt 7

Bane Midt

Veg 10

Midt 10

Bane NFO

Veg 9

NFO 9

Bane NFO

Veg 10

NFO 10

Ny rv.111
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Figur 7: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad, med lave banealternativer.
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4 RESULTATER
4.1

Støykart

I vedlagte støykart i vedlegg 1-4 er det vist lydutbredelse beregnet separat for jernbane og veg.
Støykart er vist både for dagens og fremtidige banealternativer i delområde 30 og 40 (hhv. D30 og
D40) og for dagens og fremtidige bane- og vegalternativer i delområde 50 (D50). Kartene viser
parameteren Lden med soneinndeling etter kriteriene i [3], jf. kap. 2.1.2. Det er vist støyutbredelse i 4
meters høyde over terreng samt utbredelse i 1,5 meters høyde med og uten forslag til langsgående
støyskjermingstiltak.

4.2

Opptelling av bygninger med støyfølsomt bruksformål

For hvert alternativ i hvert delområde er det gjort opptelling av antall bygninger med støyfølsom bruk
som har overskridelse av grenseverdier for lydnivå på fasade iht. T-1442/2016, som beskrevet i
kapittel 2.1.1. Utgangspunkt for opptelling er beregnet innfallende støynivå på fasade i 4 meters
høyde. For hus som er lavere enn 4 meter er det brukt støynivå beregnet i 1,5 meters høyde. Kriterier
for opptelling er utendørs lydnivå på fasade Lden ≥ 58,0 dB for støy fra bane og Lden ≥ 55,0 dB for støy
fra veg. Opptelling er gjort separat for bane og veg. For delområde 50 er det i tillegg gjort en opptelling
av bygninger som har overskridelse av grenseverdier for begge kildene.
Det er gjort opptelling både for situasjon uten og med angitte langsgående støyskjermer i de kolonner
som omhandler enkeltkilder, mens kun for skjermet situasjon i kolonner som omhandler begge kilder.
Opptelling er vist i tabell 8 nedenfor. Under tabellen er det gitt nærmere forklaring til innholdet i de
ulike kolonner.
Tabell 8 Opptelling av antall bygninger med støyfølsomt bruksformål som har overskridelse
av anbefalte grenseverdier i T-1442/2016 tabell 3, for de ulike alternativer, kilder og
med og uten langsgående støyskjermer 1).

Formatte

Antall bygg med lydnivå over grenseverdi
Støykilde: Bane

I: DelII:
område Alternativ
(D)
30
B0
1a
4b
40
B0
1a
4bL
4bH
5cL
5cH
50
B0 / V0
Midt 7
Midt 10
NFO 9
NFO 10
Ny rv.
111

III: Uten
nye støyskjermer
105
509
211
113
216
2
334
2
382
42
187
192
205
217

IV: Inkl. nye
støyskjermer
-3)
197
127
-3)
161
22)
110
22)
108
-3)
99
94
109
132

Støykilde: veg

V: Uten nye
støyskjermer

Støykilde:
både bane
og veg
VI: Inkl. nye
VII: Inkl.
støynye støyskjermer
skjermer

134
108
141
145
167

-3)
1082)
1412)
144
166

72

44

-3)
40
38
59
73

Støykilde:
bane
og/eller vei
VIII: Inkl.
nye støyskjermer
-3)
197
127
-3)
161
22)
110
22)
108
-3)
167
197
194
225
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Med langsgående støyskjerm menes støyskjerm langs støykilden, dvs. enten langs jernbanen
eller langs veg.
2) For støy fra bane i alt. 4bL og 5cL i D40 og for støy fra veg i banealternativene Midt i D50 er
det ikke benyttet langsgående støyskjermer .
1)

3)

Ikke beregnet for dagens situasjon.

Kolonne I:
Kolonne II:

Områdebetegnelse
Angivelse av alternativ. B0 og V0 er 0-alternativet (dagens trasé) for hhv. bane og
veg.
Kolonne III – VIII angir antall byginger med støyfølsomt bruksformål som har overskridelse av
grenseverdi for støy. Omtales videre som «antall bygninger»
Kolonne III:
Antall bygninger med overskridelse av grenseverdi for bane i uskjermet situasjon
Kolonne IV:
Antall bygninger med overskridelse av grenseverdi for bane for situasjon hvor det
er tatt hensyn til de angitte langsgående støyskjermer langs bane.
Kolonne V:
Antall bygninger med overskridelse av grenseverdi for veg i uskjermet situasjon
Kolonne VI:
Antall bygninger med overskridelse av grenseverdi for bane for situasjon hvor det
er tatt hensyn til de angitte langsgående støyskjermer langs veg.
Kolonne VII: Antall bygninger med overskridelse av grenseverdi for både bane og vei for en
situasjon hvor de er tatt hensyn til angitte langsgående støyskjermer.
Kolonne VIII
Totalt antall bygninger med overskridelse av enten grenseverdi for bane og/eller
grenseverdi for veg for en situasjon hvor de er tatt hensyn til angitte langsgående
støyskjermer. Dvs. hvor mange bygninger som totalt sett har overskridelse av
minst en av grenseverdiene for støy.
For kolonne VII og VIII er det vist tall for skjermet situasjon, siden det er skjermet situasjon som
er hovedsituasjonen i offentlig plan. Ved å sammenlikne uskjermet og skjermet situasjon for hhv.
bane og vei, får man et overordnet inntrykk av effekten av de skjermene som er angitt i denne
fasen.
For bane i alternativ 4bL og 5cL i D40 og for veg i alternativ Midt 7 og Midt 10 i D50 er det ikke
anbefalt langsgående støyskjermer.

Ved beregninger av støy fra veg i delområde 50 er det inkludert trafikk på følgende veger:
• fv. 118 fra krysset Olav Haraldssons gate / St. Nikolas-gate frem til rett forbi Hafslund skole
• rv. 111 i dagens trasé (Statsminister Torps vei) fra krysset med Navestadveien opp til møte
med fv. 118
• fv. 581 der denne er omlagt som følge av ny trasé for fv. 118
Beregninger av vegtrafikkstøy for ny trasé for rv. 111 er gjort uavhengig av andre alternativer.
Detaljnivå i beregninger og vurderinger er tilpasset nivået kommunedelplan / teknisk hovedplan. I den
videre detaljeringen i reguleringsplanfasen for valgt alternativ, vil det bli gjort mer detaljerte
vurderinger av både plassering, utstrekning og høyde på støyskjermer. Vurdering av lokale støytiltak
kan utføres i byggeplanfasen etter vedtatt reguleringsplan med planbestemmelser.
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5 VURDERINGER
5.1

Hovedforskjeller mellom alternativene

For uskjermet situasjon vil alle fremtidige banealternativer medføre at langt flere bygninger med
støyfølsomt bruksformål får lydnivå på fasade over anbefalte grenseverdier i T-1442/2016 enn dagens
situasjon. For skjermet situasjon vil det for hele strekningen Rolvsøy -Klavestad fremdeles være et
større antall støyfølsomme bygninger med lydnivå på fasade over anbefalte grenseverdier i fremtidig
situasjon enn i dagens situasjon, men bildet blir litt mer nyansert for de ulike delstrekningene.
Årsak til økning i antall overskridelser skyldes både økte togmengder for både persontog og godstog,
og økt hastighet. Både dagens banestrekning og fremtidige alternativer går dels gjennom tettbebygd
område og dels industriområder. Fremtidige alternativer vil i tillegg gå i tunneler og kulverter med
varierende lengde for de ulike alternativer. Generelt vil alternativer med lange tunneler og kulverter
bidra til å redusere omfanget av utbredelse luftoverført støy.
Delområde 30
Alternativ 1a har langt flere bygninger med overskridelse av anbefalt grenseverdi på fasade enn
alternativ 4b. Alternativ 1a medfører også en større andel støyfølsomme bygg med høye lydnivåer
enn alternativ 4b. For begge alternativer vil en del bygninger bli utsatt for støy fra både ny jernbane og
ny fv. 109. Ny fv. 109 er ikke en del av dette prosjektet og støyberegninger for ny fv. 109 er derfor
ikke vurdert og sammenliknet med beregningene i denne rapporten.
Delområde 40
Her vil de to lave alternativene 4bL og 5cL kun medføre overskridelse av anbefalte grenseverdier for
to boligbygninger. Det er boliger i enden av kulverter i overgang mot D50. Det er ikke anbefalt
langsgående støyskjermer for disse to alternativene.
Blant de resterende alternativene medfører 4bH og 5cH flere bygg med overskridelse av grenseverdi
enn 1a for uskjermet situasjon, mens for skjermet situasjon vil 1a medføre flest overskridelser. Dette
indikerer at man foreløpig oppnår en bedre skjermingseffekt for anbefalt skjermløsning i 4bH og 5cH
enn for 1a.
Delområde 50
Banealternativene Midt er de alternativer som medfører det laveste antall overskridelser av
grenseverdi for støy fra bane til fasade. Vegalternativ 7 er det alternativet som medfører det laveste
antall overskridelser av grenseverdi for støy fra veg til fasade.
Færrest antall overskridelser av grenseverdi totalt sett gir alternativ Midt 7. Alternativ Midt 7 gir
imidlertid et noe høyere antall høye lydnivåer på fasade. Flest antall overskridelser av grenseverdi
totalt sett gir alternativ NFO 10.
Det er vanskelig å oppnå effektiv skjerming av støy fra fv.118 mot boliger som ligger mellom
St. Nikolas-gate og jernbanen (Grinaområdet) pga. ut-/innkjørsler for de enkelte eiendommene. Det er
derfor ikke foreslått støyskjermer der.

5.2

Nye støyskjermer

Nye traseer gir et betydelig antall bygninger med støyfølsomt bruksformål med overskridelser av
anbefalte grenseverdier på uteoppholdsareal og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk. Unntaket
er de lave alternativene 4bL og 5cL i delområde 40. I figur 3 til figur 23 nedenfor er det gitt
overordnede forslag til plassering av støyskjermer langs deler av traseene. Det er generelt benyttet
skjermhøyde 3 meter over spor der spor går på bakkenivå, mens det er benyttet skjermhøyde 2 meter
over spor der bane går på brukonstruksjon/viadukt eller høy fylling.
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5.2.1 Støyskjermer delområde 30 Rolvsøy-Yven
For alternativ 1a er det angitt støyskjermer på begge siden av banen fra Rolvsøy godsterminal til
banen går inn i tunnel på andre siden av Rolvsøysund. Over brua benyttes skjermhøyde 2 meter over
spor. På landsiden brukes skjermhøyde 3 meter over spor. Videre gjennom Greåkerdalen er det også
skjermer på begge sider av banen, med skjermhøyde 3 meter over spor. Skjermforslagene er vist i
figur 3 - figur 6.
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Figur 3 Alt. 1a. Støyskjermer over Rolvsøysund. Skjermhøyde er 3 meter over spor på land og
2 meter over spor på bru.
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Figur 4 Alt. 1a. Støyskjermer over Greåkerdalen. Skjermhøyde er 3 meter over spor.
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For alternativ 4b er det angitt støyskjermer med høyde 2 meter over spor på begge sider av banen
gjennom hele dagsonen over Rolvsøysund og 3 meter skjermhøyde på begge sider av banen
gjennom Greåkerdalen.

Figur 5 Alt. 4b. Støyskjermer over
Rolvsøysund. Skjermhøyde er 2 meter
over spor på land og bru.
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Figur 6 Alt. 4b. Støyskjermer over
Greåkerdalen. Skjermhøyde er 2 meter over
spor.

Støyskjermer delområde 40 Yven-Borg bryggerier

For 1a foreslås en kort skjerm på hver side av banen fra E6 og fram til banen går ned i skjæring inn
mot tunnel. Skjermhøyde 3 m over spor. I tillegg foreslås å bruke langsgående støyskjerm på
nordvestsiden av banen fra der traséen krysser Statsminister Kolstads vei fram til kryssing av fv.118,
dvs. forbi Sarpsborg stadion men på andre siden av banen. Skjermhøyde 3 m over spor.
Skjermforslagene er vist i figur 7 - figur 8.

Figur 7 Alt. 1a. Støyskjermer etter kryssing
av E6 frem mot tunnel. Skjermhøyde er 3
meter over spor på land og bru.
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Figur 8 Alt. 1a. Støyskjermer forbi
Sarpsborg stadion, nordvest for
spor. Skjermhøyde er 3 meter over
spor.

For 4bH er det en lang sammenhengende støyskjerm på begge sider av banen fra industriområde på
østsiden av E6 frem til banen går ned i skjæring før betongtunnel under fv.118 Tuneveien.
Skjermhøyde er 2 meter over spor der banen går på bru/viadukt og 3 meter der banen er nede igjen
på terreng. Skjermene er sammenhengende på hele strekningen, men er av praktiske årsaker fordelt
på to figurer nedenfor.

Figur 9 Alt. 4bH. Første del av støyskjerm
for boligbebyggelse ved Tunejordet. Høyde
på skjermer i dette utsnittet er 2 meter over
spor.

Figur 10 Alt. 4bH. Andre del av støyskjerm
for boligbebyggelse langs Vogts vei. Høyde
på skjermer i dette utsnittet er 2 meter over
spor for første del og 3 meter over spor for
andre del.
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For 5cH foreslås langsgående støyskjerm på sørsiden av banen fra kryssing av E6 frem til banen går
under fv. 118 Tuneveien. På nordsiden av banen er det foreslått støyskjerm fra kryssing av
Vingulmorkveien frem til kulvert under fv. 118. Der banen går på terreng er det angitt skjermhøyde
3 meter over spor. Der banen går på bru/viadukt er det anbefalt skjermhøyde 2 meter over spor.

Figur 11 Alt. 5cH. Fra E6 frem mot Vingulmorkveien Skjermhøyde på bru/viadukt er
2 meter over spor. Skjermhøyde på terreng er 3 meter over spor.

Figur 12 Alt. 5cH. Fra Vingulmorkveien frem til kulvert under fv. 118 Tuneveien. Skjermhøyde
på bru/viadukt er 2 meter over spor. Skjermhøyde på terreng er 3 meter over spor.
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5.2.3 Støyskjermer delområde 50 Borg bryggerier-Klavestad
For alternativ Midt 7 er det anbefalt støyskjermer langs jernbanen på tre steder, vist i figur 13-figur 16:
1. Mellom spor og bebyggelsen langs St. Nikolas-gate. Skjermhøyde er 3 meter over spor.
2. På begge sider av spor på bru over Glomma. Skjermhøyde er 2 meter over spor.
3. På begge sider av banen fra Hafslund skole ned til parsellgrense.
For alternativer med bane Midt er det ikke angitt langsgående støyskjermer for veg. Ev. behov for
støyskjerming må løses ved lokale tiltak på den enkelte eiendom.

Figur 13 Alt. Midt 7. Støyskjerm mot
boligbebyggelse sør for stasjonen.
Skjermhøyde er 3 meter over spor.

Figur 14 Alt. Midt 7. Støyskjermer
over Glomma. Skjermhøyde er 2
meter over spor.

Figur 15 Alt. Midt 7. Støyskjermer
fra Hafslund skole ned til
parsellgrense. Skjermhøyder er 3
meter over spor.
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For alternativ Midt 10 angis samme støyskjermløsning som for alternativ Midt 7 unntatt løsning over
bru, hvor skjerm på sørsiden av spor trekkes lengre i retning sørøst for alternativ Midt 10 enn for
alternativ Midt 7, for å skjerme for boligene som ligger sørvest for banen på østsiden av Glomma.
Disse boligene er innløst i alternativ Midt 7 som følge av vegløsning.
For Midt 10 er også figur 13 og figur 15 ovenfor representative, i tillegg til figur 16 nedenfor.
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Figur 16 Alt. Midt 10.
Støyskjermer over Glomma.
Skjermhøyde er 2 meter over spor
på bru og 3 meter over spor på
terreng.
For Midt 10 er også figur 13 og
figur 15 representative.
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For alternativ NFO 9 er det anbefalt støyskjermer langs jernbanen og veg på fire steder, vist i figur 17 figur 19:
1. Mellom bane og bebyggelsen langs St. Nikolas-gate. Skjermhøyde er 3 meter over spor.
2. På begge sider av banen forbi Tarris og på bru over Glomma. Skjermhøyde er 2 meter over
spor for delstrekning på bru og 3 meter over spor for delstrekning på terreng øst for Glomma.
3. På begge sider av banen fra Hafslund skole ned til parsellgrense. Skjermhøyde er 3 meter
over spor.
4. Langs veg mot Tarris. Skjermhøyde er 3 meter over terreng.
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Figur 17 Alt. NFO 9. Støyskjerm langs bane mot bebyggelse langs
St. Nikolas-gate og over Glomma mot Hafslund. Skjermhøyde er 3 meter over
spor der banen går på terreng og 2 meter over spor der bane går på
bru/viadukt.
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Figur 18 Alt. NFO 9. Støyskjermer langs bane fra
Hafslund skole ned til parsellgrense.
Skjermhøyde er 3 meter over spor.

Figur 19 Alt. NFO 9. Støyskjermer
langs veg forbi Tarris. Skjermhøyde
er 3 meter over terreng.
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For alternativ NFO 10 er det anbefalt støyskjermer langs jernbanen og veg tre steder, vist i figur 20 figur 22:
1. På begge sider av banen forbi Tarris og på bru over Glomma. Skjermhøyde er 2 og 3 meter
over spor, for hhv. skjerm på bru/viadukt og på terreng.
2. På begge sider av banen fra Hafslund skole ned til parsellgrense. Skjermhøyde er 3 meter
over spor.
3. Langs veg (fv. 118) mot Tarris. Skjermhøyde er 3 meter over terreng.
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Figur 20 Alt. NFO 10.
Støyskjerm langs bane forbi
Tarris og over Glomma mot
Hafslund. Skjermhøyde er
3 meter over spor der banen går
på terreng og 2 meter over spor
der bane går på bru/viadukt.
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Figur 21 Alt. NFO 10. Støyskjermer langs bane
fra Hafslund skole ned til parsellgrense.
Skjermhøyde er 3 meter over spor.
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Figur 22 Alt. NFO 10.
Støyskjermer langs vei forbi
Tarris. Skjermhøyde er 3 meter
over terreng.

5.2.4 Støyskjerm for ny rv.111
For ny rv. 111 er det anbefalt støyskjerm for boligbebyggelsen øst-sørøst for veianlegget på tilnærmet
hele strekningen. Skjermhøyde 2,5 meter over vegbane. Pga. gang- og sykkelveger til/fra Hafslund
skole er det utfordrende å oppnå god skjerming rundt rundkjøringen øverst på figur 23.

Figur 23 Ny rv. 111.
Støyskjermer langs vei mot
boligbebyggelse. Skjermhøyde
2,5 meter over vegbane.
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Skjermingseffekt fra langsgående tiltak

De foreslåtte støyskjermene vil generelt ha god effekt for bygninger med støyfølsomt bruksformål og
uteområder i tilknytning til disse. Effekten av skjermene ses best ut fra støykart beregnet i 1,5 m
høyde som viser støyforhold for uteområder på bakkeplan. Opptelling av bygninger gir ikke et like godt
bilde av samlet skjermingseffekt, siden bygninger med to eller flere etasjer får lite effekt av skjermen i
de øverste etasjene. Dermed blir bygningen likevel regnet med i antallet bygninger med overskridelse
av grenseverdier selv om lydnivå i første etasje og på bakkenivå kan være tilfredsstillende.
Selv om langsgående skjermingstiltak gir god effekt, vil det ikke medføre at lydnivået på alle fasader
eller uteplasser overholder anbefalte grenseverdier i T-1442. Det forventes derfor at det må utredes
lokale støytiltak for et stort antall boliger – se tabell 8.
Skjermingseffekt av langsgående støyskjermer vil avhenge av skjermens avstand til kilde og høyde
over kilde. Jo nærmere og høyere over kilde skjermens topp er plassert, jo bedre skjermingseffekt har
skjermen. Minimum avstand til kilde er bestemt av teknisk regelverk for jernbane.

5.4

Skjermutforming

Det er stort spillerom og mange muligheter for utforming av støyskjermer [8]. Rent lydteknisk er det få
særskilte krav utover spesifisert høyde og plassering samt at skjermen må være tett og av en viss
masse for å hindre lyd å trenge gjennom. En vanlig tommelfingerregel er minimum 15 kg/m² for
støyskjermer av denne typen. I en del tilfeller kan det være nødvendig at en langsgående støyskjerm
har lydabsorberende egenskaper på siden som vender mot støykilden. Dette for å redusere effekten
av refleksjoner som kastes tilbake og over mot andre siden av veg eller bane. I tillegg kan det noen
steder være aktuelt med absorberende overflate på begge sider. Det kan være aktuelt der det er
vurdert skjermplassering mellom vei og bane.
Ved vurdering av høyde må det i tillegg til skjermingseffekt også tas hensyn til forhold som
konstruksjon/fundamentering, estetikk, siktlinjer og lysinnfall. I beregningene er det i denne fase
generelt regnet med skjermhøyde 3 meter over spor der bane og skjerm går på nivå med omliggende
terreng og lavere fylling, mens det er benyttet skjermhøyde 2 meter over spor der bane går på
bru/viadukt.
Generelt angis at der jernbanen går på brukonstruksjon som er for smal til at man kan oppnå
nødvendig avstand fra spormidt til tradisjonell høy, langsgående støyskjerm, eller der det rent visuelt
ikke er ønskelig med høye støyskjermer, kan det vurderes lave, spornære støyskjermer. Dette nevnes
imidlertid kun som en mulig alternativ løsning, men det er til nå ikke angitt lave spornære støyskjermer
for Rolvsøy-Klavestad.
Videreutvikling av skjermingskonsept samt ytterligere detaljering av høyder og plassering må gjøres i
forbindelse med reguleringsplan for endelig valgt traséalternativ.
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6 VIDERE ARBEID
I neste planfase når endelig alternativ er vedtatt, må skjermløsning optimaliseres og ytterligere
detaljeres med tanke på både høyde, plassering og utstrekning.
For valgt alternativ vil det bli utført nye støyberegninger med de langsgående skjermene som
anbefales.
Etter vedtatt reguleringsplan må det vurderes lokale tiltak på uteplasser og fasade for de bygninger
med støyfølsomt bruksformål som fremdeles har overskridelse av grenseverdier gitt i
reguleringsbestemmelsene etter å ha tatt hensyn til effekt av langsgående støyskjermer.

7 VEDLEGG
Dokumentnr.:

Innhold

ICP-16-A25229_01A
Vedlegg 1

Støykart for jernbane for dagens situasjon og
fremtidige alternativer.

Dato

Antall
sider

13.03.2019

35

13.03.2019

35

13.03.2019

10

13.03.2019

6

13.03.2019

5

Beregningshøyde 1,5 m over terreng.
Situasjon uten og med støyskjermer.

ICP-16-A25229_01A
Vedlegg 2

Støysonekart for jernbane for dagens
situasjon og fremtidige alternativer.
Beregningshøyde 4 m over terreng.
Situasjon uten og med støyskjermer.

ICP-16-A25229_01A
Vedlegg 3

Støykart for veg for dagens situasjon og
fremtidige alternativer i D50.
Beregningshøyde 1,5 m over terreng.
Situasjon uten og med støyskjermer.

ICP-16-A25229_01A
Vedlegg 4

Støysonekart for veg for dagens situasjon og
fremtidige alternativer i D50.
Beregningshøyde 4 m over terreng.
Situasjon uten støyskjermer.

ICP-16-A25229_01A
Vedlegg 5

Union-kart som viser størse utbredelse av
støysoner nå man legger støysone for bane
og veg over hvernandre for en gitt
kombinasjon av bane og veg.
Beregningshøyde 4 meter.
Situasjon uten skjermer.
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Definisjoner

LpA24h – tidsmidlet lydtrykknivå
Energimidlet (gjennomsnittlig) A-veid lydtrykknivå over 24 timer.
Lden – tidsmidlet dag-kveld-nattnivå
A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB ekstra tillegg på natt
mellom kl. 23 og 07, og 5 dB ekstra tillegg på kveld mellom kl. 19 og 23.
Innfallende lydtrykknivå
Lydnivå når det kun tas hensyn til direktelydnivået, dvs. at man ser bort fra refleksjon fra fasaden på
den aktuelle bygning som vurderes. Refleksjoner fra andre flater og omliggende bygninger regnes
imidlertid med.
Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål jfr. T-1442
Boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.
Lydkravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK17 gjelder imidlertid også for andre
bygninger med støyfølsom bruk, som kontorer og overnattingssteder.
Uteoppholdsareal
Defineres i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven § 8-3 som et areal som etter sin funksjon skal
være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper og ha tilstrekkelig størrelse.
Uteoppholdsareal skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder sol - og lysforhold,
støy- og annen miljøbelastning. I denne sammenhengen regnes uteoppholdsareal som et bolignært
begrenset areal som f.eks. balkong eller veranda.
A-veid lydnivå
Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de frekvensområdene der hørselen har høy
følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret der hørselen har
lav følsomhet.

8.4

Terminologi

Lyd
Lyd er ørsmå svingninger i lufttrykket (vekselvis spredning og fortetting av luftmolekylene) som brer
seg utover fra en kilde som vibrerer. Øret vårt registrerer disse svingningene, bringer signalet videre til
hjernen, og vi oppfatter det som lyd. Øret kan registrere lyd i frekvensområdet ca. 20-20 000 Hz, og
lydstyrker ned til ca. 20 μPa. Oppfattelsen av lydstyrke er logaritmisk og spenner over et enormt
dynamisk område. Derfor brukes det et logaritmisk forholdstall, desibel (dB), for å beskrive denne
størrelsen.
Støy
Støy er det vi kan kalle uønsk et lyd. Den samme lyden kan altså være «godlyd» for noen og støy for
andre. Videre kan den samme lyd-/støykilden gi ulik plagegrad hos ulike personer. Dette bringer et
betydelig psykologisk aspekt inn i faget i tillegg til det rent fysiske lydtrykket.
Støy fra jernbane
Hovedkilden til støy fra jernbane er kontaktflaten mellom skinne og hjul. Små ujevnheter på
overflatene setter hele systemet i bevegelse og stråler dermed ut lyd, omtrent på samme måte som
membranen i en høyttaler. I tillegg kommer motorlyd fra toget, som kan være dominerende ved lave
hastigheter, særlig for dieseldrevne tog. Når hastigheten blir svært høy vil også aerodynamisk støy
gjøre seg gjeldene. Ved hastigheter over ca. 300 km/t vil aerodynamisk støy være dominerende.
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Langsgående støyskjerm
Støyskjerm som følger eller går parallelt med støykilden, enten jernbane eller vei. Langsgående
skjerm for bane har som oftest minimumsavstand til senter spor iht. teknisk regelverk for Bane NOR.
Langsgående skjerm for vei tilpasses ev. fortau langs veien.
Lokale støytiltak
Med lokale støytiltak menes lydisolerende fasadetiltak på den enkelte bygning og/eller lokale
støyskjermer på den enkelte eiendom for skjerming av privat uteplass på bakkenivå eller
terrasse/veranda/balkong.

