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1: Sammendrag
Sammendrag
Gamlebyen i Oslo har, ifølge Bane Nors beregninger, de aller mest togstøyutsatte boli-
gene i hele Norge. Denne rapporten beregner støyen langs jernbanen gjennom Gamle-
byen og deler av Vålerenga – og sammenligner med tidligere beregninger, grenseverdi-
ene i støyregelverket og mulig helserisiko.

2: Bakgrunn

Denne rapporten gjelder hovedsakelig for dette området. Her ligger noen av Norges aller 
mest togstøyutsatte boliger

Dagens situasjon. Gamlebyen ligger helt til venstre i bildet, og delvis til venstre for bildet 
mot Oslo S. Kilde Bane Nor.

Beboere I Gamlebyen og på Vålerenga er utsatt for støy fra flere jernbanestrekninger.

Bryn–Oslo S og Brynsbakken
På strekningen mellom Bryn og Oslo S ligger flere av Norges aller mest togstøyutsatte 
boliger. Dette har følgende årsaker:

• Mange av husene, særlig i Schweigaards gate og sidegater til denne, ligger kloss 
ved jernbanen.

• De fire sporene gjennom Gamlebyen er en av Norges mest trafikkerte jernbane-
strekninger. De trafikkeres av alle tog fra Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvik-
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banen, og de fleste godstogene på Bergensbanen. De brukes av alle tog som 
skal til/fra Oslo S og til/fra Alnabruterminalen, Lillestrøm (og bortenfor) og Gjøvik. 
Normalt gjelder dette også godstogene på Bergensbanen.  Ifølge rutetabellene 1

passeres de av nærmere 700 tog i døgnet. Til dette kommer tomtog osv. Over 70 
av disse (dvs. over 10 %) passerer om natten (kl. 23–07) på en vanlig hverdag.

• Brynsbakken er blant de bratteste på norske jernbaner, med en stigning på 26 ‰ 
(Oslo S–Bryn) og 50 ‰ (km 2,85 ved Etterstad) . Dette, sammen med lavere fart 2

nærmere Oslo S, gjør at togene på vei nedover mot Oslo S må bremse. Godsto-
gene må bremse kraftig også om de ikke må redusere farten noe særlig før Oslo 
S (hvor godstog normalt ikke stopper). For dagens persontog med skivebremser 
har nebremsing sjelden stor betydning for støyen, men støyen fra godsvogner 
med bremseklosser av støpejern øker voldsomt.

• Godstog kjøres ofte om natten, når folk flest er mer følsomme for støy enn ellers. 
Dette gjenspeiler seg flere steder i dagens støyregelverk, men dette har ikke til-
bakevirkende kraft.

Godssporene Loenga–Alna og Lodalen
Disse sporene brukes av følgende tog:

• Godstog mellom Loenga/Østfoldbanen og Alnabruterminalen, Lillestrøm eller sta-
sjoner/terminaler bortenfor Lillestrøm. Disse gir støy lengst sør på Vålerenga og 
områdene rundt Geitabru i Gamlebyen. Samlet støy er ofte sterk rundt disse spo-
rene fordi godstogene ofte kjøres svært langsomt og og gir langvarig støy under 
nedbremsning.

• Andre tog til/fra jernbaneverkstedene og hensettelsesplassene i Lodalen.

Antall tog pr. døgn i 2017. Rødt snitt = tog gjennom Vålerenga og Gamlebyen. De fleste 
togene passerer de mest utsatte delene av Gamlebyen. Deler av Vålerenga og området 
rundt Geitabru får støy fra tog (mest godstog, tomtog og skiftelok) som kjøres på strek-
ningen Loenga–Lodalen/Alnabruterminalen.3

 Persontogene kjøres om Drammen.1

 https://no.wikipedia.org/wiki/Hovedbanen2

 Kilde https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/e71b740c9f5d4583aed0c193c11faec7/jernbane3 -
statistikk_2017.pdf.
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3:  Konklusjoner 

• Tidligere beregninger viser at mange boliger i Gamlebyen og på Vålerenga har 
togstøy til dels langt over dagens anbefalte grensverdier, dvs. et støynivå som 
kan medføre en betydelig helserisiko. Støyforeningens målinger bekrefter dette.

• Korrigert for plagegrad og helserisiko for støy om kvelden og natten kommer 
mesteparten av støyen fra godstogene, og særlig nattlige godstog.

• Det mest effektive tiltak for støy fra kilden (nest etter tunnelen under Gamlebyen) 
er å erstatte godsvognenes bremseklosser av støpejern med bremseklosser av 
kompositt eller andre materialer som gir min dre støy. Dette vil redusere støyen 
fra bremsende godstog, og fra godstog generelt.

• Støyen innendørs kan bringes også under dagens grenseverdier med fasadeiso-
lasjon, først og fremst med svært gode lydvinduer. Med russervinnduer kan støy-
en dempes også med åpne vinduer.4

 Russervinduer, iallfall i noen versjoner, sies også å redusere luftforurensningene i boligene. Se https://liv4 -
ingbetter.dk/russervinduet/.
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4:  Vær og føre, måleutstyr og målemetoder 
Vær og føre under befaringer og målinger,  de fleste i oktober 2022
Målingene er gjort ved oppholdsvær og temperaturer mellom +3 og +12

 
Måleutstyr og målemetode 
Målingene er utført med følgende utstyr: 
En godkjent Klasse-1-støymåler av typen Norsonic nor131, med en usikkerhet på inntil 
±1,4 dBA og en nøyaktighet på 0,1 dB. 
En godkjent Klasse-1-støymåler av typen Norsonic nor140, med en usikkerhet på inntil 
±1,4 dBA og en nøyaktighet på 0,1 dB. 
Målerne ble kalibrert før og etter hver måledag.  
 

5: Regelverket og anbefalte grenseverdier for denne 
støyen
Nøkkeltall og -begreper for å forstå støyregler og mulige helsevirkninger av støy
dBA, desibel-A, desibelskala som gjenspeiler det vi hører, og som brukes i regelverket 
for jernbanestøy. En økning på 3 dBA tilsvarer dobbelt så mye støy, og 10 dBA økning 
tilsvarer ti ganger så mye. Ørene våre oppfatter 8–10 dBA økning som en dobling.
LAeq er gjennomsnittsstøy i en tidsperiode.
LAeq24h er gjennomsnittstøy gjennom døgnet og året, dvs. den du får hvis du lar en 
støymåler måle støy i et døgn.
Lden (av Day Eventing Night), et veiet gjennomsnitt, hvor støy om kvelden (kl. 19–23) og 
natten (kl. 23–07) tillegges ekstra vekt. Lden tar altså hensyn til at folk flest er mer støy-
følsomme om natten – i noen grad også at barn trenger mer søvn enn voksne. Den be-
regnes ved at støy om kvelden og natten tillegges henholdsvis 5 og 10 dBA. Hver tog-
passering om kvelden og natten telles derfor som henholdsvis tre (egenrlig 3,16) og 10. 
LAE, støydose, samlet støy i en måleperiode. Jo lengre periode, og jo høyere gjennom-
snitt i perioden – desto høyere støydose. På den måten gir f.eks. et dobbelt togsett om-
trent dobbelt så høy støydose som et enkeltsett. LAE måles i dBA. I en måleperiode på 
ett sekund er LEA = LAeq; i ett minutt er LAE = LAeq + 17,8; for ett døgn er LAeq = LA-
eq24h = 49,4.
LAFmax, støytopp (maksverdi) i en måleperiode, f.eks. ved en togpassering. Det er sær-
lig høye støytopper som forstyrrer nattesøvnen. Støytoppen påvirkes lite av toglengden.

Generelt gjelder følgende regelverk og anbefalte grenseverdier for banestøy 
• Forurensningsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/

2004-06-01-931/*#&#x2a;) gjelder alltid, men bare støyen innendørs, og grense-
ne er temmelig slappe. 

• For støy fra utendørs kilder i oppholds- og soverom gjelder for byggverk oppført 
eller rehabilitert i 1987 eller senere støygrenser i TEK87 (byggteknisk forskrift) 
eller (siden 1997) i Norsk Standard NS 8175: Lydforhold i bygninger – lydklassifi-
sering av bygninger.  

• For støy utendørs (ved uteoppholdsarealer og fasade) finnes anbefalte grense-
verdier i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplan-
leggingen, T-1442 (https://www.regjeringen.no/contentassets/
25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf). T-1442 kom første 
gang i 2005. Oslo kommune krever at disse følges ved bygging av nye boliger, og 
Bane Nor følger dem ved bygging av nye jernbaner. Tilfredsstillende støyforhold 
ved fasade, som definert i T-1442, vil som regel også gi tilfredstillende støyforhold 
innendørs etter NS 8175. Dette er presisert i 2021-utgaven av T-1442. 

• WHO Europe har anbefalte grenser for støy ved fasade. For jernbanestøy tilsva-
rer de anbefalte grenseverdier i T-1442, 

• Oslos støyforskrift (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1974-10-09-2) gjelder 
for all slags støy. 
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Forurensningsforskriften gjelder alltid, men grensen er svært slapp 
Denne forskriften  setter følgende krav for innendørs støy, med lukkede vinduer og venti5 -
ler:  

• Hvis støyen overstuger 42 dBLAeq24, skal tiltakshaver (ansvarlig) gjøre avbøten-
de tiltak. 

• Hvis støyen er på minst 35 dBLAeq24, skal tiltakshaver (ansvarlig) beregne støy-
en. Dette gjøres gjerne med teoretiske beregninger, 

Krav til innvendig støy i TEK87 (byggteknisk forskrift 1987) og Norsk Standard NS 
8175 
Disse kravene gjelder for boliger oppført eller rehabilitert i 1987 eller senere. I 1987–97 
gjaldt grensen i TEK87. Siden 1997 gjelder grensene for til lydklasse C i Norsk Standard 
NS 8175: Lydforhold i bygninger – Lydklassifisering av bygninger. Grenser for innendørs 
støy fra alle utendørs kilder er som følger i møblerte rom med lukkede vinduer og dører, 
og åpne ventiler: 

• 30 dBLAeq24h (gjennomsnitt over døgnet og året) på oppholds- og soverom. 
Siden grensene i forurensningsforskriften gjelder med lukkede vinduer og lukkede 
ventiler, er grensene i NS 8175 14–15 dBA strengere.  6

• En maksgrense på 45 dBLp AF.max (= 45 dBLAFmax) på soverom skal ikke 
overstiges mer enn ti ganger i løpet av natten (kl. 2300–0700) som årlig 
gjennomsnitt. Denne ble innført i 1997. 

Hvis innfallende støy ved fasade ikke overstiger grensene for gul sone i T-1442, vil 
grensene i NS 8175 tilfredsstilles med normal isolasjon og korrekt monterte vinduer. 
 Denne rapporten dokumenterer hvorvidt disse grenseverdiene overstiges.*** 

Nærmere om T-1442 
T-1442 «anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød 
og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at bebyggelse med støyfølsom 
bruksformål skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny 
bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold.»  

 

Soneinndeling i T-1442. Alle tall i dBA, innfallende støy (lydtrykknivå).  

Lden = gjennomsnittsstøy hvor støy om kvelden og natten tillegges henholdsvis 5 og 10 
dBA. Dette tilsvarer at hver togpassering om kvelden og natten telles som henholdsvis 
3 (egentlig 3,16) og 10. 

L5AF = maks 5 % av støytoppene tillates å overstige oppgitte verdi med måleren innstilt 
på Fast. Gjelder ved minst 10 støytopper pr. natt. 

Forholdet Lden, LAeq og L5AF for banestøy  
Følgende gjelder: 

• Lden for banestøy skal beregnes ut fra trafikkfordeling (dag/kveld/natt) og 
togslag. 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/*#&#x2a;5

 Hos Klif (Miljødirektoratets forgjenger) har forfatteren fått opplyst at forskjellen på lukkede og åpne ventiler 6

tilsvarer 2–3 dBA.
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• I støykartene brukes normalt Lden som sonekriterium. L5AF kan bestemme 
støysone for soveromsfasade nær baner med minst ti godstogpasseringer om 
natten, eller lite trafikkerte baner med minst ti togpasseringer om natten. 

T-1442, støy fra flere kilder og SINTEFs beregningsmetode for sumstøy 
Veitrafikkstøyen er ikke kartlagt i denne rapporten, men flere uteoppholdsarealer i 
Gamlebyen vender mot gater med betydelig veitrafikkstøy. Er blir tokildespørsmålet 
aktuelt. Dette forutsetter at veitrafikkstøyen er på minst 52 dBA Lden, og at 
jernbanestøyen er på minst 55 dBA Lden. Om støy fra flere kilder sier T-1442: 

 

Retningslinjen presiserer uttrykkelig at dette bare gjelder Lden på uteoppholdsarealer, 
ikke Lden eller L5AF ved fasader. For innendørs støy ivaretas tokilderproblemet av 
NS 8175 fordi grenseverdiene gjelder for samlet støy fra utendørs kilder. 

Oslos støyforskrift 
Oslos støyforskrift sier bl.a. (§8): 
Kommunen kan også påby at støykilden avbrytes om kvelden og natten mellom visse 
klokkeslett, på søn- og helligdager og på offentlige høytidsdager. Kommunen skal i sin 
vurdering legge vekt på at støy i boligområder i den vanlige innsovningsfase mellom kl. 
23.00-01.00 såvidt mulig skal unngås.   

Hvis dette kan tas bokstavelig, må «så vidt mulig» tolkes dit hen at Bane Nor og 
togselskapene, så vidt mulig, må gjøre avbøtende tiltak mot støy mellom kl. 2300 og 
0100. 

Norsk Standard NS 8176 – Vibrasjoner og støt fra samferdsel 
NS 8176 har grenser for vibrasjoner fra samferdsel. Vibrasjoner fra tog påvirkes særlig 
av: 

• Fundamenteringen under jernbanesporene og under husene. 
• Grunnforholdene. 
• Bygningskonstruksjonen. 
• Togenes tyngde og aksellast eller boggilast. 
• Togenes hastighet. Under ellers like forhold gir høyere hastighet mer vibrasjoner. 

Grenseverdiene gjelder ikke for eldre hus eller eldre baner, men kan brukes for å vurdere 
mulig helserisiko. I så fall bør helheten vurderes: Vibrasjonene forekommer jo sammen 
med togstøyen – og ev. veitrafikkstøy for boliger som utsettes for slik støy. 
Norsk forening mot støy har ikke utstyr for å måle vibrasjoner. 
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Hvem er ansvarlig? 
Til syvende og sist ligger ansvaret for jernbanestøyen hos politikerne. Formelt er likevel 
vanligvis Bane Nor ansvarlig for banestøy. Men i tillegg gjelder følgende: 

• Togselskapet er ansvarlig hvis defekter eller feil ved toget – eller kjøring over 
fartsgrensen – gir unormal støy. 

• Støy som skyldes avvik eller andre unormale forhold (f.eks. at tog omdirigeres til 
en bane fordi en annen bane er stengt, tuting på folk i sporet, unormal 
nedbremsning pga. signal osv.) medregnes ikke i støyberegninger. Derimot skal 
tomtog medregnes hvis de kjøres regelmessig. Slike tog kjøres ofte om natten. 
Det samme gjelder støy som skyldes regelmessig nedbremsning. 

• Den som skal bygge boliger eller annen støyfølsom bebyggelse langs jernbane, 
er ansvarlig for avbøtende tiltak som gir tilfredsstillende støyforhold etter T-1442, 
NS 8175 og kommunens krav til MUA (minste uteoppholdsareal med 
tilfredsstillende støyforhold etter T-1442). 

• Ved kjøp av fast eiendom gjelder avhendingsloven. Selger har opplysningsplikt 
om støy. I tillegg har kjøper undersøkelsesplikt.  

Et eksempel
Et sted i Schweigaards gate målte vi (med lukkede vinduer og dører) følgende støy fra to 
tog mot Oslo S i samme spor:

Fysisk var støytoppen fra godstoget 18 ganger så høy. Forskjellen i støydose er større 
fordi godstoget antagelig var på ca. 500 m, mens et Type 72-tog måler 86 m. Støydosen 
var 66 ganger så høy. Nå varierer støyen fra godstog svært mye. Den avhenger av hvor-
vidt vognene er tomme eller fulle (de tyngste godsvognene veier fullastet ca. 3 ganger så 
mye pr. togmeter som personvogner), godsvognenes generelle stand, og hvorvidt togene 
bremser, Støydosen påvirkes også av toglengden, som varierer mye. Men hvis et tilsva-
rende godstog på ca. 500 m passerer om natten, bidrar den ene passeringen like mye til 
Lden som 660 passeringer av lokaltog Type 72 om dagen.7

 
LAF-
max LAE

Lokaltog Type 
72 43,5 46,8

Godstog 56,1 65,0

 Som de fleste jernbaner i Norge begrenses godstogenes lengde og tyngde av standarden på sporene og 7

traseen. Maks toglengde på Hovedbanen er 650 m, men Brynsbakken er så bratt at godstog >800 tonn 
må ha hjelpelok (se https://banenor.brage.unit.no/banenor-xmlui/bitstream/handle/11250/191248/Hove-
drapport%20?sequence=1&isAllowed=y). Godstog på 650 m vanskeliggjør også kryssing på enkelt-
sporede baner. Både Kongsvingerbanen og Hovedbanen nord for Lillestrøm er enkeltsporet. Se https://
www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/193c0a84829f4bd9ad6d822c42ddd002/kvu-hb-nord-god-
skonseptet-2.4-notat.pdf. 
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6: Tidligere beregninger og målinger 

Bane Nor har kartlagt støy for støyutsatt og støyfølsom bebyggelse (boliger, skoler, 
barnehager, sykehus osv.) langs norske jernbaner, som regel ved beregninger etter Nor-
disk beregningsmetode for jernbanestøy og målinger av støy fra ulike togslag. De forut-
setter at fasadene demper støyen med 28 dBA, slik at støyen innendørs overstiger gren-
sen i forurensningsforskriften hvis innfallende støy ved fasade overstiger 70 dBLAeq24h. 
Siden Lden tillegger kvelds- og nattestøy ekstra vekt, tilsvarer dette mer enn 70 dBA 
Lden. For veitrafikkstøy er det vanlig å regne at Lden = LAeq24h + 3 dBA. For jernbanes-
tøy må Lden beregnes ut fra støyen fra hvert tog, og fordelingen av ulike tog dag/kveld/
natt. 
 70 dBLAeq24h er godt over grensen for rød sone på 68 dBA Lden. 

Om støy fra ulike togslag, se vedlegg 1. 

Miljødirektoratets støykart 

Ifølge Miljødirektoratets støykart ligger en rekke boliger langs de fire sporene gjennom 
Gamlebyen i rød sone. Også enkelte boliger nær godssporet Loenga–Lodalen/
Alnabruterminalen ligger i rød sone. Kartet gjelder for støyen 4 m over terreng, som 
omtrent tilsvarer 2. etasje. 1. etasje er beskyttet av støyskjerm de fleste steder, mens 3. 
etasje og høyere får noe mindre støy fordi vognkassene er bredere enn skinnegangen 
og i noen grad virker som støyskjermer.
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Gamlebyen er også utsatt for veitrafikkstøy, selv om forholdene ble langt bedre etter at 
en bom i 1992 ble satt opp i Strømsveien, slik at bare busser og utrykningskjøretøy slip-
per gjennom.

7: Målesteder, målemetoder og måleresultater 
Målesteder og målemetoder 
Støyforeningen har utført orienterende målinger i en del leiligheter, og på utsatte steder 
utendørs. Støyen fra passerende tog er målt i en del leiligheter, og på åpen mark nær 
sporene. I én og samme leilighet er støyen målt gjennom åpent vindu, og bak lukket vin-
du nær mest utsatte sitteplass eller soveplass i rommet. Differansen antyder fasadeiso-
lasjonens kvalitet. Samtidig er måleresultatene vurdert opp mot tidligere beregninger – 
samt mulig helserisiko. 

Støymålinger i Gamlebyen, oktober 2022  
Boligene er angitt med en stor bokstav. Støyforeningen har den konkrete adressen.

De tre borteste kolonnene angir veiledende. Grenser i fet skrift er juridisk bindende. 
Grensene i NS 8175 med forbehold om at bygningene som ble oppgradert på 1990 tal-
let ble byggegodkjent etter Teknisk forskrift 1987. 


Bolig M1 M2 M3 M4 Gren-
se 
WHO

Grense 
NS 
8175

Støygr. 
forurens. 
forskrift

Flirt, 1, Inn M72, 1, Inn Flytog,3,Ut Gods, 2,

Inn

A  - 2.etasje

lukket vindu

47,7 LAFMax

40,3 LAeq

53,8 LAE

38,5 LAFMax

32,5 LAeq

44,4 LAE

55,3 LAFM

43,9 LAeq

55,1 LAE

54,6 LAFM

50,8 LAeq

67,0 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/45 42 LA 24h 
70 LA 24h

A  - 2.etasje

åpent vindu

70,7 LAFmax

63,7 LAeq

78,9 LAE 

82,9 LAFMax

72,7 LAeq

88,0 LAE 

83,7 LAFM

70,1 LAeq

87,9 LAE

91,3 LFAM

83,7 LAeq

97,3 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

Flirt, 3, Ut Flytog, 1, Inn 
+ Flirt nr 4,Ut

Gods, 3,Inn

Tog,spor, 
retning     

Tog,spor, 
retning       
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B - 6. etasje 
x avvik 
måleen-
het 
lukket vindu

58,1 LAI Max

44,9 LAIeq

60,0 LAIE

45,7 LAI Max

36,6 LAIeq

52 LAIE

51,5 LAIM

42,7 LAIeq

54,9 LAIE

50.7 LAIM

41,0 LAIeq

52,8 LAIE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

B - 6.etasje 
x

åpent vindu

74,5 LAIMax

67,3 LAIeq

83,1 LAIE

67,8 LAIMax

62,1 LAIeq

77,7LAIE

67.7 LAIM

62,2 LAIeq

75 LAIE

76,5 LAIM

68,8 LAIeq

83,5 LAIE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

Flytog,1, Ut T72, 3, Ut 2xFlirt,1,Ut

C - 3.etasje

lukket vindu

49,4 LAFMax

51,4 LAE

42,6 LAFMax

47,6 LAE

42,5 LAFM

50,9 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

C - 3.etasje

åpent vindu

78,8 LAFMax

89,3 LAE

76,3 LAFMax

82,3 LAE

76,5 LAFM

80,9 LAE

69,3 LAFM

78,9 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

Gods, Ut Fly, Inn Flirt, Ut 2xFlirt,Inn

Gods, Ut Gods, Ut

D -  3. eta-
sje

lukket vindu

48,3 LAFMax

41,1 LAeq

53,7 LAE

59,9 LAFmax

45,6 LAeq

56,4 LAE

40,5 LAFM

35,6 LAeq

49,2 LAE

55,7 LAFM

46,3 LAeq

63,0 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

D - 3. etasje 
åpent vindu

72,2 LAFMax

67,1 LAeq

82,5 LAE

83,0 LAFMax

69,6 LAeq

84,7 LAE

81,4 LAFM

71,9 LAeq

89,5 LAE

86,1 LAFM

82,3 LAeq

98,5 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

E - 4.etasje

lukket vindu

60,3 LAFMax

46,6 LAeq

60,4 LAE

52,1 LAFMax

44,8 LAeq

59,5 LAE

55,6 LAFM

42,0 LAeq

59,5 LAE

69,2 LAFM

55,2 LAeq

67,6 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

E - 4. etasje

åpent vindu

83,8 LFAMax

73,0 LAeq

90,8 LAE

77,7 LAFMax

73,6 LAeq

86,2 LAE

79,5 LAFM

69,4 LAeq

84,8 LAE

78,7 LAFM

70,6 LAeq

85,3 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

F - utgår

Fly, Ut 2xFlirt Ut Fly, Inn Gods,Inn

Tog,spor,  
retning       

Tog,spor,   
 retning

Tog,spor, 
retning      

Tog,spor, 
retning      

Tog,spor,   
retning

Tog,spor, 
retning       

Tog,spor, 
retning      

Tog,spor, 
retning       

Tog,spor,   
retning
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Tegnforklaring til tabeller:
Kjøreretninger: Ut - ut fra sentrum. Inn: inn til sentrum
Fly = flytog, Type 71
T72 = Lokaltog Type 72
T73 = Type 73, tidl. kalt Signatur
2x = dobbeltsett
EL18 = elektrisk lok
Tall for sor = spor, hvor spor 1 er sporet nærmest målestedet.
Alle støytall i dBA. En økning på 10 dBA tilsvarer fysisk 10 ganger så mye støy.

G- 1.etasje

lukket vindu

bak støy-
skjer

44,1 LAFMax

47,4 LAE

36,3 LAFMax

45,0 LAE

46,7 LAFM

50,8 LAE

56,0 LAFM

64,9 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

G- 1. etasje 

åpent vindu

bak støyskj.

71,6 LAFMax

74,7 LAE

73,7 LAFMax

78,9 LAE

64,1 LAFM

71,4 LAE

78,6LAFM

81,0 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

T72, Ut 2xFlirt, Inn 2xFlirt, Ut Gods

H - 2.etasje

lukket vindu

50,2 LFAMax

38,2 LAeq

48 LAE

57,3 LAFMax

43,7 LAeq

55,9 LAE

49,7 LAFM

34,9 LAeq

48,6 LAE

42,3 LAFM

36,6 LAeq

47,2 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

H-2.etasje 

åpent vindu

74,8 LFMax

64,1 LAeq

78,3 LAE

85,6 LAFMax

73,4 LAeq

89,0 LAE

84,8 LAFM

72,0 LAeq

86,8 LAE

84,2 LAFM

76,5 LAeq

87,5 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

I - utgår

M72, 1, Inn Togx2,2og3, Fly, 2, Inn M72+ Fly, 1 
og 3,I/U

J- 2.etasje

lukket vindu

42,0 LAFmax

31,5 LAeq

42,9 LAE

48,7 LAF 
max

40,4 LAeq

54,1 LAE

42,8 LAFM

37,9 LAeq

49 LAE

45,4 LAFM

36,3 LAeq

49,0 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

J-2.etasje

åpent vindu

82,4 LAFMax

70,8 LAeq

86,6 LAE

83,7 LAFMax

79,2 LAeq

96,9 LAE

81,8 LAFM

68,6 LAeq

82,5 LAE

80,7 LAFM

68,9 LAeq

86,2 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

M72 + flytog, 
ut + inn 

Gods + fly-
tog, 2,3 ut/
inn

M72, 1, 
Inn

Flytog, 4,

Ut

2x Flirt  Inn Flirt    Ut 2x Fly  Ut T72 Ut

K-2.etasje

åpent vindu

72,5 LAFMax

80,4 LAE 

64,9 LAFMax

68,2 LAE

72,7 LAFM

80,5 LAE

78,1 LAFM

78,9 LAE

58 dB/
30dB

Lden

30/32 42 LA 24h 
70 LA 24h

Tog,spor, 
retning      

Tog,spor, 
retning      

Tog,spor, 
retning       

Tog,spor,    
retning

Tog,spor,   
retning

Tog,spor,    
retning       
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Noen utendørsmålinger  - Bru ved Galgeberg, på gangvei nedenfor broen  

L5AF ved mest utsatte fasade (utenfor soverom)
En del boliger i Gamlebyen får støytopper over 75 dBLp AF.max ved en rekke togpasse-
ringer, slik at L5AF utvilsomt er over grensen for gul sone på 75 dBA. De meste utsatte 
får jevnlig støytopper over 80 dBLp AF.max også ved passeringer av persontog. Flere 
godstog, kanskje alle på de mest utsatte stedene, gir støytopper over 90 dBLp AF.max, 
som tilsvarer L5AF-grensen for rød sone. Får disse stedene minst 10 godstogpasserin-
ger pr. natt, ligger de utvilsomt i rød sone for L5AF. Med færre enn 10 godstogpasserin-
ger pr. natt får de mest utsatte stedene L5AF-støy i øvre del av gul sone.

Boliger i 1. etasje, bak støyskjerm, får naturligvis mindre støy enn de mest utsatte. 
Her ligger L5AF nær nedre grense for gul sone. Flere målinger er nødvendig for å fast-
slås dette med sikkerhet.

For nøyaktig beregning av L5AF trengs langt flere målinger og beregninger enn det 
som ligger til grunn for denne rapporten.

Lden gjør at en rekke boliger i Gamlebyen ligger i rød sone. Lden, og ikke L5AF, er di-
mensjonerende for beregninger av støysoner langs jernbanen i Gamlebyen og på Våler-
enga. Dette gjelder med forbehold for områdene rundt Geitabru, med færre togpasserin-
ger og en høy andel godstog. Disse områdene er ikke kartlagt i denne rappoprten.

Lydisolasjonens kvalitet
I sine beregninger etter forurensningsforskriften forutsetter Bane Nor at isolasjonen dem-
per støyen med 28 dBA. Støyforeningens målinger tyder på at støyen, ved aktuelle sitte-
plasser eller soveplasser, er ca. 30 dBA lavere bak lukkede vinduer og dører enn gjen-
nom åpent vindu. Dette tyder på at Bane Nors beregninger er tilnærmet riktige. Lydisola-
sjon på dette nivået er generelt middels god. Mange steder er likevel støynivået så høyt 
at isolasjonen er helt utilstrekkelig for tilfredsstillende støyforhold, både vurdert etter 
helsehensyn og etter krav som har gjeldt siden 1987 i henholds til byggteknisk forskrift av 
1987 og siden 1997 NS 8175.

På den annen side er det teknisk mulig, selv uten tiltak på jernbanen eller bedre støy-
skjerming, å fasadeisolere så godt at alle beboere får tilfredsstillende støyforhold inne 
(med lukkede vinduer og åpne ventiler) etter NS 8175..

Veitrafikkstøy
En rekke boliger i Gamlebyen og på Vålerenga har også veitrafikkstøy over grensen for 
gul – til dels også rød – sone. Denne rapporten går ikke nærmere inn på veitrafikkstøyen.

2xFlirt,1,Ut Gods,3,Ut Flytog, 1,Ut 2xFlirt,4,Inn

Galge-
berg 24.5

86,5 LAF-
Max

91,9 LAE

91,5 LAF-
Max

101,2 LAE

93,9 LAF-
Max

96,7 LAE

71,6 LAF-
Max

80,6 LAE

Galge-
berg 
12.10.

87,4 LAF-
Max

91,4 LAE

68,8 LAF-
Max

76,9 LAE

89,2 LAF-
Max

91,2 LAE

86,2 LAF-
Max

92,4 LAE

Flytog, 1 Flirt, 2, Inn Fly,1,Ut 2xFlirt,1Tog,spor,    
retning    

  

Tog,spor, 
retning    
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8: Støyplage og mulig helserisiko
At støy medfører en helserisiko, er vel dokumentert – særlig for veitrafikkstøy, fordi den 
rammer så mange at det er lett å foreta store undersøkelser. Støyutsatte bor ofte på ste-
der med dårlig luft. Helseforskningen korrigerer for andre miljøfaktorer, livsstil mm.  

WHOs grenseanbefalinger reflekterer forskning på dokumentert sammenheng mellom 
helserespons og eksponering for støydoser. Bare i fjor ble det internasjonalt presentert 
over 160 forskningsprosjekter på sammenheng mellom støy og utvikling av sykdom. I 
planleggingsmaterialet for norsk samferdsel er støyens beregnede samfunnskostnad økt 
med 3400 prosent i løpe av 5 år, fordi helsekonsekvenser nå må tas hensyn til.  

Forskningen tyder på at risikoen for enkelte former for helseskader begynner å øke alle-
rede rundt nedre grense for gul sone. Dette gjelder riktignok for veitrafikkstøy. Hvis dette 
overføres til jernbanestøy, og hvis WHOs anbefalinger for grenseverdier legges til grunn, 
kan gul sone for veitrafikkstøy (55 dBA Lden) vurderer som gul sone + 3 dBA Lden for 
jernbanestøy. 
I så fall begynner helserisikoen for jernbanestøy å øke ved 61 dBA Lden.  
Det er svært usikkert hvilket støynivå for jernbanestøy som kan begynne å medføre en 
økt helserisiko. Likevel finnes ikke den ringeste tvil om at støynivået mange steder i 
Gamlebyen og Vålerenga, hvor de mest utsatte beboerne utsettes for støy rundt 75 
og til dels over 75 dBA Lden, medfører en betydelig helserisiko. 

Mer: http://www.stoyforeningen.no/Helse-og-stoey/Situasjon-stoey-og-helse/Helseskader. 

Antydning av plagegrad for jernbanestøy, målt som innfallende støy ved fasade. Figuren 
er omgjort etter tilsvarende for veitrafikkstøy. Den er justert for jernbanestøy, da grense-
ne for gul og rød sone (gul og rød strek) er 3 dBA høyere enn for veitrafikkstøy. Lden er 
et veiet gjennomsnitt hvor støy om kvelden – og særlig om natten – tillegges ekstra vekt. 
De mest utsatte beboerne i Gamlebyen har antagelig Lden rundt 75 dBA.

9: Konklusjoner
• Tidligere beregninger viser at mange boliger i Gamlebyen og på Vålerenga har 

togstøy til dels langt over dagens anbefalte grensverdier, dvs. et støynivå som 
kan medføre en betydelig helserisiko. Støyforeningens målinger bekrefter dette.

• Generelt har 2. etasjene mest støy. På steder med støyskjerm har 1. etasje bety-
delig mindre støy enn 2. etasje, dog fortsatt over grensen for gul sone på utsatte 
steder nær sporene gjennom Gamlebyen.

• Korrigert for plagegrad og helserisiko for støy om kvelden og natten kommer 
mesteparten av støyen fra godstogene, og særlig nattlige godstog.
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• Det mest effektive tiltak for støy fra kilden (nest etter tunnelen under Gamlebyen) 
er å erstatte godsvognenes bremseklosser av støpejern med bremseklosser av 
kompositt eller andre materialer som gir mindre støy. Dette vil redusere støyen fra 
bremsende godstog, og fra godstog generelt.

• Støyen innendørs kan bringes også under dagens grenseverdier med fasadeiso-
lasjon, først og fremst med svært gode lydvinduer. Med russervinnduer kan støy-
en dempes også med åpne vinduer.8

• Flere støyskjermer har forbedringspotensial.
• Noen av persontogene som passerer Gamlebyen.nærmer seg pensjonsalderen. 

Størst gevinst pr. togpassering gir det å skifte ut togene mellom Oslo og Stock-
holm. Disse har for tiden bare fire avganger pr. dag, men avgangsfrekvensen 
planlegges økt.

 Russervinduer, iallfall i noen versjoner, sies også å redusere luftforurensningene i boligene. Se https://liv8 -
ingbetter.dk/russervinduet/.
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10: Mulige avbøtende tiltak 

Tiltak på togene 
• Bytte ut godsvognenes bremseklosser av støpejern med bremseklosser av 

kompositt eller annet materiale. Dette kan gi 10 dBA mindre støy fra godstogene. 
Gitt fordelingen av tog dag/kveld/natt kan dette redusere Lden med mer enn 
3 dBA, dvs. mer enn en halvering. I tillegg vil dette redusere faren for 
gressbranner langs sporene i tørkeperioder. 

• Installere støyskjørt på godsvogner. Forfatteren er usikker på i hvilken grad dette 
er teknisk mulig. 

• Bytte ut Stockholm-togene med mer støysvake tog. Dette kan få en viss 
betydning hvis avgangsfrekvensen økes, noe som er planlagt. 

• Erstatte dieseldrevne skiftelok med batteridrevne. Dette får antagelig størst 
betydning nær Geitabru. 

Tiltak på sporene 
• Installere støysvake sporveksler. Forfatteren er usikker på i hvilken grad dette 

allerede kan være gjort. 
• Bedre skinnesliping og/eller smøring av skinnegangen. Forfatteren er usikker på 

dagens omfang av disse tiltakene. 
• Bedre fundamentering under skinnegangen for å dempe vibrasjoner og 

struklturstøy. Forfatteren er usikker på i hvilken grad dette allerede kan være 
gjort, og tilbaket kan bli forholdsvis kostbart. 

 

Fin, liten uteplass ved Klostergata, men den kan trenge støyskjerming. Gjerdet demper 
omtrent null. 

Tiltak utenfor sporene 
• Fasadeisolasjon, først og fremst med bedre lydvinduer – ev. russervinduer, som 

gjør det mulig å redusere støyen også for åpent vindu. 
• Bedre fundamentering av bygningene, som særlig kan redusere vibrasjoner og 

strukturstøy. 
• Bedre støy- og vibrasjonsdempning i leilighetene, etter mønster av japansk 

forskning om beskyttelse mot jordskjelv. 
• Bedre støyskjerming. 

For nye og oppgraderte spor, se vedlegg 2. 
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Denne, fra Melbourne i Australia, demper mer enn en vanlig støyskjerm. Den krever likevel ingen 
kostbar tunnelbygging eller lokk. Foto Atlantica/Wkimedia Commons. 

Prognoser 
Veileder M-2061 til T-1442/21 sier følgende om prognoser: 
«Prognoser legges til grunn for å beregne støynivået fram i tid. Det anbefales å ta høyde 
for utviklingen 20 år fram i tid, eller minimum 10 år.» 
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Vedlegg 1

Støy fra ulike togslag – mindre støy med nye tog?

Gamle tog støyer gjerne mer enn nye. Type 69-lokaltog t.v. har mest histiorisk interesse 
og huskes sikkert av eldre beboere. T.h. toget til Stockholm på vei opp mot Gamlebyen. 
Dette er de mest støyende persontogene på Østlandet.

Disse togene er forholdsvis støysvake. T.v. lokaltog Type 72, som trafikkerer Hovedba-
nen til Lillestrøm. T.h. FLIRT, som brukes på en rekke ruter og finnes i flere varianter.

Flytog. T.v.. den som brukes i dag, Type 71. T.v. nytt flytog fra CAF. Det er ennå ikke satt i 
trafikk. Støynivået er ikke kjent, men forfatterens hørselsinntrykk fra prøvekjøring tyder 
på at det ikke støyer mer enn dagens flytog. 

Dagens togtyper
Gamlebyen og Vålerenga trafikkeres normalt av følgende togslag pr. oktober 2022, hvor 
opplysninger om støy gjelder under ellers like forhold:
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• Type 69 er de røde lokaltogene, som ble bygget i perioden 1970–84. De brukes 
nå bare på rute L2 Ski–Stabekk og i enkelte rushtidstog Skøyen–Moss, men ut-
gjorde lenge en vesentlig del av lydbildet også i Gamlebyen og Vålerenga. De 
trafikkerte i mange år lokalruter til bl.a. Lillestrøm, Årnes, Eidsvoll og Jaren. De 
støyer mindre enn eldre tog ved samme hastighet, men det ble iallfall delvis 
oppleveit av at akselerasjonen var langt bedre, så de passerte boligene langs lin-
jen med langt større fart. Ved nedbremsning støyet eldre persontog betydelig mer 
enn Type 69-tog og deres etterfølgere.

• Type 70 (tidl. kalt Agenda) er et motorvognsett med fire vogner som har vært 
brukt på Hovedbanen og Gjøvikbanen. De trafikkerer Østfoldbanen, vesentlig 
som rushtidstog Oslo S–Halden. Som tomtog kjøres de av og til fra Lodalen til 
Loenga eller Oslo S. Type 70 støyer mer enn nyere motorvognsett.

• Type 71, flytogene, er sølvgrå motorvognsett med fire vogner som brukes på 
Gardermobanen. Togtypen støyer mindre enn Type 69 og Type 70. Ifølge krav-
spesifikasjonene skal de støye som Type 72, men Støyforeningens målinger ty-
der på at de støyer litt mer.

• Type 72 fra AnsaldoBreda er sølvgrå og grønne motorvognsett med fire vogner. 
De brukes bare på rute L1 Lillestrøm–Asker/Spikkestad og trafikkerer Hovedba-
nen. De støyer mindre enn Type 69, som de har erstattet på Hovedbanen. Ifølge 
kravspesifikasjonene skal de støye som Type 72, men Støyforeningens målinger 
tyder på at de støyer litt mindre.

• Type 73 er regiontog som finnes i flere varianter, men ser ut som og høres som 
flytog av Type 71, med samme støynivå. De brukes bl.a. på Østfoldbanen og Sør-
landsbanen. Som tomtog kjøres de av og til fra Lodalen til Loenga eller Oslo S.

• Type 74 og 75 er regiontog- og lokaltogvariantene av FLIRT-ene. Disse togsette-
ne med fem vogner er like bortsett fra innredningen. De er kjent som og berøm-
met som støysvake, og daværende NSB fikk i 2015 Støyforeningens hederspris 
for disse togene. De brukes på Gjøvikbanen og på alle Vy-ruter på Gardermoba-
nen gjennom Gamlebyen og Vålerenga. Støyforeningens målinger tyder på at de 
støyer som Type 72 eller litt mindre.

• Lok EL18 og vogner brukes på SJ Nord-tog til Trondheim. Disse støyer mer enn 
motorvognsettene som passerer Gamlebyen og Vålerenga, men mindre enn 
Oslo–Stockholm-togene.

• Svensk materiell (lok og vogner) av litt eldre årgang brukes på ruten Oslo–Stock-
holm. Disse togene støyer til dels betydelig mer enn andre persontog som passe-
rer Gamlebyen og Vålerenga, særlig ved nedbremsning. Lydbildet og støynivået 
minner om det eldre mennesker husker fra persontogene i gamle dager. Støyen 
pr. togmeter tilsvarer antagelig persontog med eldre lok og B3-vogner.

• Godstog støyer gjerne betydelig mer enn dagens persontog, særlig ved ned-
bremsning. De mest utsatte delene av Gamlebyen og Hylla berøres av alle gods-
tog mellom Alnabruterminalen (og steder nord og øst for denne) og Drammen (og 
steder lenger sør og vest).  Deler av Vålerenga samt området rundt Geitabru får 9

støy fra godstog mellom Alnabruterminalen/Hovedbanen og Loenga/Østfoldba-
nen. Flere godstog passerer området om natten (kl. 23–07).

 Godstog fra Alnabruterminalen til Bergen kjøres Alnabanen og om Roa.9
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Støydose fra ulike togtyper, basert på målinger av Sigurd Solberg i Kilde Akustikk i 1994–
96. En økning på 10 dBA tilsvarer fysisk 10 ganger så mye støy. Ufargede kurver gjelder 
gamle persontog som nå er faset ut. Nyere persontog, særlig Type 72 og FLIRT-ene, 
støyer mindre enn disse.

Mindre støy med nye tog?
• Ifølge et EU-direktiv skal godsvognene bremseklosser av støpejern skiftes ut med 

komposittbremseklosser. Inntil videre har Norge, Sverige og Finland fått dispen-
sasjon pga. usikkerhet om bremsevirkningen i snø og kulde. Når dette skrives, er 
det derfor usikkert når støpejernbrenmseklossene blir faset ut på godstogene i 
Norge. Når så skjer, reduseres støyen betydelig, kanskje med 10 dBA,

• Nye lokaltog Type 76 er bestilt fra Alstom. Støynivået er ikke kjent, men de må 
antas å støye mindre enn Type 69-togene de er ment å erstatte. Dette vil i første 
omgang ikke påvirke togstøyen gjennom Gamlebyen og Vålerenga.

• Flytoget har bestilt nye flytog fra spanske CAF. Tekniske problemer har gjort at de 
ikke er satt i ordinær drift. Støynivået er ikke kjent.
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Nye lokaltog av typen Alstom Coradia Nordic vil ligne på dette, De skal etter planen er-
statte de gamle Type 69-togene på Østfoldbanen.
Foto: Udo Schröter, Wikimedia Commons.

1: Dieseldrevne skiftelok gir gjerne mest motorstøy. Den kan unngås hvis de får batterier. 
Skiftelok kjører sjelden langt, så batteriene behøver ikke være særlig store.
2–4: Det er særlig godstogene som holder folk våkne om natten. Bildene viser bare noen 
av togtypene og operatørene.
2: CargoNet er vårt største godsselskap.
3: EL14 er et gammelt og forholdsvis støyende lok. Ved lav fart uten nedbremsning støy-
er det ofte mer enn vognene bak.

4: Godstog på vei fra Sjursøya til Gardermoen. Dette kjøres på godssporene sør for Vå-
lerenga og gir støy ved Geitabru og lengst sør på Vålerenga, mens de mest utsatte boli-
gene i Gamlebyen går fri.
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Relativ støy, beregnet som støydose pr. 100 m tog. Tabellen er fra 1999, med tog som 
fantes eller var i bestilling på den tiden. FLIRT-ene støyer omtrent som lokaltog Type 72 
Støyforeningens målinger tyder på at mange godstog ikke støyer vesentlig mindre enn 
de gjorde i 1999. Tabellen gjelder ikke for nedbremsning, hvor forskjellen er større enn 
angitt i tabellen.

Støyberegninger etter T-1442 og NS 8175 gjelder for normale forhold
Støyberegningene gjelder ikke for følgende avvik:

• Tog som omdirigeres eller innstilles pga. vedlikehold, signalfeil eller av andre år-
saker.

• Tuting (bruk av togtyfon) fordi en lokfører oppdager folk eller dyr i sporet. Mellom 
Oslo og Ski finnes ingen usikrede planoverganger eller andre tutesteder.

Støy ved vedlikeholds- og anleggsarbeider regnes som bygge- og anleggsstøy, ikke som 
togstøy. Bane Nor er ansvarlige for at beboere langs linjene får tilfredsstillende støyfor-
hold etter T-1442.

Anslått virkning av støyskjerm 
Beregningene nedenfor gjelder for veitrafikkstøy. Jernbanestøy dempes minst like godt. 
Mesteparten av denne støyen skyldes som regel kontakten hjul/skinnegang, men ved lav 
fart uten nedbremsning kan motorstøy dominere, særlig fra diesellok. En støyskjerm vil 
dempe hjul/skinnestøyen mer enn motorstøyen fordi støykilden ligger lavere slik at den 
effektive høyden (høyden over den som er nødvendig for å skjule kilden) blir større. I til-
legg er skinneskrik og bremsehvin mer høyfrekvent, og høyfrekvent lyd dempes mer enn 
lavfrekvent. 
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Virkninger av støyskjerm. Beregningene er gjort for veitrafikkstøy, men jernbanestøy 
dempes minst like mye – kurveskrik og bremsehvin faktisk mer, fordi slik støy er høyfre-
kvent. En dempning på 10 og 13 dBA tilsvarer at henholdsvis 90 og 95 % av støyen blir 
borte, mens en dempning på 8–10 dBA oppfattes som en halvering. Effektiv høyde, He 
= høyden over det som er nødvendig for å fjerne sikten til støykilden. I flatt terreng kan 
en 180 cm høy støyskjerm hjelpe mye på en uteplass, hvor en voksen, stående person 
har ørene ca. 150 cm over bakken – men hjelper knapt i høyde med 2. etasje, typisk ca. 
4 m over bakken. Materialvalget har liten betydning for dempevirkningen, men glatte ma-
terialer gir refleksjoner på motsatt side. Etter http://www.tiltakskatalog.no/e-1-1.htm.

Vedlegg 2: Nye og oppgraderte spor 
Oppgradering av Kongsvingerbanen 
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Ved å overføre godstog mellom Sverige/kontinentet og Alnabruterminalen fra 
Østfoldbanen til Kongsvingerbanen unngås en del støyende godstog som nå plager 
områdene nær godssporet Loenga–Alnabruterminalen. Dette gjelder særlig områdene 
rundt Geitabru og lengst sør på Vålerenga. Teknisk unngås også de beryktede 
Brynsbakken og Tistedalsbakken.  10

 Aktuelle tiltak i overskuelig fremtid er først og fremst lengre kryssinngsspor.   11

 
Bryndiagonalen i blått. Kartet viser én av flere mulige traseer. Rød stiplet linje = Follobanen. Kilde: 
Wikipedia. 

Nye eller oppgraderte spor 
• Starte en lokaltogpendel på Alnabanen, f.eks. Kjlelsås–Lillestrøm. Dermed 

unngås noe unødvendig lokaltrafikk (dvs. passasjerer som nå må bytte tog for å 
komme fra Kjelsås til Alna, Grorud, Lillestrøm osv.) mellom Oslo S og Alna. Dette 
vil også avlaste Oslo S og kanskje gjøre stasjonen mindre fristende som 
terrormål. 

• Starte en lokaltogpendel på godssporene mellom Østfoldbanen og 
Alnabrukterminalen, f.eks. Ski–Lillestrøm. Dette vil også avlaste Oslo S og 
kanskje gjøre stasjonen mindre fristende som terrormål. 

• Bygge en S-banelinje Grorud–Alna–Økern–Sinsen–Bislett–Nationaltheatret–Oslo 
S, som foreslått i KVU Oslo-navnet. Den vil avlaste sporene gjennom Gamlebyen 
og Vålerenga. 

• Bryndiagonalen, en godsforbindelse mellom Østfoldbanen og ev. Follobanen og 
Alnabrutermnialen, vil avlaste Vålerenga og Geitabru-området for støy fra en del 
godstog. Også beboere langs deler av Østfoldbanen slipper en del godstogstøy- 
Godstogene fra Østfoldbanen slipper også Brynsbakken.  12

 Bakke like sør for Halden stasjon på Østfoldbanen. Også Tistedalsbakken er så bratt den den krever 10

hjelpelok for godstog >800 tonn. Den er dessuten kurverik.

 Og tilsving på Kongsvinger mot nord, til bl.a. Norsenga tømmerterminal. Se også Konseptvalgutredning 11

(KVU) Kongsvingerbanen Transportkorridoren Lillestrøm - Kongsvinger – riksgrensen, https://www.jern-
banedirektoratet.no/kvu-kongsvingerbanen og KS1-rapport for KVU Kongsvingerbanen; https://www.jern-
banedirektoratet.no/no/aktualiteter/2021/ks1-rapport-for-kvu-kongsvingerbanen/.

 Se f.eks. https://no.wikipedia.org/wiki/Bryndiagonalen.12
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• Tunnel gjennom Gamlebyen. Denne ble vedtatt av Stortinget i 1995, men 
vedtaket ble omgjort i 1997. Etter forfatterens skjønn må den sees i sammenheng 
med at samferdselsministeren har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede 
nye rikstunnel Oslo S–Skøyen. 

 
En S-bane over Økern–Bislett–Nationaltheatret kan avlaste sporene gjennom Gamlebyen og 
Vålerenga. 
Kilde KVU Oslo-navnet – fra nav til nettverk. 
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Vedlegg 3: Forkortelser og forklaringer

dB = desibel, mål for lydtrykknivå (støynivå). En økning på 10 dB tilsvarer ti ganger så 
høyt lydtrykknivå, mens 3 dB økning tilsvarer en dobling. Ørene våre oppfatter 3 dB øk-
ning som en liten økning (derfor har vi ofte vanskelig for å høre om det kommer én eller 
to biler bak oss når vi sykler), og 8–10 dB mer omtrent som en fordobling. 
dBA, desibel-A, en dB-skala som legger størst vekt på de frekvensene vi hører best, ca. 
500 Hz–4 kHz. Den brukes de fleste steder i regelverket. 
dBC, desibel-C, en dB-skala som legger like stor vekt på alle hørbare frekvenser, bort-
sett fra at de aller laveste og de aller høyeste tillegges mindre vekt. Grenseverdier i dBC 
finnes bare for innendørs støy fra musikkanlegg og (i Norsk Standard NS 8175:2008) fra 
tekniske installasjoner, samt spissbelastninger for støy på arbeidsplassen.  
dBC-dBA, en differanse som gjerne sier noe om frekvensfordelingen. Er differansen stor, 
f.eks. 20, domineres støyen gjerne av lavfrekvent lyd. Ved veitrafikkstøy gjelder dette 
mest støy fra store lastebiler, særlig ved tomgangskjøring – og innendørs, fjern støy. Det-
te er ellers mer typisk for støy fra tekniske installasjoner, f.eks. ventilasjonsanlegg – samt 
støy fra musikkanlegg. For øvrig kan opplysninger om dBC-nivået og dBC–dBA-differan-
sen ha interesse fordi de sier noe om den fysiske styrken til den lavfrekvente støyen. 
Hz, Hertz, svingninger/sekund, mål for frekvens. Mennesker med normal hørsel hører 
frekvensene 16–16 000 Hz, men evnen til å høre høye frekvenser avtar med alderen. 
Lavere frekvenser enn 20 Hz kalles infralyd. De føles ofte som vibrasjoner eller rystel-
ser, selv om de sjelden er hørbare. Veitrafikkstøy, særlig fra lastebiler, gir en del infralyd. 
Infralyd kan være ytterst plagsomt, men er ikke uttrykkelig nevnt i norsk støyregelverk. 
kHz, kilohertz = 1000 Hz; 16 000 Hz = 16 kHz 
LAeq eller LAekv, gjennomsnittsstøy over døgnet i dBA. 
Lp,AF,max = LAFmax, maksimal støy (støytopp) som registreres i en periode med 
støymåler innstilt på Fast (1/8 s). 
Lp,AF,mx,95 = L5AF , grenseverdi som maks 5 % av støytoppene (Lp,A,Fmax = LAF-
max) tillates å overskride i en periode, i regelverket for en del typer støy om natten (kl. 
23–07). 
Lden (av Day Evening Night), veiet gjennomsnitt i dBA over døgnet hvor støy om kvel-
den (kl. 19–23) og natten (kl. 23–07) tillegges henholdsvis 5 og 10 dBA. Lden brukes i 
regelverket for utendørs støy ved fasade fra veitrafikk, jernbaner, flytrafikk, motorsports-
aktiviteter og skyting. 
Forholdet Lden – LAeq er som følger: 
Hvis støyen er jevnt fordelt over døgnet, er Lden = LAeq + 6,6 dBA 
Hvis andelen trafikk om kvelden og natten til sammen er på 10–25 % av døgntrafikken, 
kan Lden settes = LpAeq24h + 3 dBA . 13

For en støykilde uten aktiviteten om natten er Lden = LAeq. 
Logaritmisk midling, metode for beregning av gjennomsittsstøy etter målinger i flere 
perioder. dB-skalaen er slik at en økning på 3 dB tilsvarer dobbelt så mye støy, og en 
økning på 10 dB tilsvarer ti ganger så mye. Hvis to målinger over like lange måleperioder 
viser f.eks. 50 og 60 dBA, vil aritmetisk midling gi et gjennomsnitt på 55 dBA. Men gjen-
nomsnittsstøyen i de to periodene må bli (1 + 10)/2, dvs. 5,5 ganger så mye støy som 50 
dBA. Det tilsvarer 7,4 dBA mer, dvs. 57,4 dBA, beregnet med logaritmisk midling. 
RC-kurve (av Room Criteria, kriterier for romakustikk), kurve som trekkes gjennom et 
frekvensdiagram for å beregne hvorvidt støyen har forstyrrende elementer. I regelverket 
gjelder den for støy fra tekniske installasjoner. En nøytral RC-kurve lages ved at gjen-
nomsnittet av målt støy i frekvenspområdene 500, 1000 og 2000 Hz trekkes med ut-
gangspunkt i 1000 Hz-båndet og avtar med 5 dB for hver dobling av frekvensen. Hvis 
deler av den virkelige RC-kurven hever seg minst 5 dB over den nøytrale, betyr det et 
sterkt innslag av støy innen et bestemt frekvensområde, og støyen oppfattes gjerne som 
mer plagsom enn dBA-verdiene alene tyder på. 

 5.1.4, merknad i NS 8174-2:2007, Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Del 2: Forenklet meto13 -
de.
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Rentone, lyd hvor én tone (frekvens) dominerer – f.eks. en enstrøken A, som har en fre-
kvens på 440 Hz. Støy er ofte ekstra sjenerende hvis den har rentonekarakter. Støymåle-
re med frekvensanalyse kan brukes til å dokumentere evt. rentone. 
Støydose (lyddose), samlet mengde støy (lyd) i løpet av en periode = gjennomsnittsstøy 
x antall sekunder. Støydoser angis gjerne i dBA (LAE) eller dBC (LCE). I en periode på 
ett sekund er støydosen = gjennomsnittsstøyen (LAeq). Hvis gjennomsnittsstøy og pe-
riode er kjent, er det lett å regne ut støydosen. Den blir også oppgitt på mange støymåle-
re. 
Et døgn består av 86 400 sekunder, og gjennomsnitt over døgnet = støydose – 49,4 (10 
x logaritmen til 86 400 = 49,4). 
Faregrensen for hørselsskader er angitt til 85 dA LAeq8h, gjennomsnitt på en åttetimers 
arbeidsdag. Støydosen (28 800 sekunder) = (85 + 44,6) dBA = 129,6 dBA 
For å kartlegge støy i arbeidslivet brukes ofte et dosimeter, som de ansatte har f.eks. 
rundt halsen. Men alle vanlige støymålere kan brukes. 
Støymålere kan godkjennes etter standarden IEC 61672, med bl.a. krav til nøyaktighet 
og maksgrenser for avvik. For Klasse-1- og Klasse-2-støymålere er maksgrensene for 
avvik henholdsvis ±1,4 og ±1,9 dBA. Se https://www.cirrusresearch.co.uk/blog/2012/07/
iec-61672-a-standard-for-sound-level-meters-in-three-parts/. 
Støysone, område med støynivå mellom en øvre og en nedre grense. Når regelverket 
påbyr eller anbefaler at det lages et støykart (støysonekart), inneholder dette som mini-
mum rød, gul og hvit (eller grønn) støysone. På noen støykart er gul sone inndelt i gul og 
oransje sone; rød sone i rød, fiolett, blå og ultramarin sone. Formelt finnes ikke denne 
inndelingen i regelverket, men fasader i fiolett sone og det som verre er, har med stor 
sannsynlighet så sterk innendørs støy at tiltak skal gjennomføres uansett. 
Tiltakshaver, ansvarlig for å gjøre støydempende tiltak hvis slike er påkrevd – i dette 
tilfelle selger av huset. 
ÅDT, årsdøgntrafikk, gjennomsnittlig antall motorkjøretøy pr. døgn. 
ÅDT-faktor, forholdet mellom trafikkmengde i en måleperiode og forventet trafikkmengde 
etter oppgitt ÅDT. Ved Norsk forening mot støys målinger av veitrafikkstøy telles normalt 
lette og tunge kjøretøy i måleperioden. Både ÅDT og trafikken i måleperiodene omreg-
nes så til PBE (personbilenheter). I tråd med Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy 
settes så støyen fra hvert tunge kjøretøy lik støyen fra 7 lette biler.

Vedlegg 3: Kilder 

• Jernbanestatistikk: https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/
e71b740c9f5d4583aed0c193c11faec7/jernbanestatistikk_2017.pdf

• Jernbaneverket 1999: Støy fra jernbanevirksomhet, https://banenor.brage.unit.no/
banenor-xmlui/handle/11250/155436.

• Norske tog 2020: Langtidsplan for toganskaffelse – innspill fra Norske tog, https://
www.norsketog.no/assets/files/200526-Langtidsplan-innspill-NT.pdf.

• Norsk Standard NS 8175: 2019. Lydforhold i bygninger – Lydklassifisering av 
bygninger. Inneholder maksgrenser innendørs for en del typer støy, og minste-
krav til lydisolasjon. Må kjøpes fra Standard Norge (www.standard.no). Medlem-
mer av Norsk forening mot støy kan etter avtale komme og lese i foreningens ek-
semplar.

• Norsk Standard NS 8176: Vibrasjoner og støt fra samferdsel. Må kjøpes fra Stan-
dard Norge (www.standard.no).

• Notat om jernbanestøy av Pål Jensen, seniorrådgiver i Norsk forening mot støy. 
Medlemmer kan bestille notatet gratis fra Norsk forening mot støy.

• Om fasadeisolering: https://no.wikipedia.org/wiki/Fasadeisolering; https://vegve-
sen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/196120.

• Om bymiløjø generelt, med eksempler fra Oslo øst: Veger til et bedre bymiljø. 
Transportøkonomisk institutt (TØI), mai 2006, http://www.toi.no/getfile.php/mmar-
kiv/Veger_til_bedre.pdf.
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• Om Kongsvingerbanen: https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/
193c0a84829f4bd9ad6d822c42ddd002/kvu-hb-nord-godskonseptet-2.4-no-
tat.pdfN https://banenor.brage.unit.no/banenor-xmlui/bitstream/handle/
11250/191248/Hovedrapport%20?sequence=1&isAllowed=y; Konseptvalgutred-
ning (KVU) Kongsvingerbanen Transportkorridoren Lillestrøm - Kongsvinger – 
riksgrensen, https://www.jernbanedirektoratet.no/kvu-kongsvingerbanen og KS1-
rapport for KVU Kongsvingerbanen; https://www.jernbanedirektoratet.no/no/ak-
tualiteter/2021/ks1-rapport-for-kvu-kongsvingerbanen/

• Om russervinduer: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/
2017/05/978-87-93529-98-4.pdf, https://www.koteng.no/multimedia/3931/11.-
Stoy.pdf, https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/4806449/Dis-
pensasjon-gjelder-bruk-av-byggetekniske-vinduslosning-ved-60-av-300-boenhe-
ter, https://livingbetter.dk/russervinduet/ og https://www.tu.no/artikler/det-bygges-
slik-at-stadig-flere-blir-plaget-av-stoy-til-tross-for-at-retningslinjene-er-fulgt/
382118,

• Om togstøy generelt: https://www.gub.uy/ministerio-transporte-obras-publicas/
sites/ministerio-transporte-obras-publicas/files/2021-01/
Railway%20noise%20and%20vibrations%20study_20171023.pdf. https://uic.org/
IMG/pdf/railway_noise_in_europe_2016_final.pdf. 

• T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplan-
leggingen. https://www.regjeringen.no/contentassets/
7d2793f6d8254e4b9cc2c4f33592657f/t-1442-2021.pdf. 

• Veileder M-128 til T-1442. Trukket tilbake, men inneholder mye nyttig info om 
mange slags støy, også togstøy. Medlemmer kan bestille M128 gratis fra Norsk 
forening mot støy.
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