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1. Bakgrunn

Støykartleggingen er gjennomført på grunnlag av kravene og føringene gitt i forurensningsforskriften kap. 5, 
som igjen er basert på føringene gitt i EUs rammedirektiv for støy (2002/49/EF).  Formålet med 
støykartleggingen er først og fremst å fremme menneskers helse og trivsel ved å informere om støysituasjonen, 
samt fungere som et grunnlag for utarbeiding av kommunale handlingsplaner mot støy.  

I Norge er det definert fem byområder som, på bakgrunn av støysituasjonen, er pålagt støykartlegging etter 
forurensningsforskriftens kap. 5. I tillegg til Oslo byområde er det Bergen, Trondheim, Stavanger-Sandnes -
Randaberg og Fredrikstad-Sarpsborg.  Oslo byområde består av følgende syv kommuner: Oppegård, Skedsmo, 
Lørenskog, Oslo, Bærum, Asker og Rælingen.  Støykartleggingen er avgrenset til støy fra veitrafikk, jernbane, 
trikk og T-bane, samt havnevirksomhet.  Kartleggingen viser støysituasjonen for 2016, 4 meter over terreng. 
Resultatene av kartleggingen er gitt som grafiske støykart og statistikk over støyutsatte personer og bygninger i 
hver kommune.  Det er laget separate kart for vei og bane. 

Det er anleggseierne som har ansvar for å kartlegge støy fra egne anlegg.  Den enkelte kommune har 
koordineringsansvar for kartleggingen innad i kommunen.  Oslo kommune har koordineringsansvar for den 
samlede rapporten fra støykartleggingen i Oslo byområde.  Anleggseierne er Bane Nor (jernbane), Sporveien 
(trikk og T-bane), Oslo Havn KF, Statens vegvesen Region øst(Europa-, riks- og fylkesveier), og kommunene 
(kommunale veier). 

Strategisk støykartlegging gjøres hvert femte år, sist i 2011. Kommunale handlingsplaner mot støy skal foreligge 
innen ett år etter at rapporten fra siste støykartlegging foreligger.  Ansvarsfordelingen er som for 
støykartleggingen. Handlingsplaner mot støy i Oslo byområde (en for hver kommune) ble sist utarbeidet for 
perioden 2013-2018. Nye/reviderte handlingsplaner for perioden 2018-2023 vil foreligge i løpet av 2018. 

2. Metode

2.1. Beregningsmetoder
Støy fra jernbane, trikk og T-bane er beregnet med det kommersielle beregningsverktøyet CadnaA. 
Beregningsmetoden er Nordisk beregningsmetode for jernbanestøy 1996.  

Med unntak for Oslo kommune er all veitrafikkstøy i byområdet beregnet med verktøyet Norstøy, som er 
Statens vegvesens beregningsløsning. Beregningsmetoden for veitrafikkstøy i Norstøy er Nord 2000 Road. I 
Oslo er støy fra statlige og kommunale veier beregnet med CadnaA, med Nordisk beregningsmetode for 
veitrafikkstøy 1996. Metodene og forutsetninger er beskrevet nærmere i vedleggene fra Bane NOR, Sporveien 
AS, og Statens vegvesen (vedlegg 1 til 4).  

Beregningene er gjennomført iht. krav og føringer i forurensningsforskriften kap. 5, med veileder. For neste 
runde med strategisk støykartlegging, i 2022, vil det være krav til alle om å bruke CNOSSOS-metoden, som er 
den nye felleseuropeiske beregningsmetoden.  

    2.2. Datagrunnlag 
Beregningene av støy fra vei og bane er basert på trafikkdata og kartdata (geodata).  Anleggseierne er 
ansvarlige for å oppdatere trafikkdata slik at de best representerer situasjonen i 2016. Den enkelte kommune 
er ansvarlig for å levere kartdata med tilfredsstillende kvalitet til bruk i beregningene. Det er benyttet kartdata 
som inneholder terreng, bygninger og støyskjermer, samt harde og myke flater som henholdsvis reflekterer 
eller absorberer støy.   

Bruk av trafikkdata og kartdata er nærmere beskrevet i vedleggene fra Bane NOR, Sporveien AS og Statens 
vegvesen.  
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    2.3. Beregning av statistikk over støyutsatte personer og bygninger 
Det er gjennomført beregninger av støynivå utendørs ved bygninger som omfattes av kartleggingsplikten, dvs. 
boliger, skoler/barnehager og helseinstitusjoner. Beregningene viser støynivåene 4 meter over terreng. 
Refleksjon fra egen fasade er ikke tatt med i beregningene av støynivået utendørs ved bygningen (dette er iht. 
forurensningsforskriften). Støynivåene rundt bygningen blir registrert i en tabell, og støynivået på den mest 
støyutsatte delen av bygningen blir plukket ut til statistikken.  

For å finne antall personer som bor i boliger som er støyeksponert, er det benyttet statistikk fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) over gjennomsnittlig antall beboere pr. boenhet1. Antall boenheter i de aktuelle bygningene 
er hentet fra Matrikkelen. For bygninger med mange boenheter gjør tekniske begrensninger at alle boenheter 
antas å ha samme støynivå som den mest utsatte boenheten, så i praksis er antall støyutsatte i store 
boligbygninger ofte overdimensjonert.   

    2.4. Begrepsforklaring  
Lydtrykknivå – Lydstyrke. I daglig tale brukes ofte støynivå. Måles i dB (deciBel). 

Db – Et logaritmisk forholdstall som angir hvor høyt lydtrykknivået (støynivået) er sammenlignet med 
referanselydtrykket.  Referanselydtrykket er satt til gjennomsnittlig hørselsterskel og tilsvarer 0 dB. 

Lden  (L day-evening-night) – Det ekvivalente (gjennomsnittlige) lydtrykknivået  med 10 dB tillegg for lyd som opptrer 
om natten (kl. 23 –07) og 5 dB tillegg for lyd som opptrer om kvelden (kl. 19-23). Beskrivelsen er vedtatt som 
generell indikator ved vurdering og kontroll av ekstern støy i EU. Til prognoseformål skal  
Lden beskrives for mottakerhøyde +4m over terreng.  

Ln  (Lnight)  Det ekvivalente (gjennomsnittlige) lydtrykknivået for nattperioden på 8 timer. Foreslått av EU som 
generell støybeskrivelse for nattlig støy. 

1 Antall bosatte per boenhet, se vedlegg 5. 
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3. Samlede resultater for byområdet

I byområdet er veitrafikkstøy dominerende, både i utbredelse og med tanke på antall personer som er 
støyutsatt2 ved egen bolig. Kartleggingen i 2017 viser at ca. 500 000 personer (ca. 50 % av innbyggerne) i 
byområdet er utsatt for veitrafikkstøy ved egen bolig. Tilsvarende er ca. 100 000 personer (ca. 10 % av 
innbyggerne) utsatt for støy fra bane, dvs. jernbane, trikk eller T-bane.  

Beregningsresultatet er sammenstilt nedenfor, i kap 3.1 – støy fra veitrafikk og kap. 3.2 – støy fra bane. 

    3.1. Støy fra veitrafikk 

 3.1.1. Antall personer i helårsbolig, gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden) 

Kommune Innbyggere Lden 55-59 Lden 60-64 Lden 65-69 Lden 70-74 Lden >74 Sum 
Oppegård 26900 2800 2100 1000 100 0 6000 
Skedsmo 52900 8500 5800 5800 1300 0 21400 
Lørenskog 36800 4800 4100 1500 1000 0 11400 
Oslo 662500 160400 109800 86800 44300 2600 403900 
Bærum 123200 18600 11700 7200 1300 1000 39800 
Asker 60400 10200 6000 2800 900 800 20700 
Rælingen 17600 2800 1500 800 100 0 5200 
Regionsum 980300 208100 141000 105900 49000 4400 508400 

Antall personer er avrundet til nærmeste 100 

 3.1.2. Antall personer i helårsbolig, gjennomsnittlig støynivå om natten (Lnight) 

Kommune Innbyggere Lnight 50-54 Lnight 55-59 Lnight 60-64 Lnight 65-69 Lnight >70 Sum 
Oppegård 26900 2800 1200 300 0 0 4300 
Skedsmo 52900 6900 5400 1900 400 0 14600 
Lørenskog 36800 5400 2300 1000 400 0 9100 
Oslo 662500 128400 90700 69100 14000 400 302600 
Bærum 123200 13200 8900 2600 700 600 26000 
Asker 60400 7500 3600 1500 900 100 13600 
Rælingen 17600 500 300 100 0 0 900 
Regionsum 980300 164700 112400 76500 16400            1100 371100 

Antall personer er avrundet til nærmeste 100 

2 Personer som er utsatt for støy over Lden 55 dB utenfor fasaden på egen bolig. 
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 3.1.3. Antall boenheter, gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden) 

Kommune Boenheter Lden 55-59 Lden 60-64 Lden 65-69 Lden 70-74 Lden >74 Sum 

Oppegård 11300 1200 900 400 0 0 2500 

Skedsmo 22400 3500 2400 2000 500 0 8400 

Lørenskog 15600 2000 1700 600 400 0 4700 

Oslo 352200 84400 57800 45700 28600 1300 217800 

Bærum 52000 7700 4900 3000 600 400 16600 

Asker 25400 4200 2500 1200 400 300 8600 

Rælingen 7500 1200 600 300 0 0 2100 

Regionsum 486400 104200 70800 53200 30500 2000 260700 
Antall boenheter er avrundet til nærmeste 100 

     3.1.4. Antall boenheter, gjennomsnittlig støynivå om natten (Lnight) 

Kommune Boenheter Lnight 50-54 Lnight 55-59 Lnight 60-64 Lnight 65-69 Lnight >70 Sum 

Oppegård 11300 1200 500 100 0 0 1800 

Skedsmo 22400 2900 2200 800 200 0 6100 

Lørenskog 15600 1900 1000 400 200 0 3500 
Oslo 352200 67600 47700 36400 7400 200 159300 

Bærum 52000 5500 3700 1100 300 200 10800 

Asker 25400 3100 1500 600 400 100 5700 

Rælingen 7500 200 100 100 0 0 400 
Regionsum 486400 82400 56700 39500 8500 500 187600 

Antall boenheter er avrundet til nærmeste 100 

 3.1.5. Personer eksponert for Lden >=55 dB, i prosent av antall innbyggere 

Kommune Innbyggere 
Antall 

støyutsatte 
Støyutsatte i 

% 

Oppegård 26900 6000 22 

Skedsmo 52900 21400 40 

Lørenskog 36800 11400 31 

Oslo 662500 403900 61 

Bærum 123200 39800 32 

Asker 60400 20700 34 

Rælingen 17600 5200 30 
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    3.2.  Støy fra bane 

 3.2.1. Antall personer i helårsbolig, gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden) 

Kommune Innbyggere Lden 55-59 Lden 60-64 Lden 65-69 Lden 70-74 Lden >74 Sum 
Oppegård 26900 1200 700 400 100 0 2400 
Skedsmo 52900 4000 2100 1600 1100 1500 10300 
Lørenskog 36800 1000 700 300 600 400 3000 
Oslo 662500 25200 23500 24200 8600 400 81900 
Bærum 123200 2400 1300 200 0 0 3900 
Asker 60400 700 100 0 0 0 800 
Rælingen 17600 400 200 0 0 0 600 
Regionsum 980300 34900 28600 26700 10400 2300 102900 

Antall personer er avrundet til nærmeste 100 

 3.2.2. Antall personer i helårsbolig, gjennomsnittlig støynivå om natten (Lnight) 

Kommune Innbyggere Lnight 50-54 Lnight 55-59 Lnight 60-64 Lnight 65-69 Lnight >70 Sum 
Oppegård 26900 700 700 300 0 0 1700 
Skedsmo 52900 3300 2000 1400 700 300 7700 
Lørenskog 36800 900 600 400 600 200 2700 
Oslo 662500 21500 24600 18800 1600 100 66600 
Bærum 123200 1700 700 0 0 0 2400 
Asker 60400 300 100 0 0 0 400 
Rælingen 17600 300 200 0 0 0 500 
Regionsum 980300 28700 28900 20900 2900 600 82000 

Antall personer er avrundet til nærmeste 100 

 3.2.3. Antall boenheter, gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden) 

Kommune Boenheter Lden 55-59 Lden 60-64 Lden 65-69 Lden 70-74 Lden >74 Sum 
Oppegård 11300 300 200 100 0 0 600 
Skedsmo 22400 600 400 200 100 100 1400 
Lørenskog 15600 400 200 100 100 100 900 
Oslo 352200 13300 12300 12800 4500 200 43100 
Bærum 52000 1000 500 100 0 0 1600 
Asker 25400 100 0 0 0 0 100 
Rælingen 7500 100 100 0 0 0 200 
Regionsum 486400 15800 13700 13300 4700 400 47900 

Antall boenheter er avrundet til nærmeste 100 
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  3.2.4. Antall boenheter, gjennomsnittlig støynivå om natten (Lnight) 

Kommune Boenheter Lnight 50-54 Lnight 55-59 Lnight 60-64 Lnight 65-69 Lnight >70 Sum 
Oppegård 11300 200 200 100 0 0 500 
Skedsmo 22400 600 300 200 100 0 1200 
Lørenskog 15600 300 200 100 100 0 700 
Oslo 352200 11300 12300 9900 900 100 34500 
Bærum 52000 700 300 0 0 0 1000 
Asker 25400 100 0 0 0 0 100 
Rælingen 7500 100 0 0 0 0 100 
Regionsum 486400 13300 13300 10300 1100 100 38100 

Antall boenheter er avrundet til nærmeste 100 

 3.2.5.  Personer eksponert for Lden >=55 dB, i prosent av antall innbyggere 

Kommune Innbyggere 
Antall 

støyutsatte 
Støyutsatte i 

% 
Oppegård 26900 2300 9 
Skedsmo 52900 10200 19 
Lørenskog 36800 3000 8 
Oslo 662500 81900 12 
Bærum 123200 3900 3 
Asker 60400 900 2 
Rælingen 17600 700 4 

 3.3.  Utviklingstrekk i byområdet 

Økning i antall støyutsatte fra 2011 til 2016.  
Beregningene viser at det er blitt en økning i antall personer som er utsatt for støy ved egen bolig, fra 2011 til 
2016. I byområdet er det ca. 35 000 flere beboere som nå regnes som utsatt for veitrafikkstøy sammenlignet 
med 2011. For støy fra bane har antall støyutsatte økt med ca. 13 000 personer i samme periode. Til 
sammenligning er befolkningsveksten på ca. 72 000 personer i denne perioden. Til tross for økning i antall 
støyutsatte er prosentandelen av innbyggerne i byområdet som er støyutsatt tilnærmet den samme som i 
2011. Dette varierer likevel noe fra kommune til kommune, særlig for støy fra bane (se figur 3.3.1.1 og 3.3.2.1). 

 3.3.1.  Utviklingen i veitrafikkstøy 

I Akershus viser prognosene en årlig trafikkvekst på 1,7 % fra 2010 til 2016. Prognosene i Oslo viser en årlig 
trafikkvekst på 1,9 % fra 2010 til 2014, og 1,8 % fra 2014 til 2016. Trafikkutviklingen på veiene har derfor 
medført en liten økning i støyutbredelsen fra 2011 til 2016. Men befolkningsveksten med tilflytting til nye 
boliger i støyutsatte områder har større betydning for økningen i antall støyutsatte personer. Til gjengjeld skal 
nye boliger ha strengere krav til innendørs lydnivå og tilgang til tilfredsstillende utendørs oppholdsareal. 
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Det gjennomføres jevnlig tiltak i forbindelse med det statlige og kommunale veinettet som gir redusert 
støybelastning for enkelte boliger, blant annet etablering av støyskjermer. Et eksempel på tiltak som har gitt 
redusert støy for nærliggende boliger, er etablering av kulvert i Kolbotnveien i Oppegård kommune. Men 
omfanget av slike tiltak er ikke så stort at det viser tydelig igjen på støystatistikken i byområdet.  

Utvikling – veitrafikkstøy – 2011 til 2016 

Kommune 

2011 2016 
Antall 

støyutsatte  
Antall sterkt 
støyutsatte 

Antall 
støyutsatte  

Antall sterkt 
støyutsatte 

Innbyggere 
personer personer 

Innbyggere 
personer personer 

 >= Lden 55 dB  >= Lden 65 dB  >= Lden 55 dB  >= Lden 65 dB 
Oppegård 25600 5000 800 26900 6000 1100 
Skedsmo 50000 19700 5600 52900 21400 6100 
Lørenskog 33300 12200 2200 36800 11400 2500 
Oslo 611500 376300 123300 662500 403900 133700 
Bærum 114500 36600 7200 123200 39800 9400 
Asker 56700 18800 3400 60400 20700 4500 
Rælingen 16300 4600 400 17600 5200 900 
Regionsum 907900 473200 142900 980300 508400 158200 

Prosentandel støyutsatte – veitrafikkstøy 

Figur 3.3.1.1. Prosentandel av befolkningen i den enkelte kommune som er utsatt for veitrafikkstøy over Lden 55 dB ved 
egen bolig.  

Antall personer som er sterkt utsatt3 for veitrafikkstøy i byområdet har økt med 15 300. Til tross for det er 
andelen av innbyggerne i byområdet som er sterkt støyutsatt tilnærmet det samme som i 2011 (se figur 
3.3.1.2). Det er i Oslo det har økt mest i antall sterkt støyutsatte personer (10 000 personer). Fortetting med 
nye boliger nær større veier i knutepunkt og sentrale områder er hovedårsaken til dette.  Likevel er andelen av 
innbyggerne i Oslo som er sterkt støyutsatte like stor som tidligere.  

3 Sterkt støyutsatt tilsvarer støy over Lden 65 dB utenfor fasaden på egen bolig. 
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Prosentandel sterkt støyutsatte – veitrafikkstøy 

Figur 3.3.1.2. Prosentandel av befolkningen i den enkelte kommune som er sterkt utsatt for veitrafikkstøy (over Lden 65 dB 
utendørs ved egen bolig). 

 3.3.2.  Utviklingen i banestøy 

Mens det er en relativt liten økning i støyutbredelsen for veitrafikkstøy, er det større endringer i utbredelsen av 
støy fra jernbane, trikk og T-bane fra 2011 til 2016. For jernbanen medfører endringer i mengden gods- og 
persontrafikk at støyutbredelsen på enkelte strekninger har endret seg fra 2011 til 2016. I tillegg har nye og 
mer støysvake persontog hatt betydning for beregningsresultatet. 

Den største økningen i andel støyutsatte finner vi i Lørenskog og Skedsmo kommuner. Hovedårsaken er en 
dobling av persontrafikken på jernbanen (Hovedbanen), målt i togmeter. I Oslo har antall støyutsatte fra trikk 
og T-bane økt med 23 % siden 2011, hovedsakelig pga. økt trafikk og fortetting nær støykildene. Men 
beregningsresultatet er også påvirket av en mer nøyaktig beregningsmetodikk fra Sporveien, som gir økt 
støynivå på enkelte strekninger. I Oppegård og Asker har redusert godstrafikk på jernbanen medvirket til en 
vesentlig reduksjon i antall støyutsatte. I Bærum har åpningen av Askerbanen (som i store deler går i tunnel) 
medført en avlastning av trafikken på Drammensbanen. Dette har medvirket til at færre beboere er utsatt for 
støy fra jernbane i Bærum kommune.    

Utvikling – banestøy – 2011 til 2016 

Kommune 

2011 2016 
Antall 

støyutsatte  
Antall sterkt 
støyutsatte 

Antall 
støyutsatte  

Antall sterkt 
støyutsatte 

Innbyggere 
personer personer 

Innbyggere 
personer personer 

 >= Lden 55 dB  >= Lden 65 dB  >= Lden 55 dB  >= Lden 65 dB 
Oppegård 25600 3400 800 26900 2300 500 
Skedsmo 50000 6200 2200 52900 10200 4100 
Lørenskog 33300 2000 600 36800 3000 1300 
Oslo 611500 68300 27300 662500 81900 33300 
Bærum 114500 7200 2000 123200 3900 200 
Asker 56700 2300 400 60400 900 0 
Rælingen 16300 800 100 17600 700 0 
Regionsum 907900 90200 33400 980300 102900 39400 
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Prosentandel støyutsatte – banestøy 

Figur 3.3.2.1. Prosentandel av befolkningen i den enkelte kommune som er utsatt for banestøy over Lden 55 dB utendørs 
ved egen bolig. 

Prosentandel sterkt støyutsatte – banestøy 

Figur 3.3.2.2. Prosentandel av befolkningen i den enkelte kommune som er sterkt utsatt for banestøy (over Lden 65 dB 
utendørs ved egen bolig). 
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4. Resultater for hver kommune

Illustrasjonsbilde: Støy fra bane i Oslo byområde (Lden, gjennomsnittlig støynivå over døgnet). 

Delrapporter – strategisk støykartlegging i Oslo byområde: 

Kap. 4.1.  Oppegård kommune side 14 

Kap. 4.2.  Skedsmo kommune  side 20 

Kap. 4.3.  Lørenskog kommune  side 26 

Kap. 4.4 . Oslo kommune   side 31 

Kap. 4.5.  Bærum kommune  side 38 

Kap. 4.6.  Asker kommune   side 45 

Kap. 4.7.  Rælingen kommmune side 51  

Asker 

Bærum 
Oslo 

Skedsmo 

Lørenskog 

Oppegård 

Rælingen 
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 4.1. Oppegård kommune 

Vei Bane 

  Illustrasjonsbilde: Støy fra vei og bane i Oppegård kommune (Lden, gjennomsnittlig støynivå over døgnet). 

Gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden): 

Det er utarbeidet støykart i alle kommunene. Støykartene viser gjennomsnittlig støy i døgnet og om natten, for 
henholdsvis veitrafikk og bane. Støykart som er zoombare og søkbare på adresser skal publiseres på 
Miljødirektoratets internettside (miljøstatus.no). Sjekk også kommunens internettside.  
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 4.1.1. Støy fra vei 

    4.1.1.1. Personer i helårsbolig  

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 1277 1282 694 91 5 3348 

Personer uten stille side 1510 852 298 12 0 2671 

Sum personer i helårsbolig 2786 2134 991 103 5 6019 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 1714 811 250 5 0 2779 

Personer uten stille side 1075 425 77 2 0 1579 

Sum personer i helårsbolig 2789 1236 326 7 0 4358 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 806 760 432 52 3 2054 

    4.1.1.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 1116 873 413 43 2 2447 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 45 16 0 0 0 61 

Barnehager 2 1 3 0 0 6 

Skoler 11 4 2 0 0 17 

Helseinstitusjoner 2 2 2 0 0 6 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 1142 509 136 3 0 0 1790 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 20 6 0 0 0 0 26 

Barnehager 1 2 1 0 0 0 4 

Skoler 6 2 0 0 0 0 8 

Helseinstitusjoner 4 2 0 0 0 0 6 
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    4.1.1.3. Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 6,37 1,87 0,23 

Helårsboliger (antall boenheter) 25 5 0 

Personer 60 11 0 

     4.1.2. Støy fra bane   

 4.1.2.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer  i helårsbolig 1169 706 401 50 2 2328 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer  i helårsbolig 672 646 290 19 0 1627 

  4.1.2.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 487 294 167 21 1 970 

Skoler og barnehager 4 2 0 2 0 8 

Helseinstitusjoner 1 2 0 0 0 3 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 280 269 121 8 0 678 

Skoler og barnehager 3 1 1 1 0 6 

Helseinstitusjoner 2 1 0 0 0 3 

 4.1.2.3. Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 2,25 0,67 0,07 
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    4.1.3. Situasjonsbeskrivelse og utførte tiltak 

 4.1.3.1. Riks- og fylkesveier 

Kildedata – riks- og fylkesvei 
Oppegård har E18, fylkesvei 129 og fylkesvei 152 med ÅDT over 8200 kjøretøy. E6 er en stamvei med 
motorveistandard og en hovedferdselsåre mellom Oslo og riksgrensen. Fylkesvei 152 er hovedinnfartsåre fra 
E18 i nord til Kolbotn sentrum, den er også hovedinnfartsåre fra E18 i sør til boligområdene i Greverud. 
Fylkesvei 152 er i tillegg en hovedvei som forbinder Greverud og Sofiemyr til Kolbotn sentrum. Fylkesvei 129 er 
hovedinnfartsåre fra E6.  

Kartleggingen omfatter også fylkesveiene: 

- Fv. 126, Ingierstrandveien/Bekkenstenveien/Roald Amundsens vei.
- Fv. 127, Kolbotnveien fra Mastemyrveien til Gjersjø bru.
- Fv. 130, Gamle Mossevei.
- Fv. 131, Tverrveien/Kongeveien frem til Taraldrudveien.
- Fv. 132, Skiveien fra Mastemyrtunnelen og frem til Oslo grense.
- Fv. 156, Tussetjernet – E6

Det er til sammen kartlagt 41,5 km riks- og fylkesvei i Oppegård. Kommunen har stor trafikk til og fra Oslo, og 
det kjøres mye internt i kommunen. Det er moderat trafikk, og relativt lite framkommelighetsproblemer på 
veinettet i Oppegård. Flere strekninger på riks- og fylkesveinettet har en blandet funksjon ved at de er 
strekninger med mye gjennomkjøringstrafikk (også med en del tungtrafikk) samtidig som de er mye brukt av 
myke trafikanter som ferdes både på langs og på tvers av veien. Typiske eksempler på slike veier er 
Sønsterudveien og Skiveien (både nord og syd for Kolbotn sentrum) 

Tiltak utført siden forrige kartlegging – riks- og fylkesvei 
For riks- og fylkesveier har det i perioden 2012 – 2016 ikke blitt gjennomførtstøytiltak etter 
Forurensningsloven. 

Det er tidligere satt opp en rekke støyskjermer langs fylkesveiene i kommunen. Mange av disse er satt opp som 
resultat av en tidligere tilskuddsordning fra Statens vegvesen. Etter at tilskuddsordningen ble avsluttet er det 
blitt gjennomført svært få forebyggende tiltak langs veiene i Oppegård. Dette til tross for at trafikkmengden 
generelt har økt de siste tiårene. 

Statens vegvesen forholder seg i plansaker til planretningslinjene for støy, T-1442. Avhengig av type tiltak (ny 
vei, utbedring osv.) tilbys tiltak for nærliggende støyutsatte boliger. 

 4.1.3.2. Bane 

Kildedata – bane 
Jernbanen gjennom Oppegård kommune er 7,7 kilometer, og er en del av Østfoldbanen. I 2016 passerte ca. 
66000 persontog og 1900 godstog.  

Tiltak utført siden forrige kartlegging - bane 
Det har ikke vært gjennomført noen større arbeider langs Østfoldbanen siden forrige kartleggingsrunde. 
Persontrafikken har økt, men økningen består av moderne togtyper som avgir mindre støy enn de eldre 
togtypene. Effekten av dette er derfor ikke avgjørende. 

I forhold til forrige kartleggingsrunde, som benyttet trafikkdata fra 2010, har det vært en økning på nesten 50 % 
for persontrafikk og ca. 50 %  nedgang for godstrafikk, målt i togmeter. For persontog består økningen i 
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hovedsak av tog av typen BM 75, kjent som FLIRT. Reduksjonen i godstrafikk skyldes først og fremst at Peterson 
Rail gikk konkurs i 2012. Dieseldreven godstrafikk har på det nærmeste opphørt. 

Det er ikke gjort noen større støytiltak i Oppegård siden forrige kartleggingsrunde. Eventuell bygging og 
vesentlig oppgradering av jernbanen oppfyller grenseverdiene i retningslinje T-1442, og kan anses som 
støytiltak i denne sammenhengen. Ettersom nye bygninger som bygges langs jernbanen må oppfylle 
byggteknisk forskrift, antas bygninger med byggeår etter 1997 å oppfylle grenseverdiene i 
forurensningsforskriften. 

    4.1.3.3. Kommunens beskrivelse, inkludert kommunale veier 

Situasjonsbeskrivelse 
Oppegård kommune er nabokommune til Oslo og ligger syd for hovedstaden. Oppegård er en kommune der 
utviklingen og utbyggingsmønsteret følger Østfoldbanen. Flere lokalsentra og kommunesenteret Kolbotn er 
knyttet til jernbanestasjonene på Østfoldbanen. Oppegårds arealstrategi er å fortette og utvikle arealene rundt 
jernbanestasjonene. Dette er i tråd med nasjonale og regionale føringer for arealforvaltning, gitt blant annet i 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Av hensyn til støy er dette en krevende måte å 
planlegge på. Flere mennesker samlet på mindre arealer gir flere støyutfordringer generelt. For Oppegårds del 
vil godstrafikk på Østfoldbanen utgjøre en spesiell utfordring. Mer gods på dagens Østfoldbane betyr flere tog 
gjennom boligområdene i Oppegård. Kommunen har lenge vært opptatt av at det må planlegges for en ny og 
fremtidsrettet løsning for gods på bane mellom Oslo og Østfold.    

Andre store samferdselsårer i Oppegård er E6 og E-18, fylkesveiene F-152 og F-129. 

Oppegård kommune har 27 000 innbyggere. Bebyggelsen ligger i hovedsak øst i kommunen, og følger 
jernbanen fra Oslo til Ski. Fortettingen langs jernbanen skal fortsette, og skal på sikt bidra til å redusere 
transportbehovet. Jernbanen gir et godt kollektivtilbud langs nord-syd-aksen gjennom kommunen, mens 
kollektivtilbudet på tvers er mindre utviklet. Dette tilbudet må forbedres betydelig om man skal få flere til å 
bruke kollektiv transport. Oppegård har gjennom Sykkelkommune-satsingen samarbeidet med Statens 
vegvesen om å utvikle gang- og sykkeltilbudet i kommunen.   

Ansvar 
Oppegård kommune er som veieier ansvarlig for støykartlegging av kommunale veier. Statens Vegvesen er 
ansvarlig for fylkes-, riks- og Europaveier. Bane NOR er ansvarlig for Jernbane.  

Tiltak utført siden forrige kartlegging – kommunale veier   
Resultatene fra kartleggingen viser at ingen boliger langs de kommunale veiene har støynivåer over 
støygrensene i forskriften. Oppegård kommune har etter bestemmelsene i forurensningsforskriften ikke plikt til 
å utføre tiltak.  

Gjennom utbygging av Kolbotn sentrum har kommunen med samfinansiering fra private utbyggere fått bygget 
en ny kulvert i F-127 Kolbotnveien, Ingiertunellen. Denne tunellen var en forutsetning for å kunne fortette i den 
vestre delen av Kolbotn sentrum. Tunellen avlaster store boligområder for støy. Dette er i hovedsak nye boliger 
som ikke har vært med i støystatistikken tidligere.  I 2017 ble kommunens mest støyutsatte bolig revet.   

Utviklingstrekk i kommunen 
I Oppegård viser også denne støykartleggingen at de største støyforurensningskildene er anleggene til Statens 
vegvesen og Bane Nor.  

Resultatene fra kartleggingen 2016 viser at antall personer som er utsatt for støy over 55 dB (Lden) fra vei har 
steget med rundt 1000 personer siden forrige kartlegging  fra 2011. Antall boliger som er utsatt for 
gjennomsnittlige støynivåer over 55 dB (Lden) er steget fra 2074  i 2011 til 2447 i 2016.  
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Utviklingen skyldes blant annet at det er bygget mange nye boliger i fortettings-, senter- og stasjonsnære 
områder. Fortetting og sentrumsutvikling er en del av en bevisst valgt arealstrategi for å oppnå effektiv 
arealbruk og bidra til å redusere bilbehovet. Økt byggeaktivitet i disse områdene vil også kunne gi flere 
støyutsatte fordi det blir flere boliger i områder som ligger nær støykildene, som jernbane og vei. I 
støykartleggingen skiller en mellom personer som bor i boliger med stille side og uten stille side. Det å ha en 
bolig med en stille side mot støykilden er en svært viktig kvalitet i bomiljøet.  

Resultatene for Oppegård viser at det er andelen av boliger med stille side som har økt mest i statistikken.  
Kommuneplanen for Oppegård setter strenge støykrav til nye boliger. Alle soverom skal i utgangspunktet ligge 
på stille side. Det betyr for eksempel at det i all hovedsak blir bygget blokker med gjennomgående leiligheter i 
støyutsatte områder, og at disse blir sikret en stille side mot støykilden. Denne bokvaliteten er det viktig å ha 
fokus på også framover når det fortettes og bygges nye boliger i kommunen.    

For jernbane har antall støyutsatte boliger og personer gått betydelig ned fra forrige kartlegging. Antall boliger 
som har et støynivå over 55 db (Lden) har gått fra 850 til 577 i årene mellom 2011 og 2016. Antall personer 
som er utsatt for et gjennomsnittlig støynivå over 55 dB (Lden) er redusert fra 3440 til 2100. I følge Bane NOR 
skyldes dette i all hovedsak at godstrafikken har gått betydelig ned siden forrige kartlegging.  
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  4.2. Skedsmo kommune 

Vei Bane 

  Illustrasjonsbilde: Støy fra vei og bane i Skedsmo kommune (Lden, gjennomsnittlig støynivå over døgnet). 

Gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden): 

Det er utarbeidet støykart i alle kommunene. Støykartene viser gjennomsnittlig støy i døgnet og om natten, for 
henholdsvis veitrafikk og bane. Støykart som er zoombare og søkbare på adresser skal publiseres på 
Miljødirektoratets internettside (miljøstatus.no). Sjekk også kommunens internettside.  
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 4.2.1. Støy fra vei 

 4.2.1.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 3197 1915 2794 1006 5 8916 

Personer uten stille side 5318 3890 2014 269 0 11491 

Sum personer i helårsbolig 8515 5806 4807 1274 5 20407 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 2652 2316 1433 355 0 6756 

Personer uten stille side 4226 3050 466 36 0 7778 

Sum personer i helårsbolig 6878 5366 1898 391 0 14534 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 2418 2088 2100 667 3 7276 

     4.2.1.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 3464 2360 1987 531 2 8344 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 84 59 16 0 0 159 

Barnehager 6 4 1 0 0 11 

Skoler 13 10 3 1 0 27 

Helseinstitusjoner 1 8 4 0 0 13 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 2815 2198 791 163 0 0 5967 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 51 38 0 0 0 0 89 

Barnehager 3 4 0 0 0 0 7 

Skoler 12 6 1 0 0 0 19 

Helseinstitusjoner 6 5 1 0 0 0 12 
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     4.2.1.3. Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 15,02 5,41 1,26 

Helårsboliger (antall boenheter) 85 25 0 

Personer 204 61 0 

      4.2.2 Støy fra bane 

Etter at beregningene ble kjørt, er det oppdaget at deler av støyskjermen langs Hoved- og Gardermobanen 
mellom Lillestrøm og Åråsen stadion ikke er registrert, eller er registrert med uriktig høyde og egenskaper. Det 
er uklart hva feilen skyldes, men konsekvensen er at beregnet støyverdi er overdimensjonert nær jernbanen i 
området, noe som igjen fører til at antall støyutsatte boliger og personer sannsynligvis er beregnet for høyt.  

     4.2.2.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 3976 2093 1550 1086 1488 10193 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 3331 1991 1374 772 252 7720 

  4.2.2.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 1721 906 671 470 644 4413 

Skoler og barnehager 2 1 7 0 0 10 

Helseinstitusjoner 3 0 1 0 1 5 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 1442 862 595 334 109 3342 

Skoler og barnehager 1 3 5 0 0 9 

Helseinstitusjoner 3 1 0 0 1 5 
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 4.2.2.3. Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 7,23 2,49 0,95 

 4.2.3. Situasjonsbeskrivelse og utførte tiltak 

    4.2.3.1. Riks- og fylkesveier 

Kildedata – riks- og fylkesvei 
Skedsmo kommune har E6, rv. 159, rv. 22, rv. 120, fv. 22, fv. 120, fv. 159, fv. 379, fv. 381 og fv. 383 med ÅDT 
over 8200 kjøretøy. E6 er en stamvei med motorveistandard og en hovedferdselsåre mellom Oslo og 
Trondheim, rv. 159 leder trafikken fra Fetsund og rv. 22 vestover til E6 og i tillegg har den som funksjon å lede 
trafikken utenom Lillestrøm sentrum. Rv. 22 er innfartsåren fra E6 i nord til Lillestrøm og videre ut til Fetsund. I 
tillegg går fv. 22 fra E6 i retning rv. 4 Nittedal. Rv. 120 er hovedvei mellom Skedsmokorset og Lillestrøm.  

Kartlegging omfatter også fylkesveiene: 

- Fv. 382 går fra Åråsen til Skedsmo/Sørum.
- Fv. 384 går fra Nittedal/Skedsmo til fv. 383 og fv. 22.
- Fv. 385 går fra Lørenskog og gjennom Strømmen sentrum til Rælingen.

Det er til sammen kartlagt 69 km riks- og fylkesveier i Skedsmo kommune. Trafikken i Skedsmo kommune er i 
hovedsak tilførselsveier til E6, kommunens tettsteder og til Sørum og Nittedal kommune. Disse har 
gjennomgående lavere standard og er i stort sett regulert med fartsgrense 40 – 60 km/t. Veiene har med få 
unntak gangvei eller fortau. Disse veiene har lokaltrafikk som den dominerende funksjonen, men tar i 
varierende grad også noe gjennomfartstrafikk. Disse veiene har lave trafikkbelastninger i forhold til deres 
kapasitet. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging – riks- og fylkesvei  
For riks- og fylkesveier har det i perioden 2011 – 2016 blitt gjennomført støytiltak på to boliger etter 
Forurensningsloven. 

Statens vegvesen forholder seg i plansaker til planretningslinjene for støy, T-1442. Avhengig av type tiltak (ny 
vei, utbedring osv.) tilbys tiltak for nærliggende støyutsatte boliger. 
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    4.2.3.2. Bane 

Kildedata - bane 

I Skedsmo kommune er det drøyt 21 kilometer jernbane, hvorav omtrent halvparten er dobbeltsporet. I 
underkant av 10 kilometer av Hovedbanen, ca. 9 kilometer av Gardermobanen (hvorav ca. 2 kilometer går i 
tunnel) og ca. 2,5 kilometer av Kongsvingerbanen ligger i Skedsmo. Den viktigste stasjonen er Lillestrøm. Sør for 
Lillestrøm passerte i 2016 ca. 43000 persontog og 8500 godstog på Hovedbanen, og 148000 persontog på 
Gardermobanen. Nord og øst for Lillestrøm passerte 109000 persontog på Gardermobanen, 24000 persontog 
og 5000 godstog på Hovedbanen, og 15000 persontog og 3200 godstog på Kongsvingerbanen. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging - bane 
I forhold til forrige kartleggingsrunde, som benyttet trafikkdata fra 2010, er persontrafikken mer enn doblet på 
Hovedbanen nord for Lillestrøm, målt i togmeter. Samtidig er de gamle BM 69- og BM 72-togene faset ut til 
fordel for mindre støyende BM 75-tog, så effekten av økningen er ikke avgjørende. For godstrafikk har det 
totalt vært en liten oppgang, men dieseldrevet godstrafikk er mer enn halvert. På Gardermobanen har det vært 
en stor økning i persontrafikken siden innføringen av BM 75, siden de gjør at også lokaltog kan benytte 
Gardermobanen. BM 75-togene står altså for hele økningen, bortsett fra en liten andel som utgjøres av svenske 
X2000. For Flytoget er det derimot beregnet en nedgang i trafikken på 30 %, sannsynligvis grunnet endret 
metodikk for beregning av trafikkmengde. Flytoget leverer ikke toglengder til TIOS (se punkt 3 i vedlegg 1). Det 
går ikke godstrafikk på Gardermobanen. 

Det er ikke gjort noen større støytiltak i Skedsmo siden forrige kartleggingsrunde. Eventuell bygging og 
vesentlig oppgradering av jernbanen oppfyller grenseverdiene i retningslinje T-1442, og kan anses som 
støytiltak i denne sammenhengen. Ettersom nye bygninger som bygges langs jernbanen må oppfylle 
byggteknisk forskrift, antas bygninger med byggeår etter 1997 å oppfylle grenseverdiene i 
forurensningsforskriften. 

I forbindelse med bygging av nytt hensettingsområde på Lillestrøm, ble alle tilstøtende eiendommer, inkludert 
naboer til ca. 500 meter av Kongsvingerbanen gjennom Lillestrøm, utredet og ev. utbedret iht. T-1442. Støy fra 
selve hensettingsområdet behandles som terminalstøy. 

Siden Gardermobanen er konstruert for høyere hastigheter, slipes den oftere enn de fleste andre baner. 

    4.2.3.3. Kommunens beskrivelse, inkludert kommunale veier 

Situasjonsbeskrivelse 
Skedsmo kommune ligger på Nedre Romerike i Akershus fylke. Med det administrative senteret Lillestrøm og 
tettstedene Skedsmokorset, Strømmen, Skjetten, Kjeller og Leirsund er Skedsmo en relativt tett bebygd 
kommune. I areal utgjør kommunen ca 77,2 km2 og har pr juli 2017  53725 innbyggere.  

Kommunen er en del av Stor-Oslo-området. Det er ca 15 km fra Oslo sentrum til Skedsmo kommunes 
kommunegrense, og i sørøst grenser Skedsmo kommune sågar direkte til Oslo kommune.  

Det er flere høyt belastede veianlegg i kommunen som følge av den sentrale plasseringen i Oslo byområde, 
med E6, Gardermobanen og Kongsvingerbanen som dominerende anlegg. Med Skedsmokorset og Hvam har 
kommunen dessuten flere viktige krysningspunkt for østgående trafikk på stamveinettet. Kommunens 
hovedutfordring er mange, tunge trafikkårer i samme område som kommunens tetteste boligkonsentrasjoner. 

Ansvar 
I Skedsmo kommune har ansvaret for den strategiske støykartleggingen vært plassert i planavdelingen, teknisk 
sektor. Statens vegvesen er ansvarlig for fylkes-, riks- og Europaveier. Bane NOR er ansvarlig for Jernbane. 
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Tiltak utført siden forrige kartlegging – kommunal/privat vei 
Langs E6 er det utført flere skjermingstiltak. Disse har blitt gjennomført i privat regi, ofte med bakgrunn i 
rekkefølgekrav fra reguleringsplaner. Kommunen har i flere år jobbet med å få bygget støyvoll og -skjerm forbi 
Holt/ Vestvollen på Skedsmokorset. Prosjektet ble gjennomført i 2015 med statlig og kommunal bevilgning. 
Kommunen jobber med å endre Nittedals gata til miljøgate som skal ferdigstilles i slutten av 2017 og 
Brandvoldgate skal endres til sykkelgate. Det er planlagt å bygge støyskjerm langs Bråteveien ved strømmen.  

Utviklingstrekk i kommunen 
Om lag 38 % av innbyggerne i Skedsmo bor i boliger som er utsatt for støy fra veitrafikk over Lden = 55dB. 44 % 
av disse har tilgang til stille side. 11 % av innbyggerne bor i boliger med støynivå over Lden = 65dB. I 2011 var 
ca.39% innbyggere var utsatt for støy fra veitrafikk på over Lden = 55 dB. Når. Det er ca 2 % av befolking er 
utsatt for støy over 75 dB . Det er ca. 4 % økning på støyutsatt helårsboliger ifh 2011. 

De store veiene (ÅDT over 8200) bidrar til at 19% av innbyggerne i Skedsmo kommune bor i boliger med 
støynivå over Lden = 55 dB.  

Ved tidligere gjennomgang av trafikktall, blant annet i forbindelse med støykartleggingen som ble gjennomført 
i 2011 er det blitt konkludert med at det kommunale veinettet i Skedsmo kommune i liten grad har 
trafikkvolum som medfører store støyplager.  Denne situasjonen har ikke endret seg i 2016. Støykartleggingen 
viser at Statens vegvesen og bane NOR er eier av de største støykildene. 

Støysonekart er lagt inn i kommunens kartbase og brukes i forbindelse med behandling av reguleringsplaner. 
Der det ikke foreligger støyberegninger på tilliggende veier kreves det vanligvis beregninger ved regulering. 

Det ble i 2013 vedtatt en egen Handlingsplan mot støy. Handlingsplanen er gjeldene i perioden 2013-2018, og 
skal revideres i løpet av 2018. Handlingsplan mot støy, er en oppfølging av kartleggingen. Hensikten med 
handlingsplanen er å forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering.  
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 4.3. Lørenskog kommune 

Vei Bane 

  Illustrasjonsbilde: Støy fra vei og bane i Lørenskog kommune (Lden, gjennomsnittlig støynivå over døgnet). 

Gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden): 

Det er utarbeidet støykart i alle kommunene. Støykartene viser gjennomsnittlig støy i døgnet og om natten, for 
henholdsvis veitrafikk og bane. Støykart som er zoombare og søkbare på adresser skal publiseres på 
Miljødirektoratets internettside (miljøstatus.no). Sjekk også kommunens internettside.  
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 4.3.1. Støy fra vei 

     4.3.1.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 1133 1769 840 895 0 4637 

Personer uten stille side 3626 2347 642 144 5 6764 

Sum personer i helårsbolig 4759 4116 1482 1039 5 11400 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 1860 1118 758 350 0 4087 

Personer uten stille side 2688 1165 199 12 0 4064 

Sum personer i helårsbolig 4548 2283 958 362 0 8151 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 1349 1488 645 535 3 4020 

     4.3.1.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 1977 1672 612 397 2 4660 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 6 43 6 36 0 91 

Barnehager 7 8 4 0 0 19 

Skoler 12 10 4 1 0 27 

Helseinstitusjoner 2 6 3 0 0 11 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 1846 946 363 151 0 0 3306 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 49 6 36 0 0 0 91 

Barnehager 9 6 0 0 0 0 15 

Skoler 10 6 0 1 0 0 17 

Helseinstitusjoner 5 3 1 0 0 0 9 
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     4.3.1.3. Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 5,59 2,09 0,58 

Helårsboliger (antall boenheter) 48 11 0 

Personer 114 25 0 

 4.3.2 Støy fra bane   

     4.3.2.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 1017 702 329 552 437 3037 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 902 550 430 559 205 2646 

  4.3.2.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 440 304 142 239 189 1315 

Skoler og barnehager 6 9 2 0 1 18 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 390 238 186 242 89 1145 

Skoler og barnehager 8 7 1 1 0 17 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

 4.3.2.3. Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 1,45 0,47 0,18 
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   4.3.3. Situasjonsbeskrivelse og utførte tiltak 

 4.3.3.1. Riks- og fylkesveier 

Kildedata -  riks- og fylkesvei 
Lørenskog har E6, rv. 159, rv. 163, fv. 159, fv. 352, fv. 353 og fv. 354 med ÅDT over 8200. 

Kartleggingen omfatter også fylkesveiene: 
-Fv. 351, Lørenskog stasjon – kommunegrense med Oslo

- Fv. 355, Lørenskog stasjon – Fjellhamarveien
- Fv. 356, Lørenskog videregående skole – rundkjøring fv. 352

Det er til sammen kartlagt 33,8 km riks- og fylkesvei i Lørenskog. E6 er en stamvei med motorveistandard og en 
hovedferdselsåre mellom Oslo og Trondheim. Rv. 159 har motorveistandard og deler Lørenskog i to. Den leder 
trafikken fra E6 til Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Fet og Aurskog-Høland. Rv. 163 leder trafikken fra både E6 
og Rv. 163 fra Oslo til Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Fet og Aurskog-Høland. Fv. 352, fv. 353 og fv. 354 er 
hovedveier som knytter de ulike boligområdene og kjøpesentrene i Lørenskog. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging – riks- og fylkesvei 
Det har ikke blitt utført fasadetiltak i forbindelse med Forurensningsloven i perioden 2011 – 2016. Statens 
vegvesen forholder seg i plansaker til planretningslinjene for støy, T-1442. Avhengig av type tiltak (ny vei, 
utbedring osv.) tilbys tiltak for nærliggende støyutsatte boliger. Det har ikke vært støytiltak etter 
støyretningslinjen T-1442 i Lørenskog i perioden 2011 – 2016. 

    4.3.3.2. Bane 

Kildedata - bane 
Jernbanen gjennom Lørenskog kommune består av 3,4 kilometer dobbeltspor, og er en del av Hovedbanen. I 
2016 passerte ca. 43000 persontog og 8500 godstog.  

Tiltak utført siden forrige kartlegging - bane 

Det har ikke vært gjennomført noen større arbeider langs Hovedbanen i Lørenskog siden forrige 
kartleggingsrunde.  

I forhold til forrige kartleggingsrunde, som benyttet trafikkdata fra 2010, er persontrafikken om lag doblet, målt 
i togmeter. Samtidig er de gamle BM 69-togene faset ut til fordel for mindre støyende BM 72-tog, så effekten 
av økningen er ikke avgjørende. For godstrafikk har det totalt vært en ubetydelig nedgang, men dieseldrevet 
godstrafikk er mer enn halvert. 

Det er ikke gjort noen større støytiltak i Lørenskog siden forrige kartleggingsrunde. Eventuell bygging og 
vesentlig oppgradering av jernbanen oppfyller grenseverdiene i retningslinje T-1442, og kan anses som 
støytiltak i denne sammenhengen. Ettersom nye bygninger som bygges langs jernbanen må oppfylle 
byggteknisk forskrift, antas bygninger med byggeår etter 1997 å oppfylle grenseverdiene i 
forurensningsforskriften 
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    4.3.3.3. Kommunens beskrivelse, inkludert kommunale veier 

Situasjonsbeskrivelse 
Lørenskog er en innlandskommune i Akershus fylke. Per 30.juni 2017 har Lørenskog kommune en befolkning på 
38 279 og er 70,5 km2 stor. Lørenskog kommune grenser til kommunen Oslo, Enebakk, Rælingen og Skedsmo. 
Omtrent all bebyggelse ligger i den nordlige tredjedelen av kommunen. Innbyggerne er for det meste samlet på 
15 % av arealet i kommunen og en velutviklet infrastruktur dekker bo og næringsområdene. I denne delen ligger 
jernbane og motorvei som knytter kommunen til Oslo vest og Romerike i øst. Til Oslo sentrum er reisetiden med 
tog, buss eller bil ca. 15 minutter. Jordbruksarealene ligger som en buffer mellom marka i sør og bebyggelsen i 
nord.     

Ansvar 
I henhold til forurensningsforskriften ligger ansvaret for støykartlegging hos anleggseier. Det vil si at ansvar for 
kartlegging av statlige og fylkeskommunale veier ligger hos Statens vegvesen, ansvar for kartlegging av kommunale 
veier ligger hos kommunen, ansvar for kartlegging av jernbaner ligger hos Bane NOR og så videre.  I byområdene 
har kommunene ansvar for å koordinere arbeidet med kartlegging. I byområder med flere kommuner skal den 
kommunen med størst folketall stå for overordnet koordinering av arbeidet med strategisk støykartlegging. For 
Lørenskog har Oslo kommunen den koordinerende rolle for hele prosjektet. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging – kommunale veier 
Etter kartlegging i 2011 var det tydelig at ingen boliger hadde krav om støyskjerming pga støy fra kommunal vei. 
Kommunen har dermed ikke utført fysiske skjermtiltak. 

Ved planlegging av støyfølsom bebyggelse skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 
støybestemmelser overholdes. 

Regler om støy i bygninger fremkommer av plan- og bygningsloven samt bestemmelser i eller i medhold av denne. 
Dette kan være byggeteknisk forskrift (TEK 10) og/eller bestemmelser i den enkelte reguleringsplan. 

Det vil være utbygger dvs. tiltakshaver og hans representanter som har ansvaret for at kravene ivaretas. 

Dokumentasjon på at lovens krav er oppfylt er i 1.omgang en tildelt ansvarsrett for fagområdet og deretter en 
påfølgende samsvarserklæring som bekrefter at lov, forskrifter og bestemmelser er fulgt. 

Dette er for øvrig den samme prosedyre som følges i alle deler av en byggesak. 

Det er gjennomført fartsdempende tiltak for veier i flere boligområder. Hovedmotiv for tiltakene så langt har vært 
trafikksikkerhet, men tiltakene vil også ha innvirkning på støy. 

Kommune har installert 2 fartsdisplayer som tiltak for hastighetsbegrensning og planlegger å sette opp en til. 

Utviklingstrekk i kommunen.   
Det har vært markant økning i antall støyeksponerte siden forrige kartlegging i 2011. Dette skyldes massiv 
utbygging langs trafikkerte veier og befolkningsvekst i disse støyutsatte områder.  
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4.4. Oslo kommune 

Vei Bane 

  Illustrasjonsbilde: Støy fra vei og bane i Oslo kommune (Lden, gjennomsnittlig støynivå over døgnet). 

Gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden): 

Det er utarbeidet støykart i alle kommunene. Støykartene viser gjennomsnittlig støy i døgnet og om natten, for 
henholdsvis veitrafikk og bane. Støykart som er zoombare og søkbare på adresser skal publiseres på 
Miljødirektoratets internettside (miljøstatus.no). Sjekk også kommunens internettside.  
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 4.4.1. Støy fra vei 

    4.4.1.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 160364 109829 86832 44298 2561 403884 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 128423 90676 69118 14035 409 302661 

      4.4.1.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 84402 57805 45701 23314 1348 212570 

Skoler og barnehager 322 217 92 33 8 672 

Helseinstitusjoner 32 24 13 14 0 83 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 67591 47724 36378 7387 215 159295 

Skoler og barnehager 250 136 56 12 1 455 

Helseinstitusjoner 29 20 14 4 0 67 

    4.4.1.3. Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 76,1 27,5 6,4 
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 4.4.2 Støy fra bane   

     4.4.2.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 25188 23463 24236 8614 437 81938 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 21478 24565 18793 1602 125 66563 

     4.4.2.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 13257 12349 12756 4534 230 43125 

Skoler og barnehager 52 39 19 4 1 115 

Helseinstitusjoner 6 8 3 0 0 17 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 11304 12929 9891 843 66 35033 

Skoler og barnehager 48 24 13 0 0 85 

Helseinstitusjoner 6 5 2 0 0 13 

     4.4.2.3. Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 19,9 7,1 1,0 
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        4.4.3. Situasjonsbeskrivelse og utførte tiltak 

            
 4.4.3.1. Riksveier  
 
Kildedata – riksvei 
Veitrafikk er den støykilden som belaster flest mennesker i Oslo i dag. Mest støybelastete strekning er E18 fra 
Oslo mot Asker med over 97 000 kjøretøyer per døgn på enkelte deler av strekningen. I Oslo er totalt 193 km 
riksvei kartlagt, inkludert ramper og veiarmer. Riksveinettet har en totallengde på 104 km uten ramper. 

Oslo har E6, E18, rv. 4, rv. 150, rv. 159, rv. 162, rv. 163 og rv. 191 med ÅDT over 8200 kjøretøy. Det er 106 km 
europavei og 87 km riksvei inkludert ramper. 

Stamrutene E18 går fra Holmlia i øst til Lysaker i vest. E6 går fra Klemetsrud/Bjørndal i sør-øst til 
Høybråten/Lørenskog i nord. Rv 4, Trondheimsveien, går fra Sinsenkrysset mot Gjelleråsen og Nittedal. Rv 150, 
ringvei 3, går rundt Oslo sentrum og har som formål å avlaste sentrumsgatene for gjennomgangstrafikk. Rv 162, 
ring 1, går mellom Filipstad og Bjørvika i Oslo sentrum og har som formål å avlaste sentrumsgatene for 
gjennomgangstrafikk. Rv 163, Østre Aker vei, går mellom Økern i Oslo til Lørenskog. Rv 191 knytter 
Groruddalen i Oslo sammen på tvers fra nord til sør. 
 

Tiltak utført siden forrige kartlegging – riksvei  
Statens vegvesen har i 2016 igjen innført miljøfartsgrense på noen veier i Oslo som tiltak mot svevestøv og 
støy. RV. 4 fra Sinsen til Grorud, Ring 3 fra Ryen til Granfosstunnelen og E18 fra Framnes ved Operatunnelen til 
Lysaker har permanent fartsgrense 70 km/t men i vintermånedene fra november til april er fartsgrensen 
redusert til 60 km/t. Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner har permanent fartsgrense 80 km/t og 60 km/t om 
vinteren. Målinger viser at støynivået i gjennomsnitt går ned ca. 2 dB i vinterperioden med miljøfartsgrense.  

Det har blitt utført fasadetiltak på 10 boliger i forbindelse med Forurensningsloven i perioden 2012 – 2016. 

Det har blitt gjort støytiltak etter støyretningslinjen T-1442 for 77 boenheter og 1 skole i perioden 2012 – 2016 i 
disse prosjektene; 

2012: 4 boenheter Rv. 4 Brobekk, 7 boenheter Rv. 150 Slemdalsveien – Gaustad  

2013: 4 boenheter Rv. 150 Ullern, 10 boenheter Rv. 150 Ulven – Sinsen  

2014: 38 boenheter E6 Teisen – Sandstuveien, 1 skole i 2014 Rv. 150 Ulven – Sinsen  

2016: 14 boenheter Rv. 150 Ris skole 

 

            4.4.3.2. Bane 
 
Kildedata - Sporveien  
Sporveien har ansvaret for kartlegging av trikk og T-bane i Oslo-området. Dette omfatter seks  
T-bane-linjer, og seks trikkelinjer i Oslo kommune, samt Kolsåsbanen, Østerås-banen og Jar-trikken i Bærum 
kommune. Ansvaret for kartleggingen er lagt til Sporveien Oslo.  

 
Tiltak utført siden forrige kartlegging - Sporveien 
Resultatene fra kartleggingen viser at antall støyutsatte personer over Lden = 55 dB fra trikk og T-bane har økt 
med 23 % fra 2011 til 2016. Denne økningen kan forklares med økt trafikk for T-bane og trikk. Det har imidlertid 
også betydning at støyemisjonsdata for T-bane og trikk er oppdatert i beregningene på grunnlag av måledata 
Sporveien har innhentet.  Dette innebærer at støyberegningene nå viser en mer realistisk støybelastning fra 
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trikk og T-bane. Materiellet for trikken er av eldre dato, og prosessen med anskaffelse av nye trikker er i 
tilbudsfasen.  

Mellom forrige kartlegging i 2011 og denne i 2016 har Sporveien utvidet sitt tilbud betydelig. Lørenbanen er 
åpnet, og oppgradering av Kolsåsbanen er fullført frem til Kolsås. I tillegg er det åpnet ny base for T-bane på 
Avløs. Mange linjer har fått utvidet sitt rutetilbud med 7,5 minutters avganger. Driftsdøgnet er også utvidet, slik 
at banen kjører lenger på natten og starter tidligere på dagen. Trikken har også fått en økning i rutetilbud samt 
utvidelse av driftsdøgnet. 

Sporveien har jobbet aktivt med oppgradering av banestrekninger både for trikk og T-bane, samt vedlikehold av 
vognparken. Sporveien overvåker infrastrukturen og gjør tiltak mot støy basert på måledata og i henhold til 
planlagt periodisk vedlikehold i tillegg til de tiltak som gjøres i ulike utbyggingsprosjekter. 

Sporveien har prioritert støyovervåking høyt og har måleprogram for både trikk og T-bane. Disse måledata er 
benyttet til å skaffe et bedre og mer realistisk grunnlag for de beregninger av støy som er utført i forbindelse 
med strategisk støykartlegging. På tross av vedlikehold vil slitte skinner og gammelt materiell føre til økt 
støybelastning noen steder. Målingene av støy som Sporveien har utført vil fange opp denne utviklingen. 

Kildedata – Bane NOR 
Jernbanen i Oslo består av stambanene Drammenbanen, Østfoldbanen, Hovedbanen og Gardermobanen, samt 
Gjøvikbanen. Stambanene er regnet som store baner, mens Gjøvikbanen er mindre trafikkert. Gardermobanen 
og Gjøvikbanen fra Oslo S til Grefsen har kun persontrafikk. Det går egne spor for godstrafikk mellom Alnabru 
og Grefsen (Alnabanen) og fra Loenga via Bryn til Alnabru. Det går også jernbane fra Skøyen til Filipstad, der er 
det ikke rutegående trafikk, men hensettingsanlegg og vedlikehold. Fra Loenga til Sjursøya går et sidespor som i 
hovedsak brukes til parafintransport til Oslo lufthavn.  

Trafikkgrunnlag (ca.) (2016): 
Drammenbanen: 220 000 persontog, 4600 godstog 
Østfoldbanen: 66 000 persontog, 1900 godstog 
Hovedbanen: 43 000 persontog, 8500 godstog (nord for Alnabru), 5000 godstog (sør for Alnabru, inkl. 
godssporet fra Loenga) 
Gardermobanen: 148 000 persontog 
Gjøvikbanen: 18 000 persontog, 3000 godstog (nord for Grefsen pluss Alnabanen) 

Tiltak utført siden forrige kartlegging – Bane NOR 

6 boliger ble funnet å overskride grenseverdien i forurensningsforskriften i 2011. Av disse er det gjort tiltak mot 
5, mens den siste takket nei. 
På Østfoldbanen ved Sørenga er det installert smøreapparat, som smører rullebanen på hjulene på passerende 
tog, for å redusere kurveskrik. Vi har ikke rukket å måle effekten av det, men det høres ut til å ha en 
støyreduserende effekt. Smøreapparat forventes vanligvis å redusere støy med mellom 5 og 20 dB, avhengig av 
utgangspunkt. 

    4.4.3.3. Kommunens beskrivelse, inkludert kommunale veier 

Situasjonsbeskrivelse 

Oslo er Norges hovedstad og største by, og hadde per 1. januar 2017, 666 759 innbyggere. Dette utgjør en 
befolkningsvekst på 53 474 siden 2012. Jernbanetrafikken i Oslo er sentrert rundt Oslo Sentralstasjon (Oslo S), 
øst i sentrum. Oslo S er landets travleste stasjon, og har forbindelser til hele jernbanenettet i Norge, samt til 
Sverige og Danmark og videre sydover i Europa. Oslo har også lokaltrafikk på Østfoldbanen, Hovedbanen, 
Gjøvikbanen og Drammenbanen. 
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Oslo kommune forvalter 1280 km kommunale veier. En spesiell utfordring i bysentrum er det store omfanget 
av kvartalsbebyggelse med kort avstand til støykildene, som trafikkerte bygater med biler og trikk. Dermed er 
det i sentrumsbydelene at de fleste støyutsatte finnes. Samtidig går store veier og T-bane gjennom områder 
med høy befolkningstetthet. De viktigste innfartsårene på veinettet er stamrutene E6 (nord-sør) og E18 (vest-
øst), og det er disse veiene som har den største trafikkbelastningen. Andre høytrafikkerte veier, som har stor 
andel av lokaltrafikk i Oslo kommune er rv. 4 mot Nittedal, ringveiene (ring 1, 2 og 3) samt Østre Aker vei (rv. 
163). I Oslo foregår mye av den lokale kollektivtrafikken på trikk og T-bane, som driftes av Sporveien AS.  

I rushtiden er innfartskorridorene til Oslo fra nabofylket Akershus høyt belastet. Tall fra SSB for 2016 viser at i 
gjennomsnitt er den daglige pendlingen over fylkesgrensen til arbeidsplasser i Oslo på 107 280. I motsatt 
retning gikk det 46 793 pendlere fra Oslo til arbeidsplasser i Akershus. Samtidig var den interne pendlingen i 
Oslo kommune på 289 155 daglig. 

På sjøsiden ligger Oslo havn, Norges største containerhavn. Oslo Havn KF omtaler seg som porten til Norge og 
mottar 200 000 tyvefots containere og 6,5 millioner passasjerer i året. 

Ansvar 
Prosjektet i Oslo kommune ledes av Bymiljøetaten.  Anleggseiere i kommunen er Bymiljøetaten (kommunale 
veier), Statens vegvesen Region Øst (Europaveier, riksveier), Sporveien (trikk og T-bane) Bane Nor (jernbane) og 
Oslo Havn KF (havnevirksomhet). 

Kildedata – kommunale veier 
Sørkedalsveien og Ring 2 er blant de mest trafikkerte kommunale veiene i Oslo. Her er det registrert 
årsdøgntrafikk (ÅDT) på mellom 20 000 og 25 000 kjøretøy i døgnet, over lengre strekninger. Men også flere 
andre hovedveier er høyt trafikkerte, som Tvetenveien og Uelands gate.  

Trafikkdata til kartleggingen er hentet fra Bymiljøetatens ÅDT-database, og omfatter ÅDT, tungtrafikkandel og 
fartsgrense på det kommunale veinettet. Siden databasen er benyttet til beregning av støy fra både 
kommunale og statlige veier i Oslo, inneholder den også trafikkdata fra Statens vegvesen.  

Databasen er oppdatert med trafikktellinger som er gjennomført på de kommunale veiene siden forrige 
kartlegging. Kommunen har 26 faste tellepunkt som telles kontinuerlig, i tillegg til 56 faste tellepunkt som telles 
en uke pr. år. Tellesnittene ved bygrensa og bomringen telles som tidligere. I tillegg gjennomføres 100-150 
prosjektrelaterte trafikktellinger pr. år. De strekningene som har ukjent eller usikker tungtrafikkandel blir 
registrert med 3 % tunge kjøretøy når ÅDT (årsdøgntrafikk) er lavere enn 1000, 5 % tunge når ÅDT er 1000-
5000, 7 % tunge når er ÅDT 5000-15000 og 10 % tunge når ÅDT overstiger 15 000 kjøretøy. For å beregne 
støynivået for dag, kveld og nattperioden er trafikkmengden på kommunalveinettet blitt fordelt med 65 % i 
dagperioden, 15 % i kveldsperioden og 20 % i nattperioden4.  

Tiltak utført siden forrige kartlegging – kommunale veier 

Utførte skjermingstiltak: 

• Støyskjerm i Hellerudveien 1B,C,D
• Støyskjerm i Nedre Kalbakkvei 9-17
• Støyskjerm Kalbakkfaret 39-41
• Fasadetiltak på 15 leiligheter i Jessenløkken boligsameie i Kirkeveien 81,87,93 og 95
• Støyskjerm i Bjørnslettstubben 12
• Støyskjerm i Økernveien 231,2333 og 235
• Støyskjerm i Krokliveien 65a
• Støyskjerm i Refstadsvingen 9-23
• Støyskjerm og fasadetiltak i Maridalsveien 281

4 Trafikkfordelingen over døgnet ble utledet av Samferdselsetaten ved sammenstilling av telledata, 09.08.2006.  
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Kommunens tilskudd til støyskjermer og lydvinduer i privatboliger langs kommunale veier: 

Det ble ikke gitt tilskudd i perioden fra 2011 til 2015. I 2016 ble det gitt tilskudd til to støyskjermer og to 
vindusprosjekter. Det ble ikke gitt tilskudd i 2017, men tilskuddsordningen videreføres i 2018.  

Andre tiltak med virkning mot støy: 

• Piggdekkgebyr - videreføres
• Opprustning og vedlikehold av veiene
• Samordnet areal- og transportplanlegging – byutviklingen følger retningslinjen for utendørs støy,

T-1442.
• Færre og dyrere P-plasser, utbygging av kollektivfelt, utbygging av hovedsykkelveinettet,

tilrettelegging for fotgjengere – er tiltak som gjør det mer attraktivt å velge alternativ til bilkjøring.
• Stille områder - I gjeldende kommuneplan fra 2015 er de 14 kartlagte stille områdene i Oslo angitt på

temakart for støy. Etter kommuneplanen skal ny og vesentlig utvidelse av støyende virksomhet søkes
lokalisert/utformet slik at støypåvirkningen i de stille områdene forblir endret eller dempes.
Områdene er dermed gitt en formell beskyttelse.

Utviklingstrekk i kommunen 
Omkring 60 % av Oslos befolkning er utsatt for veitrafikkstøy ved egen bolig. Det trafikkerte veinettet og den 
høye befolkningstettheten medfører at Oslos befolkning er vesentlig mer utsatt for veitrafikkstøy enn 
nabokommunene. Kartleggingen viser at antall personer som er utsatt for veitrafikkstøy har økt med ca. 27 500 
siden 2011, av disse regnes ca. 10 000 personer som sterkt støyutsatte. Fortetting med nye boliger nær større 
veier i knutepunkt og sentrale områder er hovedårsaken til dette. Fortettingen, samt den økte satsningen på 
kollektivtrafikk, fører også til en økning i antall personer som er utsatt for støy fra jernbane, trikk og T-bane. 
Her er det en økning på ca. 13 600 støyutsatte, av disse regnes ca. 6 000 personer som sterkt støyutsatte.  

Oslo kommunes egne befolkningsframskrivinger fra oktober 2017 viser at Oslo vil fortsette å vokse betydelig de 
nærmeste årene, på tross av en forventning om lavere netto innflytting. Fødselsoverskuddet, dvs. fødte minus 
døde, er det som bidrar mest til den forventede veksten. I følge framskrivingsalternativet «Mellom» vil 
innbyggertallet øke til 689 035 i 2020, og 774 184 i 2030. 

For å unngå bilbasert trafikkvekst med tilhørende støy- og miljøproblemer, er det viktig at trafikkveksten tas av 
gange, sykkel og kollektivtransport. I denne sammenheng vil fortsatt fokus på en konsentrert arealutvikling 
rundt kollektivknutepunkter og styrking av alternativene til bruk av egen bil være viktig. I tillegg fremheves 
betydningen av store prosjekter som Bilfritt byliv (vil frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser 
langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk) og Sykkelprosjektet (jobber for å realisere hovedmålet i Oslos 
sykkelstrategi om en sykkelandel av alle reiser på 16 prosent innen 2025). Kommunens reviderte handlingsplan 
mot støy, for perioden 2019-2023, vil foreligge høsten 2018.  

     4.4.3.4. Oslo Havn 

Ingen boliger eller institusjoner overskrider Lden 55 dB eller Lnight 50 dB fra Oslo Havn sine aktiviteter.  
Støysonekartet berører ingen områder med støyømfintlig bebyggelse. Rapporten fra strategisk støykartlegging 
for Oslo Havn er utført av Sweco og ligger som Vedlegg 7. 
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4.5. Bærum kommune 

Vei 

Bane 

Illustrasjonsbilder:  Støy fra vei og bane i Bærum kommune  
(Lden, gjennomsnittlig støynivå over døgnet).  

Det er utarbeidet støykart i alle kommunene. Støykartene viser gjennomsnittlig støy i døgnet og om natten, for 
henholdsvis veitrafikk og bane. Støykart som er zoombare og søkbare på adresser skal publiseres på 
Miljødirektoratets internettside (miljøstatus.no). Sjekk også kommunens internettside.  

Gjennomsnittlig støynivå  
over døgnet: 
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 4.5.1. Støy fra vei 

 4.5.1.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 7231 5143 3922 715 706 17717 

Personer uten stille side 11366 6578 3230 605 264 22044 

Sum personer i helårsbolig 18598 11722 7152 1320 970 39761 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 5174 4714 1418 422 415 12144 

Personer uten stille side 8059 4142 1159 257 144 13762 

Sum personer i helårsbolig 13234 8856 2578 679 559 25906 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 5242 4228 3133 673 602 13878 

    4.5.1.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 7595 4855 2970 550 404 16374 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 154 29 10 0 0 193 

Barnehager 25 17 6 1 0 49 

Skoler 37 28 13 8 1 87 

Helseinstitusjoner 10 4 2 1 0 17 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 5480 3680 1074 283 221 12 10750 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 34 10 0 0 0 0 44 

Barnehager 20 7 1 1 0 0 29 

Skoler 32 16 10 2 1 0 61 

Helseinstitusjoner 8 3 1 0 0 0 12 
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    4.5.1.3. Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 20,98 6,86 1,22 

Helårsboliger (antall boenheter) 166 39 4 

Personer 398 94 10 

 4.5.2 Støy fra bane   

  4.5.2.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 2406 1454 238 28 0 4126 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 2020 794 59 0 0 2873 

     4.5.2.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 1025 620 102 12 0 1759 

Skoler og barnehager 2 2 1 0 0 5 

Helseinstitusjoner 1 2 0 0 0 3 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 861 339 25 0 0 1225 

Skoler og barnehager 3 2 0 0 0 5 

Helseinstitusjoner 2 1 0 0 0 3 
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     4.5.2.3. Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 3,56 1,62 0,09 

  4.5.3. Situasjonsbeskrivelse og utførte tiltak 

  4.5.3.1. Riks- og fylkesveier 

Kildedata riks- og fylkesvei 
Bærum har E16, E18, fv. 150, fv. 153, fv. 160, fv. 163, fv. 164, fv. 166, fv. 168, fv. 600, fv. 603, fv. 604, fv. 605, fv. 
606, fv. 608, fv. 609, fv. 610, fv. 616 og fv. 618 med ÅDT over 8200. 

Kartleggingen omfatter også fylkesveiene: 
- Fv. 161, Helgerud – Bærum sykehus
- Fv. 162, Valler – Gjettum skole
- Fv. 182, Wøyen – Bjørum sag
- Fv. 601, Gommerud
- Fv. 602, Bryn - Økri
- Fv. 607, Hamang - Rønne
- Fv. 611, Stabekk – Jar skole
- Fv. 612, Ilaveien – Østerås
- Fv. 613, Nadderud – Vollsveien
- Fv. 614, Bekkestua – Øvrevoll
- Fv. 615, kommunegrense med Asker – Jong
- Fv. 617, Emma Hjort – Vøyenenga senter

Det er til sammen kartlagt 125 km riks- og fylkesvei i Bærum. Hovedveisystemet i Bærum er dominert av E18 
lengst sør i kommunen. Sammen med Bærumsveien og Griniveien tar E18 det meste av øst-vest trafikken til og 
fra Oslo. Vest i kommunen er E16 lenken mellom Sandvika og Sollihøgda og videre til Ringerike. I tillegg til 
hovedveisystemet nevnt ovenfor finnes det et forholdsvis finmasket veinett av viktige lokale hovedveier. Disse 
hovedveiene er først og fremst fylkesveier, men også riksveier og kommunale veier. 

Det mest markerte trafikale trekket ved veisystemet i Bærum er at enkelte hovedveier og lokale hovedveier har 
svært store trafikkmengder. Dette gjelder området rundt Sandvika og opp mot Rud, hele E18 korridoren og 
hele veinettet i den østlige delen av Bærum. I disse områdene er det i rushtidene og da særlig i morgenrushet 
så stor trafikk at hovedveinettet ikke har nok kapasitet til klare trafikkmengdene. Dette har ført til en 
overføring av trafikken fra hovedveinettet over på boligveiene.  

Tiltak utført siden forrige kartlegging – riks- og fylkesvei 
Det er blitt utført fasadetiltak på 14 boliger i forbindelse med Forurensningsloven i perioden 2012 – 2016. 

Det er blitt gjort støytiltak etter støyretningslinjen T-1442 for 112 boenheter i perioden 2012 – 2016 i disse 
prosjektene; 

2012: 12 boenheter fv. 169 Bærumsveien. 

2015: 100 boenheter E16 Wøyen – Sollihøgda.  

Statens vegvesen forholder seg i plansaker til planretningslinjene for støy, T-1442. Avhengig av type tiltak (ny 
vei, utbedring osv.) tilbys tiltak for nærliggende støyutsatte boliger. 
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 4.5.3.2. Bane 

Kildedata – Sporveien 
Sporveien har ansvaret for kartlegging av trikk og T-bane i Oslo-området. Dette omfatter seks 
T-bane-linjer, og seks trikkelinjer i Oslo kommune, samt Kolsåsbanen, Østerås-banen og Jar-trikken i Bærum
kommune. Ansvaret for kartleggingen er lagt til Sporveien Oslo.

Tiltak utført siden forrige kartlegging - Sporveien 
Resultatene fra kartleggingen viser at antall støyutsatte personer over Lden = 55 dB fra trikk og T-bane har økt 
med 307 % fra 2011 til 2016. Hovedårsaken til dette er at Kolsåsbanen i 2011 kun gikk frem til Bekkestua, da 
banen var under ombygging. I tillegg har Avløs base åpnet og dette har økt trafikken på hele strekningen. Det 
har også vært en dobling av avganger på Østeråsbanen. 
Det har imidlertid også betydning at støyemisjonsdata for T-bane og trikk er oppdatert i beregningene på 
grunnlag av måledata Sporveien har innhentet.  Dette innebærer at støyberegningene nå viser en mer realistisk 
støybelastning fra trikk og T-bane. Materiellet for trikken er av eldre dato, og prosessen med anskaffelse av nye 
trikker er i tilbudsfasen.  

Mellom forrige kartlegging i 2011 og 2016 har Sporveien utvidet sitt tilbud betydelig. Oppgradering av 
Kolsåsbanen er fullført frem til Kolsås. I tillegg er det åpnet ny base for T-bane på Avløs. Østeråsbanen har fått 
utvidet sitt rutetilbud med 7,5 minutters avganger. Driftsdøgnet er også utvidet, slik at banen kjører lenger på 
natten og starter tidligere på dagen. Trikken har også fått en økning i rutetilbud samt utvidelse av driftsdøgnet. 

Sporveien har jobbet aktivt med oppgradering av banestrekninger både for trikk og T-bane, samt vedlikehold av 
vognparken. Sporveien overvåker infrastrukturen og gjør tiltak mot støy basert på måledata og i henhold til 
planlagt periodisk vedlikehold i tillegg til de tiltak som gjøres i ulike utbyggingsprosjekter. 

Sporveien har prioritert støyovervåking høyt og har måleprogram for både trikk og T-bane. Disse måledata er 
benyttet til å skaffe et bedre og mer realistisk grunnlag for de beregninger av støy som er utført i forbindelse 
med strategisk støykartlegging. På tross av vedlikehold vil slitte skinner og gammelt materiell føre til økt 
støybelastning noen steder. Målingene av støy som Sporveien har utført vil fange opp denne utviklingen. 

Kildedata - jernbane 
Jernbanen gjennom Bærum kommune består av ca. 20 kilometer dobbeltspor, fordelt på Askerbanen og 
Drammenbanen. Med unntak av ca. 2 kilometer ved Sandvika og ca. 750 meter ved Lysaker, går Askerbanen i 
sin helhet i tunnel. Stasjonene Sandvika og Lysaker er felles for begge banene, mens Drammenbanen i tillegg 
passerer stasjonene Stabekk, Høvik og Blommenholm. Høvik er hensettingsanlegg for mange lokal- og flytog. I 
2016 passerte ca. 120000 persontog og 4400 godstog Askerbanen, mens 45000 persontog og 200 godstog 
passerte Drammenbanen (88000 persontog før Høvik). På Drammenbanen er det kun godstrafikk i 
unntakstilfeller, når Askerbanen er stengt for trafikk. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging - jernbane 
Askerbanen mellom Lysaker og Sandvika ble åpnet i 2011, og var ikke iberegnet i forrige kartleggingsrunde i 
2011. På Drammenbanen ble det gjort en større oppgradering av Høvik stasjon, der banen var stengt for trafikk 
i flere år under anleggsperioden. Nye Høvik stasjon, og dermed togtrafikken på Drammenbanen, åpnet igjen i 
desember 2015. Trafikksituasjonen mellom Lysaker og Sandvika i dag har dermed lite til felles med den som ble 
lagt til grunn for kartleggingen i 2011. 

Oppgraderingen av Høvik stasjon ble regulert iht. retningslinje T-1442, og kan derfor isolert sett antas å ikke 
øke antallet støyutsatte bygninger eller mennesker jamført med forurensningsforskriften. På den annen side 
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brukes Høvik stasjon til vending og hensetting av tog, noe som medfører økt togtrafikk mellom Lysaker og 
Høvik. Stabekk er også endestasjon for mange tog, inkludert flytog som ikke går til Drammen. Derimot går alle 
godstog og regiontog via Askerbanen. 

Totalt sett kan støysituasjonen langs Drammenbanen antas å være forbedret sammenlignet med situasjonen 
før Askerbanen ble åpnet. Det kan likevel ikke utelukkes at naboer langs banen er plaget av støy, siden banen 
var stengt for trafikk i flere år, før gjenåpningen av Høvik stasjon førte med seg betydelig lokal- og flytogtrafikk. 
Etter åpningen av Askerbanen går all godstrafikk gjennom tunnelen, med mulig unntak for avvikssituasjoner 
der tunnelen ikke er tilgjengelig. Dette gir betydelig lavere støynivå langs Drammenbanen i Bærum. 

Bygging og vesentlig oppgradering av jernbanen oppfyller grenseverdiene i retningslinje T-1442, og kan anses 
som støytiltak i denne sammenhengen. Ettersom nye bygninger som bygges langs jernbanen må oppfylle 
byggteknisk forskrift, antas bygninger med byggeår etter 1997 å oppfylle grenseverdiene i 
forurensningsforskriften. 

  4.5.3.3. Kommunens beskrivelse, inkludert kommunale veier 

Situasjonsbeskrivelse 
Bærum kommune har et areal på 192 km2 hvorav 189 km2 er på land. Det er pr 2. kvartal 2017, 124798 
innbyggere i Bærum kommune. Dette er landets femte største kommune basert på folketall. 

Som landets femte største kommune i folketall har Bærum kommune totalt 373 km med kommunale veier og 
gater. 

Bærum ligger plassert mellom Oslo og Asker, og er på mange måter en fortsettelse av Oslo mot vest. Fra nord 
grenser Bærum mot Hole kommune, der også E16 kommer inn i kommunen. E18 går gjennom kommunen fra 
Oslo til Asker og står sammen med E16 for hovedutfordringen mtp støy fra vei. T-banelinjene fra Kolsås og 
Østerås frakter mye folk til og fra Oslo hver dag, og har sammen med toget en god del av støyproduksjonen for 
områder tilknyttet disse. Kolsåsbanen kommer inn i Bærum ved Jar, går via Bekkestua til Avløs og ender på 
Kolsås. Østeråsbanen kommer inn fra Røa og går via Eiksmarka til Østerås stasjon. 

Toget går parallelt med E18 fra Lysaker via Stabekk og Blommenholm til Sandvika. Herfra går banen til 
sørlandet.  

Av de kommunale veiene er det ingen med ÅDT over 8200. Det er tatt utgangspunkt i støykart fra kartlegging i 
2011, og sett på hullene i kartet og gjort registrering av ÅDT på de strekninger som er vurdert vesentlige. Det er 
i Bærum rushtidsbommer mellom 07 og 09, som hindrer trafikk parallelt med E18. Disse hindrer vesentlige 
trafikkmengder fra å gå igjennom boligområder og fungerer som et trafikksikkerhetstiltak så vel som 
støyreduserende tiltak.  

Det er registrert nye ÅDT fra kommunale veier basert på manglende registrering i forrige støykart. Dette er 
veier der Bærum kommune, Vei og trafikk, har gjort en vurdering av behov iht stedsbasert erfaring om 
trafikkmengde. ÅDT er lagt inn i NorTraf kommune, og Statens vegvesen har gjort beregningene.  

Det er beregnet 2,4 personer pr husholdning ifm veistøy. Basert på resultatet fra kartlegging i 2016, er 32% av 
Bærums innbyggere utsatt for støy fra veitrafikk over Lden: 55dB. 45 % av disse har tilgang til en stille side ved 
boligen.  

Ansvar 
Bærum kommune har organisert strategisk støykartlegging gjennom kommunalteknisk avdeling, der Vei og 
trafikk, Plan og sikkerhet, er hovedansvarlig for rapportering og datasamling, samt koordinering av rapportene. 
Det har vært et samarbeid mellom folkehelsekontoret og Vei og trafikk, som overtok arbeidet med kartlegging i 
2016. Det har vært jevnlige møter med Oslo kommune, Bymiljøetaten. 
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Tiltak utført siden forrige kartlegging – kommunale veier  
På det kommunale veinettet er det minimalt med støyproblematikk, da det er lav ÅDT. Det jobbes derimot 
aktivt med trafikksikkerhet i kommunen og ved etablering av fartsreduserende tiltak som fartshumper, vil mye 
av støyen reduseres til et minimum. Bygningsmyndigheten har klare retningslinjer for tillatelser gitt i nærheten 
av støykilder. Det er ikke utført konkrete støytiltak langs det kommunale veinettet etter forurensningsloven.  

Utviklingstrekk i kommunen 

Det kommer fram av resultatene at 18% av innbyggerne bor i boliger med veistøy over Lden: 65dB. Siden 2011 
er %- andel av befolkningen som er utsatt for veistøy over Lden: 55dB tilnærmet uforandret.  

I 2011 hadde 34% av støyutsatte over Lden: 55dB, tilgang på stille side. Denne andelen har gått noe opp i 2016. 

I 2011 var ca. 500 personer utsatt for støy med Lden over 75dB. I 2016 har dette tallet økt til 970. 

For de høytrafikkerte veiene med ÅDT >= 8200 ser man at 17% av Bærums befolkning bor langs disse årene og 
er utsatt for støy over Lden: 55dB. Av disse har ca 51% tilgang på stille side ved boligen. For 2011 så man at ca 
17900 personer bodde langs de samme årene, hvilket utgjorde ca 15,6% av innbyggerne. Av disse hadde ca 
36% tilgang på stille side.  

I 2016 er det for høytrafikkveiene 982 personer som er utsatt for støy over Lden: 75dB. I 2011 var dette tallet 
ca. 900, m.a.o tilnærmet uforandret.  
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 4.6. Asker kommune 

Vei Bane 

  llustrasjonsbilde: Støy fra vei og bane i Asker kommune (Lden, gjennomsnittlig støynivå over døgnet). 

Gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden): 

Det er utarbeidet støykart i alle kommunene. Støykartene viser gjennomsnittlig støy i døgnet og om natten, for 
henholdsvis veitrafikk og bane. Støykart som er zoombare og søkbare på adresser skal publiseres på 
Miljødirektoratets internettside (miljøstatus.no). Sjekk også kommunens internettside.  
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  4.6.1. Støy fra vei 

    4.6.1.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 2168 1188 1061 406 605 5427 

Personer uten stille side 8030 4814 1706 492 194 15237 

Sum personer i helårsbolig 10198 6002 2767 898 799 20664 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 1526 828 706 679 60 3799 

Personer uten stille side 5978 2750 766 199 72 9765 

Sum personer i helårsbolig 7505 3578 1471 878 132 13565 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 2892 2162 1215 458 475 7203 

    4.6.1.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 4156 2417 1150 358 333 8414 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 94 84 3 16 0 197 

Barnehager 16 8 1 0 0 25 

Skoler 18 12 8 1 2 41 

Helseinstitusjoner 4 4 5 0 0 13 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 3054 1449 597 366 53 2 5521 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 73 42 16 0 0 0 131 

Barnehager 10 2 0 0 0 0 12 

Skoler 20 8 2 1 1 0 32 

Helseinstitusjoner 4 2 4 0 0 0 10 
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 4.6.1.3. Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 13,99 4,54 1,15 

Helårsboliger (antall boenheter) 86 19 3 

Personer 207 45 8 

   4.6.2 Støy fra bane   

 4.6.2.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 740 135 17 0 0 892 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 321 96 5 0 0 422 

4.6.2.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 307 56 7 0 0 370 

Skoler og barnehager 0 0 0 0 0 0 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 133 40 2 0 0 175 

Skoler og barnehager 0 0 0 0 0 0 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

 4.6.2.3. Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 3 0,6 0,04 
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  4.6.3. Situasjonsbeskrivelse og utførte tiltak 

   4.6.3.1. Riks- og fylkesveier 

Kildedata – riks- og fylkesvei 
Når det gjelder Riks- fylkes- og europavei, så harE18, fv. 153, fv. 165, fv. 167 og fv. 203 med ÅDT over 8200. 
E18 er hovedferdselsåre fra vest til Oslo i tillegg blir E18 brukt som lokalvei av innbyggere i 
Asker. Fv. 153, fv. 165, fv. 167 og fv. 203 er hovedveier som knytter ulike boligområder. Fv. 153 går fra Holmen 
til Gyssestad, fv. 165 går fra Holmenkrysset til fylkesgrensen med Buskerud, fv. 167 går fra Asker stasjon til 
fylkesgrensen med Buskerud og fv. 203 går fra Holmenkrysset til Ulvenvannet.  

Kartleggingen omfatter også fylkesveiene: 

- Fv. 201, Gyssestad – Bærum kommunegrense

- Fv. 202 Billingstad – Bærum kommunegrense

- Fv. 204, Vollen - Engelsrud

- Fv. 205, Heggedal – Buskerud fylkesgrense

- Fv. 206, Blakstad – Bondi bru

- Fv. 207, Fusdal

- Fv. 208, Engelsrud - Drengsrud

- Fv. 209, Trekanten - Jansløkka

Det er til sammen kartlagt 68,4 km riks- og fylkesvei i Asker. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging – riks- og fylkesvei 
Det har blitt utført fasadetiltak på 5 boliger i forbindelse med Forurensningsloven i perioden 2012 – 2016. 

Det har blitt gjort støytiltak etter støyretningslinjen T-1442 for 14 boenheter i perioden 2012 – 2016 i disse 
prosjektene; 

2013: 2 boenheter fv. 204 Heggedal stasjon, 5 boenheter E18 Brendsrud – Måsan. 

2014: 7 boenheter E18 Holmenkrysset. 

Statens vegvesen forholder seg i plansaker til planretningslinjene for støy, T-1442. Avhengig av type tiltak (ny 
vei, utbedring osv.) tilbys tiltak for nærliggende støyutsatte boliger. 
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 4.6.3.2. Bane 

Kildedata - bane 

Jernbanen gjennom Asker kommune består av ca. 26 kilometer dobbeltspor, fordelt på Askerbanen,  
Drammenbanen og Spikkestadbanen. Med unntak av ca. 500 meter ved Solstad, går Askerbanen i sin helhet i 
tunnel. Drammenbanen går for det meste i dagen fra Billingstad til Asker (6,5 kilometer), og går inn i tunnel 
etter Asker stasjon. Spikkestadbanen starter i Asker og går i dagen til Heggedal, ca. 6 kilometer. I 2016 passerte 
ca. 130000 persontog og 4600 godstog Askerbanen, 44000 persontog og 200 godstog Drammenbanen, og ca. 
28000 persontog Spikkestadbanen. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging - bane 

Det har ikke vært gjennomført noen større arbeider langs verken Askerbanen, Drammenbanen eller 
Spikkestadbanen siden forrige kartleggingsrunde. Persontrafikken har økt, særlig på Spikkestadbanen, men 
økningen består av moderne togtyper som avgir mindre støy enn de eldre togtypene. Effekten av dette er 
derfor ikke avgjørende. 

Innføring av de nye BM 74/75-togene har ført med seg en økning av trafikken på Askerbanen. For alle andre 
persontogtyper er trafikken redusert siden 2012, men trafikken med BM 74/75 mer enn kompenserer for 
dette. Siden nesten hele Askerbanen går i tunnel har dette uansett liten betydning for støysituasjonen. 
Drammenbanen gjennom Asker har hatt en moderat økning av den totale trafikken, men gamle tog av typen 
BM 69 er nesten helt faset ut til fordel for mer støysvake BM 72. I tillegg har det vært nedgang i godstrafikken 
på strekningen, med reduksjon av støynivået som resultat. På Spikkestadbanen er trafikken om lag doblet, men 
også der er BM 69 faset ut til fordel for BM 72. 

Det er ikke gjort noen større støytiltak i Asker siden forrige kartleggingsrunde. Eventuell bygging og vesentlig 
oppgradering av jernbanen oppfyller grenseverdiene i retningslinje T-1442, og kan anses som støytiltak i denne 
sammenhengen. Ettersom nye bygninger som bygges langs jernbanen må oppfylle byggteknisk forskrift, antas 
bygninger med byggeår etter 1997 å oppfylle grenseverdiene i forurensningsforskriften. 

 4.6.3.3. Kommunens beskrivelse, inkludert kommunale veier 

Situasjonsbeskrivelse 
Asker kommune er en forstadskommune til Oslo og daglig er det et stort antall pendlere til og fra Asker. E18 i 
vestkorridoren er en av de viktigste innfartsveiene til Oslo med en års-døgntrafikk (ÅDT) på ca 61 000 ved 
Askers grense mot Lier, og ca 81 000 ved grense mot Bærum. Dette gjør den til en av Norges mest belastede 
stamveier. I tillegg til E18 er FV 153 med ÅDT 11 000, FV 165 med ÅDT 15 000 og FV 167 med ÅDT 17 000 de 
mest trafikkerte veiene. En betydelig andel av støybelastningen kommer også fra Jernbane. Av kommunale 
veier er Broveien (ÅDT 7000), Hagaløkkveien (ÅDT 6500), Lensmannslia (ÅDT 5900) og Borgenveien (ÅDT 5700) 
de mest trafikkerte  

Det mest markerte trafikale trekket ved veisystemet i Asker er at enkelte hovedveier og lokale hovedveier har 
svært store trafikkmengder. Dette gjelder området rundt Asker sentrum, Holmenkrysset, Slependen, hele E18 
korridoren og store deler av veinettet øst og vest for E18 i Asker kommune. I disse områdene er det i 
rushtidene stor trafikk og det er store framkommelighetsproblemer. 

Det er ca 60 000 innbyggere i Asker kommune. Det er i underkant av 20 000 eneboliger og småhus, rundt 5000 
blokkleiligheter og lignende i kommunen. Ved at en stor andel av innbyggerne bor i enebolig eller småhus, 
genereres mere biltrafikk enn det som ville vært tilfelle med en mer urban bebyggelsesstruktur. Ved nybygging 
skal statlige planretningslinjer følges, slik at biltrafikken øker minst mulig. Dette vil kunne føre til at økningen av 
trafikkstøy stagnerer. 
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Ansvar 
Asker kommune er ansvarlig for støykartlegging av kommunale veier. Statens vegvesen er ansvarlig for fylkes-, 
riks- og Europaveier. Bane NOR er ansvarlig for Jernbane. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging – kommunale veier 
Etter forrige kartlegging var det tydelig at ingen boliger hadde krav om støyskjerming pga støy fra kommunal 
vei. Kommunen har dermed ikke utført fysiske skjermingstiltak. Imidlertid har kommunen økt kompetansen på 
støy ved at det er etablert et samferdsels- og støyteam. Dette er tverrfaglig, og består av personer fra strategi- 
og samfunnsavdelingen, plan- og bygningsavdelingen, Helseavdelingen, og kommunalteknisk avdeling. Teamet 
diskuterer støyrelaterte problemstillinger på prinsipielt nivå, men beslutninger og saksbehandling foregår på de 
enkelte avdelingene. Ved behandling av større planer, som kommuneplan, vil teamet komme med innspill. 

Da det er eksterne anleggseiere som står for den mest alvorlige støyforurensningen, så er det som 
planmyndighet kommunen har størst mulighet til å redusere støyforurensningen. I kommuneplan for Asker 
kommune, vedtatt 18.11.2014 er det plankrav for utbygging/boligfortetting i støyutsatte områder. Dette 
vanskeliggjør fortetting i støyutsatte områder. Tidligere har det vært et problem at utbyggere kan bygge i 
medhold av eldre reguleringsplan selv om området er støyutsatt. Dette er dermed ikke lenger mulig uten at det 
utarbeides en reguleringsplan. I reguleringsplanen må nødvendige støyskjermingstiltak beskrives.  Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 skal i henhold til kommuneplanen legges til grunn for all 
arealplanlegging. Ved etablering av ny bebyggelse til støyfølsomme bruksformål i gul og evt. rød sone kreves en 
støyfaglig utredning.  

Utviklingstrekk i kommunen 
I Asker kommune viser også denne støykartleggingen at de største støyforurensningskildene er Statens 
Vegvesen og Bane Nor sine anlegg. En fremtidig omlegging av E18 vestkorridoren vil kunne gi betraktelig bedre 
støyforhold for store deler av kommunens innbyggere, men løsningen er fortsatt ikke endelig vedtatt, og 
gjennomføring ligger langt frem i tid. Innskjerpingene som er gitt i kommuneplanen gir kommunen økt 
handlingsrom når det gjelder å begrense utbygging i støyutsatte områder. 
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4.7. Rælingen kommune 

Vei  Bane 

 Illustrasjonsbilde: Støy fra vei og bane i Rælingen kommune (Lden, gjennomsnittlig støynivå over døgnet). 

Gjennomsnittlig støynivå over døgnet (Lden): 

Det er utarbeidet støykart i alle kommunene. Støykartene viser gjennomsnittlig støy i døgnet og om natten, for 
henholdsvis veitrafikk og bane. Støykart som er zoombare og søkbare på adresser skal publiseres på 
Miljødirektoratets internettside (miljøstatus.no). Sjekk også kommunens internettside.  



50 Støykartlegging   
Oslo byområde 2017 

 4.7.1. Støy fra vei 

    4.7.1.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 1087 617 386 26 0 2117 

Personer uten stille side 1685 883 386 58 0 3012 

Sum personer i helårsbolig 2772 1500 773 84 0 5129 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 893 370 185 2 0 1450 

Personer uten stille side 1133 576 127 0 0 1836 

Sum personer i helårsbolig 2026 946 312 2 0 3286 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 791 539 340 43 0 1712 

 4.7.1.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 1139 625 322 35 0 2121 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 16 0 0 0 0 16 

Barnehager 2 0 1 0 0 3 

Skoler 2 2 0 0 0 4 

Helseinstitusjoner 1 0 0 0 0 1 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 844 394 130 1 0 0 1369 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 0 0 0 0 0 0 0 

Barnehager 1 1 0 0 0 0 2 

Skoler 4 0 0 0 0 0 4 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 0 
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    4.7.1.3. Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 3,6 1,1 0,04 

Helårsboliger (antall boenheter) 21 4 0 

Personer 51 9 0 

  4.7.2 Støy fra bane   

 4.7.2.1. Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 419 232 33 5 0 689 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 349 164 30 0 0 543 

    4.7.2.2. Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 179 99 14 2 0 294 

Skoler og barnehager 0 1 0 0 0 1 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 149 70 13 0 0 232 

Skoler og barnehager 1 0 0 0 0 1 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

 4.7.2.3. Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 0,42 0,1 0,04 
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 4.7.3. Situasjonsbeskrivelse og utførte tiltak 

 4.7.3.1. Riks- og fylkesveier 

Kildedata - riks- og fylkesvei 
I Rælingen er det tre veier med ÅDT over 8200; riksvei 159, fylkesvei 120 og fylkesvei 303. 

Riksvei 159 går i hovedsak i tunnel gjennom Rælingen, men generer støy ved tunnelmunningene. Fylkesvei 120 
er hovedvei fra riksvei 159 sørover til kommunesenter i Fjerdingby og sørover til Enebakk. Fylkesvei 303 er vei 
fra boligområdene Løvenstad, Kurland og Blystadlia til riksvei 159. 

Kartleggingen omfatter også fylkesveien: 
- fv. 301 går mellom Fjerdingby og Stalsberghagen.
- fv. 304 går mellom Rælingsbrua og Stalsberg.
- fv. 306 går mellom Øvre Åmot og Lognsdalen.
- fv. 376 går mellom Bassengåsen i Rælingen og Stalsberghagen.

Det er til sammen kartlagt 26,8 km riks- og fylkesveier i Rælingen kommune. Kommunene har trafikk som i stor
grad mellom boligområder, tettsteder og bysentra som
Fjerdingby, Lillestrøm, Strømmen sentrum, Kjøpesenter i Lørenskog og til rv. 159 og E6.

Tiltak utført siden forrige kartlegging – riks- og fylkesvei 
For riks- og fylkesveier har det i perioden 2012 – 2016 ikke blitt gjennomført støytiltak etter 
Forurensningsloven. 

Statens vegvesen forholder seg i plansaker til planretningslinjene for støy, T-1442. Avhengig av type tiltak (ny 
veg, utbedring osv.) tilbys tiltak for nærliggende støyutsatte boliger. 

 4.7.3.2. Bane 

Kildedata – bane 
Jernbanen gjennom Rælingen kommune består av ca. 1,1 kilometer dobbeltspor, fordelt på Hovedbanen og 
Gardermobanen. I tillegg går ca. 500 meter av Gardermobanen i tunnel under Rælingen. Det er ingen stasjoner 
i kommunen. I 2016 passerte ca. 43000 persontog og 8500 godstog på Hovedbanen, og 148000 persontog på 
Gardermobanen.  

Usikkerheten ved beregningene avhenger av kvaliteten på inngangsdata. Trafikkdata hentes i utgangspunktet 
fra Bane NORs TIOS-database (Toginformasjons- og oppfølgingssystem). Ettersom registreringen av toglengder i 
TIOS-databasen er mangelfull, gjøres det overslag basert på antall avganger og kjente toglengder. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging - bane 

Det har ikke vært gjennomført noen større arbeider langs jernbanen i Rælingen siden forrige kartleggingsrunde. 

I forhold til forrige kartleggingsrunde, som benyttet trafikkdata fra 2010, er persontrafikken om lag doblet på 
Hovedbanen, målt i togmeter. Samtidig er de gamle BM 69-togene faset ut til fordel for mindre støyende BM 
72-tog, så effekten av økningen er ikke avgjørende. For godstrafikk har det totalt vært en ubetydelig nedgang,
men dieseldrevet godstrafikk er mer enn halvert. På Gardermobanen har det vært en stor økning i
persontrafikken siden innføringen av BM 75, siden de gjør at også lokaltog kan benytte Gardermobanen. BM
75-togene står altså for hele økningen, bortsett fra en liten andel som utgjøres av svenske X2000. For Flytoget
er det derimot beregnet en nedgang i trafikken på 30 %, sannsynligvis grunnet endret metodikk for beregning
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av trafikkmengde. Flytoget leverer ikke toglengder til TIOS (se punkt 3 i vedlegg 1). Det går ikke godstrafikk på 
Gardermobanen. 

Beregningsteknisk er det gjort en manuell korreksjon av emisjonsnivå fra de to jernbanebroene over Nitelva. 
Dette gir et noe lavere, men mer realistisk, støynivå fra togtrafikk på broene. 

Det er ikke gjort noen større støytiltak i Rælingen siden forrige kartleggingsrunde. Eventuell bygging og 
vesentlig oppgradering av jernbanen oppfyller grenseverdiene i retningslinje T-1442, og kan anses som 
støytiltak i denne sammenhengen. Ettersom nye bygninger som bygges langs jernbanen må oppfylle 
byggteknisk forskrift, antas bygninger med byggeår etter 1997 å oppfylle grenseverdiene i 
forurensningsforskriften. 

    4.7.3.3. Kommunens beskrivelse, inkludert kommunale veier 

Situasjonsbeskrivelse 
Rælingen kommune er en del av Akershus fylke. Kommunen ligger plassert syd for Skedsmo kommune, vest for 
Øyeren og Fet kommune, øst for Lørenskog kommune og nord for Enebakk kommune. Kommunens totale areal 
er 71 km2. Av dette er 58% skog (41 km2). Vannarealet er totalt 21% (15 km2). Dyrket mark utgjør i overkant av 
11% (6 km2). Rælingens strandlinje - langs Nitelva og innsjøen Øyeren - er 19 km. Befolkningen teller om lag 
17887 innbyggere (pr. 1. juli 2017). 

Fylkesveier er hovedstøykildene i kommunen, foruten riksveier, jernbane og skytebane. Det er krav fra 
kommunens side om at støy må tas hensyn til ved etablering av nye boliger nær støykilder. Statens vegvesen 
har utført veitrafikkstøyberegninger for kommunen. Bane NOR har utført beregninger for jernbane. Det er ikke 
utført støyberegninger for skytebane.  

Ansvar  
Rælingen kommune har organisert støykartleggingen gjennom enhetene kommunalteknikk og 
utbyggingsservice. Kommunalteknikk er anleggseier for kommunale veier og Utbyggingsservice er plan og 
bygningsmyndighet og forurensningsmyndighet. Prosjektgruppen har bestått av 2 ingeniører, avdelingsleder, 
arealplanlegger og landskapsarkitekt. Gruppen har hatt jevnlige møter med Oslo kommune, Bymiljøetaten. 

Tiltak utført siden forrige kartlegging – kommunale veier 
Det brukes i dag fartshumper og fartsdisplay på veier som tiltak for hastighetsbegrensing. Ved planlegging av 
nye boliger nær støykilder kreves det at retningslinjene for støy følges. Det er ikke utført andre støytiltak etter 
forurensingsloven. 

Utviklingstrekk i kommunen 
Trafikkdata for kommunale veier er lagt inn i NorTraf kommune. Mindre veier er ikke tatt med. Statens 
vegvesen har beregnet tungtrafikkandel og døgnfordeling. Det er ikke arbeidet med stille områder i 
kommunen. Det er benyttet 2,4 som antall personer pr husholdning i støyberegninger fra veitrafikk og 2,3 fra 
jernbane. 

Om lag 28,7 % av innbyggerne i Rælingen bor i boliger som er utsatt for støy fra veitrafikk over Lden = 55dB. 41 
% av disse har tilgang til stille side. 4,8 % av innbyggerne bor i boliger med støynivå over Lden = 65dB. Dette er 
en liten økning i antall innbyggere utsatt for støy over Lden = 65dB og en nedgang i innbyggere med stille side, 
siden forrige støykartlegging i 2011. Det er 35 boliger som er utsatt for støy over Lden (70-75>. Dette er en 
økning på 13 boliger siden forrige støykartlegging 

De større veiene med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 8200 utsetter 7,3 % av innbyggerne for støy fra veitrafikk over 
Lden = 55dB. Dette er en økning på 1,3 % støyutsatte innbyggere fra de større veiene i Rælingen siden forrige 
støykartlegging. Det er 32 boliger som er utsatt for støy over Lden (70-75>. Dette er en økning på 16 boliger 
siden forrige støykartlegging. Ingen boliger er utsatt for støy fra veitrafikk over Lden => 75. 
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Støy fra jernbanen medfører at 4,3 % av innbyggerne bor i boliger som er utsatt for støy over Lden = 55 dB. 
Dette er en nedgang på 0,7 % siden forrige støykartlegging. 4 boliger er utsatt for støy over Lden (70-75>. Dette 
er en økning på 2 boliger siden forrige støykartlegging. Ingen boliger er utsatt for støy fra jernbane over Lden 
=> 75. 

Det ble i 2013 vedtatt en egen Handlingsplan mot støy. Handlingsplanen er gjeldene i perioden 2013-2018, og 
skal revideres i løpet av 2018. 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.  
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Vedlegg 1 

 

Bane NOR – datagrunnlag og metoder 
 

1. Generelt 
I henhold til forurensningsforskriften § 5-11 skal kartlegging av utendørs støyforhold være utarbeidet innen 
30.juni 2017. For Bane NOR skal jernbanestrekninger med mer enn 30 000 togpasseringer per år samt 
byområder med mer enn 100 000 innbyggere, kartlegges.  
 
 

2. Beregningsmetoder og forutsetninger 
Bane NOR har gjort beregninger av støy fra jernbane til bygninger med støyfølsomt bruksformål i 2017, basert 
på trafikktall fra 2016. Trafikktall oppdateres årlig, mens kvalitetssikring av utviklet metodikk og inngangsdata 
har blitt utført som ledd i den pågående støykartleggingsprosessen. 
 
Bane NOR benytter programmet CadnaA for å utføre støyberegningene. Beregningshøyden er i samsvar med 
forskriften satt til 4 meter over terreng. Avstand mellom beregningspunkt er satt til 5 meter, og gir et grid på 
5x5 meter. Støyberegninger blir gjort i satte fasadepunkter på bygninger. Bygningens endelige verdi 
bestemmes av fasadepunktet med det høyeste støynivået. Bygninger tilegnes fasadepunkter automatisk basert 
på hvor lang en fasade defineres å være. 
 
I den utviklede metodikken er en forenkling av terrenglinjene benyttet. Dette er gjort for å gjøre beregningene 
enklere, og har minimal betydning for resultatene. Terrenggrid er satt til 1x1 meter.  Metodikken tar også 
høyde for økt støyemisjon fra sporveksler og jernbanebroer. Sporveksler har et straffetillegg på 6 dB for en 10 
meters strekning, mens broer har et straffetillegg på 3 – 6 dB avhengig av brotypen. Ingen korreksjon er gjort 
for skinnesliping selv om de mest brukte banestrekningene slipes med jevne mellomrom. Lave støyskjermer er 
ikke implementert i kartgrunnlaget, det må tas stilling til om dette kan tas med i metodikken på et senere 
tidspunkt. 
 
Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for støy, Nord96. Denne beregningsmetoden har en 
begrensning som gjør at markabsorpsjon ikke kan graderes. Derfor kan kun marktyper definert som myk mark 
(absorpsjonskoeffisient = 1) og hard mark (absorpsjonskoeffisient = 0) benyttes. Marktype myk mark benyttes 
for all mark i kommuner der datasett med komplett informasjon om marktype ikke eksisterer. 
 
Dette gjøres på bakgrunn av at ballasten i jernbanesporet er klassifisert som myk mark i beregningsmetoden, 
og at sideterrenget mellom spor og ev. nærmeste bygninger oftest består av gress og vegetasjon. For de 
husene som ligger nær kilden og er utsatt for de høyeste støynivåene, vil forskjellen mellom myk og hard mark 
være liten. Bygningene som ligger lenger unna vil kunne få noe lavere nivå enn ved bruk av hard mark siden 
gatene vil bli definert som myke i stedet for harde. Bane NOR mener likevel at beregningsmetoden og 
grunnlagsdata er så konservative at bruk av myk mark ikke vil gi for lave støyverdier. 

Metoden tar ikke hensyn til at tog stopper ved stasjoner. Støy fra tog som stopper ved en stasjon anses å være 
lavere enn støyemisjonen fra et passerende tog, så som en tilnærming antas stoppende passasjertog å passere 
gjennom stasjonen i 50 km/t. Godstog antas å kjøre gjennom stasjonen i skiltet hastighet. Utenom 
stasjonsområder antas alle tog å holde skiltet hastighet, med mindre skiltet hastighet er høyere enn togenes 
maksimale hastighet. Godstog har en absolutt toppfart på 100 km/t. 

I beregningsmodellen har alle bygninger et refleksjonstap på 1 dB for alle fasader, noe som tilsvarer en 
absorpsjonskoeffisient på 0,21. Dette er en predefinert verdi i CadnaA for jevne flater og reflekterende 
skjermer (jf. RLS-90, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, tabell 7), og anses å være konservativ. Alle 
støyskjermer defineres som helabsorberende. Dette gjøres for å hindre at modellen i tilfeller kan gi et 
urealistisk høyt nivå hos andre, eksempelvis naboer på motsatt side av jernbanen. Det er utført tester som viser 
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at det er liten støymessig endring å spore mellom helreflekterende og helabsorberende skjermer ved en 
beregningshøyde på 4 meter, for skjermer langs jernbanen. 

 

3. Kildedata for jernbane 
Usikkerheten ved beregningene avhenger av kvaliteten på inngangsdata. Trafikkdata hentes i utgangspunktet 
fra Bane NORs TIOS-database (Toginformasjons- og oppfølgingssystem). Ettersom registreringen av toglengder i 
TIOS-databasen er mangelfull, gjøres det overslag basert på antall avganger og kjente toglengder. 

Manglende registrering av bygninger, bygghøyde, støyskjermer og støyvoller vil kunne ha innvirkning på 
støyutbredelsen.  

Lave støyskjermer har en tilnærmet lik effekt som ordinære skjermer, men fanges ikke opp av 
beregningsmodellen. Dette fører til at de beregnede verdiene enkelte steder blir vesentlig høyere enn det som 
er reelt.  

 

4. Tiltak siden forrige kartlegging 
Vedlikeholdstiltak mot infrastrukturen har ofte som bieffekt at de reduserer støy og vibrasjoner. Skinnesliping 
er et eksempel på et tiltak som i utgangspunktet utføres av vedlikeholdshensyn, men det har også en gunstig 
bieffekt ved at støynivået reduseres. Skinnesliping utføres rutinemessig på jernbanestrekningene i Norge, og 
har størst støymessig effekt for moderne, godt vedlikeholdte tog.  

Ved nye anlegg og større oppgraderinger prioriteres støysvak infrastruktur i støyutsatte områder. Nye bruer 
konstrueres som traubruer med gjennomgående ballast, som i motsetning til stålbruer absorberer vibrasjoner 
som ellers ville satt brua i bevegelse. I noen tilfeller benyttes sporveksler med bevegelig sporkryss, som 
eliminerer den karakteristiske slaglyden ved togpasseringer. 
 

5. Resultater for jernbane 
For antall mennesker som bor i boliger som er støyeksponert, er det benyttet statistikk fra SSB for å finne 
gjennomsnittlig antall beboere per boenhet. Antall boenheter per boligbygg er hentet fra matrikkelen. For 
bygninger med mange boenheter gjør tekniske begrensninger at alle boenheter antas å ha samme støynivå 
som den mest utsatte boenheten, så i praksis er antall støyutsatte i store boligbygninger ofte 
overdimensjonert. 

Støyfølsomme bygningstyper er de samme som var gjeldende ved forrige støykartleggingsrunde i 2012; hentet 
fra brukermanualen for Norstøy, vedlegg A. 

Det er også beregnet støysoner/laget støykart. 
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Vedlegg 2 

Sporveien – datagrunnlag og metoder 

Forurensningsforskriften stiller krav om at det skal lages en samlet statistikk over støyutsatte fra bane, samt et 
kart som viser støysonene. Det er kun innenfor Oslo kommune at det er flere områder og bygninger som er 
utsatt for samtidig støy fra jernbane, trikk og T-bane. Dette er derfor utført en samlet støyberegning av all 
skinnegående trafikk i Oslo.  

1. Beregningsverktøy
I den strategiske støykartleggingen i Oslo byområde er beregningsverktøyet CadnaA versjon 4.6 benyttet til å 
beregne støy fra all skinnegående trafikk. CadnaA er et kommersielt beregningsverktøy som inneholder ulike 
beregningsmetoder for ulike kilder. Bane Nor og Sporveien har benyttet Nordisk beregningsmetode 1996, 
implementert i CadnaA.  

I støyberegningene benyttes data om støykildene (støyemisjon og trafikkdata), samt utbredelsesdata (digitale 
kartdata). For å kunne lage et kart med støysoner defineres det et beregningsgrid (rutenett av 
beregningspunkter) i en gitt høyde over terrenget. Hvert beregningspunkt blir støyberegnet ved hjelp av 
beregningsmetoden og de forhåndsdefinerte beregningsinnstillingene (konfigurasjon). Valg av konfigurasjon 
har betydning for beregningsnøyaktigheten og beregningstiden.  

2. Beregningsmetode
Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for støy fra skinnegående trafikk (Nord96). 
Metoden ble også benyttet ved forrige kartleggingsrunde i 2007. Metoden er oppgitt å ha en usikkerhet i 
størrelsesorden ±3 dB ved avstander mindre enn 30 meter mellom kilde og mottaker. 

Beregningsmetoden tar høyde for økt støyemisjon fra sporveksler og jernbanebroer. Sporveksler har et 
straffetillegg på +6 dB for en 10 meters strekning, mens broer har et straffetillegg på +3 – 6 dB avhengig av 
brotype. Ingen korreksjon er gjort for skinnesliping. De mest trafikkerte banestrekningene slipes hyppig og 
bidrar til å ivareta god skinnekvalitet. 

I støyberegningene benyttes utbredelsesdata (digitale kartdata) som rom for lydutbredelsen, med basis i en 
terrengmodell med plassering av støykilder, bygninger og andre objekter som skjermer og reflekterer støy 
(støyskjermer og støyvoller), samt karttema med arealbruk som fastsetter grad av markdempning. Digitale 
kartdata er hentet fra FKB (FellesKartdataBase), og det er kommunenes ansvar å levere data til FKB av 
tilfredsstillende kvalitet.  

3. Kildedata
Kildedata som benyttes i støyberegningene er støyemisjonsdata og trafikkdata. Trafikkdata fremskaffes av 
Sporveien og forteller blant annet om volumet av trafikk og trafikkens hastighet på en gitt strekning. Dette 
kobles til støyemisjonsdata som inneholder informasjon om støynivået fra den enkelte støykilde, basert på 
togtype o.l.  

4. Støyemisjonsdata
Sporveien har gjort en ny gjennomgang av støyemisjonsdata på grunnlag av målinger. 
For T-banen er det gjennomført nye målinger for å fremskaffe nye støyemisjonsdata for bruk i støyberegninger. 
De nye støyemisjonsdata («a-b-verdier» i Nordisk Beregningsmetode) gir et bedre bilde av støybelastningen for 
T-banen. For Holmenkollbanen spesielt er det behov for egne støydata hvor støyemisjon får et tillegg på 10 dB.

For trikk er det benyttet måledata fra Trikkens årlige måleprogram for støy, hvor det er målt siden 2007.  
For trikk har man beholdt eksisterende støyemisjonsdata (a-b-verdier) for begge trikketyper, men for SL95 er 
det benyttet følgende korreksjoner: 
Ved stigning på banen 1-10% korrigeres støyemisjon med +3 dB 
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Ved kurveradius < 100m korrigeres støyemisjon med +1 dB 
For Ballastspor korrigeres støyemisjon med -0,8 dB 
For Grøntspor korrigeres støyemisjon med -1,5 dB 
Bygate spor har korreksjon 0 dB. 

5. Trafikkdata
Trafikkdata inkluderer data om tog/vogntype, antall avganger fordelt over døgnet, lengde på togsett og 
kjørehastighet. Trafikkdata skal gjelde pr. 2016. Sporveien T-banen og Sporveien Trikken har levert trafikkdata 
for henholdsvis T-bane og trikk. Data om kjørehastighet er fremskaffet av Sporveien.  
For trikk er det benyttet skiltet hastighet. For T-bane er det benyttet maks. tillatt kjørehastighet i henhold til 
sporfeltkoding. Sporfeltkoding er en automatisk hastighetsbegrensning som gjør det umulig å kjøre fortere enn 
kodet hastighet. 

Usikkerhet i beregningsmetoden 
Støysonekartene som er utarbeidet i forbindelse med den strategiske støykartleggingen er oversiktskart med 
en grovhet og usikkerhet som gjør at de ikke er egnet til bruk på et detaljert nivå, uten en kvalitetssikring av 
kildedata og utbredelsesdata i hvert enkelt tilfelle. Nedenfor er det gitt en enkel oppsummering av usikkerhet 
knyttet til beregning av støy fra bane i CadnaA. 

6. Beregningsmetode
Nordisk beregningsmetode for støy fra skinnegående trafikk har en usikkerhet i størrelsesorden 
±3 dB ved avstander mindre enn 30 meter mellom kilde og mottaker. Beregningsinnstillingene i CadnaA vil i de 
fleste tilfeller ikke endre vesentlig på den usikkerheten som ligger i metoden. 

Beregningene skal i utgangspunktet gi bedre nøyaktighet enn korttids-støymålinger i typisk enkle situasjoner. 
Men beregningsnøyaktigheten er mindre der følsomheten er stor for variasjon i inngangsdata, for eksempel når 
beregningspunkt er plassert nær toppen av en skjerm.  

7. Støyemisjonsdata og trafikkdata
I tillegg til usikkerhet i metoden vil det være usikkerhet i kildedataene, blant annet støyemisjon og 
kjørehastighet.  

Vi vet at støyemisjonen fra skinnegående trafikk varierer med den tekniske standarden på bl.a. skinner og hjul. 
Generelt kan vi si at støyemisjonsdata som benyttes i beregningene forutsetter normal til god standard på 
skinner og hjul. Spesielle fenomener som kurveskrik og bremseskrik er heller ikke tatt med i beregningene. 
Sporveien har nylig gjort en justering og tilpasning av støyemisjonsdata for å redusere denne usikkerheten. 
Dette er beskrevet i kapittel om støyemisjonsdata. 

Reell kjørehastighet er ofte mindre enn den skiltede/tillatte hastigheten som er benyttet i beregningene. Særlig 
vil dette gjelde sporvogn i bygater, hvor annen trafikk hindrer trikkene i å holde hastighet opp mot den tillatte, 
og for jernbane på strekninger hvor det finnes skarp kurvatur. Avviket antas å være mindre for skinnegående 
trafikk som går i egen trase. 

8. Eventuelle mangler i utbredelsesdata
Beregningsresultatet er avhengig av kvaliteten på inngangsdata. Eventuelle mangler i terrengdata, bygninger 
eller støyskjermer kan på et detaljert nivå være feilkilder som påvirker støykartet. På samme måte kan 
datasettet som definerer marktype mangle flater med hard mark, noe som kan ha betydning for 
refleksjonsbidrag. I forbindelse med støy fra bane er terrenget ved sporene definert som myk mark (unntak er 
trikk som går i gatene). Dette stemmer i stor grad med virkeligheten i nærområdet til banen, slik at det sjelden 
vil forekomme feil i mark absorpsjon.  

Det er benyttet relativt ferske data fra FKB, så det er lite sannsynlig at FKB-dataene skal være mangelfulle pga. 
datakildens opprinnelsesdato. Det er benyttet data fra FKB fra 2016 i Oslo og Akershus. 
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Vedlegg 3 

Statens vegvesen Region øst   
Datagrunnlag og metoder 

 
1. Generelt 
Statens vegvesen Region øst har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet, 
med unntak av Oslo kommune som også forvalter fylkesveinettet i Oslo fylke. Statens vegvesen har også ansvar 
for tilsyn med kjøretøyer og trafikanter. Etaten utarbeider også bestemmelser og retningslinjer for 
veiutforming, veitrafikk, trafikantopplæring og kjøretøyer, og har ansvar for ferjetilbud på riks- og fylkesveier. 
Under Vegdirektoratet er organisasjonen inndelt i fem regioner bestående av tre til fem fylker, og med et 
regionvegkontor i hver region. Regionene er igjen inndelt i vegavdelinger, totalt 19.  
  

2. Beregningsmetode og verktøy 
NorStøy er Statens vegvesens støyberegningsløsning. NorStøy ble også benyttet i forrige kartlegging av 
utendørs støy i henhold til forurensningsforskriften i 2012. 

NorStøy omfatter en støyberegningsmodul som benytter Nord2000 Road Engineering Method, og et GIS-basert 
verktøy for å kjøre denne metoden. En mer detaljert beskrivelse av beregningsmetoden finnes i Håndbok V717 
Brukerveileder Nord2000 Road. Håndboken er en direkte oversettelse av rapporten «Users’s Guide Nord2000 
Road», samt en beskrivelse av hvilke tilpasninger og valg som er gjort i forbindelse med implementering av 
metoden Nord 2000 Road i NorStøy. 

Kartleggingen er gjennomført med NorStøy versjon 3.2 (NorCalc versjon 3.2.6 -3.2.9). 
 

3. Grunnlagsdata og beregningsforutsetninger  
Datagrunnlaget som benyttes i NorStøy er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), Felles Kartdatabase (FKB), 
samt det nasjonale registeret for grunneiendommer, adresser og bygninger (matrikkelen). 

Originaldataene er i liten grad modellert og innsamlet med tanke på bruk i støyberegning, og det er derfor 
knyttet noen utfordringer til leveranse av et egnet datagrunnlag. Det er derfor etablert et sett med 
produksjonsløyper som så langt det er mulig tilpasser dataene for bruk i NorStøy.  
 
 
Terrengdata og marktype 
Terrengmodellenes vertikale oppløsning kan tilpasses ut fra om det dreier seg om tettbebygde eller grisgrendte 
områder, men oppløsningen må være konstant innenfor en modell. Som standard brukes en oppløsning på 
10x10m. Terrengmodellen sin kvalitet er direkte avhengig av grunnlagsdataene sin posisjonsnøyaktighet. 
Nøyaktigheten avhenger av hvilken innsamlingsmetode som har vært brukt, og av om data er ajourført i 
forbindelse med eventuelle terrenginngrep. Det beste grunnlaget er ferske data basert på laserskanning, der 
dataene i utgangspunktet består av en punktsky med nøyaktighet som gjerne ligger på cm-nivå. Det dårligste 
datagrunnlaget kommer fra eldre fotogrammetriske kartlegginger i kupert terreng med tett skog, der det 
gjerne kun finnes usikre høydekurver med 5m ekvidistanse. Ved generering av terrengmodellen benyttes de 
beste tilgjengelige dataene, men ettersom kvaliteten på disse vil kunne variere langs en strekning, vil også 
kvaliteten på den ferdige terrengmodellen variere. 

Det finnes ikke noe datasett som direkte beskriver bakkens hardhet. Datasettet avledes av FKB-datasettene 
Arealressurs (AR5) og Arealbruk. 
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Støyskjermer og voller  
Støyskjermer, rekkverk, murer, gjerder, skjæringer, voller og lignende med vertikale flater vil kunne dempe 
og/eller reflektere støy. Det finnes ikke noe datasett verken i NVDB eller FKB som er komplette med hensyn til 
støyberegninger, selv om støyskjermer, rekkverk og voller finnes både som vegobjekter i NVDB og som 
kartobjekter i FKB. Geometrien for objektene vil normalt være mye bedre i FKB enn i NVDB. Objektenes 
egenskaper er imidlertid kun registret i viss grad i NVDB.  

For å kunne tilrettelegge et best mulig datasett med støyskjermer baseres leveransen på data fra både NVDB 
og FKB. Overlappende objekter blir så langt det er mulig eliminert ved hjelp av geometrisk matching. 
 
 
Bygninger 
Bygninger beskrives med 3-dimensjonale bygningsdata, i form av flater, linjer og punkt med bygningsnummer. 
Datagrunnlaget for datasettet bygninger er kombinasjon av data fra FKB-datasettet Bygninger og data fra 
matrikkelen. 
 
 
Veg- og trafikkdata 
Informasjon om veger og trafikk hentes fra NVDB. I NVDB finnes det trafikkdata uttrykt ved årsdøgntrafikk 
(ÅDT) for hele riks- og fylkesvegnettet. I tillegg finnes det informasjon om prosentandeler lette og tunge 
kjøretøy, og fartsgrenser. Det er benyttet fylkesvis standardfordeling av trafikken over døgnet.  

Veileder «Innsamling og beregning av trafikkdata til støykartlegging» (2011) beskriver metoder for registrering 
av trafikkdata og bearbeiding av registrerte data.  

Kommunale trafikkdata er lagt inn av den enkelte kommune i NorTraf kommune og siste overføring til NVDB 
ble utført i september 2016.  

Trafikkdata brukt i beregningene er fra 2011 eller 2016, men alle eldre trafikktall er fremskrevet til 2016 i 
NorStøy. 

Del 2 i rapporten Brukerveileder Nord2000 Road gjør rede for de valg og tilpasninger som er gjort i forbindelse 
med implementering av Nord2000 Road i NorStøy, blant annet for kjøretøy, trafikk (hastighet og stigning) og 
veg (kjørefelt og vegdekketype). 
 
 
Meteorologi 
Det er ikke tatt hensyn til varierende meteorologi gjennom året eller stedsvise forskjeller.  
 

4. Forslag til forbedringer til neste kartlegging 
Det er forbedringspotensialer i blant annet kvalitetssikring av støyskjermer/voller, trafikkdata og bygninger. 

 
5. Usikkerhet ved beregninger i Norstøy 
Usikkerhet i beregningsresultater er knyttet til usikkerhet i beregningsmetoden og kvaliteten på grunnlagsdata. 
Usikkerheten vil være mindre innenfor 100 meter avstand fra støykilden (innenfor 3 dB), men det må påregnes 
større avvik innenfor 500 meter fra støykilden. Usikkerhet i beregningsmetoden er beskrevet i Håndbok V712 
Brukerveieleder Nord2000Road (Statens vegvesen 2014).  Usikkerhet som følge av valg som er tatt ved 
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implementering av metoden i beregningsverktøyet, for eksempel valg av signifikansområde for beregninger er 
beskrevet i NorStøy V3.2.2 Brukerveileder (Statens vegvesen 2017).  

Kvaliteten på grunnlagsdata er avgjørende for kvaliteten på beregningsresultatene. Ved strategisk støykartleing 
er det benyttet beste tilgjengelige inngangsdata i beregningene. Det er også gjennomført en kvalitetssikring av 
inngangsdata og beregningsresultater, men det må likevel påregnes betydelig usikkerhet knyttet til beregninger 
som er gjennomført langs lange vegstrekninger, siden det ikke er realistisk å gjennomføre detaljert 
kvalitetssikring av beregningsresultater i forbindelse med en overordnet kartlegging. 

Når støynivå utenfor en bygning beregnes, blir det generert fasadepunkter i jevn avstand rundt bygningen i 4 
meters høyde. Det høyeste av beregnede støynivåer rundt et bygg blir koblet til antall personer som er bosatt i 
bygningen. Denne forenklingen er i henhold til anbefalt metode i Good Practise guide , men vil overestimere 
antall støyusatte for eksempel i blokker der det er leiligheter som vender mot stille side. Rapporten angir 
imidlertid også antall personer bosatt i bygg med stille side.  I NorStøy er stille side et begrep som angir om en 
bygning har en (godt nok) skjermet side. I NorStøy er dette definert som at forskjellen på høyeste og laveste 
utendørs støynivå (Lden) i 4 meter høyde er over 20 dB. 

Skjermer knyttet til bruer/kulverter har ikke skjermingseffekt i beregningene på grunn av en feil i den versjonen 
av beregningsverktøyet som ble brukt til denne kartleggingen. Fordi beregninger utføres i 4 meter over 
terrenget og høyeste fasadepunktsverdi på bygningene ansees 
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Vedlegg 4 

«Nord 2000 Road Engineering Method»       og  «Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy fra 1996.» 
 (Nord 2000) (Nord96) 

Sammenligning av metoder 

Den nye Nord 2000 Road-metoden skiller seg fra den gamle Nord96-metoden, blant annet ved at støykilden 
blir beregnet som tre separate linjekilder i tre høyder. Det sistnevnte vil sannsynligvis gi større og mer riktig 
beregnet skjermingseffekt i de tilfellene det eksisterer lav skjerming langs kilden.  

Metodeforskjellene vises typisk i utbredelsen av støysonene på kartet, særlig når man beveger seg et stykke fra 
støykilden. Støysonene har da ofte mindre utstrekning med Nord 2000 Road-metoden enn metoden fra 1996.  

Flere forskningsinstitusjoner har gjennomført sammenligninger av Nord2000 og Nord96, som tidligere var den 
mest benyttede beregningsmetoden for vegtrafikkstøy i Norden. I Sverige har Hans Jonasson5 utarbeidet en 
rapport som sammenligner Nord2000 og Nord96. Jonasson har følgende hovedkonklusjon: 

• For emisjon fra lette kjøretøy er det ingen vesentlige forskjeller. For tunge kjøretøy er emisjonen
noe høyere i Nord2000 i forhold til Nord96.

• For immisjonspunkt (beregningspunkt) kan Nord2000 gi både høyere og lavere støynivå enn Nord96,
avhengig av terreng, skjerming, markabsorbsjon og meteorologi. Det konkluderes med at måten
Nord2000 er implementert i beregningsverktøy, er avgjørende for beregningsresultat og
forskjell fra Nord96.

I Danmark har Birger Plovsing6 sammenlignet Nord2000 implementert i Soundplan med Nord96, 
med følgende konklusjon: 

• For immisjonspunkt gir Nord2000 1 - 2 dB lavere støynivå i uskjermede tilfeller enn i Nord96. For
tilfeller med skjerming øker forskjellen til omtrent 4 dB lavere i Nord2000.

I Norge har R.T. Randeberg7 sammenlignet Nord2000 implementert i Norstøy versjon 1 med Nord96 
implementert i CadnaA. Randaberg har følgende konklusjon: 

• Det er ubetydelige forskjeller i støynivå ved korte avstander mellom kilde og immisjonspunkt. Når
avstanden øker gir Nord2000 klart lavere støynivå i forhold til Nord96. Her antas det at forskjell i
kildehøyder mellom Nord2000 og Nord96 kan forklare en stor del av forskjellene mellom de to
metodene.

5 Hans Jonasson: «Jämförelse mellan Nord2000 Road och 1996-års modell». SP Rapport 2009:18. 
6 Birger Plovsing: «Forskelle mellem støjniveauer beregnet med de eksisterende metoder for vej- og jernbanestøj og med 

       Nord2000» Rapport AV 1578/03 fra Delta till Miljøstyrelse 

7 R.T. Randaberg: «Sammenlikning mellom Norstøy version 1 og Cadna». SINTEF rapport F6597. 
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Vedlegg 5  

 

Antall bosatte pr. boenhet 
 

Følgende gjennomsnittlig antall bosatte pr. boenhet er brukt i beregningene for henholdsvis veitrafikkstøy og 
banestøy:  

 

  Kommune Bane Vei 
Oppegård 2,40 2,40 
Skedsmo 2,31 2,40 

Lørenskog 2,31 2,40 
Oslo 1,90 1,90 

Bærum 2,33 (Bane NOR) 
2,40 (Sporveien) 2,40 

Asker 2,41 2,40 
Rælingen 2,34 2,40 

 

Tabellen er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). For banestøy er det kommunegjennomsnittet som er brukt. 
For veitrafikkstøy er det fylkesgjennomsnittet som er brukt, pga. en begrensning i beregningsverktøyet 
Norstøy. 
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Vedlegg 6 

Resultater for store veier og store baner 
Mer 8200 ÅDT og 30.000 årlige togpasseringer 

1. Oppegård kommune

1.1. Støy fra store veier

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 648 403 468 86 5 1610 

Personer uten stille side 427 209 132 7 0 775 

Sum personer i helårsbolig 1075 612 600 94 5 2386 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 629 492 144 2 2 1270 

Personer uten stille side 230 185 34 2 0 451 

Sum personer i helårsbolig 859 677 178 5 2 1721 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 307 218 263 48 3 838 

     Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 413 255 250 39 2 959 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 35 0 0 0 0 35 

Barnehager 1 0 0 0 0 1 

Skoler 3 0 2 0 0 5 

Helseinstitusjoner 1 0 0 0 0 1 
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Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 358 282 74 2 1 0 717 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 0 0 0 0 0 0 0 

Barnehager 0 0 0 0 0 0 0 

Skoler 0 2 0 0 0 0 2 

Helseinstitusjoner 1 0 0 0 0 0 1 

     Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 3,31 1,13 0,22 

Helårsboliger (antall boenheter) 10 3 0 

Personer 24 7 0 

1.2. Støy fra store baner (= alle baner) 

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer  i helårsbolig 1169 706 401 50 2 2328 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer  i helårsbolig 672 646 290 19 0 1627 

  Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 487 294 167 21 1 970 

Skoler og barnehager 4 2 0 2 0 8 

Helseinstitusjoner 1 2 0 0 0 3 
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Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 280 269 121 8 0 678 

Skoler og barnehager 3 1 1 1 0 6 

Helseinstitusjoner 2 1 0 0 0 3 

 Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 2,25 0,67 0,07 
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2. Skedsmo kommune

2.1. Støy fra store veier

Personer i helårsbolig

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 2162 778 1490 1042 5 5477 

Personer uten stille side 2772 1368 547 103 0 4790 

Sum personer i helårsbolig 4934 2146 2038 1145 5 10267 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 1198 1378 958 372 0 3905 

Personer uten stille side 1814 823 218 17 0 2873 

Sum personer i helårsbolig 3012 2201 1176 389 0 6778 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 1391 773 890 600 3 3657 

     Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 2031 872 849 477 2 4231 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 25 22 0 0 0 47 

Barnehager 1 3 0 0 0 4 

Skoler 9 3 3 1 0 16 

Helseinstitusjoner 1 5 2 0 0 8 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 1249 895 490 162 0 0 2796 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 6 22 0 0 0 0 28 

Barnehager 2 2 0 0 0 0 4 

Skoler 5 5 1 0 0 0 11 

Helseinstitusjoner 5 2 0 0 0 0 7 
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     Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 10,24 3,96 1,19 

Helårsboliger (antall boenheter) 43 13 0 

Personer 103 32 0 

2.2. Støy fra store baner (Gardermobanen, Hovedbanen) 

Etter at beregningene ble kjørt, er det oppdaget at deler av støyskjermen langs Hoved- og Gardermobanen 
mellom Lillestrøm og Åråsen stadion ikke er registrert, eller er registrert med uriktig høyde og egenskaper. Det 
er uklart hva feilen skyldes, men konsekvensen er at beregnet støyverdi er overdimensjonert nær jernbanen i 
området, noe som igjen fører til at antall støyutsatte boliger og personer sannsynligvis er beregnet for høyt.  

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 3855 2007 1541 1081 1488 9972 

  Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 1669 869 667 468 644 4317 

Skoler og barnehager 2 1 7 0 0 10 

Helseinstitusjoner 3 0 1 0 1 5 

 Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 7,23 2,49 0,95 
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3. Lørenskog kommune

3.1 Støy fra store veier

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 1118 358 466 1313 0 3254 

Personer uten stille side 1259 821 233 96 5 2414 

Sum personer i helårsbolig 2378 1178 698 1409 5 5668 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 758 377 1106 336 0 2578 

Personer uten stille side 880 314 130 7 0 1332 

Sum personer i helårsbolig 1639 691 1236 343 0 3909 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 671 421 306 728 3 2129 

     Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 991 481 285 551 2 2310 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 0 10 6 36 0 52 

Barnehager 4 2 3 0 0 9 

Skoler 2 4 3 1 0 10 

Helseinstitusjoner 0 1 3 0 0 4 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 673 282 479 143 0 0 1577 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 10 6 36 0 0 0 52 

Barnehager 4 3 0 0 0 0 7 

Skoler 2 5 0 1 0 0 8 

Helseinstitusjoner 1 2 1 0 0 0 4 
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     Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 3,07 1,47 0,57 

Helårsboliger (antall boenheter) 24 9 0 

Personer 57 21 0 

3.2. Støy fra store baner   
Det er ingen store baner i Lørenskog kommune. 
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4. Oslo kommune

4.1  Støy fra store veier 

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 54851 33540 37310 35965 2432 164098 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 39455 29676 42526 13304 407 125368 

      Antall helårsboliger 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 28869 17653 19637 18929 1280 86367 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 20766 15619 22382 7002 214 65983 

     Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 43,4 19,2 6,0 
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4.2. Støy fra store baner   

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 22819 20013 22162 8035 391 73420 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 19562 21726 17041 1547 29 59905 

     Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 12010 10533 11664 4229 206 38642 

Skoler og barnehager 45 35 18 3 1 102 

Helseinstitusjoner 3 9 3 0 0 15 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 10296 11435 8969 814 15 31529 

Skoler og barnehager 44 22 11 0 0 77 

Helseinstitusjoner 6 5 2 0 0 13 

     Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 17,9 6,4 0,9 
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5. Bærum kommune

5.1. Støy fra store veier 

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 3586 2935 2779 667 739 10706 

Personer uten stille side 5597 2580 1462 482 242 10364 

Sum personer i helårsbolig 9183 5515 4241 1150 982 21070 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 2782 3216 1294 401 470 8162 

Personer uten stille side 3408 1766 780 209 122 6286 

Sum personer i helårsbolig 6190 4982 2074 610 593 14448 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 2587 2012 1874 586 608 7667 

     Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 3807 2298 1757 479 409 8750 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 20 0 10 0 0 30 

Barnehager 11 8 4 1 0 24 

Skoler 18 12 10 6 3 49 

Helseinstitusjoner 7 1 1 1 0 10 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 2576 2066 864 254 235 12 6007 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 4 10 0 0 0 0 14 

Barnehager 10 6 1 1 0 0 18 

Skoler 16 10 8 2 2 0 38 

Helseinstitusjoner 3 1 1 0 0 0 5 
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     Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 13,59 5,09 1,22 

Helårsboliger (antall boenheter) 88 27 4 

Personer 211 64 10 

5.2. Støy fra store baner (= alle baner)   

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 2406 1454 238 28 0 4126 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 2020 794 59 0 0 2873 

     Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 1025 620 102 12 0 1759 

Skoler og barnehager 2 2 1 0 0 5 

Helseinstitusjoner 1 2 0 0 0 3 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 861 339 25 0 0 1225 

Skoler og barnehager 3 2 0 0 0 5 

Helseinstitusjoner 2 1 0 0 0 3 

     Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 3,56 1,62 0,09 
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6. Asker kommune

6.1. Støy fra store veier 

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 802 583 972 415 631 3403 

Personer uten stille side 4505 2669 1200 355 166 8894 

Sum personer i helårsbolig 5306 3252 2172 770 797 12298 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 694 686 713 710 58 2861 

Personer uten stille side 3314 1637 607 168 70 5796 

Sum personer i helårsbolig 4008 2323 1320 878 127 8657 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 1503 1173 962 396 474 4506 

     Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 2156 1321 902 305 332 5016 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 55 34 3 16 0 108 

Barnehager 10 5 1 0 0 16 

Skoler 6 5 8 1 2 22 

Helseinstitusjoner 2 3 5 0 0 10 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 1606 957 534 366 51 2 3516 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 64 11 16 0 0 0 91 

Barnehager 5 2 0 0 0 0 7 

Skoler 8 7 2 1 1 0 19 

Helseinstitusjoner 2 2 4 0 0 0 8 
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     Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 8,72 3,68 1,14 

Helårsboliger (antall boenheter) 51 16 3 

Personer 123 37 8 

6.2. Støy fra store baner 

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 643 133 17 0 0 793 

Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 267 55 7 0 0 329 

Skoler og barnehager 0 0 0 0 0 0 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

     Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 3 0,6 0,04 
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7. Rælingen kommune

7.1 Støy fra store veier 

     Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer med stille side 101 161 122 31 0 415 

Personer uten stille side 473 233 139 46 0 890 

Sum personer i helårsbolig 574 394 262 77 0 1306 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer med stille side 168 120 58 2 0 348 

Personer uten stille side 300 168 89 0 0 557 

Sum personer i helårsbolig 468 288 146 2 0 905 

Støyplageindeks (SPI) 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

SPI helårsbolig 163 144 116 39 0 461 

Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter, privat) 239 164 109 32 0 544 

Helårsboliger (antall boenheter, annet) 0 0 0 0 0 0 

Barnehager 2 0 0 0 0 2 

Skoler 0 0 0 0 0 0 

Helseinstitusjoner 1 0 0 0 0 1 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (ant. boenheter, privat) 195 120 61 1 0 0 377 

Helårsboliger (ant. boenheter, annet) 0 0 0 0 0 0 0 

Barnehager 1 0 0 0 0 0 1 

Skoler 0 0 0 0 0 0 0 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 0 
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Samlet areal (i km2), helårsboliger og personer (i hundre) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 1,11 0,35 0,02 

Helårsboliger (antall boenheter) 5 1 0 

Personer 13 3 0 

7.2. Støy fra store baner (= alle baner) 

Personer i helårsbolig 

Antall personer utsatt for Lden – gjennomsnittlig støy over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Personer i helårsbolig 419 232 33 5 0 689 

Antall personer utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Personer i helårsbolig 349 164 30 0 0 543 

     Antall helårsboliger, barnehager, skoler og helseinstitusjoner 

Antall bygninger utsatt for Lden – gjennomsnittlig støynivå over døgnet: 

Lden 55-59 60-64 65-69 70-74 >=75 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 179 99 14 2 0 294 

Skoler og barnehager 0 1 0 0 0 1 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

Antall bygninger utsatt for Lnight – gjennomsnittlig støy om natten: 

Lnight 50-54 55-59 60-64 65-69 >=70 Sum 

Helårsboliger (antall boenheter) 149 70 13 0 0 232 

Skoler og barnehager 1 0 0 0 0 1 

Helseinstitusjoner 0 0 0 0 0 0 

     Samlet areal (i km2) 

Lden >=55 >=65 >=75 

Areal (i km2) 0,42 0,1 0,04 
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Foreliggende rapport omhandler den strategiske støykartleggingen av Oslo Havn. 

Oslo kommune ved Bymiljøetaten er i Forurensningsforskriftens kap. 5 pålagt å koordinere den 
strategiske støykartleggingen av byområdet som innbefatter Oslo, Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo, 
Oppegård og Rælingen kommuner. 

Hver kildeeier har etter Forurensningsforskriften kapittel 5 ansvar for å kartlegge sine anlegg, samarbeide 
med kommunen, samt levere kartleggingsresultat i henhold til Oslo kommunes kravspesifikasjon. 

Beregningene viser at ingen boliger eller institusjoner (skoler, barnehager, sykehjem, sykehus etc.) 
overskrider kartleggingsgrensene Lden (dag-kveld-natt lydnivå) = 55 dB eller Lnight (natt lydnivå) = 50 dB 
fra Oslo Havn sine aktiviteter.  

Det er laget støysonekart som viser utbredelse av støy fra Oslo Havn. Lden er dimensjonerende 
parameter. Støysonekartet berører ingen områder med støyømfintlig bebyggelse.   

Det gjøres her oppmerksom på at kartleggingsgrensene i den strategiske kartleggingen er mindre 
strenge enn de grensene Oslo Havn er bundet av i reguleringsbestemmelsene med referanse til 
støyretningslinjene T-1442. Oslo Havn sine handlingsplaner for støy forholder seg altså til et høyere 
ambisjonsnivå for støyreduksjon.   

Oppdatert kartlegging etter T-1442 vil skje seinere og samordning med denne er dermed ikke 
gjennomført i 2016.  
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1 Innledning

Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Oslo Havn KF å gjennomføre strategisk støykartlegging av
havneaktiviteter i Oslo for året 2016.

Oslo kommune ved Bymiljøetaten er i Forurensningsforskriftens kap. 5 pålagt å koordinere den
strategiske støykartleggingen av byområdet som innbefatter Oslo, Asker, Bærum, Lørenskog,
Skedsmo, Oppegård og Rælingen kommuner.

Hver kildeeier har etter Forurensningsforskriften kapittel 5 ansvar for å kartlegge sine anlegg,
samarbeide med kommunen, samt levere kartleggingsresultat i henhold til Oslo kommunes
kravspesifikasjon.

Arbeidet med den strategiske kartleggingen ble i 2011 samordnet med kartleggingen etter
støyretningslinje T-1442. Kartleggingen etter T-1442 ble utført etter anmodning fra Oslo kommune
ved Plan- og bygningsetaten.

Oppdatert kartlegging etter T-1442 vil skje seinere og samordning med denne er dermed ikke
gjennomført i 2016. Den strategiske kartleggingen er i denne sammenheng gjort forenklet i form av
en nedskalering av aktivitetsomfanget som lå til grunn for utredning av den framtidige og
dimensjonerende situasjonen år 2022.

Rapporten er inndelt slik at den kan legges inn som et selvstendig kapittel i samlerapporten fra
kommunen.

2 Havnedriften i 2016

Utredningen er basert på tidligere kartlegging1 av støy rundt terminalen som ble utført i forhold til
planretningslinje for støy (T-1442).

T-1442 kartleggingen presenterer 2010-situasjonen og en dimensjonerende framtidig situasjon i år
2022. 2022-situasjonen tar høyde for en containeromsetning på 400.000 TEU på Sjursøya. Det er
også lagt inn forutsetninger om en containerterminal på Kongshavn. Øvrige havneområder består
av Ormsund, Bekkelagskai og Kneppeskjær (bilimport, ro-ro stykkgods, kysttrafikk, oljehavn),
Sjursøya nord (betongfabrikk, tørrbulk, verksted), Byhavna  ̶  Vippetangen (ferje og cruise),
Byhavna – Filipstad (ferje og cruise).

I 2016 befant man seg i en mellomsituasjon på veg mot den beskrevne 2022-situasjonen. Viktige
forskjeller er Ormsund (under utvikling), Sjursøya nord (under utvikling), Grønlia  ̶ Kongshavn (kun
containerdepot, utskipning av forurenset masse og skrapjernshåndtering), Byhavna – Filipstad
(fortsatt noe havnedrift og asfaltverk).

Figur 1 viser havneområder slik de planlegges i 2030 sammenlignet med 2000.

Oslo Havn gjennomgikk store endringer fra 2015-2016. Den 1.1.2016 opphørte all containertrafikk
på Ormsund og fra denne datoen er all containeromsetning lokalisert til Sjursøya containerterminal.

Sørenga i Bjørvika var i 2016 fortsatt et anleggsområde for veg- og boligutvikling.

Tjuvholmen var ferdig utbygd i 2016. Dette området er utsatt for støy fra havneaktivitet på Filipstad
der Fjordbyutbyggingen enda ikke er satt i gang.
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Figur 1. Havneområder i 2030 sammenlignet med 2000. 

2.1 Influensområdene 
De viktigste influensområdene i sør er området Ormøya, Ormsundveien, Bekkelagsskråningen og 
Bleikøya. Østlig og nordøstlig bebyggelse ligger høyt med god utsikt til Ormsund, Kneppeskjær og 
Sjursøya. Bebyggelsen har også utsikt til Mosseveien og jernbanen. Bebyggelse på Ormøya og 
langs Ormsundveien ligger lavere og berøres mest av nære aktiviteter på Ormsund.  

Influensområder i midtre del er Ekebergskråningen og nye boliger på Sørenga som er utsatt for 
støy fra området Grønlia  ̶  Kongshavn, samt veg og jernbane. 

Influensområdene i nord er ny bebyggelse på Tjuvholmen som er utsatt for støy fra Filipstad. 

Dagens skipstrafikk passerer midt mellom Bleikøya og Sjursøya. Aktivitetene på Sjursøya, med 
innslag fra losseaktivitet i oljehavn, bilbåter på Kneppeskjær, diverse aktiviteter på Bekkelagskaia 

Bekkelags-
skråningen 

Ormøya 
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og massehåndtering på Ormsund er de viktigste havnestøykildene i 2016-situasjonen. Trafikken på
Mosseveien er en viktig bakgrunnsstøykilde som påvirker hørbarheten av havneaktivitetene.

Oslo Havn har installert målestasjoner for støy i Bekkelagsskråningen og på Ormøya. Den første
stasjonen har vært i drift siden 2009, den andre ble satt i drift i 2012. Man har full oversikt over
hvordan støysituasjonen har utviklet seg i disse områdene i denne perioden.

2.2 Oslo Havn sitt system for oppfølging av støy
Oslo Havn har opprettet et system der beboere som er berørt av støy fra havna kan rapportere inn
støyhendelser slik at Oslo Havn kan følge dem opp gjennom videre støyanalyser, undersøkelser av
årsak og vurdering av korrigerende tiltak. Dette systemet er et viktig grunnlag for de handlinger
havna legger opp til i de kommende årene.

Oslo Havn anmoder naboer som er berørt av støyhendelser fra havna om å benytte støyskjemaet
som finnes på oslohavn.no. Alle støyklager registreres slik direkte i arkivet, støyrådgiver mottar
kopi umiddelbart og alle får svar.

I 2014 forbedret Oslo Havn sine rutiner for å besvare og informere naboer som rapporterer om
støyhendelser. Rutiner for oppfølging og retting er også forbedret ved at klager formidles internt og
eksternt for hele tiden å holde høy bevissthet om støy.

Anløpsstatistikk generelt og for containerterminalen spesielt deles med støyrådgiver. Denne
informasjonen bidrar til mer nøyaktige støyanalyser.

Det er i 2016 mottatt rapporter om støyhendelser fra naboer i områdene Bekkelagsskråningen,
Ormøya, Sørenga og Tjuvholmen. Hendelser som er observert i Bekkelagsskråningen og på
Ormøya dekkes av målestasjonene i Bekkelagsskråningen og på Ormøya.

Sørenga og Tjuvholmen dekkes ikke av målestasjoner for støy. Her er det gjennomført
målinger/kartlegging2,3,4 av de aktivitetene naboene rapporterer som plagsomme. Rapporter om
støyhendelser knyttes til driftsinformasjon fra Oslo Havn, nevnte støyrapporter og resultater fra
målestasjonene.

Tabell 1 viser et sammendrag for de fire områdene. Oslo Havn sin oppfølging av rapporter om
støyhendelser er beskrevet i kap. 2.3.1

Tabell 1. Rapporter om støyhendelser i 2016

Hendelse relatert til Antall 
rapporter 

Antall 
innsendere 

Type støy 

Ormsundkaia 45 27 Utskipning av forurenset masse. Lossing av grus, stein, sand, 
salt. Asfaltverk.  

Sjursøyaterminalen 12 9 Slag fra containerhåndtering. Skipsmaskineri 

Tjuvholmen – 
Filipstad 

17 13 Ungdomsaktivitet i skur 13. Skipsmaskineri. Lossing av salt 

Sørenga – Grønlikaia 13 5 Skrapjern. Massedumping i lekter. Tomgangskjøring. 
Skipsmaskineri (slepebåt) 

Sum 87 54 
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2.3 Beskrivelse av støykildene og korrigerende tiltak som Oslo Havn
gjennomfører

2.3.1 Skip - generelt
En del skip avgir mye støy ved lossing/lasting. Dette kan skyldes høy belastning på
driftsmaskineri/hjelpeaggregat, forsert drift av lasteromsventilasjon på bilbåter eller drift av
pumpesystemer (tankskip). I tillegg kan det være store forskjeller mellom støy fra systemene på
ulike skip. Beregningene tar utgangspunkt i gjennomsnittsverdier for et stort antall skip5.

Støy fra cruiseskip har ikke medført direkte klager på støy. Men Oslo Havn har registrert at støy fra
utendørs musikkaktivitet på skipene kan være en årsak til forstyrrelser. Oslo Havn oppfordrer
derfor operatørene om å dempe slik aktivitet etter kl. 23.

2.3.2 Containerhavna på Sjursøya
Figur 2 viser situasjonsplan for Sydhavna 2016.

Lossing og lasting fra containerskip er den aktiviteten i havna som produserer mest støy sett
gjennom året. Håndteringen gir erfaringsmessig også en del impulspreget støy (slagstøy).
Slagstøyen inntreffer når trucker og kraner henter og setter i fra seg containerne. Før 2016 var
nærheten mellom boligbebyggelsen og terminalen på Ormsund en avgjørende faktor som
resulterte i mange klager på støy fra de berørte. Etter at containeraktivitetene ble flyttet til Sjursøya
har disse klagene avtatt. Man står igjen med noen klager fra Ormøya på slagstøy fra
containerhåndtering. Disse klagene har kommet på kvelds- og nattetid når bakgrunnsstøyen er lav,
ofte kombinert med svak vind fra nord. Analyser av målte støynivåer viser ingen overskridelser av
støygrensene i reguleringsplanen. Maksimalstøynivåene når tidvis grensen på Lp,AF,maks = 60 dB,
men antallet hendelser overskrider ikke maksimalt tillatt antall på 10 hendelser per natt.

Klager på støy er relatert til containerhåndtering som beskrevet og støy fra skipsmaskineri. Oslo
Havn har ikke gjort korrigerende tiltak for containeraktivitetene, men skipsoperatør varsles når støy
fra skip overskrider grensene i reguleringsplanen.
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Figur 2. Situasjonsplan Sydhavna 2016 
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2.3.3 Ny aktivitet på Ormsund
Etter 1.1.2016 har det vært varierende grad av aktivitet på Ormsund. I en kortere periode ble det
fraktet ut forurenset masse på natt, men Oslo Havn valgte å avslutte disse arbeidene fordi
belastningene ble for store for omgivelsene. Kaiområdet har seinere vært benyttet til inntak, lagring
og videre frakt av sand/grus/stein. Det er også satt opp et asfaltverk. I slutten av året har det vært
inntak av salt og videre frakt ut av området.

Asfaltverket er pålagt støygrenser som er betydelig strengere enn grensen i den strategiske
kartleggingen. Støymålinger viser at verket tilfredsstiller disse grensene. Det er ikke registrert
direkte klager på støy fra selve asfaltverket.

Inntak og håndtering av sand-, grus- og steinmasser skjer sporadisk. Så lenge dette foregår på
dag- og kveldstid, overskrides ikke grensene i reguleringsplanen.

Klager på støy er relatert til massehåndtering og støy fra skipsmaskineri. Oslo Havn har gjort
korrigerende tiltak som begrenser slikt arbeid på sein kveld og nattetid. Skipsoperatør varsles når
støy fra skip overskrider grensene i reguleringsplanen.

2.3.4 Sørenga – Grønlikaia
Nye boliger på Sørenga er eksponert for støy fra skrapjernshåndtering på Grønlikaia, samt
sporadisk utskipning av forurenset masse fra byggegroper i Oslo.

Klager på støy dreier seg om massedumping i lekter, skrapjernsaktivitet, tomgangskjøring med
tungt kjøretøy og drift av skipsmaskineri. Oslo Havn har gjort korrigerende tiltak i form av varsling
av skrapjernsaktivitet dersom det må gjennomføres på natt i perioden mellom kl. 23-07.
Operatøren søker å regulere aktivitet på kveld og utover natt når det er mulig. Massedumping
fordeles på ulike utskipningssteder for å begrense den lokale belastningen.

Skrapjernsaktivitetene planlegges flyttet til Sjursøya nord i en posisjon lenger unna utsatt
bebyggelse.

2.3.5 Byhavna – Filipstad og Akershusneset
Figur 3 viser situasjonsplanen for Filipstad, Figur 4 viser Akershusneset. Planene er fra 2010, men
er omtrent uendret fram til 2016.

Begge områdene har daglige anløp av ferje. I tillegg er det cruisetrafikk. På Filipstad er det i tillegg
sporadiske anløp av bulk og partilaster.

Nye boliger på Tjuvholmen er eksponert for støy fra lossing av salt som kan foregå på nattetid.
Klager på støy dreier seg om skipsmaskineri og nevnte lossing av salt.

Det er har også vært klager på støy fra ungdomsaktivitet som foregår i skur 13 på kaia. Dette
skuret brukes til ungdomsaktiviteter i regi av Bymiljøetaten. De som organiserer aktivitetene for
Bymiljøetaten er informert om klagene og de har skissert ulike tiltak for blant annet å isolere skuret,
og det blir lagt opp mer strøm slik at behovet for aggregat reduseres. Det er opprettet direkte
kontakt med boligdrift på Tjuvholmen.

Det er ikke boliger i direkte nærhet til Akershusneset.
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Figur 3. Situasjonsplan Filipstad (uendret fra 2010). 
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Figur 4. Situasjonsplan Akershusneset 2016. 

2.3.6 Kildedata
Tabell 2 viser total beregnet lydeffekt (avgitt støy) fra de ulike delene av havna. Fordelingen over
døgnet er beregnet på grunnlag av aktivitetsopplysninger fra havna, statistikker for kaibesøk og
tidligere støyrapporter utarbeidet for Oslo Havn. Lydeffektene er beregnet på grunnlag av detaljerte
støydata for maskinelt utstyr og arbeidsprosesser, fastsatt dels ut fra faglig skjønn, dels
erfaringsdata fra litteratur6 og andre prosjekter, bl.a. støymålinger på og rundt havneområdene.
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Tabell 2. Støyproduksjon fra Oslo Havn fordelt på område. Total avgitt lydeffekt til omgivelsene pr. dag, kveld 

og natt i et årsdøgn. Lydeffektene inkluderer både maskin- og prosesstøy.  

Total lydeffekt LWA (dB) 

Dag kl. 
07-19 

Kveld kl. 
19-23 

Natt kl. 
23-07 

Tidsmidlet per 
døgn 

Døgnveid 
(Lden) 

Viktige støykilder 

Dagens situasjon 2016 

Ormsund, Bekkelagskai og 
Kneppeskjær  

105 100 95 103 105 Asfaltverk, stykkgods, sand/grus/stein, 
div. skipstrafikk inkl. bilbåt. 

Sjursøya containerterminal  112 107 105 110 113 Containerterminal 206.000 TEU i 2016 

Oljehavn 106 106 106 106 112 Skip og pumpesystemer 

Sjursøya nord og Kongshavn 104 99 94 102 104 Betongfabrikk og andre bedrifter, kai- og 
skipstrafikk, container. 

Grønlikaia 112 106 101 109 112 Skrapjern, tomcontainere, utskiping av 
forurenset masse. 

Byhavna – Akershusneset inkl. 
ferje 

110 109 96 108 110 Ferje og cruise. Div. skipstrafikk 

Byhavna – Filipstad inkl. ferje 112 104 100 110 111 Ferje, cruise, asfaltverk, div. bedrifter 
inkl. skipstrafikk, BA- og tungtrafikk 

TEU=Twenty-feet equivalent unit. Et mål for kapasitet i containeromsetning

2.4 Beregningsmetoder og forutsetninger
Den strategiske kartleggingen er som nevnt i innledningen gjort forenklet i form av en nedskalering
av aktivitetsomfanget som lå til grunn for utredning av den framtidige og dimensjonerende
situasjonen år 2022. Bruken av Ormsund var i 2016 i en utredningsfase og det som foregikk der
hadde preg av å være midlertidig, til dels bygg- og anleggsaktivitet. Det gamle containerkrananlegget
ble først fjernet i 2017.

I den permanente situasjonen for Ormsund sikter man mot at alle grenseverdier for støy blir ivaretatt.
Beregningene vil bli supplert med mer detaljert informasjon etter hvert som planene setter seg.

Støykildene i havna er gruppert som arealkilder lokalisert til de delene av havna de hører inn
under. Hver arealkilde består av en rekke enkeltkilder med tilhørende lydeffekt og driftstid fordelt
over døgn og år. Støyskjerming som følger av vegetasjon inkluderes ikke i beregningene.

Støykildene på havneområdene er i stor grad mobile og følger ikke fastlagte traseer.
Støyreflekterende og støyskjermende elementer kan for eksempel være containerstabler og
skipsskrog. Korreksjoner for intern skjerming og refleksjon på terminalområdet inngår i
emisjonsverdiene, jf. Tabell 2.

Driftstidene i havna er estimert ut fra statistikk for skipstrafikk, kran- og havneaktivitet. I de tilfellene
der det er svært sammensatt aktivitet med mange bedrifter og ulike støykilder (gjelder Ormsund,
Bekkelagskaia, Kneppeskjær, Sjursøya nord og Kongshavn), er det forutsatt at aktivitetsnivået
sammenlignet med dag synker til 1/3 på kveld og 1/10 på natt. Inntil nærmere kunnskap foreligger
om disse kildene, er det antatt en lydeffekt 55 dB/m2 ved 100 % drift. Dette anses som en
konservativ tilnærming.

Støyen er beregnet etter gjeldende nordiske metode for ekstern industristøy7 med
beregningsprogrammet CadnaA 2017.159 med rutenettoppløsning på 10 m x 10 m.  Markflaten er
satt til 0,5 (delvis absorberende) på land- og terminalområder og 0,0 (hard, reflekterende) over sjø.
Det er benyttet digitalt kartverk med ekvidistanse 1 m levert av kommunen den 12.6.2017.
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I henhold forurensningsforskriftens kap. 5 del III skal utendørs støynivå beregnes med metoder
som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav i direktiv 2002/49/EF. ISO 9613-28 er i EU sitt
støydirektiv angitt som referansemetode for industristøy inntil en ny, felles metode er ferdig utviklet
og godkjent til bruk.

Den nordiske beregningsmetoden er benyttet i denne rapporten. Den nordiske metoden vil
gjennomgående gi høyere beregningsverdier enn ISO 9613-2. Bruk av den nordiske metoden gir
derfor økt sikkerhetsmargin i beregningene.

3 Beregnet støy

Støyen er i henhold til Forurensingsforskriften beregnet i høyde 4 m over terreng for kartleggingsåret
2016. I større høyder kan støykildene være mindre skjermet, slik at støynivået opp etter etasjene
kan være høyere enn det som vises i støysonekartene.

Støysonekartet kan ikke benyttes til beregning/vurdering av støy i utvalgte punkt inne i sonene.
Eventuell bygging av støysårbar bebyggelse inne i støysonene krever mer detaljerte
støyberegninger. Resultater fra slike beregninger vil kunne avvike fra støysonekartene, avhengig av
beregningspunktets plassering og den lokale situasjonen.

Støy fra veg, tog og bane vil også bidra i influensområdene for havnestøyen. Her vises til egne
støyutredninger fra de respektive anleggseierne.

Beregningene viser at ingen boliger får støy over kartleggingsgrensene Lden = 55 dB og
Lnight = 50 dB. Lden er dimensjonerende parameter.

Støysonekartet for år 2016 er vist i vedlegg 1 til rapporten.

Vedlegg 2 viser til sammenligning støysonekartet for 2011. Visningen er revidert slik at den lettere
kan sammenlignes direkte med situasjonen i 2016. Her må det bemerkes at kartleggingen i 2011
ikke inkluderte området Grønlia. Det er supplert med beregninger for Grønlia i 2016.

4 Beregninger sammenlignet med målinger

Beregningsresultatene er sammenlignet med støyen som er målt ved målestasjonene i
Bekkelagsskråningen og på Ormøya. Stasjonene er plassert ved den bebyggelsen som var mest
utsatt for støy fra Ormsundterminalen. I 2016 etter at containeraktivitetene på Ormsund opphørte,
sank lydnivået ved stasjonen på Ormøya fra Lden = 54,9 dB til Lden = 53,3 dB (årene 2012-2015) - en
reduksjon på 1,6 dB. I Bekkelagsskråningen gikk nivået ned fra Lden = 58,8 dB til Lden = 58,6 dB
(årene 2009-2015) - en reduksjon på bare 0,2 dB. Målingene viser at støyen fra
Ormsundterminalen utgjorde en mindre del av den fysiske1 støyen i disse områdene.

Beregningene viser at støynivået fra de samlede havneaktivitetene er redusert fra Lden = 51 dB i
2011 til Lden = 47 dB i 2016 ved begge stasjonene, en reduksjon på 4 dB.

Etter flyttingen av containerterminalen er støyen ved de to stasjonene ytterligere dominert av
annen støy enn havn. Beregnet havnestøy utgjør Lden = 47 dB. Det kan da utledes at den øvrige
støyen som kommer fra all annen aktivitet utgjør Lden = 52 dB ved stasjonen på Ormøya og Lden =
58 dB i Bekkelagsskråningen. Den fysiske støyen fra havneaktivitetene målt over døgnet er altså
underordnet den øvrige støyen ved disse målestasjonene.

1 Den faktiske lydenergien som man kan måle 
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Den øvrige støyen domineres først og fremst av vegtrafikken og dette er en annen anleggseiers 
ansvar. I tillegg kommer støy fra fly, bane og jernbane – som også er andre anleggseieres ansvar, 
støy fra byggevirksomhet, vedlikehold av bygninger og tomtearealer, samt støy fra fritidsaktivitet.  

Men havna har generelt mer innslag av nattlig aktivitet og vil dermed være lettest hørbar da. Det 
gjelder både den jevne støyen og de mer kortvarige støyhendelsene. De aller fleste av klagene 
kommer følgelig også på nattetid. Her må man også ta i betraktning at havne- og skipsstøy har et 
større potensiale for å skape støyplager enn f.eks. vanlig samferdselsstøy.   

5 Referanser

1 97830430_RIAKU01_Støysonekart Oslo Havn. Sweco Norge AS, 30.1.2012 
2 Oslo Havn KF. Støy fra havne- og anleggsvirksomhet på Grønlikaia. Oppdrag 97830430.4, 8.4.2013. Sweco Norge AS. 
3 Støymålinger i Tjuvholmen Allé ved saltlossing på Filipstad. Oppdrag 97830430, 3.2.2013. Sweco Norge AS.
4 Støy fra havnevirksomhet på Grønlikaia. Oppdatert situasjon 2015. Oppdrag 97830432, 18.9.2015. Sweco Norge AS 
5 Vedr.: Sydhavna. Støy fra båter i ankingsfelt vest for Ormøya. Notat 5544-1. KILDE Akustikk AS, 14.10.2010 
6 NoMeS versjon 4.5. inkl. databaser for støykilder. KILDE Akustikk AS, 2010 
7 Environmental noise from industrial plants. General prediction method. Lydtek. Lab, Rapport 32, Lyngby, 1982. 
8 ISO 9613-2:1995. Attenuation of sound during propagation outdoors – part 2: General method of calculation.



Beregnet Lden fra Oslo havn i år 2016.
Døgn med gjennomsnittlig aktivitetsnivå.
Beregningshøyde 4 m.  55 - 60 dBA

> 60 dBA

595000

595000

595500

595500

596000

596000

596500

596500

597000

597000

597500

597500

598000

598000

598500

598500

599000

599000

599500

599500

600000

600000
66

39
50

0

66
39

50
0

66
40

00
0

66
40

00
0

66
40

50
0

66
40

50
0

66
41

00
0

66
41

00
0

66
41

50
0

66
41

50
0

66
42

00
0

66
42

00
0

66
42

50
0

66
42

50
0



Beregnet Lden fra Oslo havn i år 2011.
Døgn med gjennomsnittlig aktivitetsnivå.
Beregningshøyde 4 m.
Merk: Støy fra området Grønlia er ikke
med i 2011-situasjonen
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Vedlegg 8 

Kontaktpersoner i prosjektgruppa - strategisk støykartlegging 2017

Institusjon Navn 

Statens vegvesen Region Øst Ratab Ul-Lissan Malik 
Bjørnar Ersvik 

Bane NOR Torbjørn Ursin 

Sporveien Laila Kristin Dokken Gundersen 

Oslo Havn Heidi Neilson 

Oppegård kommune Arild Øyen 
Eirik Kravik 

Skedsmo kommune Kirpal Singh 

Lørenskog kommune Natalia Linløkken 

Oslo kommune Hans-Ottar Verlo 
Ellen Espolin Johnson 

Bærum kommune Simen Hemstad 

Asker kommune Håvard Mageli Bøhn 

Rælingen kommune Per Willy Pedersen 
Simen Fossumstuen 
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