
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaplan mot støy  

Rælingen kommune 2013 - 2018 

Vedtatt kommunestyret 16.10.2013 i sak 13/77 

  



Temaplan mot støy

 

2 
 

 

Forord 
«Handlingsplan mot støy» for Rælingen kommune er utarbeidet som en del av strategisk 

støykartlegging for Rælingen. 

Strategisk kartlegging av støy er lovpålagt gjennom forurensningsforskriften, og omfatter for 

kommunens del utendørs støynivå fra vei og jernbane. Handlingsplan mot støy, er en oppfølging av 

kartleggingen. Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og redusere skadelige virkninger av 

støyeksponering. Handlingsplanen inneholder også tiltak for å bevare og utvikle stille områder. 

Rapporten er utarbeidet av Rælingen kommune, Enhet for kommunalteknikk med Jon Mikalsen som 

prosjektleder. Brekke & Strand Akustikk AS ved Trond Blesvik og Atle Stensland har bidratt til 

utarbeidelse av rapporten.  



Temaplan mot støy

 

3 
 

Innhold 
Forord ................................................................................................................................................................ 2 
1. Bakgrunn ................................................................................................................................................... 4 
2. Del 1 - Strategisk støykartlegging........................................................................................................... 5 
3. Del 2 – Handlingsplan mot støy 2013-2018 ............................................................................................ 6 

3.1. Nasjonale og lokale støymål ............................................................................................................... 6 
3.2. Dokumentasjon av medvirkningsprosess ........................................................................................... 6 

4. Kommunal vei ........................................................................................................................................... 7 
4.1. Generelt .............................................................................................................................................. 7 
4.2. Strategisk støykartlegging .................................................................................................................. 7 
4.3. Innendørs støykartlegging .................................................................................................................. 7 
4.4. Utfordringer på kommunalt veinett ..................................................................................................... 7 
4.5. Strategier og tiltak ............................................................................................................................... 7 
4.6. Budsjett og gjennomføringer .............................................................................................................. 8 

5. Riks- og fylkesveier .................................................................................................................................. 9 
5.1. Resultater fra strategisk støykartlegging ............................................................................................ 9 
5.2. Gjennomførte støytiltak (2008-2012) ................................................................................................ 10 
5.2.1. Vegprosjekt – miljøverndepartementets retningslinje for støy, T-1442 ........................................ 10 
5.2.2. Forurensningsforskriften – støytiltak på boliger ............................................................................ 10 
5.2.3. Antall personer med redusert støynivå i perioden ........................................................................ 10 
5.3. Planlagt støytiltak (2013-2017) ......................................................................................................... 10 
5.3.1. Støytiltak i vegprosjekter (T-1442) ................................................................................................ 10 
5.3.2. Forurensningsforskriften ............................................................................................................... 10 
5.3.3. Enkeltstående støyskjermer og rehabilitering av støyskjermer .................................................... 10 
5.3.4. Antall personer med redusert støynivå ......................................................................................... 11 

6. Jernbane .................................................................................................................................................. 12 
6.1. Prosjektbeskrivelse ........................................................................................................................... 12 
6.1.1. Bakgrunn ...................................................................................................................................... 12 
6.1.2. Organisering ................................................................................................................................. 12 
6.1.3. Prosess ......................................................................................................................................... 12 

6.2. Overordnet målsetning ...................................................................................................................... 12 
6.3. Støytiltak .............................................................................................................................................. 13 

6.3.1. Dagens situasjon .......................................................................................................................... 13 
6.3.2. Tiltak, virkemidler og prioriteringskriterier ..................................................................................... 13 
6.3.3. Overordnede fokusområder – støy om natten .............................................................................. 15 

7. Stille områder .......................................................................................................................................... 15 
 

 
 

  



Temaplan mot støy

 

4 
 

1. Bakgrunn 

Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy fastsetter bestemmelser om støy for eksisterende 

virksomhet i Norge. Forskriften er todelt og inneholder bestemmelser om: 

 Innendørs støy - kartlegging og tiltaksgrenser  

 Strategisk støykartlegging og handlingsplaner 

Bestemmelsene om strategisk støykartlegging var nytt i norsk lovgivning 1.1.2005 etter at EUs 

rammedirektiv for støy, direktiv 2002/49/EC, ble implementert. Bestemmelsene gjelder i prinsippet all 

luftbåren støy som mennesker utsettes for, med unntak av støy fra private husholdninger (”nabostøy”), 

støy på arbeidsplassen, støy inne i transportmidler eller støy som følge av militær aktivitet i militære 

områder. 

Bestemmelsene om strategisk støykartlegging omfatter større støykilder som veier, jernbaner, 

flyplasser, havner og industri. Kartleggingsplikten er begrenset til å gjelde større byområder i Norge. 

Det er til sammen fem byområder som er omfattet av bestemmelsene. Disse er henholdsvis 

Osloregionen, Bergen, Trondheim, Stavangerregionen og Fredrikstad-Sarpsborg.   

Hensikten med bestemmelsene om strategisk støykartlegging er å unngå, forebygge og begrense 

skadelige virkninger av støyeksponering gjennom kartlegging av støy og utarbeidelse av 

handlingsplaner mot støy. 

Strategisk støykartlegging består av to deler: 

 Del 1-støykartlegging med frist 30.06.2012. 

 Del 2-utarbeidelse av handlingsplan mot støy med frist 30.06.2013 

Del 1-støykartleggingen er gjennomført og gitt i egen rapport «Strategisk støykartlegging Rælingen 

kommune». Støykartleggingen skal følges opp med en handlingsplan mot støy. Handlingsplanen skal 

gjelde for hele kommunen og omfatte støytiltak fra vei og jernbane. Det er et krav om at 

handlingsplanen, i tillegg til tiltak mot støy, skal omfatte tiltak rettet mot å bevare stille områder.  

Anleggseiere er selv ansvarlige for utarbeidelse av handlingsplan for sine anlegg. Det vil si at 

Rælingen kommune er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplan mot støy for kommunale veier, 

Statens vegvesen region Øst og Østfold fylkeskommune for riks- og fylkesveiene, Jernbaneverket for 

jernbanetraseer. 

Støykartleggingen og handlingsplan mot støy 2013-2018, skal revideres hvert femte år, neste gang i 

2018.  
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2. Del 1 - Strategisk støykartlegging 
Om lag 29% av kommunens innbyggere bor i boliger utsatt for støy fra veitrafikk på over Lden = 55 dB. 

Av disse har 67% tilgang til stille side. 3% av innbyggerne bor i boliger med støynivå over Lden = 65 

dB. 

Støy fra jernbane gjør at 5% av innbyggerne i kommunen bor i boliger med Lden på mer enn 55 dB.  
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3. Del 2 – Handlingsplan mot støy 2013-2018 

3.1. Nasjonale og lokale støymål 

I 2007 ble det fastsatt et nytt nasjonalt støymål, «Stortingsmelding 26 (2006-2007)». Det nasjonale 

støymålet er todelt: 

 Støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999.  

 Antall personer utsatt for innendørs støynivåer over 38 dB, skal reduseres med 30 % innen 
2020 i forhold til 2005. 

Det første målet er rettet mot den generelle støyplagen i Norge, mens det andre målet er rettet mot de 

som er utsatt for de høyeste støynivåene. De nasjonale målene skal bidra til at støyproblemer 

forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel, ivaretas.  

 

3.2. Dokumentasjon av medvirkningsprosess 
I  dette kapitlet dokumenteres høringsuttalser etter at saken har hvert til orientering politisk, legges den 

ut til høring. 
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4. Kommunal vei 

4.1. Generelt 

I dette kapittelet beskrives Rælingens arbeid med støy fra kommunale veier, samt kommunens arbeid 

med støy som planmyndighet. 

Kommunale veier forvaltes av Enhet for kommunalteknikk. Kommunens planmyndighet er utbyggings 

Service. 

4.2. Strategisk støykartlegging 

Rælingen kommune har gjennomført utendørs støykartlegging som en del av krav til strategisk 

støykartlegging i forurensningsforskriften. Resultatene av strategisk støykartlegging er rapportert i 

rapporten «Strategisk støykartlegging Rælingen kommune». 

Støy fra kommunale veier ble beregnet sammen med riks- og fylkesveier. En oppsummering av 

resultatene er gitt i kap. 5.1.  

4.3. Innendørs støykartlegging 

Innendørs støykartlegging ble utført høsten 2012. Ingen boliger i kommunen har innendørs støynivå 

over LpAeq24h = 42 dB. 33 boliger har støynivå over LpAeq24h = 35 dB. Kartleggingen er dokumentert i 

rapporten «Innendørs støykartlegging Rælingen kommune» datert 25.01.2013. 

4.4. Utfordringer på kommunalt veinett 

Støykartleggingene viser at støy fra det kommunale veinettet ikke er et stort problem. Veiene har 

moderat trafikk og bebyggelsen ligger i litt avstand fra veiene. 

Ingen boliger er utsatt for støy fra kommunale veier i nærheten av forskriftens krav til innendørs 

støynivå 

Kommunen ser derfor på vedlikehold av veiene som viktigste. Utbedring av gamle nedslitte veidekker 

kan redusere støynivået. 

4.5. Strategier og tiltak 

Rælingen Kommune sin viktigste rolle i forhold til støy, er forebyggende arbeid gjennom kommunens 

rolle som planmyndighet. 

God forvaltning av støyregelverket, ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442” er 

viktig i denne sammenheng. 

 

Kommunen vil derfor: 

1. Få utarbeidet et ”støyvarselkart” i henhold til anbefalingene i T-1442. 

Støyvarselkartet viser hvilke arealer hvor det må tas hensyn til og utredes støy nærmere i forbindelse 

med nye tiltak etter plan- og bygningsloven. 

Støyvarselkartet kan knyttes opp mot bestemmelser i kommuneplanens arealdel om støy. 

2. Følge opp retningslinje T-1442 i behandling av nye planer og enkeltsaker etter plan- og 

bygningsloven. I tillegg til å vurdere bestemmelser i kommuneplanen, vil kommunen også følge opp 

støy i sin behandling av reguleringsplaner og søknader. Det skal stilles krav til utredning av støy når 

det er behov, og kommunen skal påse at avbøtende tiltak mot støy innarbeides i nye planer og 

søknader. 
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4.6. Budsjett og gjennomføringer 

Gjennomføringen av tiltakene kan gjennomføres innenfor ordinære budsjetter. Et støyvarselkart vil 

være på plass i løpet av 2013.  
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5. Riks- og fylkesveier 

5.1. Resultater fra strategisk støykartlegging 
Kapittelet viser resultatene fra den strategiske støykartleggingen og er presentert ved antall personer 

som er utsatt for utendørs støynivå i 5-db intervaller ned til 55 Lden og 50 Lnight. Støykartleggingen 

omfatter alle veger med årsdøgnstrafikk over 8 220 kjt/døgn og viser støynivå ved boliger, 

helseinstitusjoner, skoler og barnehager. Kartleggingen skal oppdateres hvert femte år. 

 
Tabell 1 - Resultater fra strategisk støykartlegging av riks- og fylkesveier 
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5.2. Gjennomførte støytiltak (2008-2012) 

Kapittelet gir en oversikt over støyreduksjonstiltak som allerede er gjennomført eller i gang pr. 

1.1.2012. Dette innebærer: 

 Støytiltak som inngår i planlagte vegprosjekt i henhold til miljøverndepartementets 
retningslinje for støy (T-1442) 

 Pålagte tiltak i forurensningsforskriften 

 Prosjekter som innebærer bygging av nye skjermer eller rehabilitering av eldre skjermer i 
dårlig forfatning. 

5.2.1. Vegprosjekt – miljøverndepartementets retningslinje for støy, T-1442 

Siden 2008 er det bygget flere vegprosjekter på fylkes- og riksveger innenfor byområdet og hvor 

støytiltak inngår som en del av prosjektet. Utførte støytiltak og anslått antall personer med redusert 

støynivå i Rælingen kommune framgår av Tabell 2. Antall personer som får redusert støynivå er 

framskaffet ved gjennomgang av prosjektplaner.  

Tabell 2 - Gjennomførte støytiltak ihht T-1442 

Prosjekt Veg Ferdigstilt Kommentar Antall 
personer 

Fv 120 Smestad - 
Kirkebyvegen 

Fv 
120 

2010 Gang-/sykkelveg fra Hektnersletta til Fjerdingby og 
videre til Lillestrøm. Lokale støyskjermer for 3 
grunneiere. 

10 

5.2.2. Forurensningsforskriften – støytiltak på boliger 

En bolig fikk støytiltak i perioden 2008 – 2012. Dette tilsvarer omtrent 2 personer. 

5.2.3. Antall personer med redusert støynivå i perioden 

I perioden 2008 – 2012 har omtrent 12 personer fått redusert støynivå i Rælingen kommune. 

5.3. Planlagt støytiltak (2013-2017) 
Kapitlet beskriver støytiltak som er planlagt gjennomført i perioden 2013 – 2017. Det innebærer 

skjermingstiltak i planlagte vegprosjekter, innendørs tiltak i henhold forurensningsforskriften samt 

bygging av nye støyskjermer (uavhengig av vegprosjekt) eller rehabilitering av eldre skjermer. 

5.3.1. Støytiltak i vegprosjekter (T-1442) 
I Rælingen er det behov for rehabilitering av støyskjerm langs Rv120 ved Sundenga.  

 
Tabell 3 - Planlagte støytiltak ihht T-1442 

Prosjekt Veg Ferdigstilt Kommentar Antall personer 

Rv120 Støyrekkverk Fv 120 2013 Støyskjerm langs Sundenga 30 
Tabell 4 - Planlagte støytiltak ihht T-1442 

5.3.2. Forurensningsforskriften 

Pålagt kartlegging av støytsatte boliger langs eksisterende vegnett skal ferdigstilles høsten 2013. 

Foreløpige beregninger viser at seks boliger skal utredes for støytiltak. Erfaringsmessig vil nøyaktige 

beregninger vise at 2 boliger har krav på tiltak. Noe som tilsvarer omtrent 5 personer. 

 

5.3.3. Enkeltstående støyskjermer og rehabilitering av støyskjermer 

I lokal samferdselsplan for Akershus er det spilt inn behov for rehabilitering av støyskjerm langs 

Fv303. Endelig bevilgningssituasjon blir avklart ved neste rullering av samferdselsplanen. 
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Tabell 5 - Planlagt rehabilitering av støyskjerm 

Navn Hensikt Antall personer 

Fv 303 Rehabilitering av støyskjerm 25 

5.3.4. Antall personer med redusert støynivå 
Planlagte støytiltak i handlingsplanperioden medfører at omtrent 60 personer får redusert støynivå 

som følge av tiltakene. 
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6. Jernbane 

6.1. Prosjektbeskrivelse 

6.1.1. Bakgrunn 
Jernbaneverket har, som kildeeier, utført strategisk støykartlegging for Rælingen kommune i 2012. 

Brukt beregningsmodell og metodikk ble klargjort i 2010, og banedata og trafikktall har blitt oppdatert 

og kvalitetssikret i forbindelse med kartleggingen, mens terreng- og bygningsdata ble hentet fra FKB i 

2010. 

6.1.2. Organisering 

Jernbaneverket er organisert med seks stabsenheter, en trafikkdivisjon, en utbyggingsdivisjon og en 

banedivisjon med tre regioner. Premissene for Jernbaneverkets virksomhet gis av stabsenhetene 

gjennom regelverk, planer og styringsdokumenter. Regionene forestår forvaltningen av jernbanenettet 

i de tre respektive regioner Øst, Vest og Nord. Regionene er delt inn i 9 baneområder og underlagt 

områdets banesjef.  

Jernbanestrekningene i Rælingen kommune tilhører bane Øst og er underlagt banesjef for Stor-Oslo 

sitt ansvarsområde. Seksjon Bane Teknikk, Miljø har på vegne av banesjefen for BSO ansvar for 

strategisk støykartlegging og handlingsplan mot støy for Jernbaneverket. Seksjonen har samarbeidet 

med Miljøseksjonen ved Plan og Utvikling, Analyse og Miljø i kartleggingsprosessen 2012. 

Jernbanestrekningene i Rælingen kommune er svært begrenset i omfang og passerer i nordre del av 

kommunen ved følgende aktive jernbanestrekninger: 

 Gardermobanen (ca. 250 meter dagstrekning) 

 Hovedbanen (ca. 750 meter) 

Selv om banen er kort i utstrekning er den av de mest hyppig brukte til togframføring i Norge. 

6.1.3. Prosess 
Kartlegging av støy fra bane for Rælingen kommune ble utført i beregningsverktøyet CadnaA. 

Støysonekart for Lden (både for t-1442 og END intervaller) og Lnight ble generert og presentert i PDF, 

SOSI og Shape-format. Statistikk for støyfølsomme bygninger er hentet fra beregnet støynivå ved 

mest eksponerte fasade. 

Jernbaneverkets delrapport til handlingsplan mot støy for Rælingen kommune tar utgangspunkt i 

resultatene fra strategisk støykartlegging 2012 og ser på Jernbaneverkets støyutfordringer og 

støystrategi. 

6.2. Overordnet målsetning 

Selv om jernbanen er ansett som et av de mest miljøvennlige transportmidlene forårsaker den 

støyproblemer og -plage for de som bor i nærheten. De største støyproblemene er som regel knyttet til 

godstog som gir høye støynivåer og dominerer trafikken på nattestid. Med utgangspunkt i 

Jernbaneverkets overordnede miljøpolitikk har følgende mål blitt definert for støy: 

På kort sikt: 

 Bidra til å oppfylle Regjeringens nasjonale mål for støyreduksjon: 

o Støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999. 

o Antall personer som er utsatt for mer enn 38 dB innendørs støynivå skal reduseres 

med 30 % innen 2020 i forhold til 2005. 

 Redusere nattstøy fra jernbane, som i første rekke skyldes godstrafikken. Støy fra jernbane 

om natten ble kartlagt i 2010 i form av støyindikatoren Lnight for hele det norske jernbanenettet. 
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Kartleggingen viser at mange er utsatt for relativt høye verdier av Lnight. Jernbaneverket vil 

støtte ev. forslag om å fastsette egne grenseverdier for Lnight. 

På lang sikt/Visjon: 

 Sørge for at togtrafikken er så støysvak at den kan gå uhindret hele døgnet uten å føre til 

nevneverdig støyplage i befolkningen (UIC EES Strategy 2030/2050). 

For å oppnå nasjonale mål for støyreduksjon vil det bli gjort en innstramming av kravet til innendørs 

støynivå i forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy. Jernbaneverket vil følge opp dette kravet ved å 

gjøre tiltak ved de boligene som kreves.  

I tillegg til Regjeringens mål for reduksjon av støyplage, er det et mål for Jernbaneverket å redusere 

støy om natten. Nattstøy er ofte mer framtredende for jernbane enn eksempelvis trafikkstøy fra vei. 

Dette skyldes i hovedsak godstrafikk som er ekstra støyende og i tillegg ofte går om natten. 

Jernbaneverket ønsker å begrense støyplagen ved å: 

 Jobbe for å skaffe økt kunnskap om støypåvirkning fra jernbane, spesielt om natten. 

 Redusere støyplagen hos de mest utsatte, fortrinnsvis de som ligger rett under grenseverdien 
og/eller er plaget av støy om natten. 

6.3. Støytiltak 

6.3.1. Dagens situasjon 
Jernbaneverket utreder og gjør nødvendige tiltak for å oppfylle grenseverdien for innendørs støy i 

forurensningsforskriften kapittel 5 etter innendørs støykartlegging i 2012. Utover dette blir det kun gjort 

vedlikeholdsmessig skinnesliping som støyreduserende tiltak på eksisterende baner. Fornying av 

rullende materiell i NSB og hos de andre operatørene har også en positiv virkning. NSB introduserte i 

2012 sine nye motorvogntyper 74 og 75 (Stadler FLIRT), som gradvis vil fase ut eldre motorvogntog i 

de kommende år. Stadler FLIRT er ventet å være mer støysvak enn samtlige eldre vognsett i trafikk. 

I forbindelse med utbygging av nye jernbaneanlegg, blir det gjort nødvendige tiltak iht. T-1442. Dette 

sikrer at nye jernbaneanlegg ikke bidrar vesentlig til økt støyplage.  

Jernbaneverket mottar i størrelsesorden 100 henvendelser i året vedrørende støy fra tog eller annen 

jernbanerelatert virksomhet. Noen av henvendelsene er direkte klager og spørsmål om å få tiltak, 

mens andre er forespørsler om informasjon om regelverk mv. 

Om lag en tredel av henvendelsene beskriver støy om natten som hovedproblemet. Skiftebevegelser 

og annen aktivitet ved godsterminaler, tuting, høyttalerannonsering på stasjoner samt oppstalling av 

tog er også problemområder. Dette er alle hendelser som dagens beregningsmetode ikke tar høyde 

for. Slike saker må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan f.eks. være aktuelt å fjerne skilt for 

tuting hvis det er sikkerhetsmessig forsvarlig. 

Det er i utgangspunktet liten samfunnsøkonomisk gevinst ved å gjøre lokale støytiltak, derfor 

begrenses slike tiltak i utgangspunktet til det som blir pålagt ved lov og subsidiert for gjennomføring. 

Det er også vanskelig å få operatører til å gjøre tiltak på rullende materiell. 

6.3.2. Tiltak, virkemidler og prioriteringskriterier 

Tiltak mot jernbanestøy kan gjøres på tre ulike måter: 

 Tiltak på rullende materiell får effekt overalt der materiellet brukes og er den mest effektive 
formen for tiltak. 
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 Tiltak på eller ved infrastruktur (for eksempel støyskjermer) er stedbundne, men har til 
gjengjeld effekt på alt materiell som passerer og kan være nyttige for flere boliger. 

 Tiltak på eller ved bygg nær infrastruktur er akustisk sett mest effektiv, men får kun nytte 
for den aktuelle boligen. Disse tiltakene er dessuten de dyreste å gjennomføre. 

Jernbaneverket legger følgende prioriteringskriterier til grunn ved tiltak mot støy: 

1. Lovpålagte 

 Forurensningsforskriftens kapittel 5 

 Reguleringsplaner som implementerer T-1442 

2. Nasjonale mål (fastsatt av storting, regjering eller departement) 

 10 % reduksjon av støyplage (SPI) 

 30 % reduksjon av personer utsatt for over 38 dBA innendørs 

3. JBVs miljømål 

4. Nytte/kost  

Tiltak som kan gjøres for å nå målene for støyreduksjon blir beskrevet i de følgende avsnittene. 

Tiltakene er sortert etter sin respektive kost-nytteverdi fra høyest til lavest. 

Utskifting av bremseklosser på godsvogner  

Godstog støyer generelt mer enn persontog og går ofte om natten. Derfor er godstogene som regel 

dimensjonerende for støypåvirkningen og eventuelle tiltak som må gjøres for boliger langs jernbanen. 

Noe av årsaken til dette er at godsvogner er utrustet med bremseklosser av støpejern som går direkte 

inn på rulleflaten til hjulene. Støpjernsklossene fører til ujevn slitasje på hjulbanen og følgelig mer 

rullestøy. En ny type bremseklosser av komposittmateriale, såkalte LL-klosser, gir en jevnere slitasje 

på hjulene slik at rullestøyen begrenses. LL-klosser kan byttes ut direkte på vognene uten å gjøre 

noen form for tilpasning av bremsesystemet. Det er dermed ingen tilleggskostnader ved utskifting til 

disse bremseklossene utover kostnadene til normalt vedlikehold. Utskifting av bremseklosser gir en 

lydmessig effekt på opptil 8–10 dB og er generelt det mest kostnadseffektive støytiltaket. LL-klosser er 

imidlertid fortsatt i utviklingsfasen og er ikke godkjent for kommersiell omsetning ennå. 

Godkjenningsprosessen i UIC er forsinket grunnet problemer knyttet til stor hjulslitasje og derav høye 

livsløpskostnader. 

Skinnesliping 

Sliping av skinner gjøres i utgangspunktet av vedlikeholdshensyn. En positiv bieffekt er at støynivået 

reduseres. Det er imidlertid varierende hvor god effekt slik skinnesliping har. Jernbaneverket har 

gjennomført et forskningsprosjekt som konkluderer med at effekten av skinnesliping er lavest for tog 

med dårlig vedlikeholdte hjul, eksempelvis godstog. På den annen side er effekten god når togene har 

godt hjulvedlikehold, og dermed har skinnesliping, kombinert med f.eks. LL-klosser, potensiale til å 

være et svært kostnadseffektivt tiltak. 

Støyskjermer  

Støyskjermer er tradisjonelt sett det mest vanlige tiltaket mot støy. Skjermer langs sporet gir god effekt 

for eneboliger og de laveste etasjene i høyere hus.  

En spesiell type lav støyskjerm som plasseres nær sporet viser seg å gi god effekt. Dette skyldes at 

skjermen står nærme kilden og vil med spesielle materialer kunne absorbere en del av støyen 

gjennom gjentatte refleksjoner mellom skjerm og sideskjørtet på toget. Disse skjermene er ca. 73 cm 

høye og plasseres i samme avstand fra sporet som en vanlig plattform. Fordelen med slike skjermer 

er at de er langt mindre sjenerende enn 2–3 m høye skjermer langs sporet. De gir også god effekt for 

2. etasje og oppover ved fleretasjers bygg i motsetning til ordinære skjermer. Det kan imidlertid også 
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være problematisk med slike støyskjermer fordi de står innenfor området i minste tverrsnitt som i 

utgangspunktet er forbeholdt plattformer og dvergsignaler for eksempel på stasjonsområder. Dette 

medfører at slike støyskjermer kan være til hinder for spesialtransporter med godstog. Det kan også 

skape problemer i forhold til snørydding og annet vedlikehold av sporet. 

Fasadetiltak 

Jernbaneverket gjør fasadetiltak der andre tiltak ikke reduserer støynivået tilstrekkelig i henhold til 

regelverk. Slike tiltak er de mest effektive rent akustisk, men er likevel de minst kostnadseffektive 

siden de kun reduserer innendørs støy i den aktuelle boligen.  

6.3.3. Overordnede fokusområder – støy om natten 
Jernbaneverket får mange klager fra beboere som føler seg plaget av godstrafikk om natten. En 

svakhet med forurensningsforskriften er at den kun setter krav til tidsmidlet støynivå, altså gjennom-

snittsstøyen i løpet av et døgn. Det tas dermed ikke hensyn til om støyeksponeringen foregår på dag- 

eller nattestid eller høye maksimalnivåer under en togpassering. 

Grenseverdien for tidsmidlet lydtrykknivå innendørs ble i sin tid satt på bakgrunn av kost-

nytteberegninger for veitrafikkstøy. Trafikkstøy fra vei utgjør om lag 80 % av den totale støyplagen, 

jernbane utgjør til sammenligning ca. 4 %. Det er derfor naturlig at forskriften i utgangspunktet er 

utarbeidet med tanke på støy fra vei. Det er imidlertid vesentlige forskjeller på karakteristikken til 

veitrafikkstøy og jernbanestøy. En tungt trafikkert vei vil som regel gi et forholdsvis konstant støynivå. 

En støyhendelse her (én bil eller et annet kjøretøy) har et begrenset maksimalnivå og opptrer ofte. En 

støyhendelse ved jernbane (ett tog, f.eks. et godstog) gir et vesentlig høyere maksimalnivå, men 

hendelsene er mer sjeldne. Det er også karakteristisk at hendelsene med høyest maksimalnivå 

(godstog) opptrer i større grad om natten enn om dagen. 

WHO har gitt ut en rapport med informasjon om den helsemessige effekten av nattstøy. Støy om 

natten kan ha fysiske innvirkninger uten at de berørte opplever å våkne opp om natten. Det kan for 

eksempel måles mer urolig søvn og økt hjerterytme. Dette kan videre føre til økt stressnivå og 

stressrelaterte helseplager. Rapporten er basert på et studium av tilgjengelig vitenskapelig materiale 

om helseeffekter av støy om natten. 

Retningslinjen gir også anbefalinger om hvilke grenseverdier som må legges til grunn for at støy om 

natten ikke skal forårsake helseskade. Det konkluderes med at en grense på Lnight = 40 dB bør være et 

mål for å beskytte befolkningen mot helseskadelig nattstøy. En slik grense beskytter også de mest 

sårbare gruppene som barn, kronisk syke og eldre. Som et delmål anbefales Lnight = 55 dB der det ikke 

er mulig å oppnå hovedmålet på kort sikt, eller det besluttes å bruke en trinnvis tilnærming til målet.  

Grensene som er oppgitt i rapporten baserer seg på sentralauropeisk fasadeisolasjon og vaner for 

åpne vinduer som tilsvarer en forskjell på 21–22 dB mellom utendørs og innendørs lydnivå. For norske 

forhold med bedre isolerte hus og større grad av lukkede vinduer vil det være mer realistisk å bruke 

26–28 dB slik at anbefalingene blir Lnight 45 og 60 dB. 

7. Stille områder 

Rælingen kommune har ikke foretatt en kartlegging av stille områder. Kommunen tar sikte på 

å foreta kartlegging og eventuelt utvelgelse av stille områder i forbindelse med neste 

kommuneplanrevisjon. 

Det vil da vurderes en planmessig sikring av de stille områder, inkludert bestemmelser om 

vern mot økt støy. 


