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FORORD 

Bane NOR SF har utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for tilsving mellom 

Rørosbanen og Solørbanen i Elverum kommune.  

Fagrapporten er utarbeidet av kvalifisert fagperson hos Asplan Viak. Resultatene fra denne og andre 

temautredninger er sammenstilt i planbeskrivelsen til reguleringsplanen og utgjør det faglige 

grunnlaget for anbefaling av løsning i reguleringsplanen. 

 

Sandvika, 12.06.2020 
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0 SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG 

 

Avgrensning av tema og metode 

Det er utredet de støymessige konsekvenser hvert traséalternativ vil ha for ny tilsving på Elverum. For 

vurdering av støy fra planlagt ny tilsving legges Klima- og Miljødepartementets T-1442/2016 - 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» til grunn, sammen med tilhørende M-128-

2014 - «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», utarbeidet av 

Miljødirektoratet. Støyberegningene er utført etter nordisk beregningsmetode for jernbanestøy. 

Det summeres antall støyfølsomme bygninger med fasade i gul og rød støysone for hvert alternativ. 

Beregnet støy er avgrenset til ny trasé for sammenligning av de ulike traséalternativene, og det er 

benyttet prognosetall for trafikken. I tillegg er det beregnet støykart for dagens jernbanesituasjon og de 

to alternativene for hele planområdet. Bygninger som planlegges innløst er ikke tatt med i 

vurderingene. 

 

Konsekvensutredning, sammenstilling av alternativer 

Dersom det ikke er utstyr som er spesielt følsomt for vibrasjoner ved bedrifter nært nytt spor, vil de to 

alternativene være tilnærmet likestilte mht. støy og vibrasjoner fra ny jernbanelinje. Gjennomført 

oppgradering til støysvake bremsesystemer på godsvogner som trafikkerer strekningen er en viktig 

forutsetning for støyresultatene. 

Alternativ 1: 

Ingen boliger vil ha støynivåer over grenseverdi LDEN 58 dB fra ny tilsving i prognosesituasjonen. 

Grunnet omlegging av trafikken, medfører alternativet en støyøkning på mer enn 3 dB som følge av 

økt trafikk sørover på Vindheiavegen ned mot ny samleveg ut til Fv 210 Vestsivegen. En bolig i 

Vindheiavegen vil i tillegg få fasade over grenseverdi LDEN 55 dB fra veitrafikkstøy som følge av økt 

trafikk. Boliger som ligger langs Fv 210 Vestsivegen vil få en støyøkning mindre enn 3 dB, og det vil 

ikke være krav til tiltaksvurdering for disse. 

Alternativ 2:  

Ingen boliger vil ha støynivåer over grenseverdi LDEN 58 dB fra ny tilsving i prognosesituasjonen. 

Medfører sannsynligvis ikke endring av vegtrafikken. 

Forslag til avbøtende tiltak 

Fordi beregnet støynivå vil ligge under grenseverdier for jernbanestøy fra ny tilsving i fremtidig 

stiuasjon, er det ikke vurdert avbøtende støytiltak for jernbanestøyen i de to alternativene.  

En bolig vil få støynivåer over grenseverdien fra vegtrafikkstøyen i alternativ 1, behov for lokale 

støytiltak vurderes i forbindelse med byggeplanfasen.  

Enkelte boliger blir i begge alternativene liggende i en avstand 25-40 meter fra nytt spor. En detaljert 

undersøkelse/kartleggende vibrasjonsmålinger anbefales tidlig i detaljplan, slik at behov for eventuelle 

vibrasjonsdempende tiltak på nytt spor kan vurderes. 
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1 TILTAKSBESKRIVELSE 

1.1 Planområdet 

Varslet planområde er markert i figuren til 

høyre. Ny tilsving skal etableres i området 

sør for Rørosbanen og vest for Solørbanen. 

Mot sør inkluderer varslet planområde 

eksisterende jernbanebru over Terningåa. 

Tilsvingen vil delvis innebære arealbeslag 

på områder som benyttes av Forsvaret ved 

Terningmoen. 

1.2 0-alternativet (dagens 
situasjon) 

Togtrafikk mellom Rørosbanen (Hamar) og 

Solørbanen går i dag via Elverum stasjon. 

Der kobles lokomotivet fra for å kobles på 

motsatt ende av toget før det kan kjøre 

videre. Denne operasjonen tar det ca. 30-40 

minutter å gjennomføre. 

Det er per i dag blandet arealbruk i 

området. Vestre del av området brukes av 

Forsvaret som skyte- og øvingsfelt. 

Skytebanene benyttes også som sivilt 

anlegg og det arrangeres landsskytterstevne 

i området ca hvert 10. år.  

Vindheiaområdet i østre del består av 

eneboligbebyggelse, nærings- og 

industribebyggelse med tilhørende veger. 

Deler av området er ubebygd areal som i stor grad er avsatt til næringsformål i gjeldende 

reguleringsplaner. Varslet planområde berører Terningåa helt i nord-vest ved Rørosbanen og i sør ved 

Myggbukta.  

 

  

Figur 1 Varslet planområde er markert med svart stiplet linje. 
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1.3 Beskrivelse av tiltaket og utredningsalternativer 

1.3.1 Tekniske krav og forutsetninger  

Normalprofil 

Ny jernbane skal planlegges for fremtidig elektrifisering. Dette gir følgende normaltverrsnitt for ny 

jernbane i prosjektet: 

 

 

Figur 2: Normaltverrsnitt for ny jernbane (tilsvingen). 

Tekniske krav 

Følgende rammebetingelser definert av Bane NOR for planlegging av tilsvingen: 

• Det skal legges til rette for nytt signalsystem (ERTMS) på strekningen 

• Minimumshastighet er 60 km/t i tilsvingen 

• Minste sporveksel er 1:12 R500, men det bør prosjekteres med 1:14R760 

• Minste sporlengde på tilsving skal ivareta en toglengde på 740 meter, TEN-T krav. 

• Det skal være samtidig innkjør på tilsvingen (minste avstand middel-middel 960m) 

• Det kan prosjekteres med dekningsgivende sporveksel (minste avstand blir da 790m) 

• Det skal planlegges for elektrifisering av strekningen 

 

Bane NORs Teknisk regelverk og prosjekteringsveileder samt relevante styringsdokumenter legges også til 

grunn for planleggingen. 
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1.3.2 Alternativ 1 

Ny jernbanetrasé (tilsving) 

Tilsvingen parallellføres med Rørosbanen fram til området ved dagens planovergang ved 

Terningmoen. Traseen går videre gjennom boligområdet Vindheia og kobles sammen med Solørbanen 

rett nord for lokalene til Sperre støperi. Tilsvingen har en kurve med radius 400 m. Lengde på ny 

tilsving er 1127 m. 

 

Figur 3. Oversiktskart for ny tilsving alternativ 1 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 

Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

 
Kulvert på Forsvarets eiendom 
Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen er lagt så langt vest at 

eksisterende og nytt spor er parallelle. Undergangen dimensjoneres for store kjøretøy med en frihøyde 

på 4,9 meter. Kulverten er planlagt med bredde (lysåpning) på 7.5 meter og lengde på ca 15 meter. 
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Figur 4 Planskilt adkomst under Rørosbanen mellom Forsvarets eiendommer på Terningmoen. Blå pil markerer perspektivet 

for 3D-illustrasjonen. 

 

Gang- og sykkelvegforbindelse i Vindheia boligområde 

Alternativet innebærer at det etableres en gang- og sykkelvegforbindelse i kulvert under tilsvingen i 

Vindheia boligområde. Forbindelsen er planlagt i Vindheiavegen som allerede er en etablert akse. 

Undergangen planlegges med universell utforming og vil ha en lengde på ca 11 m, bredde 4 m og 

høyde 3,1 m. Adkomst til boligene lengst vest på begge sider av nytt spor sikres adkomst med 

sammenkobling av gatenettet tett opp mot nytt spor.  

     

Figur 5 Illustrasjon av ny gang- og sykkelvegundergang under nytt spor i Vindheiavegen. Blå pil markerer perspektivet for 

3D-illustrasjonen. 

 

Adkomstveg til Vindheia/ bru over Solørbanen 

Bolig- og næringsarealer nord for tilsvingen vil få adkomst via eksisterende planovergang på 

Solørbanen i Vindheiavegen. For å sikre adkomst for kjørende til områdene sør for nytt spor er det 

planlagt en løsning som tar av fra Fv. 210 sør for industribebyggelsen. Vegen etableres på bru over 

Solørbanen og kobles sammen med Vindheiavegen. Denne vegen vil gi adkomst til bolig- og 

næringsområdet sør for tilsvingen, boligområdet Myggbukta og Forsvarets eiendommer inkludert 

skytebanene som også disponeres av Elverum skytterlag. 

Brua over Solørbanen er planlagt med en bredde på ca. 8,5 m. For øvrig er vegen planlagt med en 

bredde på 7 m og har en stigning på 5%. Løsningen vil avlaste planovergangen der Vindheiavegen 

krysser Solørbanen for trafikk. 
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Figur 6: Ny adkomstveg mellom Fv. 210 og Vindheiavegen sør i planområdet. Blå pil markerer perspektivet for 3D-

illustrasjonen. 
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1.3.3 Alternativ 2 

Ny jernbanetrasé 

Tilsvingen starter ca. 190 m øst for Terningåa og parallellføres først med Rørosbanen før den føres 

over Forsvarets eiendom mellom skytebanene og Rørosbanen. Videre berører traseen noe 

næringsbebyggelse og én boligeiendom vest for Vindheiavegen. Traseen er planlagt etablert sør for 

bebyggelsen til Sperre støperi og kobles sammen med Solørbanen nord for jernbanebrua over 

Terningåa. Skytelederhuset nord for skytebanene må innløses/flyttes som følge av tiltaket. Fredede 

ammunisjonshus på Forsvarets eiendom blir ikke direkte berørt. 

 

Figur 7. Oversiktskart for ny tilsving alternativ 2 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 
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Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

 
Kulvert på Forsvarets eiendom 
Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen er lagt så langt vest at 

eksisterende og nytt spor er samlet. Undergangen dimensjoneres for store kjøretøy med en 

minimumshøyde på 4,9 meter. Kulverten er planlagt med lengde på ca 16 meter. Undergangen er 

planlagt med bredde på ca 8 meter + ev. nødvendig breddeutvidelse pga krapp kurvatur. 

 

 

Figur 8 Adkomst mellom Forsvarets eiendommer med illustrasjon av konstruksjon under Rørosbanen. Blå pil markerer 

perspektivet for 3D-illustrasjonen. 

 

Adkomst i Vindheiavegen med ny forbindelse til Myggbukta 
Det er planlagt kombinert undergang for kjørende, gående og syklende under tilsvingen. Forbindelsen 

vil gi adkomst til Forsvarets eiendom med skytebaner som også disponeres av Elverum skytterlag. For 

å gi adkomst til boligområdet Myggbukta er det planlagt en ny vegforbindelse tilbake til 

Vindheiavegen nord for Terningåa. 

Veg og gang- og sykkelveg etableres med ulik stigningsgrad. Veg med 8% stigning og gang- og 

sykkelveg med 5% stigning jf. krav om universell utforming. Frihøyde for kjørende blir 4,9 m og for 

gående og syklende 3,1 m. Kulverten er planlagt med en bredde på 11 m og lengde 9 m. Det må 

etableres en midlertidig omkjøringsveg for å sikre adkomst til Myggbukta og Forsvarets eiendom. 

Tiltaket krever innløsning av enkelte bolig og næringseiendommer i området. 

  

Figur 9 Kryssing av spor i Vindheiavegen. Blå pil markerer perspektivet for 3D-illustrasjonen 
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2 OM TEMAUTREDNINGEN 

2.1 Definisjon av temaet 

Vegdirektoratets/Statens vegvesens håndbok V712 angir metodikk for å beregne konsekvenser av 

støy. Støy i bolig og ved bolig (privat uteplass) blir beregnet som en prissatt konsekvens, mens støy i 

friluftsområder og rekreasjonsområder (utenom private uteplasser) er en ikke-prissatt konsekvens som 

inngår i vurderingene for friluftsliv/by- og bygdeliv.  

2.2 Planprogrammet 

Som en del av prosessen med teknisk hovedplan og reguleringsplan med konsekvensutredning vil det 

bli gjennomført støyberegninger for de aktuelle utbyggingsalternativene. Retningslinje for behandling 

av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) vil bli lagt til grunn for beregning av støysoner og gir 

føringer for hvilke støydempende tiltak som må etableres. Resultater fra støyberegningen vil utgjøre 

en del av grunnlaget for prissatte konsekvenser og for temaet friluftsliv, by- og bygdeliv i 

konsekvensutredningen. Retningslinje T-1442 med tilhørende veileder M-128/2014 vil også bli lagt til 

grunn for vurdering av sumstøy-/flerkildeproblematikk i området. 
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3 RETNINGSLINJER OG REGELVERK 

3.1 T-1442/2016, støy fra veg og bane 

Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging, T-1442/2016, heretter kalt T-1442. LDEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-

kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for 

periodene dag, kveld og natt er slik: 

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07. 

LDEN-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig 

støybelastning over et år.  

Det bemerkes at T-1442 kun omhandler grenseverdier som er relevante for det man kaller støyfølsom 

bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og barnehager omfattes av begrepet 

støyfølsom bebyggelse. Kontorer og næringsbygg omfattes ikke av disse grenseverdiene. 

LDEN skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 meter over terreng og 

grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. Man skal imidlertid ta 

praktiske hensyn til den situasjonen man har når beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker 

man som regel å beregne støynivået i 1,5 meter høyde over bakken for å gi et mer reelt inntrykk av 

støybelastningen på bakkeplan.  

T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. 

Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer) 

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og 

etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold. 

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 3-1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen er 

innfridd, faller arealet innenfor sonen. For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke 

være behov for å ta spesielt hensyn til støy fra vegtrafikk, bane eller industri i byggesaker og det 

kreves normalt ikke særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift. 

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 

Tabell 3-1: Utsnitt fra T-1442. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå, 

lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs støy-

nivå i 

nattperioden kl. 

23 – 07 

Utendørs støynivå 

Utendørs støynivå, 

lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23 – 07 

Bane LDEN 58 dB  L5AF 75 dB LDEN 68 dB  L5AF 90 dB 

Veg LDEN 55 dB  L5AF 70 dB LDEN 65 dB  L5AF 85 dB 
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3.1.1 Flerkildestøy (sumstøy) 

Tilnærmet hele planområdet er allerede støyutsatt fra skytebanestøy fra Terningmoen skyte- og 

øvingsfelt1. I denne planfasen vil det beregnes hvilke boliger som vil få støynivåer over grenseverdi 

LDEN 58 dB for jernbanestøy fra den nye jernbanelinjen. For de boligene som vil få støynivåer over 

denne grenseverdien som følge av planen, skal det vurderes behov for støytiltak. Støytiltakene skal 

dimensjoneres for sumstøy ved at alle støybidrag av betydning inkluderes i beregningene, også 

støykilder utenfor planområdet. Vurderingen og dimensjoneringen av lokale tiltak for aktuelle boliger 

utføres normalt i detaljplan/byggeplan. 

Støy fra all jernbanetrafikk innenfor planområdet er også beregnet for å vise jernbanestøyen for hele 

planområdet og dagens situasjon. Det er gjengitt en oppsummering av hvordan retningslinje T-1442 

praktiseres i avsnitt 3.1.2. 

3.1.2 Praktisering retningslinje T-1442 

Ny jernbane vurderes som en ny støykilde og vurderes etter hovedregelen i retningslinje T-1442. Dette 

medfører at alle boliger som blir liggende med fasadestøynivå over nedre grenseverdi for gul støysone 

fra  ny støykilde skal vurderes videre for støytiltak i detaljplan-/byggeplanfasen. Støyen beregnes fra 

nye støykilder, det vil si ny jernbanelinje. Det er støy fra ny støykilde som vil utløse et eventuelt krav 

om videre vurdering av støytiltak. Ved dimensjonering av støytiltak i en senere planfase skal det tas 

hensyn til alle støykilder av betydning. 

Der planen endrer trafikkmengde på eksisterende veier, skal boliger vurderes for støytiltak dersom: 

Støyen øker ved boligen med mer enn 3 dB og boligen samtidig får et støynivå over nedre grenseverdi 

for gul støysone. 

3.2 T-1442/2016, støy i bygg- og anleggsfasen 

Kapittel 4 i T-1442/2016, Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, skal 

legges til grunn for utarbeidelse av støyprognose og vurderinger knyttet til støy i anleggsperioden. 

Generelt er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake prosesser i anleggsfasen for å unngå 

unødvendig støybelastning for naboer i området. Grenseverdiene for støy utendørs fra bygg- og 

anleggsvirksomhet er vist i Tabell 3-2 for dag og kveld skjerpes iht. Tabell 3-3 når anleggsperiodens 

lengde overstiger 6 uker.  

Iht. T-1442/2016 bør det utarbeides støyprognoser for forventet bygge- og anleggsstøy. 

Støyprognosene benyttes hovedsakelig for 3 formål: 

1. Informasjon til beboere om forventede støynivåer i bygge- og anleggsperioden. 

2. Som grunnlag for varsling, samt søknad mht. avvik fra støygrensene for bygg- og anleggsstøy 

der hvor prognosen viser at grenseverdiene ikke vil innfris. 

3. Som referanse for kontrollmålinger. 

 

 

 

 

 
1 Forsvarsbygg, «Terningmoen skyte- og øvingsfelt – Grunnlagsdokument til søknad om tillatelse til virksomhet 

etter forurensingsloven», 20. desember 2018. 
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Tabell 3-2: Støygrenser utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydnivå i dB (innfallende 

lydtrykknivå) og gjelder utenfor rom til støyfølsom bruk. Støygrensene for dag og kveld skjerpes iht. Tabell 3-3 når 

anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) 

eller søn-/ helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner 

65 dB 60 dB 45 dB 

Skole, barnehage 60 dB i brukstid 

 

Grensene er angitt som ekvivalent lydnivå i dB (innfallende lydtrykknivå) og gjelder utenfor rom til 

støyfølsom bruk. Støygrensene for dag og kveld skjerpes iht. Tabell 3-3 når anleggsperiodens lengde 

overstiger 6 uker. 

Tabell 3-3: Skjerping av grenseverdiene for langvarige arbeider. Tabellen angir skjerping av støygrensene fra Tabell 3-2 for 

drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 2-1 skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 mnd. 3 dB 

Mer enn 6 mnd. 5 dB 

3.2.1 Impulslyd og rentoner 

Dersom lyden i eller ved bygning for støyfølsom bruk inneholder tydelige innslag av impulslyd eller 

rentoner, bør støygrensene i T-1442/2016 (vist i Tabell 3-2) skjerpes med 5 dB. Skjerpingen bør gjøres 

gjeldende for driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et karakteristisk trekk ved driften. 

Eksempler på kilder med impulskarakteristikk kan være ved bruk av borerigger eller pigging. 

Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser. Et eksempel på arbeider som ikke 

omfattes av dette er sprengningsarbeider. Her gjelder egne varslings- og sikkerhetsrutiner, og dette er 

ikke vurdert i rapporten. 

3.2.2 Innendørs støygrenser 

Utendørs grenser skal som hovedregel benyttes som kriterium. I noen situasjoner hvor utendørs 

støynivå overskrides, skal uansett anbefalte innendørs støynivåer i Tabell 3-4 tilfredsstilles (selv om 

utendørs støynivå tillates overskredet). 
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Tabell 3-4: Støygrenser innendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydnivå i dB og gjelder rom 

til støyfølsom bruk. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) 

eller søn-/ helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 

overnattingsbedrifter, sykehus og 

pleieinstitusjoner  

40 dB 35 dB 30 dB 

Arbeidsplass med krav om lavt 

støynivå 

45 dB i brukstid 

 

Dersom støygrensene i Tabell 3-2 i spesielle tilfeller ikke kan overholdes, gjelder regelen om varsling, 

se T-1442/2016 for detaljer. Avvik bør bare tillates for kortvarig drift inntil 2 uker, og støygrensene 

bør ikke heves med mer enn 5 dB. 

3.2.3 Varsling av naboer m.fl. 

Både større og mindre bygg- og anleggsarbeider bør varsles til naboer m.fl. som er utsatt for vesentlig 

støybelastning. 

Varsling bør alltid omfatte følgende: 

• Oppslag ved byggeplassen, og brev/personlig informasjon til de mest berørte naboene. 

• Informasjon til større antall husstander og bruk av lokalavis kan benyttes. 

• Ved store prosjekter, for eksempel med varighet over ½ år, nattdrift eller med spesielt 

støyende aktiviteter, bør det i tillegg arrangeres informasjonsmøter for berørte beboere. 

• Ved store prosjekter bør man vurdere å opprette en egen internettside og/eller SMS-varsling 

som beboere kan abonnere på, eller hente informasjon fra, for å holde seg orientert om 

kommende støyende aktiviteter i deres område.  

Varsling bør minst inneholde: 

• Henvisning til regelverket. 

• Arbeidets art og herunder hvorfor de støyende arbeidene er nødvendige. 

• Stipulert periode for støyende aktivitet (kalenderdager). 

• Daglig arbeidstid og type aktivitet. 

• Hvem som er kontaktansvarlig (tlf. og arbeidssted). 

Det bør også framgå at man kan få innsyn i støyprognosene som er utarbeidet. I tillegg bør det 

informeres om hva som er gjort for å redusere støyen (for eksempel valg av støysvak metode/maskin, 

eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, osv.). Den ansvarlige for arbeidet skal alltid være 

tilgjengelig når arbeid pågår, og skal ha myndighet til å stanse arbeidet om nødvendig. 

3.2.4 Tidspunkt for varsling 

Offentlig informasjon om store og/eller spesielt støyende aktiviteter bør gis som en del av selve 

planleggingsprosessen, slik at berørte naboer har mulighet til å påvirke og ta sine forholdsregler. Når 

selve driften skal startes gjelder følgende: 
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• Spesielt støyende aktiviteter og arbeid på kveld eller natt bør varsles separat og minst 1 uke 

før arbeidet starter. 

• Mindre arbeider bør varsles 1-2 dager før, senest når arbeidet starter. 

• Andre støyende aktiviteter bør varsles senest 3 arbeidsdager før driftsstart. 

3.3 NS 8175:2012, innendørs støy 

Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og 

Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper". 

Kravene for boliger er gjengitt i Tabell 3-5 nedenfor og skal dokumenteres oppfylt for eksisterende 

boliger med støy over grenseverdi for gul støysone. Merk at for fritidsboliger finnes det ikke krav til 

innendørs støynivå. Inntil 5 dB avvik fra grenseverdier, tilsvarende lydklasse D, kan tillates for 

enkeltbygninger dersom det vil være uforholdsmessig kostbart, eller ikke praktisk mulig å innfri 

grenseverdiene fullt ut. 

 

Tabell 3-5: Utdrag av NS 8175:2012, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er 

minstekrav. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder 
Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23 – 07 
45 

 

3.4 NS 8176:2017, vibrasjoner 

Grenseverdier for vibrasjoner i bygg er gitt av NS 8176:2017, «Vibrasjoner og støt – Måling i 

bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse 

av virkning på mennesker». Grenseverdier for vibrasjoner er gitt for ulike klasser, se Tabell 3-6. 

Kravene i klasse C bør etterstrebes, men klasse D kan brukes der kost-nytte-forhold gjør det urimelig å 

kreve klasse C. 

 

Tabell 3-6: Utdrag NS 8176:2017, tabell 1. Vibrasjonsklasser for boliger – Høyeste grenseverdier for statistisk 

maksimalverdi av veid hastighet. 

Type brukerområde Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

Statistisk maksimalverdi av veid hastighet, vw,95 (mm/s) 0,1 0,15 0,3 0,6 
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4 METODE OG FORUTSETNINGER 

4.1 Generelt 

Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A 2020, med Nordisk metode for beregning av 

vegtrafikkstøy og jernbanestøy. Tabell 3-1 viser de viktigste beregningsforutsetninger oppsummert. 

Tabell 4-1: Viktigste beregningsforutsetinger oppsummert. 

Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442 4 meter 

Oppløsning støysoner 5 x 5 meter 

Refleksjoner 1. ordens 

Marktype 
Myk 

(absorberende) 

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger 0,21 

Lydabsorpsjonkoeffisient støyskjermer, loddrette fjellskjæringer 0,21 

 

I foreliggende rapport er det beregnet støysoner og fasadestøynivåer. Nederste beregningspunkt i 

fasade er plassert 2 meter over terreng, deretter et det plassert et beregningspunkt per meter i 

bygningens høyde. 

4.2 Trafikk jernbane 

Etter opplysninger fra Bane Nor, skal prognosesituasjonen som legges til grunn for beregningene være 

tirsdag R18+. Tirsdag er dagen i R18 med høyest trafikkvolum, til dette legges det til et godstog, samt 

et persontogpar for prognosesituasjonen. Oppsummert medfører dette følgende antall togsett per døgn: 

• HMR-ELV: 5 godstog, lengde 750 meter. 14 persontog (BM74/75), lengde 107 meter.  

• ELV-KVG: 10 godstog, lengde 750 meter. 

Trafikkvolumet som er lagt til grunn for prognosesituasjonen vil således være konservativt, da 

støyberegningene skal normalt utføres for årsdøgntrafikk som er midlet over ett år. Det er benyttet 

samme døgnfordeling som i Bane Nor sine tidligere prognoseberegninger for 2035 2. Dagens 

trafikksituasjon er hentet fra samme sted. Tilsvingen skal bidra til en økning av godsvolumer som 

kommer vestfra på Rørosbanen og skal sørover på Solørbanen, og motsatt. Alle godstog som forventes 

å benytte Rørosbanen er derfor lagt på ny tilsving, grunnlag for beregninger er gjengitt i Tabell 4-3. 

Persontog benytter eksisterende spor også etter utbyggingen. Hastighet på ny tilsving er satt til 60 

km/t.   

 

 

 

 
2 Framskrevne trafikktall 2035. Data hentet august 2019 fra «http://www.banenor.no/Om-

oss/Miljo/Miljopavirkning/Stoy/». 
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Tabell 4-2: Underlagsdata for dagens situasjon i støyberegningene. Trafikkdata er oppgitt som antall togmeter i 

døgnperiodene (dag kl. 07-19, kveld kl. 19-23, natt kl. 23-07) i årsgjennomsnitt. Sesong- og døgnvariasjoner forekommer. 

Dagens situasjon 2019 

Strekning Dag Kveld Natt Dag Kveld Natt Dag Kveld Natt 

(ROSB)  

Løten- 

Elverum 

BM92 BM93 Diesel godstog 

148 22 0 185 48 0 350 7 311 

(SOLB) 

Braskereidfoss- 

Elverum 

BM92 BM93 Diesel godstog 

- - - - - - 596 37 306 

Tabell 4-3: Underlagsdata for fremtidig situasjon i støyberegningene. Trafikkdata er oppgitt som antall togmeter i 

døgnperiodene (dag kl. 07-19, kveld kl. 19-23, natt kl. 23-07) for ukedag med høyest belastning. Sesong- og døgnvariasjoner 

forekommer. 

Prognosesituasjon etter utbygging 

 BM74/75 (lengde 106,6m) Elektrisk godstog (lengde 750m*) 

Dag  Kveld  Natt Dag Kveld Natt 

Ny Tilsving 0 0 0 1875 600 1275 

ROSB 1300 195 0 1875 600 1275 

SOLB 0 0 0 4425 1200 1875 

* maksimal lengde, vil variere. 

Bane NOR forutsetter at strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger vil være gjennomført og tatt i bruk 

fra år 2026, elektriske godstog er derfor lagt til grunn i prognosesituasjonen. I tillegg forutsetter Bane 

NOR at godsvognene på dagens godsvogner vil få dagens bremseklosser av støpejern oppgradert til 

mer støysvake komposittklosser innen samme årstall, antakeligvis tidligere. Oppgraderingen av 

bremsesystemet er oppgitt av Bane NOR til å redusere støy fra godstogene med 8 til 10 dB. I 

prognoseberegninger er det lagt til grunn en støyreduksjon på 8 dB fra godstog. 

4.3 Elektrifisert jernbane 

Det er utført en overordnet vurdering av dersom elektrifisering av jernbanen ikke gjennomføres som 

forutsatt. 

Gods diesel vil ha et noe høyere støynivå sammenlignet med elektriske godstog, rundt 1,5 dB høyere 

når man benytter data fra Nordisk beregningsmetode. Det vil si at støysoner vil strekke seg lenger ut 

fra tilsvingen enn det som er beregnet i rapporten, rundt 50% lenger. Fra ny tilsving vil det fortsatt 

ikke være boliger over grenseverdien med rivningsplanen som er forutsatt, men støysonene vil som 

nevnt få større utbredelse enn det som er beregnet i denne rapporten.  

Angående akselerasjon fra godstog som venter i tilsvingen på signal for å kjøre videre: Ved at det i 

beregningene ligger inne 60 km/t for godstog som passerer på strekningen, vil støy generert fra 

godstog som venter på signal være ivaretatt med dette. Det vil si at støy generert av tog som stanser i 

tilsvingen, for så å akselerere og kjøre videre, vil ha et lavere støynivå enn et godstog som passerer i 

60 km/t. Dette er i henhold til fastsatt metode i Bane NOR. 

Dersom ikke elektrifiseringen av jernbanen gjennomføres, vil støykartene som viser eksisterende 

jernbanelinjer bli feil, og det er sannsynligvis størst forskjell mellom elektrisk og diesel persontog. 

Elektriske persontog (Flirt BM74/75, som er benyttet i prognoseberegningene) vil ha et lavere nivå 

enn de eksisterende diesel persontog. Når det er sagt, er det støy fra kun ny jernbanelinje som vil 

utløse en eventuell tiltaksplikt her, slik at selve konklusjonen i rapporten vil ikke endres som følge av 

dette. 
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4.4 Trafikk veg 

Alternativ 2 antas ikke å endre dagens trafikkmønster av betydning. Konsekvenser som følge av 

omlagt trafikk for alternativ 1 er vurdert i eget trafikknotat3. Det er utført trafikkberegninger der nytt 

spor medfører at Vindheiavegen blir brutt, trafikktallene er gjengitt i Tabell 4-4 og Figur 4-1. Det er 

gjort et anslag på at ca. 110 kjt/døgn vil ta av sørover fra ny samleveg til skytebaner og boliger i 

Myggbukta, resten vil fortsette nordover på Vindheiavegen til industriområdet og boligfeltene. Det 

bemerkes at trafikkgrunnlaget og tungtrafikkandel på Vindheiavegen er usikkert. Eksempelvis vil en 

endring i tungtrafikkandel på +/- 10% kunne gi en endring i støynivå på ca. +1 / -1,5 dB. 

Tabell 4-4: Underlagsdata for vegtrafikk ved banealternativ 1. Tabellen gjengir trafikktall på lokalveiene der det antas 

endringen vil bli størst. 

Støykilde 

Trafikksituasjon etter utbygging 

ÅDT 

(Kjt/døgn) 
TA* (%) 

Fartsgrense 

(Km/t) 

Vindheiavegen nord for tilsving, mot Vestsivegen. 170 5 30 

Vindheievegen fra kryss til ny samleveg mot sør 110 3 30 

Vindheiavegen fra kryss til ny samleveg mot nord. 720 20 30 

Ny samlevei mellom Vindheiavegen og 

Vestsivegen. 830 20 30 

*TA er tungtrafikkandel, og angitt i prosent av ÅDT (årsdøgntrafikk). TA er her anslått basert på boliger og virksomheter i 

området, samt på tilstøtende veger. 

Tabell 4-5 viser benyttet prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet, og er beregnet ut fra 

trafikktelling på hverdag i dagens situasjon inn/ut av Vindheiavegen til Vestsivegen. Samme 

døgnfordeling er lagt til grunn for trafikken inn på ny samleveg i alternativ 1. 

Tabell 4-5: Døgnfordeling av vegtrafikk basert på trafikktelling, utsnitt fra hverdag. 

 

Trafikkregistreringer i Vestivegen viser en ÅDT på 1800 kjt/døgn i dagens situasjon, beregnede 

trafikktall etter omlegging av trafikken viser ÅDT 2600 kjt/døgn. Dette medfører en økning på ca. 

45%. Trafikken på Fv 210 på nordsiden av Vindheiavegen og på sørsiden av ny samelveg vil være 

tilnærmet den samme før og etter omlegging. 

 
3 Asplan Viak AS, «Tilsving Elverum – veg- og trafikkvurdering», dato: 06.02.2020. 

 Dag (kl. 07 – 19) Kveld (kl. 19 – 23) Natt (kl. 23 – 07) 

Døgnfordeling 

Vindheiavegen 
85 % 9 % 6 % 
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Figur 4-1: Beregnet døgntrafikk etter sporutbygging og ny samleveg (ÅDT). 

4.5 Vibrasjoner og strukturlyd 

Togpasseringer skaper vibrasjoner i grunnen. Lavfrekvente vibrasjoner oppleves som rysteleser mens 

vibrasjoner med høyere frekvenser vil kunne avstråle hva man kaller strukturstøy i et bygg. 

Grunnforhold, skinnelegeme, hastighet og togtyngde er de parametere som hovedsakelig avgjør nivåer 

på vibrasjoner og strukturlyd i bygninger nær skinnelegemet med et gitt togsett. 

Eksentrisitet og hjulgeometri er også parametere av betydning, men dette er som regel ukjente eller 

varable parametere i mange målinger og de empiriske beregningsmodeller som er utviklet har derfor 

relativt stor usikkerhet. Overgang mellom grunnen og boligens fundament er også et punkt som har 

relativt stor usikkerhet. Bygningstype og – etasje, samt reflekser fra fjell eller endrede grunnforhold 

dypere ned i grunnen vil påvirke vibrasjonsnivåer og strukturlydnivåer. 

Generelle avstandsbetraktninger fra Byggforsk4:  

 
4 Byggforsk blad 520.535 – «Vibrasjoner og strukturlyd fra jernbane», vår 2000. 
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• Strukturlyd: Først og fremst når hus og bane står på løsmasser av leire, kan man få høye 

strukturlydnivåer, pga. overføring i tørrskorpen. Sandholdig grunnforhold overfører mindre 

strukturlyd. Man kan få overskridelser av grenseverdier først og fremst ved avstand mellom 

bygning og jernbane mindre enn ca. 30 – 40 m. Står huset på fjell og jernbanen på løsmasser 

eller omvendt, kan det bli relativt høye strukturlydnivåer om avstanden er mindre enn 30 m.  

• Følbare vibrasjoner: Ved fastere grunnforhold, slik som underlag av sand, kan grenseverdien 

bli tilfredsstilt i boliger ned mot 30 m fra jernbanen. 

Undersøkelser dokumentert i geoteknisk datarapport5 utført i prosjektet, viser at grunnforholdene 

består stort sett av middels faste, sandige masser i størstedelen av sonderingsdybden. I en del av 

posisjonene er det også meget faste lag med mektighet fra under 1 m til flere meters tykkelse. Det er 

ikke dokumentert bergoverflate grunnere enn 14,6 m dybde. 

 
5 ERA Geo AS, MIP-00-A-02962 -«Røros- og Solørbanen – Tilsving Elverum, Getoteknisk datarapport», datert 

27.12.2019. 



Rørosbanen 

Tilsving Elverum  
Fagrapport støy 

 

Side: 

Dok.nr.: 

Rev: 

Dato:  

23 av 29 

MIP-00-A-02973 

02A 

12.06.2020 

 

       

 

5 RESULTATER 

Det er beregnet støysonekart for alternativene, oversikt over beregnede situasjoner er oppsummert i Tabell 

5-1. 

Tabell 5-1: Oversikt over beregnede støysonekart. 

Tegningsnr. 
Beregnings-

høyde 

Beregnings-

parameter 
Beregningssituasjon 

X001 4 meter LDEN Dagens situasjon 

X101 4 meter LDEN Fremtidig situasjon, kun ny tilsving alternativ 1 

X102 4 meter LDEN Fremtidig situasjon, alternativ 1 

X103 4 meter LDEN Fremtidig situasjon, kun ny tilsving alternativ 2 

X104 4 meter LDEN Fremtidig situasjon, alternativ 2 

 

5.1 Statistisk maksimalnivå, L5AF 

Med utgangspunkt i mest belastet ukedag i prognosesituasjonen, vil antall togpasseringer være i 

størrelseorden 2-4 i nattperioden. Grenseverdi for maksimalt støynivå utenfor soverom i nattperioden 

er gjeldende fra 10 eller flere hendelser.  

5.2 Alternativ 1 

5.2.1 Støy fra bane 

Med elektrifisert bane, sammen med at planlagte tiltak på godstogenes bremsesystemer er 

gjennomført, vil ingen boliger være berørt av støy over grenseverdi for gul støysone fra den nye 

tilsvingen. LDEN støysoner er vist i Figur 5-1. 
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Figur 5-1: Støysonekart beregnet 4 meter over terreng for alternativ 1. Boliger som ligger nærmest sporet er markert med en 

rød sirkel. 

5.2.2 Støy fra veg 

I dagens situasjon vil trafikken til industriområdet komme fra Vestsivegen og inn på Vindheiavegen i 

nord. I alternativ 1 vil Vindheiavegen stenges der ny tilsving krysser dagens veg, slik at trafikken 

inn/ut fra området på sørsiden vil være på ny ankomstveg sør for industrifeltet. Det er beregnet støy fra 

vegtrafikk for denne situasjonen, se resultater i Figur 5-2. Dette medfører en trafikkredusjon i 

Vindheiavegen på nordsiden av ny tilsving, og en økning på sørsiden. 

Med trafikkforutsetningene som er lagt til grunn i avsnitt 4.4, vil 1 bolig i Vindheiavegen få en økning 

på mer enn 3 dB og bli liggende i gul støysone fra veg (beregnet fasadestøy 57 dB, mot grenseverdi 

LDEN 55 dB). Adresseinformasjonen er listet i Kapittel 8. Resultatene medfører at boligen skal 

vurderes for støytiltak som dimensjoneres etter sumstøysituasjonen som beskrevet i avsnitt 3.1.1. 

Resterende sju boliger i Vindheiavegen vil ligge rett under grenseverdien LDEN 55 dB.  

Boligene som ligger langs Fv 210 mellom tidligere innkjøring på Vindheiavegen og den nye 

samlevegen i sør, vil oppleve en støynivåøkning som følge av trafikkøkning (fra dagens ÅDT 1800 

kjt/døgn til 2600 kjt/døgn). Man har at økning av støynivå skal være minst + 3 dB for å utløse krav om 

tiltaksvurdering for berørte boliger. Beregnet økning i støynivå vil være ca 1,5 dB, og det vil dermed 

ikke være krav til tiltaksvurdering av boliger langs Fv 210. 
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Figur 5-2: Støysonekart, vegtrafikkstøy for alternativ 1. Bolig med fasadenivå over LDEN 55 dB er markert med rød sirkel. 

5.2.3 Vibrasjoner og strukturlyd 

To boliger i Vestsivegen ved sørenden av ny tilsving, og nærmeste bolig der nytt spor krysser 

Vindheiavegen vil ligge i en avstand 30-40 meter fra spor midt, se Figur 5-1. Selv om grunnforholdene 

er gunstige mtp. redusert vibrasjonsforplantning ved togpasseringer, kan det ikke utelukkes på 

nåværende planstadium at grenseverdier kan overskrides for boliger som vil bli liggende nærmest 

sporet. En detaljert undersøkelse/kartleggende vibrasjonsmålinger anbefales tidlig i detaljplan, slik at 

eventuelle tiltaksbehov kan vurderes. Ballastmatter kan være et av de aktuelle tiltakene dersom det blir 

behov. 

5.3 Alternativ 2 

5.3.1 Støy fra bane 

Med elektrifisert bane, sammen med at planlagte tiltak på godstogenes bremsesystemer er 

gjennomført, vil ingen boliger være berørt av støy over grenseverdi for gul støysone fra den nye 

tilsvingen. LDEN støysoner er vist i Figur 5-3. 



Rørosbanen 

Tilsving Elverum  
Fagrapport støy 

 

Side: 

Dok.nr.: 

Rev: 

Dato:  

26 av 29 

MIP-00-A-02973 

02A 

12.06.2020 

 

       

 

 

 

Figur 5-3: Støysonekart beregnet 4 meter over terreng for alternativ 2. Boliger som ligger nærmest sporet i Vindheiavegen er 

markert med en rød sirkel. 

5.3.2 Vibrasjoner og strukturlyd 

Selv om grunnforholdene er gunstige mtp. redusert vibrasjonsforplantning ved togpasseringer, kan det 

ikke utelukkes på nåværende planstadium at grenseverdier kan overskrides for boliger som vil bli 

liggende nærmest sporet. Fire boliger i Vindheiavegen, se Figur 5-3, vil ligge i en avstand 25-40 meter 

fra nytt spor. En detaljert undersøkelse/kartleggende vibrasjonsmålinger anbefales tidlig i detaljplan, 

slik at eventuelle tiltaksbehov kan vurderes. Ballastmatter kan være et av de aktuelle tiltakene dersom 

det blir behov. 

Det kan også være bedrifter som blir liggende svært tett på nytt spor som har utstyr som er spesielt 

følsomt for vibrasjoner. En bedrift tett på sporet har varslet om at rystelser fra togpasseringer medfører 

at utstyr må rekalibreres/justeres som resultat av togpasseringer. Dette bør følges opp videre, og at det 

kartlegges hvilke utslag eventuelt vibrasjonsfølsomt utstyr tåler. 

5.4 Avbøtende tiltak 

Grunnet beregnet støynivå er under grenseverdier for jernbanestøy fra ny jernbanelinje, er det ikke 

vurdert avbøtende støytiltak for de to alternativene. En detaljert undersøkelse/kartleggende 

vibrasjonsmålinger anbefales tidlig i detaljplan, slik at behov for eventuelle vibrasjonsdempende tiltak 

på nytt spor kan vurderes. 

Det anses som mest hensiktsmessig at bolig som vil få støynivåer over grenseverdien fra  

vegtrafikkstøyen i alternativ 1, vurderes for lokale støytiltak.  
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6 SAMMENSTILLING AV ALTERNATIVER 

 

Med forutsetning om at det ikke er utstyr ved bedrifter nært nytt spor som er spesielt følsomt for 

vibrasjoner og som krever tiltak, vil de to alternativene være tilnærmet likestilte mht. støy og 

vibrasjoner fra ny jernbane. Gjennomført oppgradering til støysvake bremsesystemer på godsvogner 

som trafikkerer strekningen er en viktig forutsetning for støyresultatene. 

Alternativ 1: 

Ingen boliger vil ha støynivåer over grenseverdi LDEN 58 dB for jernbanestøy fra ny tilsving i 

prognosesituasjonen. 

Grunnet omlegging av trafikken, medfører alternativet en støyøkning på mer enn 3 dB som følge av 

økt trafikk sørover på Vindheiavegen ned mot ny samleveg ut til Fv 210 Vestsivegen. En bolig i 

Vindheiavegen vil i tillegg få fasade over grenseverdi LDEN 55 dB fra veitrafikkstøy som følge av økt 

trafikk. Boliger som ligger langs Fv 210 Vestsivegen vil få en støyøkning mindre enn 3 dB, og det vil 

ikke være krav til tiltaksvurdering for disse. 

Enkelte boliger vil ligge i en avstand 30-40 meter fra nytt spor. En detaljert undersøkelse/kartleggende 

vibrasjonsmålinger anbefales tidlig i detaljplan, slik at eventuelle tiltaksbehov kan vurderes.  

Alternativ 2:  

Ingen boliger vil ha støynivåer over grenseverdi LDEN 58 dB for jernbanestøy fra ny tilsving i 

prognosesituasjonen. 

Enkelte boliger vil ligge i en avstand 25-40 meter fra nytt spor. En detaljert undersøkelse/kartleggende 

vibrasjonsmålinger anbefales tidlig i detaljplan, slik at eventuelle tiltaksbehov kan vurderes.  
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7 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN 

 
Det vil være boliger i nær avstand til nytt spor i begge vurderte alternativer. Støyberegninger for 

anleggsstøy bør utføres etter at entreprenør er kontrahert, slik at utstyr og driftstider for 

anleggsarbeidet er kjent. Det bør i den sammenheng planlegges hvordan man kan unngå å overskride 

grenser i retningslinje T-1442/2016. Typiske tiltak kan for eksempel være valg av støysvak 

metode/maskin, eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, osv. Grenseverdier, rutiner for støy i 

bygg- og anleggsfasen er gjengitt i rapportens avsnitt 3.2.  
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8 KILDER, VEDLEGG OG BOLIGLISTE 

8.1 Referanseliste 

[1] Statens vegvesen. 2018. Konsekvensanalyser - veiledning. Håndbok V712. 

[2] Klima- og Miljødepartementet, desember 2016. Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging. 

[3] Miljødirektoratet, februar 2014. Veileder til retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging 

[4] Standard Norge, juni 2012. NS 8175:2012 - Lydforhold i bygninger. 

[5] Standard Norge, desember 2017. NS 8176:2017 - Vibrasjoner og støt. 

8.2 Vedleggsliste 

 

Tabell 8-1: Liste over totalt 5 vedlegg. 

Tegningsnr. 
Beregnings-

høyde 

Beregnings-

parameter 
Beregningssituasjon 

X001 4 meter LDEN Dagens situasjon 

X101 4 meter LDEN Fremtidig situasjon, kun ny tilsving alternativ 1 

X102 4 meter LDEN Fremtidig situasjon, alternativ 1 

X103 4 meter LDEN Fremtidig situasjon, kun ny tilsving alternativ 2 

X104 4 meter LDEN Fremtidig situasjon, alternativ 2 

8.3 Støyberørte boliger 

 

Tabell 8-2: Liste over berørte boliger som følge av trafikkøkning i Vindheiavegen i alternativ 1. Støynivå avrundet til 

nærmeste heltall. 

Adresse Gnr/bnr 
LDEN 

fasadenivå 
Kilde Kommentar 

Vindheiavegen 133 34/43 57 dB Vegtrafikk Stønivåøkning > +3 dB, og gul støysone 
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