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Forord 
 

Samlet handlingsplan mot støy 2013-2018, for Fredrikstad og Sarpsborg kommune, er utarbeidet 
som en del av strategisk støykartlegging for byområde Fredrikstad-Sarpsborg.  
 
Strategisk kartlegging av støy er lovpålagt gjennom forurensningsforskriften, og omfatter 
utendørs støynivå fra veier, jernbane, havnevirksomhet og industri. Kartleggingen er gjennomført 
og ble rapportert til Fylkesmannen i Østfold i juni 2012. Handlingsplan mot støy, er en oppfølging 
av kartleggingen. Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og redusere skadelige 
virkninger av støyeksponering. Handlingsplanen omfatter tiltak mot støy fra veier, jernbane og 
havn. Industristøy blir ivaretatt av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Handlingsplanen 
inneholder også tiltak for å bevare og utvikle stille områder. 
 
Handlingsplanen skal behandles politisk i begge kommuner.  Vedtatt handlingsplan rapporteres til 
forurensningsmyndigheten Fylkesmannen i Østfold innen gitte frister. Fylkesmannen rapporterer 
videre til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Klif skal rapportere dataene til EU innen 
utgangen av 2013. 
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1 Bakgrunn 

Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy fastsetter bestemmelser om støy for eksisterende 
virksomhet i Norge. Forskriften er todelt og inneholder bestemmelser om: 
 

 Innendørs støy - kartlegging og tiltaksgrenser  

 Strategisk støykartlegging og handlingsplaner 
 
Bestemmelsene om strategisk støykartlegging var nytt i norsk lovgivning 1.1.2005 etter at EUs 
rammedirektiv for støy, direktiv 2002/49/EC, ble implementert. Bestemmelsene gjelder i 
prinsippet all luftbåren støy som mennesker utsettes for, med unntak av støy fra private 
husholdninger (”nabostøy”), støy på arbeidsplassen, støy inne i transportmidler eller støy som 
følge av militær aktivitet i militære områder. 
 
Bestemmelsene om strategisk støykartlegging omfatter større støykilder som veier, jernbaner, 
flyplasser, havner og industri. Kartleggingsplikten er begrenset til å gjelde større byområder i 
Norge. Det er til sammen fem byområder som er omfattet av bestemmelsene. Disse er 
henholdsvis Osloregionen, Bergen, Trondheim, Stavangerregionen og Fredrikstad-Sarpsborg.   
 
Hensikten med bestemmelsene om strategisk støykartlegging er å unngå, forebygge og begrense 
skadelige virkninger av støyeksponering gjennom kartlegging av støy og utarbeidelse av 
handlingsplaner mot støy. 
 
Strategisk støykartlegging består av to deler: 
 

 Del 1-støykartlegging med frist 30.06.2012. 

 Del 2-utarbeidelse av handlingsplan mot støy med frist 30.06.2013 
 
Del 1-støykartleggingen er gjennomført og gitt i egen rapport «Strategisk støykartlegging 
Byområde Fredrikstad-Sarpsborg», av 29.06.2012 [1]. Støykartleggingen skal følges opp med en 

handlingsplan mot støy. Handlingsplanen skal gjelde for hele byområdet og omfatte støytiltak fra 
vei, jernbane og havn. Det er et krav om at handlingsplanen, i tillegg til tiltak mot støy, skal 
omfatte tiltak rettet mot å bevare stille områder.  
Anleggseiere er selv ansvarlige for utarbeidelse av handlingsplan for sine anlegg. Det vil si at  
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplan mot støy for 
kommunale veier, Statens vegvesen region Øst og Østfold fylkeskommune for riks- og 
fylkesveiene, Jernbaneverket for jernbanetraseer og havneeiere for deres havn.  
 
Fredrikstad kommune er, som den kommunen med flest innbyggere, ansvarlig for å koordinere 
og sammenstille de enkelte handlingsplanene til en samlet handlingsplan for byområde 
Fredrikstad-Sarpsborg. 
 
Støykartleggingen og handlingsplan mot støy 2013-2018, skal revideres hvert femte år, neste 
gang i 2018. 
 

1.1 Organisering av arbeidet  

For å møte de krav og anbefalinger som er gitt i forurensningsforskriftens kapittel 5, ble det 
høsten 2011 opprettet ett samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. 

 

I Fredrikstad kommune er det Regulering og teknisk drift, som er anleggseier av det kommunale 
veinettet. Enhet kommunalteknikk er anleggseier av det kommunale veinettet i Sarpsborg 
kommune.   
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Ansvarlig for kommunenes oppgaver knyttet til byområdet, er lagt til Seksjon miljø og 
samfunnsutvikling i Fredrikstad, tilsvarende ansvar ligger på Enhet plan og samfunnsutvikling i 
Sarpsborg. 

 

Det ble etablert en styringsgruppe hvor ledere av virksomheter/kommuneområder, som ble berørt 
av støyarbeidet, var representert. Styringsgruppen sikret forankring av samarbeidsprosjektet opp 
mot kommunenes øvrige ledelse.  

 

Navn Kommuneområde/virksomhet Kommune 

Ole Petter Finess Seksjon for miljø og samfunnsutvikling Fredrikstad 

Roy H. Jakobsen Regulering og teknisk drift Fredrikstad 

Lasse Holmen Kommuneområde teknisk Sarpsborg 

Sigmund Vister Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur Sarpsborg 

Tabell 1. Oversikt over medlemmer av felles kommunal styringsgruppe 

 
I hver kommune ble det i tillegg etablert en prosjektgruppe med deltagere fra ulike 
avdelinger/enheter. Det er prosjektgruppene som har stått for gjennomføringen av 
samarbeidsprosjektet i kommunene. Brekke og Strand Akustikk AS ved Atle Stensland, har vært 
kommunenes konsulent i dette arbeidet. 
 

Navn Virksomhet/avdeling 

Christine Rosenvinge  
(prosjektleder) 

Seksjon for miljø og samfunnsutvikling, avd. Miljø og landbruk 

Steinar Haugsten Seksjon for miljø og samfunnsutvikling, avd. Miljø og landbruk 

Gunnar Holme  Seksjon miljø og samfunnsutvikling, avd. By- og næringsutvikling 

Ivar Grønli  Regulering og teknisk drift, avd. Regulering og byggesak  

Lars Øyvind Nilsen Regulering og teknisk drift, avd. Park, vei, vann og avløp (PVVA)  

Tor-Aage Solberg Seksjon miljø og samfunnsutvikling, avd. Geomatikk 

Tabell 2: Oversikt over medlemmer av prosjektgruppen i Fredrikstad 

 

Navn Kommuneområde/virksomhet 

Charlotte Iversen  
(prosjektansvarlig i Sarpsborg) 

Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur, enhet plan og samfunnsutvikling  

Hege Hornnæs Kommuneområde samfunn, økonomi og kultur, enhet plan og samfunnsutvikling  

Liv-Torill Osland Lunde Kommuneområde helse og sosial, enhet helse 

Arild Oskar Karlsen Kommuneområde teknisk, enhet kommunal teknikk 

Espen Danevad  Kommuneområde teknisk, team kart og geodata 

Tabell 3: Oversikt over medlemmer av prosjektgruppen i Sarpsborg 
 

Fredrikstad kommune har som den kommunen med flest innbyggere, hatt ansvaret med å 
koordinere og sammenstille resultater av den strategiske støykartleggingen fra alle anleggseiere, 
samt å koordinere og sammenstille deres handlingsplaner til en samlet handlingsplan mot støy. I 
tillegg har Fredrikstad kommune en sentral rolle i offentliggjøringen av disse slik at 
støybelastningen fra flere kilder sees i sammenheng. I tabell 4 fremgår en liste over 
støykildeeiere som har vært deltagere i samarbeidsprosjektet. 
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Støykilde Anleggseier 

Kommunal vei Fredrikstad kommune 

Kommunal vei Sarpsborg kommune 

Riks- og fylkesvei Statens Vegvesen region Øst 

Østfoldbanen  Jernbaneverket 

Havn Øra Industripark 

Tabell 4: Oversikt over samarbeidsprosjektets deltakere 
 

 

1.2 Oppfølging og evaluering 

Gjennomføring av tiltak i foreliggende handlingsplan, skal bli fulgt opp med en årlig rapportering 
fra kildeeierne (frist 31.12) til prosjektleder for «støyprosjekt for byområde Fredrikstad-
Sarpsborg». Rapporten skal redegjøre for status og fremdrift over tiltak og oppgaver, samt en 
evaluering av det arbeid som er gjort. En prosedyre skal utarbeides for å sikre en god 
gjennomføring av dette.  

 

 

2 Del 1 - Strategisk støykartlegging–resultater for byområdet 

I rapport «Strategisk støykartlegging Byområdet Fredrikstad-Sarpsborg» [1], fremgår resultatene 

fra kartlegging av utendørs støynivå fra vei, jernbane og havn. Kort oppsummert viser 
kartleggingen følgende resultater samlet for byområdet: 
 

 Over 40 000 personer (32 % av befolkningen) i Fredrikstad-Sarpsborg er utsatt for 
veitrafikkstøy over Lden = 55 dB ved sin bolig. Lden = 55 dB er anbefalt grenseverdi ved 
planlegging av nye boliger. 

 Nærmere 7 000 personer (5 % av befolkningen) i Fredrikstad-Sarpsborg er utsatt for 
jernbanestøy over Lden = 55 dB ved sin bolig. 

 Bare et fåtall personer er utsatt for støy over Lden = 55 dB fra havnevirksomhet. 
 
I tillegg viser støykartleggingen at det i Fredrikstad-Sarpsborg er over 10 000 personer som er 
utsatt for veitrafikkstøy og 1 900 utsatt for jernbanestøy over Lden = 65 dB. Lden = 65 dB er det 
nivå hvor dagens regelverk fraråder bygging av nye boliger. 
 
Rapporten finnes i sin helhet på kommunenes hjemmesider:  
 
Sarpsborg kommune: http://www.sarpsborg.com/stoyrapport2012 
 
Fredrikstad kommune: https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Nyhetsarkiv/Byomrade-
Fredrikstad--Sarpsborg-gir-ut-rapport-om-strategisk-stoykartlegging1/ 

 

  

http://www.sarpsborg.com/stoyrapport2012
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Nyhetsarkiv/Byomrade-Fredrikstad--Sarpsborg-gir-ut-rapport-om-strategisk-stoykartlegging1/
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Nyhetsarkiv/Byomrade-Fredrikstad--Sarpsborg-gir-ut-rapport-om-strategisk-stoykartlegging1/
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3 Del 2 - Handlingsplan mot støy 2013-2018  
 

3.1 Nasjonale og lokale støymål 

I 2007 ble det fastsatt et nytt nasjonalt støymål, «Stortingsmelding 26 (2006-2007)» [2]. Det 

nasjonale støymålet er todelt: 
 

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

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

Det første målet er rettet mot den generelle støyplagen i Norge, mens det andre målet er rettet 
mot de som er utsatt for de høyeste støynivåene. De nasjonale målene skal bidra til at 
støyproblemer forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel, 
ivaretas.  
 
Støy er en av flere miljøutfordringer i byområde Fredrikstad-Sarpsborg. Den er også den 
miljøfaktor som påvirker flest innbyggere. Målsettingen med en handlingsplan mot støy vil derfor 
først og fremst være, å fremme innbyggernes helse og trivsel ved å forebygge og redusere 
skadelige virkninger av denne faktor.  
 
Handlingsplanen er et viktig bidrag fra anleggseiere i byområdet for å nå de nasjonale mål for 
støy. De nasjonale målene vil derfor legges til grunn for tiltakene i handlingsplan mot støy i 
byområde Fredrikstad-Sarpsborg. 

 

3.2 Dokumentasjon av medvirkningsprosess 

 
Generelt 
Krav til offentlig medvirkning i planprosessen betyr at de ansvarlige på et tidlig tidspunkt i arbeidet 
skal drive aktivt med informasjon overfor offentligheten. Berørte personer og organisasjoner skal 
gis anledning til å delta. For å ivareta kravet til offentlig medvirkning, har kommunene kunngjort 
viktige prosesser og samtidig lagt handlingsplanen ut på høring. Arbeidet er gjennomført i nært 
samarbeid med alle anleggseiere.  
 
Kunngjøring av oppstart 
Rapport «Strategisk støykartlegging Byområde Fredrikstad-Sarpsborg», med vedlegg, ble ved 
ferdigstillelse lagt ut på kommunenes hjemmesider. Oppstart av arbeidet med handlingsplan mot 
støy, ble varslet gjennom pressemelding, kunngjøring i lokalpressen, samt informasjon på 
kommunenes hjemmesider. Det ble i kunngjøringen bedt om innspill innen gitte frister. 
Kommunene mottok ingen innspill til planarbeidet. 
   
Offentlig ettersyn 
Her skal offentlig ettersyn og høring dokumenteres. 
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4 Kommunal vei  
 

4.1 Felles for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner 

 

Utfordringer i arbeidet med støy 
De nasjonale og lokale målsetningene om støy er ambisiøse. Veitrafikken står alene for nær  
80 % av støyplagen i Norge. I henhold til «Den nasjonale reisevaneundersøkelsen» av 2009 [3], 
ansees Fredrikstad og Sarpsborg kommuner som typiske bilbyer hvor henholdsvis 71 og 74 % av 
alle reiser foregår med bil. Bilbruken er høyere enn i andre sammenlignbare byer. 
Reisevaneundersøkelsen viser i tillegg at kun 4 % av reisene i Sarpsborg foregår med sykkel. I 
Fredrikstad er sykkelandelen på 5 %. Veksten i biltrafikk for Østfold lå i 2011 på 2,1 %. 
 
Biltrafikk genererer støy og lokal luftforurensning som igjen medfører helseskader for 
befolkningen.  En av kommunenes målsetninger på sikt er at den samlede biltrafikken ikke skal 
øke.  
 
Sarpsborg kommune har gjennom sin kommuneplan fra 2011 et mål om en gjennomsnittlig 
befolkningsvekst på 1,2 % pr. år. Sarpsborg er dermed en ambisiøs og framtidsrettet kommune 
som ønsker vekst. I Fredrikstad er det i handlingsplanprognosen satt et snitt på 1,3 % for årlig 
befolkningsvekst i kommende planperiode. Befolkningsvekst medfører tradisjonelt sett en 
trafikkvekst.  
 
Allerede i 1996 forelå den første fylkesdelplanen for areal- og transportplanlegging i Nedre 
Glomma. Den ga føringer om hvordan byene skulle fortette og bygge i båndet mellom dem for å 
sikre befolkningsgrunnlag til offentlig kommunikasjon. Dette arbeidet er videreført i påfølgende 
fylkesdelplaner for areal- og transportplanlegging. Verktøyet ble en modell som presenterte fire 
ulike soner for ulik grad av fortetting og utbygging. I 2011 ble Fylkesplan for Østfold «Østfold mot 
2050» [4], godkjent. Den løftet dette arbeidet videre.  

 
Kommunene har sammen med Statens vegvesen og Østfold Fylkeskommune inngått en femårig 
samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma (2011-2016). Det er søkt 
staten om en fireårig avtale om belønningsmidler for å bedre kollektivtransport og redusere 
bilbruk. For å få en slik avtale med staten er det nødvendig med ambisiøse målsetninger innen 
transportsektoren. Målene skal nås gjennom å legge bedre til rette for buss, sykkel og gange, og 
samtidig iverksette restriktive tiltak ovenfor biltrafikken. Nedre Glomma utvikler også en Bypakke 
for regionen. Et av målene i «Bypakke Nedre Glomma», er å øke andelen personreiser som 
foretas med andre transportmidler enn bil til et nivå tilsvarende gjennomsnittet for lignende 
byområder i Norge.  
 
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner samarbeider også med Statens vegvesen og Østfold 
fylkeskommune om å øke sykkelandelen i Nedre Glomma gjennom prosjekt «Sykkelbyen Nedre 
Glomma». Målet for prosjektet er at andelen sykkelreiser skal dobles innen 2014 i forhold til 
2010-tall. 
 
Det arbeidet som nå pågår gjennom søknad om belønningsmidler, Bypakke Nedre Glomma og 
prosjekt «Sykkelbyen Nedre Glomma», vil på sikt endre reisemiddelfordelingen i regionen. Dette 
vil igjen kunne ha betydning for støysituasjonen i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.  
 
Høyere aktivitet og stadig tettere arealbruk vil bety forsterket press på grønne arealer og økt 
miljøbelastning. Denne utviklingen tilsier at befolkningen vil ha behov for rekreasjonsområder 
med god luftkvalitet og lite støy. I kapittel 8 og 9 beskrives kommunenes arbeid med slike 
områder, såkalte stille områder. 
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4.1.1 Mulige tiltak mot støy 

Det finnes et bredt spekter av tiltak mot støy fra veitrafikk. Tiltakene kan deles inn i ulike 
kategorier, og eksempler på tiltak er vist i tabellen nedenfor.  
 

Kategorier av tiltak Lydreduksjon  Kommentarer 

Tiltak ved kilden 

Kjøreunderlag Opp til 3 dB Ujevne belegg som belegningsstein vil gi økt støy. 
Enkelte dekktyper kan gi reduksjon i støy. 

Hastighetsreduksjon Opp til 4 dB Forutsetter hastighetsreduksjon på 20 km/t. Størst effekt 
på høyere hastigheter, f.eks fra 80 km/t til 60 km/t da 
dekkstøy reduseres. Reduksjon fra 50 km/t til 30 km/t vil 
gi mindre reduksjon i støy da motorstøy vil være 
dominere. 

Reduksjon av 
trafikkmengde 

Opp til 6 dB Forutsetter 75% reduksjon i trafikkmengde. 

Reduksjon av tunge 
kjøretøyer 

Opp til 3 dB Forutsetter at 15% tungtrafikk reduseres til 0%. 

Overbygging av vei Meget stor Veien høres ikke. 

Tiltak som reduserer lydutbredelse 

Støyskjerm, støyvoll 5-10 dB Støyskjerm har normalt bare effekt til og med 1.etasje, 
og begrenset effekt i 2.etasje. 

Bygning anvendt som 
skjerm 

10-30 dB En bygning med tilstrekkelig høyde og utstrekning vil gi 
god støydemping for bakenforliggende friarealer og 
boligbebyggelse. 

Tiltak ved mottaker 

Fasadeisolering Opp til 15 dB Demping av innendørs støynivå. Forskjellen på en vanlig 
eldre fasade til en isolert fasade kan være opp til 15 dB 
ved å forbedre yttervegg, vinduer og ventiler. 

Planløsning Opp til 25 dB Demping av innendørs nivå. Forutsetter at 
støyømfintlige rom (sove- og oppholdsrom) flyttes fra 
støyutsatt side til “stille” side. 

Andre typer tiltak 

Planmessige tiltak – ny 
bebyggelse 

 Nye boligområder planlegges slik at støyplager 
forebygges. Mulige tiltak: avstand mellom bebyggelse og 
støykilde, skjerming av støykilde, planløsning av boliger 
med tilgang til ”stille side”, mv. 

Planmessige tiltak – nye 
støykilder 

 Nye støykilder som vei og baner planlegges slik at 
eksisterende bebyggelse blir minst mulig utsatt for støy.  

Planmessige tiltak - stille 
områder 

 Tilgang til rekreasjonsarealer som kan tilby redusert 
støybelastning i forhold til omgivelsene vil være viktige 
tiltak for å redusere støyplager for befolkningen. 

Nasjonale virkemidler – 
nasjonale 

 Regelverk mot støy: Forurensingsloven, T-1442/2012, 
Byggteknisk forskrift TEK-10 mv., 
FOU-tiltak som forsøk med støysvake veidekker. 

Nasjonale virkemidler – 
internasjonale 

 Arbeid for mer støysvake kjøretøy, støysvake dekk osv. 
må gjøres på den internasjonale arena. 

Tabell 5: Oversikt over mulige virkemidler for reduksjon av støy langs kommunal vei og effekter. 
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En utfordring i arbeidet med å redusere støy fra vei, er å finne kostnadseffektive tiltak. Kost-nytte 
vurderinger er viktig i støyarbeidet. Imidlertid er den samfunnsmessige helsemessige gevinsten 
av reduserte støyplager vanskelig å tallfeste. 
 
Generelt er tiltak som er rettet mot selve støykilden (f. eks hastighetsreduksjon og reduksjon av 
tungtrafikk), mer kostnadseffektive enn tiltak rettet mot støyutbredelse (f. eks tradisjonelle 
støyskjermer).  Tiltak rettet mot kilden vil normalt berøre flere personer, og vil i tillegg ha positiv 
effekt med hensyn til redusert luftforurensning. Tiltak rettet mot støyutbredelse vil normalt berøre 
et begrenset antall personer, og er samtidig kostbare.  
 
I praksis må man satse på en kombinasjon av mer langsiktige tiltak (f. eks reduksjon av trafikk, 
utvikling av støysvake kjøretøy, veidekker osv.) og skjermende tiltak (støyskjermer, fasadetiltak), 
som gjennomføres der behovet er størst. 
 
I arbeidet med å forbedre kjøretøyteknologien og utvikle støysvake dekktyper, er det de statlige 
myndigheter som besitter virkemidlene. Statlige forvaltningsorganer kan påvirke internasjonale 
krav, miljømerkinger samt bruke økonomiske virkemidler.  
 
En annen kategori av tiltak mot støy fra vei, er de som kan knyttes til planer for byutvikling og 
arealbruk. Føringer i arealpolitikken tilsier at framtidig utbygging bør skje konsentrert og i 
tilknytning til transportknutepunkter og ved større transportårer. I denne sammenheng vil 
utfordringen være å gi boligområdene gode nok bokvaliteter uten støyulemper.  
 
I forbindelse med planer for nye boligområder, er det viktig at støy hensyntas. «Miljøvern-
departementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012» [5], gir 

anbefalinger om grenseverdier for støy for ny støyfølsom bebyggelse samt anbefalinger om tiltak 
for å redusere støyulemper. Kommunene som planmyndighet har ansvaret for at nye planer tar 
hensyn til støy for ny og eksisterende støyfølsom bebyggelse så som boliger, barnehager, 
utdannings- og helseinstitusjoner. 
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4.2 Kommunal vei - Sarpsborg kommune 

 

4.2.1 Generelt 
Sarpsborg utgjør et kommunikasjonsmessig tyngdepunkt ved at fylkets viktigste vei, E6, og 
riksveier som binder ytre og indre Østfold sammen, går gjennom kommunen. Byen utgjør 
øvre del av ”båndbyen” Nedre Glomma, hvor Fredrikstad ligger i sør. Kommunen er en 
utpreget “by-land” kommune, med et relativt lite bysentrum omgitt av store 
landbruksområder. Sarpsborg kommunes samlede landareal er 380 km2

. 
 

4.2.2 Støykartlegging – resultater 

Utendørs støynivå fra alle støykilder 
De største støykildene i Sarpsborg er E6 og riksvei 111, samt fylkesvei 109,110, 114 og 
118. I tillegg har Østfoldbanen gjennom kommunen mot Halden og Rakkestad betydning for 
støyen.  
 
Ut ifra data fra strategisk støykartlegging 2012 og kommunens befolkning pr. 1/1-2012 
(53 333 innbyggere) er: 
 

 Over 16 000 personer (31 % av befolkningen) i Sarpsborg er utsatt for veitrafikkstøy 
(riks- fylkes og kommunal)over Lden = 55 dB ved sin bolig. Lden = 55 dB er anbefalt 
grenseverdi ved planlegging av nye boliger (jfr. retningslinje T-1442).  

 Ca. 3100 personer (6% av befolkningen) i Sarpsborg er utsatt for jernbanestøy over  
Lden = 55 dB ved sin bolig. Anbefalt grenseverdi ved planlegging av nye boliger ved 
jernbaner er Lden = 58 dB (jfr. retningslinje T-1442). 

 Ca. 4 500 personer (9 % av befolkningen) i Sarpsborg er utsatt for veitrafikkstøy 
over Lden = 65 dB ved sin bolig. Lden = 65 dB er så høyt støynivå at dagens 
regelverk fraråder bygging av nye boliger (jfr. retningslinje T-1442).  

 Ca. 1 000 personer (2 % av befolkningen) i Sarpsborg er utsatt for jernbanestøy over 
Lden = 65 dB ved sin bolig. 
 

Det henvises til rapporten «Strategisk støykartlegging Byområde Fredrikstad-Sarpsborg», 
av 29.juni 2012 [1] for nærmere beskrivelse av resultatene fra støykartleggingen.  

 
Utendørs støynivå fra kommunal vei 
Tabellen under oppsummerer antall bosatte som utsettes for ulike støynivåer fra kommunal 
vei i Sarpsborg kommune fra Lden ≥ 55 dB/Lnight ≥ 50 dB. 
 

Ekvivalent støy utendørs, Lden Antall bosatte ved kommunal vei 

Antall bosatte > =75 0 

Antall bosatte > 70-74 123 

Antall bosatte > 65-69 2116 

Antall bosatte > 60-64 2068 

Antall bosatte > 55-59 3443 

SUM 7751 

Tabell 6: Statistikk for utendørsstøy langs kommunal vei i Sarpsborg, gjennomsnittlig lydnivå over 
døgnet, Lden støynivå for en dag-kveld-natt. 
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Ekvivalent støy utendørs, Lnight Antall bosatte ved kommunal vei 

Antall bosatte > =70 0 

Antall bosatte > 65-69 0 

Antall bosatte > 60-64 447 

Antall bosatte > 55-59 2130 

Antall bosatte > 50-54 2473 

SUM 5049 

Tabell 7: Statistikk for utendørsstøy langs kommunal vei for natt kl 23-07. Lnight  
gjennomsnittlig lydnivå gjennom natten. 
 

Kartleggingen viser at 2239 personer er svært støyutsatt (Lden ≥ 65 dB) fra kommunal vei, 

men at ingen er svært støyutsatt om natten. 

 
Figur 1: Støykart som viser utendørsstøy fra kommunal vei i Sarpsborg. 
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Innendørs støynivå langs kommunal vei  
I henhold til forurensingsforskriften kapittel 5 del II er støykildeeier også pliktig til å kartlegge 
innendørs støynivå i støyfølsom bebyggelse ned til 35 dB. Alle boliger, barnehager, 
utdannings- og helseinstitusjoner med støynivå over 42 dB skal utbedres for å tilfredsstille 
forskriftskravet. Utbedringen skal påkostes av støykildeeier. 
 
I tidligere støykartlegging (2003) [20] ble det ikke påvist boliger langs kommunal vei med 
innendørs støy over tiltaksgrensen. Den gjennomførte kartleggingen av innendørs støynivå i 
2012 avdekket at 146 adresser kan ha støynivå over tiltaksgrensen på 42 dB. Sarpsborg 
kommune vil detaljutrede disse og om nødvendig utrede mulige tiltak. Resultat av 
detaljkartlegging og tiltaksutredning skal være ferdig senest innen 30. juni 2013. Alle 
eiendommer som har støynivå over tiltaksgrensen, eller som står i fare for å overskride 
grensen i løpet av de neste fem år, skal tiltaksutredes.  
Ingen skoler, barnehager eller helseinstitusjoner overskrider tiltaksgrensen på 42 dB. 

 

4.2.3 Utfordringer på kommunalt veinett 

 
Veinettet i Sarpsborg sentrum 
I Sarpsborg er det rundt 320 kilometer kommunal vei som er åpen for biltrafikk. I tillegg 
kommer nærmere 50 kilometer gang- og sykkelveier, samt fortau ved en del av kjøreveiene.  
 
Riks- og fylkesveinettet utgjør hovedveinettet i Sarpsborg. Deler av dette nettet er 
overbelastet, særlig i rushtiden morgen og ettermiddag. Strekningen som forbinder den 
østlige- og vestlige delen av Sarpsborg over Glomma (fylkesvei 118), er spesielt utsatt.  
På vestsiden av Glomma er det i hovedsak tre gjennomfartsårer gjennom sentrum: 
 

 St. Marie gate - Olav Haraldssons gate – Tuneveien – Grålumveien 

 St. Marie gate – Kirkegata – Korsgata – Torsbekkveien (kommunale veier) 

 St. Marie gate – Kirkegata - Oscar Pedersens vei - St. Halvards vei - Torsbekkveien  
 
Hans Nilsens Hauges gate og Roald Amundsens gate er tilknytningsveier mellom Korsgata 
og Olav Haraldssons gate (fylkesvei). 
Pelly gata er byens hovedkollektivtrase og betjener i hovedsak for bussforbindelsen øst-
vest. 
 
Fra syd er innfartsåren til Sarpsborg sentrum fra Fredrikstadveien eller over 
Sandesundsbroa (E6) via Torsbekkveien. Fra nord er hovedinnfartsåren fra E6 og 
Grålumveien. 
 
Støybelastede kommunale veier 
De mest støybelastede kommunale veiene er de som ligger nær opp til riks- og fylkesveier, 
ved avkjøringer og veikryss. Tabell 8 viser de mest belastende strekningene på det 
kommunale veinettet. 
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Veinavn Strekning Trafikkmengde, 
ÅDT (kjt/døgn) 

Støynivå, Lden 
ved mest 
utsatte fasader 

Kirkegata Glengsgata – 

Oscar Pedersens vei 

6500 71 

Korsgata Roald Amundsens gate – Ring gata 9800 70 

Pellygata  Torg gate – Håkons gate 2000 69 

Sigvat Skalds gate Roald Amundsens gate – Glengs gate 3650 69 

Glengsgata  Korsgata - Kirkegata 8000 68 

Astrids gate Glengsgata – Olav Haraldssons gate 
(fv) 

1850 68 

Vogts vei Tuneveien - Vingulmorkveien 8000 68 

Follo gata  Olav Haraldssons gate (fv) – Nordkapps 
gata 

3650 67 

Nordkapps gate Follo gata – Roald Amundsens gt (fv) 2500 67 

Lundgårds vei  Tuneveien (fv) – Madam Arnesens vei 6700 67 

Hans Nilsens 
Hauges gate 

Kors gata – Olav Haraldssons gate (fv) 4500 67 

Roald Amundsens 
gate  

Kors gata – Olav Haraldssons gate (fv) 7000 67 

Tabell 8: Oversikt over støybelastede kommunale veier i Sarpsborg. 

 
Med bakgrunn i resultatene fra støykartleggingen er det de kommunale samleveiene i 
sentrum som peker seg ut som de mest støybelastede, og som potensielle 
tiltaksstrekninger. I tillegg til Vogts vei, Lundgårdsvei og Madam Arnesensvei som går 
gjennom villabebyggelse på Lande.  
 
Utendørs støy fra kommunal vei i Sarpsborg er vist på kart i figur 1. 
 
 

4.2.4 Strategier og tiltak 
 

I dette kapittel redegjøres det for Sarpsborg kommune sin strategi mot støy, med spesielt 
vekt på støy fra kommunal vei. De konkrete tiltakene mot støy er listet opp i slutten av 
kapittelet. 
 
Kommunen foreslår konkrete tiltak mot støy, både tiltak rettet mot kilden (fartsregulering) og 
tiltak som skjermer mottaker (fasadetiltak mv.). 
 
Det viktigste tiltaket mot støy som kommunen rår over er rollen som planmyndighet. Med 
planlagt befolkningsvekst og økt press på arealer, vil de viktigste tiltakene være knyttet til å 
løse areal- og transportplanleggingen på en miljøvennlig måte som også tar hensyn til 
støysituasjonen for kommunens befolkning. 
 
Kommuneplanen og arealplanlegging  
“Kommuneplan for Sarpsborg 2011-2023 Samfunnsdelen” [18], er kommunens overordnede 
styringsdokument. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen sier at Sarpsborg 
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skal ha miljøvennlige bo-, transport- og arbeidsforhold, og har skissert en rekke strategier 
for å nå dette målet. Videre er det et delmål at Sarpsborg skal forvalte naturressursene på 
en miljøvennlig måte ved å redusere grunn-, støy og luftforurensning samt sikre god 
vannkvalitet.  
 
«Kommuneplanens arealdel for Sarpsborg 2011 – 2020» [19] er et av virkemidlene for å nå 
målene i samfunnsdelen. Arealplanleggingen er tuftet på prinsippet om samordnet areal- og 
transportplanlegging med hovedfokus på fortetting i sentrum og bybåndet mot Fredrikstad. 
Dette ivaretar best hensynet til miljø ved å redusere behovet for personbil. Folk kan gå eller 
sykle fordi det er korte avstander eller kjøre kollektivt fordi befolkningsgrunnlaget forsvarer 
et godt tilbud. Videre vil fortetting redusere arealforbruket og derav presset på 
naturverdiene. Utfordringen er at høy tetthet av boliger langs høyverdige kollektivakser også 
medfører at flere blir eksponert for støy. Støy er en belastning og i områder med dårlig 
levekårsindeks kan nye transportgenererende tiltak forverre situasjonen. I oktober 2012 
vedtok Bystyret at rapport for «Levekår i Sarpsborg 2012»[21] skal ligge til grunn ved 
kommunal planlegging og tiltak. Dette blir en viktig premiss inn i videre arealplanarbeid. 
 
Med bakgrunn i en befolkningsvekst og det faktum at Sarpsborgs innbyggere i stor grad 
benytter bil når de forflytter seg, er det en utfordring å redusere antall støyutsatte personer. 
Sarpsborg kommune har gjort vedtak om å jobbe for å dreie reisemiddelfordelingen i 
kommunen slik at færre kjører privatbil og flere går/sykler eller kjører kollektivtransport. 
Gjennom 4-årig avtale om belønningsmidler, og realisering av Bypakke Nedre Glomma vil 
kommunen kunne endre reisemiddelfordelingen. Det er således naturlig å se disse tiltakene 
som overordnede føringer også i forhold til en reduksjon av støybelastningen fra veinettet.  
 
Det viktigste arbeidet kommunen gjør er å gjennomføre en areal- og transportplanlegging 
som ikke medfører en forverring i støysituasjonen eller påfører enda flere støyplager.  
 
Støy blir en viktig premiss inn i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel som nå 
er igangsatt. Støykartleggingen vil være ett grunnlag når fremtidige bo- og leveområder i 
Sarpsborg skal lokaliseres. Vedtatte planprogram for kommuneplanens arealdel 2014-2023 
sier noe om utforming av bestemmelser med hensikt å redusere støyplager, samt at det skal 
avsettes stille områder.  
 
Støysoner i henhold til retningslinje T-1442/2012 vil tas inn i kommuneplanen. 
Støysonekartet vil inngå som et temakart i kommuneplanens arealdel. Stille områder 
avmerkes som grønne soner på dette kartet. Ny arealplan skal vedtas i løpet av 2014. 
 
Handlingsplanen for stille områder (se kap.8) vil også inngå i kommunens arealforvaltning, 
med sikte på å verne om og utvikle viktige rekreasjonsarealer som stille områder. 
Sarpsborg kommune har valgt å satse på områder i sentrum, store sammenhengende 
grøntområder og byparker. Stille områder skal følges opp gjennom ny sentrumsplan, 

«Kommunedelplan for sentrum 2012-2023»[18], som vedtas i løpet av 2013. 

Sentrumsplanen vil da utgjøre handlingsplan for stille områder. På sikt vil det vurderes å 
utvide/sikre stille områder også utenfor sentrum. 
 
Støy vil dermed bli et viktig og premissgivende tema i nye arealplaner i kommunen. Nye 
arealplaner skal følge anbefalingene i retningslinje T-1442/2012. Det vil si at konsekvenser 
for støy skal utredes tidlig i planprosessene, og konkrete tiltak skal inngå i planløsningene 
og som juridisk bindende bestemmelser. 
 
Fartsdempende tiltak og skiltregulerende tiltak 
Nedsatt hastighet er et viktig tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet, men vil også kunne redusere 
støynivået. 



Samlet handlingsplan mot støy 2013-2018 

18 

 

Sarpsborg kommune har som prinsipp at alle boligområder i kommunen bør ha 30 km/t. 
Videre vil kommunen vurdere å innføre 40 km/t på enkelte kommunale samleveier. 
Hovedfokus hittil har vært trafikksikkerhet.  
Pr. i dag er det innført 30 kilometers fartsgrense på 162 km boligvei av i alt 221 km. Figur 2 
viser boligområder hvor 30 km sone allerede er innført og fremtidige 30 km soner.   
I Follo gata – Nordkapps gate er det innført restriksjoner for tungtransport (tømmertransport 
til Borregaard). Det er ikke planlagt annen skiltregulering for å unngå tungtrafikk i 
Sarpsborg. 
 

 
      Figur 2: Kartet viser 30 km/t soner i Sarpsborg 

 
 
Veiprosjekter/reguleringsplanarbeid 
I tillegg til fartsreduserende tiltak vil andre trafikkreguleringstiltak som stenging av veier og 
omregulering av veier, som for eksempel for å unngå tungtransport, være tiltak som kan 
redusere støybelastningen. Bygging av nye avlastningsveier for å redusere trafikkmengden 
vil også kunne bedre støysituasjonen. 
 
Nye veier/prosjekter under planlegging i Sarpsborg med relevans til støy: 
Det planlegges en ny veiforbindelse i forbindelse med regulering av nytt industrifelt på 
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Bjørnstad. Samtidig skal det eksisterende industrifeltet knyttes opp til ny vei, som har 
tilkobling fra fylkesvei 118. Trafikkbelastningen i boligområdet ved Gamle Kongevei 
(fylkesvei) antas da å avta som følge av dette (særlig andelen av tunge kjøretøy), og man vil 
kunne oppleve støyreduksjon og bedre trafikksikkerhet. 

Planlagt opparbeidelse av Vingulmorkveien mellom Torsbekkdalen og Tunejordet vil 
sannsynligvis gi betydelig trafikkreduksjon i Sarpsborgveien og Albert Moeskaus vei, og vil 
medføre en reduksjon av støy for tilliggende boliger. Vingulmorkveien inngår i 
prosjektporteføljen til Bypakke Nedre Glomma.  

Planlagt opparbeidelse av tverrforbindelse mellom fylkesvei 109 og Alvimveien/ 
Greåkerveien vil avlaste for tungtrafikken som i dag går gjennom boligområder langs 
Alvimveien og Greåkerveien. Dette vil sannsynligvis gi støyreduksjon for disse 
boligområdene. Tverrforbindelsen inngår i prosjektporteføljen til Bypakke Nedre Glomma. 

Ny gang- og sykkelveibru over Glomma mellom Opsund og Hafslundsøy er under 
planlegging. Målsetningen er blant annet å gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel enn bil. 
Bygging av brua er tiltak i belønningssøknaden/Bypakke Nedre Glomma. 

I reguleringsplan for Yvenholen er planen å tilrettelegge for inntil 41 boenheter. Ordfører 
Karlsens vei ligger i gul støysone. Det er satt egne bestemmelser med krav til 
støyberegning og avbøtende støyskjermingstiltak. Forslagsstiller ønsker at carportene ut 
mot Ordfører Karlsens veg blir en del av støyskjermingen. Disse brytes opp med at 
støyskjermen trekkes inn mellom carportene og beplantes med trær. Kommunen er positiv 
til dette forslaget.  

I forslag til reguleringsplan for ny barneskole i Sarpsborg sentrum har støy fra veitrafikk i 
gatene rundt skolekvartalet blitt utredet. Beregninger av fremtidig situasjon viser behov for 
skjermingstiltak i deler av skoletomta. Støyskjerming er sikret i kart og bestemmelser til 
reguleringsplanen. 

I forslag til reguleringsplan for Sandbakken skole- og idrettsområde er støy fra fylkesvei 
118, Skjebergveien, vurdert. Det er tatt inn bestemmelser som sikrer gjennomføring av 
støyreduserende tiltak i støyutsatte områder langs veien. 

Sarpsborg kommune har i arbeidet med bypakke stort fokus på ny forbindelse over Glomma 
mot øst, ny Sarpsbru. Dette planarbeidet forskutteres av Sarpsborg kommune og Østfold 
fylkeskommune. Det varsles oppstart av arbeidet med kommunedelplan for 
tverrforbindelsen i april 2013 samtidig som planprogram for arbeidet legges ut på offentlig 
ettersyn. Arbeidet vil også omfatte plass til dobbeltspor jernbane med ny stasjon. Støy blir 
en viktig premiss i dette arbeidet. Målsetningen er at tiltaket skal legge til rette for å dreie 
reisevanene over fra privatbil til sykkel, gange og kollektiv. Et endret reisemønster vil 
redusere støy for tilliggende boliger og oppholdsplasser. 

Mange kommunale veier har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og det er viktig å begrense 
forfallet av veier og veielementer. I 2008 ble vedlikeholdsetterslepet for det kommunale 
veinettet estimert til ca. 140 millioner kroner, dette beløpet antas høyere i 2013. Det er 
behov for en tilstandsregistrering av det kommunale veinettet.  

Støyskjerming 
Støyskjermer er fysiske vegger eller barrierer mellom støykilde og den som er utsatt for 
støy. Forventet lydreduksjon ved støyskjerming er 5-10 dB.  
 
Oppføring av støyskjerm eller støyvoll er et støyreduserende tiltak som i praksis kan være 
vanskelig å gjennomføre i trange bygater og på smale kommunale veier. Støyskjermer 
krever plass og vanskeliggjør snøbrøyting og annet veivedlikehold.  
Andre utfordringer knyttet til støyskjermer er estetisk utforming og vedlikehold av disse. En 
støyskjerm har dessuten normalt bare effekt for 1. etasje i en bolig. I villaområder bør det 
søkes andre støydempende tiltak enn støyskjerm for å unngå uhensiktsmessig oppdeling av 
helhetlige, sammenhengende boligområder. 
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Utfordring i det videre støyarbeidet er å finne frem til de mest kostnadseffektive 
tiltakspakkene for å redusere støy i de mest utsatte områdene. 

Tiltak mot innendørs støy – fasadetiltak 
Støyisolering av bygninger og isolering av fasade er ofte brukt når det ikke er andre tiltak 
som kan settes inn for å løse støyproblemet. Effekten av å forbedre yttervegg, vinduer og 
ventiler kan være opp til 15 dB. 

Sarpsborg kommune vil i sitt støyarbeid ha fokus på å redusere støynivå innendørs, jfr. 
Forurensningsforskriften kapittel 5 del II. Kommunen har selv ansvar for å bekoste tiltak når 
forurensningsforskriftens krav til innendørs støynivå (42 dB) overskrides. 

For boliger med støy under tiltaksgrensen vil hovedansvaret for tiltak ligge hos boligeier. 
Det skal imidlertid vurderes om en kommunal tilskuddsordning for gjennomføring av 
fasadetiltak og støyskjerming kan etableres. Det vil si at støyutsatte boliger etter søknad og 
oppfyllelse av gitte kriterier, kan få innvilget økonomisk støtte til tiltak som reduserer 
støynivået innendørs. Oslo kommune har hatt en slik tilskuddsordning siden 1981. 
Utredningen av en tiltaksordning kan gjennomføres i samarbeid med Fredrikstad kommune. 

Trafikkdata 

Gode trafikkdata er et viktig beslutningsgrunnlag i kommunalt arbeid og planlegging. Det er 
behov for oppdaterte trafikkdata både til beregning av trafikkutvikling og prognoser for 
dimensjonering og vurdering av konkrete tiltak på veinettet. Videre er det av betydning for 
rapportering på måloppnåelse i en eventuell Belønningsavtale og i Bypakke Nedre Glomma, 
og som grunnlag for å følge opp luft- og støykartlegginger.  
Med bakgrunn i dette ser både Fredrikstad og Sarpsborg kommuner behovet for en mer 
omfattende og systematisk innsamling av trafikkdata, for å kartlegge ÅDT fra kommunalt 
veinett. En samkjøring av telleplanene til kommunene med Statens vegvesen og Østfold 
fylkeskommune vil være nødvendig for å sikre et best mulig totalresultat.  
 
Samferdselsløft i Nedre Glomma; Belønningsavtale og Bypakke Nedre Glomma 
Mye vil skje innenfor samferdselssektoren de neste årene i Sarpsborg og Nedre Glomma. 
Selv om bakgrunnen for tiltak i Bypakke/belønningssøknad ikke er å redusere støy, vil 
tiltakene likevel kunne redusere støynivået. Dette fordi målene er å få flere til å sykle, gå og 
reise kollektivt, i tillegg til å redusere biltrafikken.  
 
Sarpsborg kommune har allerede gjennomført eller har under planlegging tiltak som kan 
bidra til redusert støy og bedre bymiljøet:  

 Etablering av sykkel felt i Roald Amundsens gate og Korsgata.  

 Etablering av sykkelparkeringsplasser i sentrum og ved Hafslund skole. 

 Gjennomført flere sykkeltiltak gjennom samarbeidsprosjektet Sykkelbyen Nedre 
Glomma (oppmerking, skilting, sykkelparkering). 

 Opparbeidelsen av nytt Sarpsborg Torg (parkeringsplasser på torget er erstattet av  
P-hus under torget). 

 Opprusting av St. Marie gate (gågata) er under planlegging og vil bli gjennomført 
innen 2016. 

 Etablert ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy (hurtiglader på Alvim og 4 normal 
ladeplasser i sentrum). 

 Innført progressive satser for parkering. 

 Gjennomføring av holdningskampanjer, SMART til jobb, Gå til skolen-aksjon, 
markert mobilitetsuka, m.m.. 

 Oppgradering av Pellygata til en ny grønn sykkel- og kollektivgate. 
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4.2.5 Tiltaksliste for kommunal vei i Sarpsborg kommune: 

 

Tiltak Ansvar Tidsfrist Effekt på støy 

Kommuneplan og arealplanlegging 

Kommuneplanens arealdel 2014-
2023  
Nye støybestemmelser 

 

Enhet plan og 
samfunnsutvikling 

Innen utgangen 
av 2014 

Forebyggende tiltak 

Utarbeide støyvarselkart iht. 
retningslinje T-1442/2012 

 

Enhet plan og 
samfunnsutvikling 

01.11.2013 Forebyggende tiltak 

Kurs for saksbehandlere i 
retningslinje  
T-1442/2012 og støy i arealplaner 

 

Enhet plan og 
samfunnsutvikling 

Innen utgangen 
av 2014 

Forebyggende tiltak 

Fartsdempende tiltak 

Innføring av 30 km/t for boligvei iht. 
kart på side 18. 

 

Enhet kommunal 
teknikk 

2015 4700 boenheter 
eller ca. 10.000 
personer blir berørt 
30km/t sone 
  

Veiprosjekter 

Ny veiforbindelse til nytt industri felt 
på Bjørnstad 

Enhet plan og 
samfunnsutvikling 

2015-2016  

Opparbeidelse av Vingulmorkveien 
mellom Torsbekkdalen og Tuneveien 

Enhet plan og 
samfunnsutvikling 

2016-2017  

Tilstandsregistrering av kommunalt 
veinett (20 % av veinettet årlig) 

Enhet kommunal 
teknikk 

Løpende fra 
2014 

Forebyggende tiltak 

Tiltak mot innendørs støy 

Tiltak iht. forurensningsforskriften 
kap.5. 
Fasadetiltak for boliger > 42 dB 

Enhet kommunal 
teknikk 

Utredning innen 
30.06.2013 
Gjennomføre 
tiltak så fort det 
er mulig 

Antatt at 52 
boenheter (114 
personer) får 
redusert støy 

Vurdere innføring av en 
tilskuddsordning for fasadetiltak og 
støyskjerm 

Enhet kommunal 
teknikk 

2014-2015 Ca. 20 boenheter 
(44 personer) ved 
en støtteordning på 
1 mill. 

Trafikkdata 

Utarbeide en “telleplan” for 
systematisk innsamling av 
trafikkdata (samarbeid med SVV, 
ØFK og FK) 

Enhet kommunal 
teknikk 

2013-2014 Grunnlag for 
utredninger 
Forebyggende tiltak 

 

Iverksette trafikktellinger iht telleplan Enhet kommunal 
teknikk 

Løpende fra 
2014 
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Restriktive tiltak ovenfor biltrafikken 

Prioritere sykkeltrafikk på bekostning 
av bil (Etablerer sykkelfelt og fjerne 
p-plasser for bil) 

Belønningsavtale/B
ypakke NG 

2013-2016 Begrenset/ 
forebyggende tiltak 

Endret parkeringspolitikk 
(Utrede og vedta felles regional p-
politikk inkl. nye parkeringsnormer) 

Belønningsavtale/B
ypakke NG 

2013-2014 Begrenset/ 
forebyggende tiltak 

Sykkel og gange 

Forberede infrastruktur for sykkel 

(GS-veg, sykkelfelt, mindre 
utbedringer, bedre skilting) 

Belønningsavtale/B
ypakke NG 

2013-2016 Begrenset/ 
forebyggende tiltak 

Oppruste St. Marie gate (gågate) Belønningsavtale/B
ypakke NG 

Innen 2016  

Informasjons- og holdningsskapende arbeid 

Holdningsskapende tiltak for 
sykkel/kollektivtransport:  

- Etablere sykkelforum  

- Smart til jobben kampanje 

- Markere mobilitetsuka 16.-22. sept. 

Enhet plan og 
samfunnsutvikling 

Løpende Forebyggende tiltak 

Miljøvennlig drivstoff/infrastruktur 

Utarbeide strategiplan for 
ladeintrastruktur 

 

Enhet plan og 
samfunnsutvikling 

2013-2014 Grunnlag for 
utbygging av 
ladeinfrastruktur 

Etablering av normalladepunkter ved 
offentlige p-plasser 

Enhet plan og 
samfunnsutvikling 

2014-2016 Begrenset/ 
forebyggende tiltak 

 

 
Budsjett og gjennomføring 
Sarpsborg kommune arbeider ut i fra budsjett og økonomiplan for 2013-2016. For 2013 er 
det avsatt kr 300 000,- til utredninger og støyberegninger. 
 
Det er ikke avsatt midler til gjennomføring av tiltak jfr. forurensningsforskriftens kapittel 5 del 
II (fasadetiltak på boliger med støynivå over tiltaksgrensen på 42 dB). 
Gjennomføring av detaljkartlegging, tiltaksanalyser og tiltak vil kreve økte bevilgninger for 
gjennomføring. Fremdrift og gjennomføring av foreslåtte tiltak vil følge årlige 
budsjettbevilgninger. 
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4.3 Kommunal vei - Fredrikstad kommune 

4.3.1 Generelt 

Med sin beliggenhet ved 
Glommas utløp, utgjør 
Fredrikstad den nedre delen av 
”båndbyen” Nedre Glomma. 
Størstedelen av dette bybåndet 
ligger i Fredrikstad, og spesielt 
på vestsiden av Glomma er 
dette i ferd med å fylles med 
bebyggelse. 

 

Fredrikstad kommunes 
samlede landareal utgjør 286 
km2. Av dette er ca. 33 km2 
bebygget. Folketallet har ved 
årsskiftet 2012, passert  
75 500 personer. Folketallet 
vokser raskere enn tidligere 
prognoser, og ligger nå på ca. 
1,5 % årlig tilvekst.  
Befolkningsveksten ser ut til å    Figur 3. Illustrasjon av «båndbyen» Nedre Glomma 

fortsette, og skyldes i hovedsak  
innvandring. 

 

De største støykildene i Fredrikstad er riksveiene 110 og 111 og fylkesvei 109 samt 
Østfoldbanen gjennom Fredrikstad mot Sarpsborg kommune.  
 

4.3.2 Støykartlegging – resultater  

Utendørs støynivå fra alle støykilder 

Med utgangspunkt i innbyggertallet pr.1.1.2012 på 75 500 og den strategiske 
støykartleggingen av 29.6.2012, er: 

 Over 24.000 personer (32 % av befolkningen) i Fredrikstad utsatt for veitrafikkstøy 
(riks-fylkes og kommunal vei) over Lden = 55 dB ved sin bolig. Lden = 55 dB er 
anbefalt grenseverdi ved planlegging av nye boliger (jfr. retningslinje T-1442/2012). 

 3900 personer (5 % av befolkningen) i Fredrikstad er utsatt for jernbanestøy over 
Lden = 55 dB ved sin bolig. Anbefalt grenseverdi ved planlegging av nye boliger ved 
jernbaner er Lden = 58 dB (jfr. retningslinje T-1442/2012).

 Ca. 5.700 personer (8 % av befolkningen) i Fredrikstad er utsatt for veitrafikkstøy 
(riks-fylkes og kommunal vei) over Lden = 65 dB ved sin bolig. Lden = 65 dB er det 
nivå hvor dagens regelverk fraråder bygging av nye boliger uten tiltak. (jfr. 
retningslinje T1442/2012). 

 900 personer (1,2 % av befolkningen) i Fredrikstad er utsatt for jernbanestøy over 
Lden = 65 dB ved sin bolig. 

 

 

Utendørs støynivå fra kommunal vei 
Tabellene nedenfor oppsummerer antall bosatte som utsettes for ulike støynivåer utendørs, 
fra kommunal vei i Fredrikstad. Oversikten viser først situasjonen som et snitt over døgnet 
(Lden), deretter fremgår situasjonen kun for natten (Lnight). 
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Kartleggingen viser at 2145 personer er svært støyutsatt, altså utsettes for støynivåer over 
Lden ≥ 65 dB. Det er til sammen 165 personer som utsettes for dette nivået om natten. 

Støynivå utendørs Lden Antall bosatte ved kommunal vei 
> =75 9 

> 70-74 460 

> 65-69 1676 

> 60-64 3353 

> 55-59 5124 

SUM 10622 

Tabell 9: Statistikk for utendørs støy fra kommunal vei i Fredrikstad, gjennomsnittlig støynivå over 
døgnet, Lden (day-evening-night) 

 

Støynivå utendørs Lnight Antall bosatte ved kommunal vei 
> =70 0 

> 65-69 165 

> 60-64 458 

> 55-59 2002 

> 50-54 3962 

SUM 6587 

Tabell 10: Statistikk for utendørs støy fra kommunal vei i Fredrikstad, gjennomsnittlig støynivå om 
natten, Lnight (kl. 23-07) 

 
 

Figur 4: Støykart som viser utendørsstøy fra kommunal vei i Fredrikstad.  
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Innendørs støynivå fra kommunal vei 
I henhold til forurensingsforskriftens kapittel 5 del II er støykildeeier også pliktig til å 
kartlegge innendørs støynivå i støyfølsom bebyggelse. Innendørs støynivå ned til 35 dB, 
skal omfattes av kartleggingen. Støyfølsom bebyggelse så som boliger, barnehager, 
utdannings- og helseinstitusjoner, med beregnet innendørs støy over tiltaksgrensen på  
42 dB, skal utbedres med formål å bringe nivået under dette. Utbedringen skal påkostes av 
støykildeeier. 
   
Tidligere kartlegginger av støy, gjennomført i 2002 [22] og 2007 [23], ble det ikke påvist 
boliger med innendørs støynivå over tiltaksgrensen i Fredrikstad. Kartleggingen skal 
oppdateres hvert 5 år. Med bakgrunn i foreløpige beregninger fra kartlegging gjennomført i 
2012, fremgår at det er muligheter for at boliger i dag har støynivåer over tiltaksgrensen.  
Med utgangspunkt i dette er Fredrikstad kommune i gang med en detaljkartlegging av 170 
adresser, og vil om nødvendig utrede mulige tiltak. Resultat av detaljkartlegging og 
tiltaksutredning, skal være ferdig senest 30.06.2013. 
 

4.3.3 Utfordringer på kommunalt veinett 

Fredrikstad kommune ved Regulering og teknisk drift (RTD), virksomhet Park, vei, vann og 
avløp (PVVA), er eier og forvalter av det kommunale veinettet. Virksomheten har i dag 
ansvaret for et veinett på 424 km asfaltert vei, 32 km grusvei, 59 km gang- og sykkelvei og 
68 km fortau.  
 
Riks-og fylkesveinettet utgjør hovedveinettet i kommunen. Riksvei 110 fører trafikken 
gjennom sentrumskjernen fra vest mot øst og berører flere boligområder. Riksvei 111 
berører boligområder på Østsiden av elva mens fylkesveiene 108, 109 og 117 berører 
boligområder på Kråkerøy, fra sentrum til Rolvsøysund bru og på Gressvik. 
 
Deler av riks- og fylkesveinettet i Fredrikstad er i dag overbelastet. Dette fører til at det 
kommunale veinettet benyttes som avlastningsveier spesielt i rushtiden. I tillegg til 
lokaltrafikk, medfører dette en stor belastning på det kommunale veinettet og kødannelse 
oppstår. 
 
En fremtidig utbygging av transportsystemet i Fredrikstad og Nedre Glomma, inklusiv 
utbygging av det overordnede veinettet, vil ta lang tid. Det vil derfor fortsatt være stor trafikk 
både på det overordnede veinettet og lokalveinettet i mange år fremover. 
 
Arbeidet med handlingsplan mot støy, tar utgangspunkt i den strategiske støykartleggingen. 
Den strategiske støykartleggingen gir et grovt bilde av støysituasjonen og en oversikt over 
støyproblemet. Den definerer hvilke veier som peker seg ut med et beregnet høyt utendørs 
støynivå, og samtidig de boliger, skoler og helseinstitusjoner med mer, som er berørt og 
støyutsatt.  
 
De kommunale veiene som er mest støyutsatt følger i tabell under. 
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Veinavn Strekning Trafikkmengde, 
ÅDT (kjt/døgn) 

Støynivå, Lden ved 
mest utsatte fasader 

Borggata Gelertsensgt. - Holmegata 

 Holmegt. – Werenskioldsgt 

8000 

9000 

76 

Bryggeriveien Apenesgate - Dammyr 2900 68 

Farmannsgate    

Brønneløkkveien Guldbergveien-Peter 
Waagesgt. 

3580 67 

Gamle Kirkevei Fagerliveien-Falchåsveien 3360 66 

Gamlebyveien Torsnesveien-Borgarveien 9160 ?? 

Glemmengata Frøyas gate - Traraveien 

 

5300 72 

Glomboveien Langøyveien - Rødsveien 1900  

Gunnar 
Nilsensgate 

A.Stangebyesgt - 
Bryggeriveien 

Brochsgt. - Damstredet 

 

8760 

 
6000 

70 

Holmegata Borggata - Seierstensgata 

Oslogata - Stadion 

 

5400 

7200 

70 

Knipleveien Sembsgt. - Oredalsveien 

Oredalsveien - Veumveien 

Veumveien - Onsøyveien 

9600 

7500 

5000 

73 

Lislebyveien Gamle Kirkevei - Fv109  

Rolvsøyveien 

Oredalsveien - Veumveien 

Veumveien - Onsøyveien 

4300 

 

7500 

5000 

67 

Leiegata Sølandsvei-Nøklestadveien 3469 65 

Onsøyveien Knipleveien – Mølleveien 
Mølleveien - Liaveien  

 

5000 

4500 

68 

Oredalsveien Knipleveien – Repslagerv. 

 

2000 69 

St. Croixgata St.Olavsgt.- Lærer Slangsgt. 

Berggt. - Nygata 

 

5000 

9000 

70 

Tabell 11: Oversikt over støybelastede kommunale veier i Fredrikstad kommune. 
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Kartleggingen omfatter veier med ÅDT >500. Det betyr at det kan være veier som ikke er 
inkludert men som av mange kan oppleves som trafikkerte. Disse veiene vil da ha et lavere 
ÅDT-tall og følgelig ikke vurdert i denne sammenheng. 
 

4.3.4 Strategier og tiltak  

 
Kommuneplan og arealplanlegging 
«Kommuneplan 2011-2023, Arealdelen»[6], viser 
sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og 
arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, 
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som 
kan settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene. Fylkesplanen «Østfold mot 2050» [4], 
og regionale strategier, danner føringer for kommuneplanen. 
I tråd med nasjonale bestemmelser om fortetting og skjerpet 
jordvern, er det satt følgende mål for lokalisering av ny 
boligbebyggelse: minimum 50 % innenfor byområdet, 40 % i 
bybåndet, 10 % i omlandet 
 
Det er viktig at kommunens arealplanlegging ikke medfører en 
forverring av støysituasjonen eller generere nye støyplager. Det er derfor bestemt at 
kommunen skal utarbeide et støyvarselskart i henhold til Miljøverndepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2012 [5]. Kartet skal vise 
røde og gule støysoner rundt eksisterende støykilder.  Samtidig skal det utarbeides 
arealbruksbestemmelser som skal knyttes til støysonene.  Kart og bestemmelser skal inngå 
i kommuneplanens arealdel ved neste revisjon og deretter benyttes i alt plan- og 
byggesaksarbeid i et forebyggingsøyemed. 
 
Bypakke Nedre Glomma og belønningsordning 
En realisering av Bypakke Nedre Glomma er et av de viktigste strategiske grepene for å 
legge til rette for mer miljøvennlig og effektivt transportsystem i regionen. Det vil imidlertid ta 
tid å realisere denne. Første tiltak antas å være ferdig i 2017. En eventuell avtale om 
belønningsmidler vil gjøre det mulig å komme i gang tidligere med de enkleste tiltakene. 
Dette er tiltak som vil bidra til å legge bedre til rette for sykling, gang og kollektivtrafikk, samt 
bilrestriktive tiltak. 
 
Samlet sett vil en realisering av samferdselstiltakene være medvirkende til reduksjon av 
veitrafikkstøy. 
 
Fartsdempende tiltak og skiltregulering av tungtrafikk 
Innføring av 30 km/t fartsgrense i sentrum vil bli gjennomført i 2013. Tiltaket innføres iht. 
«Sykkelhovedplanen» [7], og er primært ikke et støytiltak. Det vil imidlertid bidra til 
støyreduksjon, der og på tider hvor trafikken i dag har en reell høyere hastighet. I tillegg 
skiltes boligområder  med 30 km/t fortløpende og etter utredninger. 
 
Øvrige tiltak med formål å redusere hastighet, kan være innsnevring av veibanen, 
fartshumper og miljøgater osv. Flere av de trafikkerte veiene vurderes likevel som 
problematiske i forhold til fysiske reguleringer. Denne type tiltak må derfor utredes 
nærmere.  
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Skiltregulering av tungtrafikk kan være et effektivt virkemiddel for reduksjon av støy. Dette 
er vurdert for flere veier i Fredrikstad. I Leiegata og Gamlebyveien kan dette være 
gjennomførbart. Tungtrafikken i Gamlebyveien kan benytte riksveinettet slik at boliger langs 
denne veien ikke belastes for unødig støy.  
 
Trafikkerte veier som Knipleveien, Glemmengata, Traraveien og Onsøyveien, fungerer i dag 
delvis som avlastningsveier for riksveinettet, da det overordnede veinettet ikke har god nok 
kapasitet. Dette fører til store trafikkmengder på disse veiene. Å foreta reguleringer med 
tanke på å begrense/flytte trafikken her, er utfordrende. Eventuelle tiltak må vurderes i et 
helhetlig perspektiv. Det viktige vil være å få realisert utbygging av det overordnede 
veinettet slik at dette håndterer gjennomgangstrafikken. Samtidig vil det være viktig å jobbe 
for å endre reisevaner slik at korte, lokale bilturer erstattes med sykkel, gange og kollektiv. 
 
Veiprosjekter 
Veiprosjekter med formål å bedre trafikksikkerheten på kommunale veier, vil også ha effekt 
på støy. Eksempler på dette er: 
 
Ny veiforbindelse mellom Kampenveien og Tomteveien. Dr. Opsandsvei er en skolevei som 
ligger mellom «Snippen» og Tomteveien. Denne veien er foreslått omregulert for å unngå 
tungtrafikk. I den forbindelse vil det bli bygget en ny avlastningsvei for tungtrafikk mellom 
Kampenveien og Tomteveien. Dette vil medføre at Dr. Opsandsvei stenges for all trafikk 
ved Lars Nilsensvei og Fjellstien. Støy for boligområdet fra «Snippen» og ned  
Dr. Opsandsvei vil reduseres betydelig. Anlegget skal etter planen påbegynnes i 2013.  
 
Ny veiforbindelse mellom Ilaveien og Åsebråten. Det vil bli anlagt en ny veiforbindelse 
mellom Ilaveien og Åsebråten slik at trafikkmengden i Traraveien mellom Åsebråtveien og 
Ilaveien, blir redusert. Strekningen benyttes som skolevei og det er et behov for en bedre 
fremkommelighet for fotgjengere. Det vil derfor bli anlagt fortau her. Reguleringsarbeidet er 
påbegynt.  
 
Holmenområdet. Området har i dag store utfordringer med hensyn til overvann. Kulverten 
som går i Holmegata er i svært dårlig forfatning, og må utbedres. I den forbindelse vurderes 
det å gjenåpne Veumbekken som en kanal i Holmegata. Holmegata vil da kunne bli stengt 
for biltrafikk, men samtidig tilrettelagt for sykkel og gange. På den måten kan man også få 
gitt området, som i dag har store utfordringer mht levekår, et løft. Videre utredninger vil 
pågå i 2013. 
 
Tiltak mot innendørs støy – fasadetiltak 
En tilskuddsordning for fasadetiltak, er et mulig tiltak for å redusere antall støyutsatte 
personer i Fredrikstad.  Tilskudd bør gis under visse forutsetninger. Forslagsvis kan en 
forutsetning for tilskudd være at boligen er bygget før 1980. Det var på dette tidspunkt at 
krav til støy ble innført i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven).  
 
En annen forutsetning bør være at støynivået innendørs overskrider grenseverdier for støy. 
Oslo kommune har hatt en slik tilskuddsordning siden 1981. Det er foretatt en evaluering av 
ordningen i 2009. Ordningen ble bestemt videreført.  
 
En tilskuddsordning vil generere vesentlige utgifter for Fredrikstad kommune.  Det må derfor 
avsettes økonomiske midler for gjennomføring av tiltaket. 
 
Støyskjerming 
Levegger og støyskjermer er tiltak som i praksis er vanskelig å gjennomføre i trange bygater 
og langs smale kommunale veier. Avstandene vil som regel være for små, og fasadetiltak 
må i stedet benyttes. Fasadetiltak i form av støyisolering av bygninger og isolering av 
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fasade, blir ofte valgt når det ikke er andre tiltak som kan settes inn for å redusere 
støynivået. Tiltaket kan gi støyreduksjoner i størrelsesorden 5-10 dB.  
 
Trafikkdata 
Fredrikstad kommune har data fra trafikktellinger de siste 10 år. Tallene er oppdatert til 
2011-tall. Kommunen disponerer flere telleradarer. I løpet av 2011 er det gjennomført  
ca. 140 nye trafikktellinger med radar. Trafikkdata (ÅDT) for ca. 130 veier, er lagt inn i 
NorTraf Kommune (trafikkdatabank). For de veier hvor det ikke forelå tellinger (ca. 30 veier), 
er det gjort en kvalifisert vurdering. Telleradarer gir ingen sikker måling av tungtrafikk. Det 
ble derfor i samråd med Sarpsborg kommune bestemt at andelen tungtrafikk skulle settes til 
5 %. 
  
Fredrikstad kommune er i gang med å utarbeide en telleplan. Planen skal sikre en 
systematisk oppfølging av trafikkutviklingen på det kommunale veinettet. Planen skal blant 
annet redegjøre for hvor og når tellinger skal gjennomføres, samt registrering og 
rapportering. Behovet for en telleplan er knyttet til flere oppgaver så som oppdateringer av 
støykartlegging, tiltaksutredning for lokal luftkvalitet, Klima- og energiplan, trafikksikkerhet, 
sykkelregnskap, dokumentasjon av utvikling både med hensyn til Bypakke Nedre Glomma 
og en eventuell belønningsavtale. 
 
Vedlikehold og tilstandsregistrering  
Det er viktig at det kommunale veinettet har et godt vedlikehold. Dette har sammenheng 
med at dårlige og slitte veidekker gir mer støy.  Registrering av tilstand på veier og 
oppfølging med fornying av dekker, er nødvendig og må prioriteres over 
investeringsbudsjettene. I Fredrikstad er det økonomiske etterslepet på veiene stort. De 
viktigste tiltakene for å redusere dette er nyasfaltering, forsterkning av bærelag og 
dreneringstiltak. Med de økonomiske rammer som er gitt til veiformål de senere år, vil 
etterslepet øke for hvert år. Driftsutgiftene til kommunale veier i Fredrikstad har de senere år 
ligget på ca. kroner 50 per lengdemeter. Gjennomsnittet for 19 bykommuner er rundt kroner 
100 per lengdemeter.   
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4.3.5 Tiltaksliste for kommunal vei i Fredrikstad kommune 
  

Tiltak Ansvar Tidsfrist Effekt på støy 

Kommuneplan og arealplanlegging 

Utarbeide støyvarselskart i 
henhold til retningslinje  
T-1442/2012 

Seksjon for miljø og 
samfunnsutvikling 

 

30.6.2013 Forebyggende tiltak 

Kommuneplan 2011-2023. 
Bestemmelser om støy 

Seksjon for miljø og 
samfunnsutvikling 

«Arbeidsgruppe støy 
inn i kommuneplan» 

Før neste rullering 
av gjeldende 
kommuneplan i 
2016 

Forebyggende tiltak 

Kompetanseheving på tema 
støy - retningslinje T-
1442/2012 og støy i 
arealplaner 

Seksjon for miljø og 
samfunnsutvikling 

Regulering og 
teknisk drift 

Innen utgangen av 
2014 

Forebyggende tiltak 

Belønningsordning 

Bypakke Nedre Glomma, tiltak 
for å dempe veksten i 
privatbiltrafikken og 
tilrettelegge for sykling, gange 
og kollektivtrafikk.  
Påvirke reisemiddelfordeling 

Seksjon for miljø og 
samfunnsutvikling 

Regulering og 
teknisk drift 

Søknad gjelder for 
perioden 2012-
2015 

Begrenset/forebygg
ende tiltak 

Fartsdempende tiltak og skiltregulering av tungtrafikk 

30 km/t i sentrumsområder, 
avgrenset til dagens 
parkeringssone samt i 
boligområder 

Regulering og 
teknisk drift 

Innen 2013 Ca 1800 boenheter 
(4000 personer)  
 

Fysiske tiltak i form av 
innsnevring, fartsdumper og 
miljøgater osv.. Eksempelvis 
for Traraveien fra Fremskridt 
mot Åsebråtveien. 

Regulering og 
teknisk drift 

Innen 2014  

Skiltregulering av tungtrafikk 
på Leiegata og Gamlebyveien 

Regulering og 
teknisk drift 

Innen 2013 Ca. 130 boenheter 
(286 personer) 

Veiprosjekter 

Ny veiforbindelse mellom 
Kampenveien og Tomteveien. 

Regulering og 
teknisk drift 

Oppstart 2013  
 
Ca. 40 boenheter 
(88 personer) Ny veiforbindelse mellom 

Ilaveien og Åsebråten, anlegge 
fortau 

Regulering og 
teknisk drift 

Reguleringsarbeide
t er påbegynt 

Holmenområdet , 
oppgradering og omregulering 
av veier m.m. 

Regulering og 
teknisk drift 

Videre utredning, 
oppstart 2013 
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Tiltak mot innendørs støy – fasadetiltak 

Tiltak iht. 
forurensningsforskriften 
kapittel 5 del II. 
Fasadetiltak for boliger med 
innendørs støynivå > 42 dB 

Regulering og 
teknisk drift 

Utredning skal 
foreligge innen 
30.06.2013 
Tiltak gjennomføres 
fortløpende  

Antatt at 26 
boenheter (57 
personer) får 
redusert støy 

Tilskuddsordning for 
fasadetiltak  

Regulering og 
teknisk drift 

2014 - 2015 Ca. 20 boenheter 
(44 personer) ved 
en støtteordning på 
1 mill. 

Støyskjerming 

Ingen konkrete planer Regulering og 
teknisk drift 

2014-2015 Ca. 20 boenheter 
(44 personer pr. år) 
ved en 
støtteordning på 1 
mill. kr pr år. 

Trafikkdata 

Utarbeide en telleplan for 
Fredrikstad kommune  

Seksjon for miljø og 
samfunnsutvikling 

 

Innen 2013 Grunnlag for 
utredninger 
Forebyggende tiltak 

Andre tiltak 

Tilstandsregistrering av det 
kommunale veinettet 

Regulering og 
teknisk drift 

Årlige registreringer Forebyggende tiltak 

Program for veivedlikehold Regulering og 
teknisk drift 

Årlige registreringer Forebyggende tiltak 

 

4.3.6 Budsjett og gjennomføring  
Park, vei, vann og avløp (PVVA) er en egen virksomhet innenfor Regulering og Teknisk drift 
(RTD). RTD har i forbindelse med handlingsplanarbeidet for 2013-2016, ikke satt av midler 
for tiltak for å begrense støy fra kommunal vei. Utgiftene til fasadetiltak på de boliger som 
har et innendørs støynivå over 42 dB, må således tas av driftsbudsjettet til virksomheten for 
2013. Hvor mange boliger som har krav på tiltak, vil ikke bekjentgjøres før 
detaljkartleggingen foreligger med frist 30.6.2013. For boliger som har rett på tiltak, skal 
arbeidet gjennomføres så snart som praktisk mulig og uten ugrunnet opphold.  
 
Det må i handlingsplanarbeidet for 2014-2017 settes av investeringsmidler for å kunne møte 
alle tiltakene i handlingsplan mot støy. Handlingsplanen foreslås tatt inn som et nytt tiltak for 
å oppnå de overordnede målsettinger. 
 
Tiltak som omlegging/stenging av veier som følge av nye reguleringer eller prosjekter og 
som er knyttet til trafikksikkerhetstiltak, dekkes av andre budsjettposter.   
Årlige asfaltprogrammer må holdes på et akseptabelt nivå, slik at veiene ikke forfaller 
ytterligere. I rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett for årene 2013-2016, er det 
lagt inn en forsiktig styrking av veibudsjettet som trolig vil holde vedlikeholdsetterslepet i 
sjakk. 
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5 Riks- og fylkesvei 

5.1 Generelt 

Ansvarlig myndighet 
Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveinettet. 
Fylkeskommunen er anleggseier for fylkesveiene. Gjennom felles veiadministrasjon har 
Statens vegvesen ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesveiene på 
oppdrag av fylkeskommunen.  
 
Statens vegvesen har i tillegg tilsyn med kjøretøy og trafikanter, og utarbeider 
bestemmelser og retningslinjer for veiutforming, veitrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy, og 
har ansvar for ferjetilbud. Under Vegdirektoratet er organisasjonen inndelt i fem regioner der 
Region øst omfatter fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. 
Regionvegkontoret ligger på Lillehammer. Det er Vegavdeling Østfold som er ansvarlig 
myndighet for riks- og fylkesveier i Østfold. 
 
Juridisk sammenheng 
Det er i hovedsak forurensningsforskriften og retningslinjen T‐1442/2012 [5] som regulerer 

hvordan støy fra veitrafikk skal behandles. 
  
T‐1442/2012 legger føringer for behandling av støy ved planlegging av ny arealbruk. Den 

omtaler flere typer støykilder. Når det gjelder veitrafikk, gir T‐1442/2012 i praksis grenser for 

hvilken støybelastning som er akseptabel ved og i støyømfintlig bebyggelse når det 
planlegges nye veianlegg, eller når det planlegges ny, støyømfintlig bebyggelse nær 
veianlegg.  
 
Forurensningsforskriften setter på den andre siden grenser for hvilke utslipp som er tillatt fra 
eksisterende forurensningskilder. Forskriftens kapittel 5 § 5‐4 definerer at 42 dB er 

maksimalt tillatt innendørs støynivå fra eksisterende støykilder. I bygninger der støynivået 
fra veitrafikk er høyere enn denne grensen, plikter veieier å utbedre forholdet ved å gjøre 
tiltak på bygningen. Forurensningsforskriften setter altså krav til at det skal utføres 
kartlegging av innendørs støynivå og utendørs støynivå for trafikkerte veier samt at det 
utarbeides handlingsplaner mot støy.  Arbeidet skal oppdateres hvert 5. år.  

  

 

5.2 Overordnede føringer 

Fylkesdelplan for Østfold 
Fylkesdelplan for Østfold, «Østfold mot 2050» [4], gir viktige føringer for utviklingen av 
arealbruk og transportsystem i fylket. Det er formulert tre langsiktige hovedmål for 
utviklingen i Østfold: 
 

 Levekår og folkehelse: 
God livskvalitet for alle som bor i Østfold 

 Verdiskaping: 
Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende 
arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og 
samhandling. 

 Miljø: 
Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar 
miljøhensyn i offentlig og privat sektor. 
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Det er formulert en rekke delmål som bygger opp under hovedmålene. Med tanke på 
trafikkstøy kan vi trekke fram delmål 10 under Levekår og folkehelse: «Redusere støy- og 
svevestøvplager gjennom god areal- og samferdselsplanlegging».  

Andre delmål som indirekte vil redusere støyplagen pga. redusert biltrafikk er: 
 

 Overføre transport av varer fra vei til jernbane og sjø. 

 Sikre en effektiv og rask jernbaneforbindelse med tilstrekkelig kapasitet, herunder 
nytt dobbeltspor Oslo–Ski og deretter videre til Halden. Knytte ytre og indre Østfold 
sammen med en Østfoldring. 

 Redusere transportarbeidet gjennom samordnet areal- og transportplanlegging, der 
transporteffektivitet er førende for arealdisponeringen. 

 Overføre transportaktivitet fra bil til gange og sykkel på korte turer, bl.a. ved å satse 
på et godt utbygd nett av gang- og sykkelveier. 

  

Ikke alle delmål i fylkesplanen kan sies direkte å medføre redusert trafikk, men de vil kreve 
samtidig etablering av støyreduserende tiltak: 
 

 Sikre god standard på hovedveiene – herunder rask utbygging av E18 og styrking av 
tverrforbindelsene. 

 Oppgradere veinettet i byene gjennom utvikling av bypakker/Østfoldpakke fase 2. 

 
 

5.3 Tiltak felles for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner 
 

5.3.1 Gjennomførte støyreduksjonstiltak (innen 2012) 

Nedenfor fremgår en oversikt over alle støyreduksjonstiltak som allerede er i kraft og som 
gjelder i både Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. 
 
Tiltak iht. T-1442/2012 
I forbindelse med utbyggingen av E6 til firefelts motorvei er det gjennomført en rekke 
støytiltak iht. T-1442/2012 som er konkretisert gjennom reguleringsbestemmelsene til 
planen: 

 

§ 1.5. Støy 

Planlagte støyskjermer og støyvoller skal oppføres som vist i prinsipp på 
reguleringsplankartet. Mindre justeringer i plassering og høyde kan tillates. Gjennom 
byggeplan fastsettes konkrete lokale tiltak som fasadeisolering og skjermet uteplass for 
enkeltboliger og institusjoner i samråd med berørte parter. Dette gjelder også for bygninger 
som ligger utenfor planavgrensningen. 

Innendørs gjelder et maksimalt ekvivalentnivå på 30 - 35 dB(A) for boliger, 25 - 35 dB(A) for 
helseinstitusjoner og 30 - 35 dB(A) for skoler og barnehager, når det gjelder støy fra E6.  

Utendørs skal ingen boliger ha ekvivalent støynivå over 60 dB(A) fra E6 etter utbygging. 
Helseinstitusjoner, skoler og barnehager skal tilsvarende ha et maksimalt ekvivalent 
støynivå på 55 dB(A). 

Videre skal ingen av de forannevnte bygninger ha en verre støysituasjon etter utbygging av 
4-felts E6 enn situasjonen ved reguleringsplanens godkjenning. For boliger i intervallet 55 - 
60 dB(A) og helseinstitusjoner, skoler og barnehager i intervallet 50 - 55 dB(A) skal det 
under byggeplan gjøres nærmere vurderinger av hver enkelt bygning med tanke på å oppnå 
det laveste støynivået i intervallene. Her vil eksisterende støysituasjon før utbygging og 
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grad av forbedring etter regulerte tiltak være momenter som har betydning for endelig 
omfang av tiltak. Aktuelle langsgående støytiltak som er vist på plankartet skal være 
gjennomført samtidig med ferdigstillelse av E6. Lokale støytiltak på den enkelte eiendom 
skal være gjennomført senest 1 år etter ferdigstillelse av E6. 

 

Støyskjermer 

Nye skjermer 
Langs eksisterende veier i Fredrikstad og Sarpsborg er det ikke satt av midler til nye 
støyskjermer. Nye støyskjermer blir kun satt opp i forbindelse med nye 
utbyggingsprosjekter.  
 
Eksisterende skjermer 
Langs enkelte veistrekninger er det behov for vedlikehold på eller utskifting av eksisterende 
støyskjermer. Fylkesvei går igjennom både Fredrikstad og Sarpsborg. Det er utført en 
registrering og tilstandsvurdering av eksisterende skjermer langs denne veien som viser 
behov for utbedring/oppgradering. Som selvstendig tiltak er ikke dette prioritert da veien 
skal bygges om til firefeltsvei som en del av tiltakene i utbedringen av veinettet i Nedre 
Glomma-regionen. 
 

Kilderettet tiltak 
Med bakgrunn i «Stortingsmelding nr.26 (2006-2007)» [2], der det er vedtatt nasjonale 
støymål, ble det forventet fokus på forskning og utvikling av kilderettede tiltak. For 
veitrafikkstøy er både kjøretøy, bildekk og veidekke kilder til støy. Kjøretøy og bildekk 
reguleres gjennom internasjonale regelverk og direktiver, mens veidekker er den av 
støykildene vi selv har ansvar for og best kan styre utviklingen av. Utredninger har imidlertid 
vist at det er mest kostnadseffektivt å redusere støy fra bildekk og kjøretøy, og vi søker 
også å påvirke dette. 

Støysvak asfalt 
Statens vegvesen gjennomførte i perioden 2004-2008 prosjektet «Miljøvennlige veidekker» 
[8]. Prosjektet hadde som mål å komme frem til veidekker som var mer støysvake og ga 
bedre luftkvalitet. I prosjektet ble det lagt ut over 40 prøvestrekninger som ble fulgt opp i 
henhold til akustiske egenskaper. En av disse prøvestrekningene var på fylkesvei 118 i 
Rygge. 
 
Prosjektet viste at porøse, støysvake veidekker ikke er egnet i norsk klima, men at 
finkornede, tette veidekker kan gi noe støyreduksjon. Transportøkonomisk institutt (TØI), 
har beregnet at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge slike veidekker på 
strekninger med mange støyutsatte boliger. Det er lagt enkelte prøvestrekninger i tettbygde 
strøk, og uttesting og evaluering vil fortsette. I mer detalj har erfaringene med støysvake 
dekker vært: 

 

 De er dyrere enn tradisjonelle dekker. 

 Nye, tette asfaltdekker (Ab/Ska) kan gi 4-8 dB lavere dekk/veibanestøy (CPX), 
sammenlignet med et valgt referansenivå for veidekketype Ska 11. Imidlertid øker 
støynivået med i størrelsesorden 3-4 dB etter den første vintersesongen, der dekket 
eksponeres for piggdekk. 

 Tette dekker av typen Ab/Ska med øvre nominelle steinstørrelse 6-8 mm gir mindre 
støy enn dekker med øvre nominelle steinstørrelse 11-16 mm stein, men er også 
mer følsom for vinterforhold og piggdekkbruk, slik at støyreduksjonen avtar raskere. 

 Tynndekker testet i dette prosjektet ser ut til å ha samme støyegenskaper som 
normale, tette dekker med tilsvarende øvre steinstørrelse. 

 Porøse, drenerende dekker testet i prosjektet, gir støyreduksjon i størrelsesorden  
5–9 dB, sammenlignet med referansenivået, når dekkene er nye. Imidlertid avtar 
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støyreduksjonen raskt etter å ha blitt eksponert for vinterforhold og piggdekk. Etter  
2-3 år med trafikk er støyreduksjonen redusert til kun 1–2 dB. 

 Videre FOU-innsats er nødvendig for å utvikle veidekker som kan gi en 
tilfredsstillende støyreduksjon (>3 dB) over en "normal" levetid på 6–7 år i et nordisk 
klima. 

 
For tiden ligger det ingen støysvake dekker på riks- eller fylkesveiene i Østfold. Det er heller 
ikke planer om å legge noen, men i Østfold legger Statens vegvesen normalt dekker med 
øvre nominelle steinstørrelse på 11 mm som er noe bedre med hensyn til støy enn øvre 
nominelle steinstørrelse på 16 mm. 
 
Kjøretøy og bildekk 
Som oppfølging av den nasjonale handlingsplanen har Statens vegvesen i samarbeid med 
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), utarbeidet forslag til strategi for internasjonalt 
arbeid for å påvirke til strengere støygrenser for bildekk og kjøretøy. Statens vegvesen 
mener at Norges bidrag kan være å bistå med utredninger som viser den 
samfunnsøkonomiske gevinsten ved å redusere støyplagene. 
 
Ettermarkedet for bildekk er stort, og bildekk skiftes ut betydelig hyppigere enn kjøretøyene. 
Økonomiske virkemidler for å påvirke folks valg av bildekk kan være effektivt for å fremme 
bruk av mer støysvake bildekk. Statens vegvesen og Klif har derfor utredet mulighetene for 
merkeordninger og incentiver som kan føre til økt bruk av støysvake bildekk. 
 
«Forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m. (dekkmerkeforskriften)» 
[9], trådte i kraft 1. januar 2013. Dekkmerkeforskriften innfører en obligatorisk merkeordning 
for bildekk med henblikk på rullemotstand, våtgrep og støy. Dette innebærer at enhver som 
tilbyr og utstiller nye dekk for salg skal sørge for at dekkene er merket med et standardisert 
dekkmerke og sørge for at dette er synlig for kjøperen. Forskriften inneholder bestemmelser 
om hvordan dekkene skal merkes, hvem som har ansvaret for å sørge for merkingen og 
hvordan merkekravene skal følges opp, herunder nærmere bestemmelser om tilsyn og 
sanksjoner ved brudd på bestemmelsene. Statens vegvesen er tilsynsmyndighet. Tilsynet 
skal utføres av de regionale tilsynsseksjonene. 
 
Hensikten med merkeordningen er å gjøre veitransporten sikrere og øke dens økonomiske 
og miljømessige effektivitet ved å fremme energieffektive og sikre bildekk med lavere 
støynivå. Målet er at sluttbrukeren, basert på et informert valg, skal kjøpe de sikreste og 
mest miljøvennlige dekkene. 
 
Piggdekk 
Etter flere år med økning er piggfriandelen fallende i landets fire største byer. Flere norske 
bileiere velger altså piggdekk. Vi må fem år tilbake for å finne så lav piggfriandel i de fire 
største byområdene, som vinteren 2011–2012. Trenden har snudd både i byer med og uten 
piggdekkavgift.   
 
Statens vegvesen teller piggdekk og beregner piggfriandel i 17 byer. Oslo-bilistene er best i 
landet med en piggfri-andel på 85 %. I byområde Fredrikstad–Sarpsborg kjører 73 % med 
piggfritt. 
 
Man antar nedgangen i piggfriandelen i de største byene skyldes den relative 
velstandsveksten og at piggdekkgebyret stadig betyr mindre for folks økonomi.  Gebyrene 
har stått uendret siden 2005. Det har også vært lengre, kaldere og mer snørike vintre, noe 
som favoriserer bruk av piggdekk. 
 
Generelt gir piggdekk 2-3 dB mer veitrafikkstøy, eller samme økning som 50-100 % mer 
biltrafikk. Dette medfører at støynivået øker generelt i vintersesongen når piggdekk 
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benyttes, slik at økt piggfriandel vil redusere støy. Høyere piggfriandel gir også mindre 
vegdekkeslitasje, mindre tiltetting av drensasfalt og bedre mulighet for å bruke mer 
støysvake vegdekker. Dessuten er det en klar sammenheng mellom antall personer som 
bruker piggdekk og problemer med svevestøv. 
 
Sentrale myndigheter vil arbeide for høyere piggfriandel i byene gjennom å: 
 

 påvirke kommunene til å benytte virkemidler som fremmer høyere piggfriandel, for 
eksempel piggdekkavgift,  

 utvikle bedre rutiner og metoder for vinterdrift, og legge bedre til rette for bruk av 
piggfrie dekk. 

 

Samferdselsdepartementet har ansvar for oppfølging av dette og vil blant annet ta initiativ 
og følge opp overfor kommunale myndigheter. 
 
Miljøvennlig transport - sykkel 
Nasjonal sykkelstrategi 
Gjennom Stortingsmelding nr. 24 (2003–2004) «Nasjonal transportplan 2006–2015» [10] har 
Statens vegvesen fått et særskilt ansvar for å initiere og koordinere arbeidet for å øke 
sykkelbruken. 
 
Det er blant annet utviklet en nasjonal sykkelstrategi, der målet er at det skal være tryggere 
og mer attraktivt å sykle. Det er tre delmål: 
 

 Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser. 

 I byer og tettsteder skal sykkeltrafikken dobles. 

 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.  
 
Sykkelbyen Nedre Glomma 
Sykkelbyen Nedre Glomma er en samarbeidsavtale mellom Sarpsborg og Fredrikstad 
kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune. Avtalen gjelder areal- og 
transportutviklingen i regionen og å utvikle den til å bli en attraktiv og bærekraftig region. I 
arbeidet med å utvikle et effektivt og hensiktsmessig transportsystem, er sykkelen svært 
viktig. 
 
Reisevaneundersøkelsen [3] viser at ca. 5 % av reisene i byområdet Fredrikstad–Sarpsborg 
foregår med sykkel (4 % i Sarpsborg og 5 % i Fredrikstad). Dette er på linje med andre 
større byområder i Norge, men potensialet for mer sykling er stort fordi terrenget er ganske 
flatt og klimaet gunstig for sykling hele året. 
 
For å oppnå målet i samarbeidsavtalen om å doble antall sykkelreiser i Nedre Glomma, 
jobbes det mye med holdningsskapende tiltak, tiltak som skal bidra til å endre synet på 
sykkel som framkomstmiddel og holdninger til sykkelbruk. 
 
Det skal bygges nye sykkelveier og eksisterende sykkelveier skal forbedres. Målet er på sikt 
å skape et sammenhengende hovednett for sykkel i Nedre Glomma. 
 

Trafikkregulerende virkemidler 
Trafikkstyring i form av skilting, signalprioritering og ulike former for trafikksanering virker 
regulerende. Miljøfartsgrense er et eksempel på trafikkregulerende virkemiddel som kan tas 
i bruk. Miljøfartsgrense vil bedre luftkvalitet og trafikksikkerhet i tillegg til å redusere støy. 
Det er pr. dags dato ingen planer om å innføre miljøfartsgrense i Sarpsborg og Fredrikstad 
kommuner. 
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Andre tiltak - nye transportsystem 
I forslag til «Nasjonal transportplan 2014–2023» [11], er regjeringens overordnede mål å 
tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets 
behov for transport og fremmer regional utvikling. Under hovedmål 3 finner vi etappemål 
M2: «Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy». 

5.3.2 Planlagte støytiltak (2013-2017) 

Nedenfor fremgår en oversikt over alle prosjekter under forberedelse, herunder også tiltak 
for å redusere innendørs støynivå for boliger langs fylkesveier og riksveier, som gjelder 
både i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. 
 
Tiltak på boliger 
Etter ny kartlegging av innendørs støynivå i 2012, vil det etter detaljerte beregninger av 
konsulent bli laget en tiltaksplan over de boligene som har krav på støytiltak i Fredrikstad og 
Sarpsborg. Lovpålagte tiltak på boliger som har for høyt støynivå innendørs, blir prioritert og 
nødvendige midler er avsatt i handlingsprogram 2014-2017. Behov for midler blir 
konkretisert i de årlige budsjettene. Tiltakene vil bli prosjektert i 2013 og 2014, for så å bli 
gjennomført i 2015. 
 
Sykkel 
Tiltak gitt i samarbeidsavtalen Sykkelbyen Nedre Glomma, skal følges opp (nærmere 
omtale av avtalen på forrige side). I forbindelse med dette jobbes det med 
holdningsskapende tiltak, tiltak som skal bidra til å endre synet på sykkel som 
framkomstmiddel og holdninger til sykkelbruk. I tillegg skal det bygges nye sykkelveier og 
eksisterende sykkelveier skal forbedres. Målet er på sikt å skape et sammenhengende 
hovednett for sykkel. 
 
Finansieringen av tiltakene er i stor grad avhengig av at Nedre Glommaregionen tildeles 
penger gjennom «Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i 
byområdene». Kommunene søkte i 2012, men ble ikke tildelt midler. Det skal søkes på nytt i 
2013. 
 
Helhetlig transport- og arealplanlegging 
Transportetatenes miljøvisjon fra «Nasjonal transportplan 2006–2015» [12], inngår i forslag 
til ny transportplan: «Transport skal ikke gi alvorlig skade på mennesker eller miljø». 
Sentrale prinsipper som er nevnt i denne sammenheng er: 

 
 Transportløsninger som gir minst helse- og miljøskader på lang sikt prioriteres. 

 I byområder skal investeringer i økt transportkapasitet inngå i en helhetlig transport- 
og arealplan, der man sikrer at kollektivtrafikk, sykkel og gange tar en økt del av 
trafikken og at arealbruksutviklingen bygger opp under dette. 

 Ved utvikling av transportnettet bør alternativer til nybygging vurderes. Følgende 
typer tiltak skal vurderes i prioritert rekkefølge: 

-Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valget av transportmiddel. 
 -Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kjøretøyer. 
 -Begrensede ombyggingstiltak. 
 -Større ombygging/nybygging. 

 
Det er inngått en femårig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma. 
Avtaleparter er Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens 
vegvesen Region øst. Samarbeidet skal bidra til samordning av areal- og 
transportutviklingen på en måte som følger opp lokale, regionale og nasjonale mål. 



Samlet handlingsplan mot støy 2013-2018 

38 

 

Hovedmålet er å bidra til å utvikle nedre Glomma som en attraktiv og konkurransedyktig 
region på en bærekraftig måte basert på virkemidler innen areal- transportsektoren. 
 
Byggegrenser i arealplaner 
Gjennom vegloven er det fastsatt generelle byggegrenser til riks- og fylkesveier. Konkrete 
byggegrenser fastlegges vanligvis gjennom reguleringsplan. Formålet med byggegrensene 
er å sikre nødvendig rom for drift og vedlikehold, trafikksikkerhet, mulig veiutvidelse og 
unngå at det bygges i miljøbelastede områder nær veien. Det er utarbeidet en intern policy 
for byggegrenser i Statens vegvesen Region øst som legges til grunn både i forbindelse 
med egne planer og andres planer som vegvesenet uttaler seg til. Veimyndighetene har et 
ansvar for å begrense støyulemper som påføres naboer til det eksisterende veinettet. 
 

5.4 Tiltak særlig i Sarpsborg kommune 

5.4.1 Vurdering og påvisning av støyproblemer 

Trafikken på riks- og fylkesveinettet utgjør i stor grad den største kilden for uønsket støy i 
Sarpsborg kommune. 
 
E6 gjennom kommunen er nylig utbygget til firefelts motorvei med stor trafikk og høyt 
fartsnivå (fartsgrensen er 100 km/t). I forbindelsen med utbyggingen er det utført mange 
støyreduserende tiltak som støyskjermer og voller, lokale støyskjermer og fasadetiltak. 
Omfanget av støytiltak ble fastlagt gjennom reguleringsbestemmelsene som tok 
utgangspunkt i T-1442/2012, men med en teknisk-økonomisk tilpasning. Det betyr at det 
kan være flere boliger som fremdeles har et utvendig støynivå som er over Lden = 55 dB. 
Dette kan være ved Utne–Eidet-området, Grålum, Lekevoll, Alvim og Sandesund. 
 
Fylkesvei 118 går parallelt med E6 ved Grålum og danner et felles støyproblem i området. 
Videre utgjør fylkesvei 118 et støyproblem i følgende områder: Lekevoll/Tingvoll, Tune 
(Klokkerød), Valaskjold, gjennom sentrum (Olav Haraldssonsgate), Hafslund, Borgen og 
Sandbakken. 
 
Fylkesvei 109 fra Rolvsøysund forbi Greåker til Alvim ble bygget for mer enn 30 år siden. 
Eksisterende støyskjerming trenger oppgradering og er til dels ikke tilstrekkelig etter dagens 
behov. Fylkesvei 109 medfører også støyulemper i Torsbekkdalen, ved Sandesund og 
gjennom sentrum. 
 
Riksvei 111 er støykilde for mange boliger i områdene ved Hafslund, Borgenhaugen, 
Kløvningsten og Ise. I Greåkerdalen er enkelte hus utsatt for støy fra fylkesvei 114. 
Mange boliger langs fylkesvei 553 over Hafslundsøy og fylkesvei 553 fra Kurland/ 
Maugesten, er støyutsatte. I tillegg til nevnte områder vil det være spredte boliger langs 
veinettet som også har støyproblemer. 
 

5.4.2 Gjennomførte støyreduksjonstiltak (innen 2012)  

Nedenfor fremgår en oversikt over de støyreduksjonstiltak som særlig gjelder i Sarpsborg 
kommune og som ikke er nevnt i kapittel 5.3. Her gjelder tiltak som allerede er i kraft, 
herunder tiltak for å redusere innendørs støynivå for boliger langs fylkesveier og riksveier. 
 
Tiltak på boliger iht. forurensningsforskriften 
I 2007 kartla Statens vegvesen innendørs støynivå i alle boliger langs riks‐ og fylkesveier 

ned til 35 dB. Av disse ble 67 boliger i Østfold detaljert utredet, åtte av disse lå i  Sarpsborg. 
Slik forurensningsforskriften krever, ble det utført støydempende tiltak på boliger som hadde 
støynivå over tiltaksgrensen på 42 dB. Dette gjaldt kun én bolig i Sarpsborg. 
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I etterkant av jobben med å utføre tiltak på hus med for høyt støynivå i 2007‐kartleggingen, 

har det i tillegg blitt utført tiltak på en del flere boliger som i følge nye beregninger har for 
høyt støynivå. Det er flere årsaker til at det har dukket opp nye boliger med for høyt støynivå 
etter 2007‐kartleggingen. Det er et stort volum av boliger som ligger langs veinettet som 

Statens vegvesen har ansvar for, og det kan være at enkelte av disse tidligere ikke har fått 
beregnet innendørs støy med de rette forutsetninger for den konkrete boligen. På grunn av 
økende trafikk vil også flere boliger etter hvert få økt støynivå. 
 
På denne bakgrunn har Statens vegvesen utført støydempende tiltak på seks boliger i 
Sarpsborg. Tiltakene omfattet utskiftning av vinduer, isolering av fasade og installasjon av 
balansert ventilasjon. 
 
Sykkel 
Hovednett for sykkel 
Sarpsborg kommune utarbeidet i 2008 i samarbeid med Statens vegvesen «Hovedvegnett 
for sykkel i Sarpsborg» [13]. Som et ledd i arbeidet med å oppfylle målene i nasjonal 
sykkelstrategi, skal det utarbeides planer for hovednett for sykkel i alle byer og tettsteder 
med mer enn 5000 innbyggere. Planen lokaliserer sykkelruter og tiltakene er 
kostnadsberegnet. Den skiller også på hva som er kommunalt og statlig ansvarsområde. 
 
Gjennomførte gang- og sykkelveitiltak 
I perioden 2007–2012 er det bygget ca. 2 km gang- og sykkelvei langs fylkesveier i 
Sarpsborg. Dette gjelder følgende prosjekter: 
 

 Fylkesvei 118: Gang- og sykkelvei fra Kalnesbrekka til nytt sykehus på Kalnes 
(finansiert av sykehuset). 

 Fylkesvei 118: Gang- og sykkelvei over Moenjordet (Klevers vei–Rådhusveien). 

 Fylkesvei 592: Gang- og sykkelvei langs Høysandveien (Fladebyveien–Gamle 
Høysandvei), finansiert av private og kommunen. 

 
Fartsreduksjon 
Fart er en av parameterne som inngår når støy skal beregnes. Reduksjon av fart kan gi 
merkbar reduksjon i støynivå. Figuren nedenfor viser endring i støy ved økning av 
fartsgrense fra 30 km/t. Eksempelvis vil en reduksjon av farten fra 60 til 50 km/t bety 3,4 – 
1,2 = 2,2 dB lavere støynivå. For annen trafikkmengde og tungtrafikkandel vil tallene bli noe 
annerledes, men ikke mye, og kurvens forløp vil bli det samme.  
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Siden 1977 er farten redusert på følgende riks- og fylkesveistrekninger i Sarpsborg: 
 

 Riksvei 111 Iseveien: Solheim–Engsmyrveien. Fra 60 til 50 km/t. 

 Riksvei 111 Hafslundsgate:  Hafslund skole–Dondern, fra 50 til 40 km/t. 

 Fylkesvei 118 Skjebergveien: Fossegata–Bassengveien (Sandbakken), fra 50 til  
40 km/t. 

 Fylkesvei 118 Skjebergveien: Solhaugsveien–Dondern (Borgen), fra 50 til 40 km/t. 

 Fylkesvei 557 Greåkerveien: Teglverksveien–Greåkerveien 87, fra 50 til 40 km/t. 
 
Med unntak av det første tiltaket nevnt ovenfor (Iseveien), er det på alle strekningene anlagt 
fartshumper. Fartsdempende tiltak gir noe redusert støynivå på grunn av redusert fart. Nært 
humper (ca. 10 meter) kan imidlertid reduksjonen bli omtrent opphevet av økt støynivå på 
grunn av akselerasjon/retardasjon. Humper bør derfor plasseres lengst mulig unna boliger. 
Utforming av humper kan også medføre uønsket støy fordi spesielt store kjøretøy slår ned i 
humpen eller det skrangler når de kjører over. 
 
Begrunnelsen for å sette ned tillatt fart i ovennevnte prosjekter har ikke vært støyreduksjon 
men trafikksikkerhet.  
 

5.4.3 Planlagte støytiltak (2013-2017)  

Nedenfor fremgår de prosjekter som særlig gjelder i Sarpsborg kommune og som ikke er 
nevnt i kapittel 5.3. 

 
Tiltak iht. T-1442/2012 
Det er planlagt støyreduksjonstiltak iht. T-1442/2012 i følgende av Statens vegvesens 
utbyggingsprosjekter (inngår i handlingsprogram 2010-2013 og i forslag til 
handlingsprogram 2014-2017):  

 Riksvei 111: Rundkjøring i kryss med Rådhusveien. 

 Riksvei 111: Rundkjøring i kryss med Navestadveien. 

 Fylkesvei 109: Borg Storsenter- Torsbekkdalen, inkl. Alvim bru og kollektivfelt. 

 Fylkesvei 118: Gang- og sykkelvei/kulvert Valaskjold gate–Statsminister Kolstads 
vei. 

 Fylkesvei 118: Oppgradering av rundkjøring i kryss med fylkesvei 114. 

 Fylkesvei 118: Miljø- og trafikksikkerhetstiltak i Stasjonsbyen (Skjeberg). 

 Fylkesvei 592: Gang- og sykkelvei langs Høysandveien (Gamle Høysandvei–
Høysand). 

 Fylkesvei 599: Gang- og sykkelvei langs Rokkeveien (Skjebergveien–
Idrettsplassen). 

 

I miljø- og trafikksikkerhetstiltak (inkl. gang- og sykkelvei-prosjekter) må omfanget av 
støytiltakene vurderes nærmere. 
 
Handlingsprogrammer for utbygging av riks- og fylkesveinettet er ikke vedtatt. Det kan 
derfor bli endringer i prosjektlistene. 
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5.5 Tiltak særlig i Fredrikstad kommune 

5.5.1 Vurdering og påvisning av støyproblemer 

Trafikken på riks- og fylkesveinettet utgjør i stor grad den største kilden for uønsket støy i 
Fredrikstad kommune. 
 
E6 gjennom kommunen er nylig utbygget til firefelts motorveg med stor trafikk og høyt 
fartsnivå (fartsgrensen er 100 km/t). I forbindelsen med utbyggingen er det utført mange 
støyreduserende tiltak som støyskjermer- og voller, lokale støyskjermer og fasadetiltak. 
Omfanget av støytiltak ble fastlagt gjennom reguleringsbestemmelsene som tok 
utgangspunkt i T-1442/2012, men med en teknisk-økonomisk tilpasning. Det betyr at det 
kan være flere boliger som fremdeles har et utvendig støynivå som er over Lden = 55 dB. 
For Fredrikstad kan dette være i Årum-området. 
 
Riksvei 110 kommer inn i Fredrikstad fra vest og medfører støy for boliger på Ørebekk, ved 
Seut, Trosvik, Frydenberg (vest for St. Hansfjellet tunnel), Grønli, Apenesfjellet, Kapellfjellet, 
Prestlandet og Mineberget. 
 
Videre går fylkesvei 110 fra Rakkestadsvingen og medfører støyulemper ved Lilleby, Begby 
og Skjærviken. 
 
Riksvei 111 medfører trafikkstøy for mange boliger i områdene Lundheim, Sellebakk, 
Kjølberg, Torp, Moum, Årum og Bilet.  
 
Fylkesvei 108 til Hvaler går gjennom store boligområder på Kråkerøy.  
 
Fylkesvei 109 fra Fredrikstad sentrum til Råbekken var ferdig som firefeltsvei i 1996 med 
omfattende støyskjermingsanlegg, men det er fremdeles boliger som har for høyt utendørs 
støynivå. Videre er boliger fra Hauge til Rolvsøysund støyutsatt. 
 
Fylkesvei 117 går gjennom Gressvik og berører mange boliger mellom Åle og Ørebekk. 
 
I tillegg til nevnte områder vil det være spredte boliger langs veinettet som også har 
støyproblemer. 
 

5.5.2 Gjennomførte støyreduksjonstiltak (innen 2012)  

Nedenfor fremgår en oversikt over de støyreduksjonstiltak som særlig gjelder i Fredrikstad 
kommune og som ikke er nevnt i kapittel 5.3. Her gjelder tiltak som allerede er i kraft, 
herunder tiltak for å redusere innendørs støynivå for boliger langs fylkesveier og riksveier. 
 
Tiltak på boliger iht. forurensningsforskriften 
I 2007 kartla Statens vegvesen innendørs støynivå i alle boliger langs riks‐ og fylkesveier 

ned til 35 dB. Av disse ble 67 boliger i Østfold detaljert utredet, 24 av disse lå i Fredrikstad. 
Slik forurensningsforskriften krever ble det utført støydempende tiltak på boliger som hadde 
støynivå over tiltaksgrensen på 42 dB. Dette gjaldt to boliger i Fredrikstad. 
 

I etterkant av jobben med å utføre tiltak på boliger med for høyt støynivå i 2007‐
kartleggingen, har det i tillegg blitt utført tiltak på en del flere boliger som i følge nye 
beregninger har for høyt støynivå. Det er flere årsaker til at det har dukket opp nye boliger 
med for høyt støynivå etter 2007‐kartleggingen. Det er et stort volum av boliger som ligger 

langs veinettet som Statens vegvesen har ansvar for, og det kan være at enkelte av disse 
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tidligere ikke har fått beregnet innendørs støy med de rette forutsetninger for den konkrete 
boligen. På grunn av økende trafikk vil også flere boliger etterhvert få økt støynivå. 
 
På denne bakgrunn har Statens vegvesen utført støydempende tiltak på ni boliger i 
Fredrikstad. Tiltakene omfattet utskiftning av vinduer, isolering av fasade og installasjon av 
balansert ventilasjon. 
 
Sykkel 
Hovednett for sykkel 
Fredrikstad kommune utarbeidet i 2009 i samarbeid med Statens vegvesen 
«Sykkelhovedplan for Fredrikstad» [7]. Som et ledd i arbeidet med å oppfylle målene i 
nasjonal sykkelstrategi skal det utarbeides planer for hovednett for sykkel i alle byer og 
tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. Planen lokaliserer sykkelruter og tiltakene er 
kostnadsberegnet. Den skiller også på hva som er kommunalt og statlig ansvarsområde. 
 
Gjennomførte gang- og sykkelvegtiltak 
I perioden 2007–2012 er det bygget ca. 2 km gang- og sykkelvei langs fylkesveier i 
Fredrikstad. Dette gjelder fylkesvei 116 med gang- og sykkelvei fra Saltnes til Kjærre. 
 
Fartsreduksjon 
Fart er en av parameterne som inngår når støy skal beregnes. Reduksjon av fart kan gi 
merkbar reduksjon i støynivå. Figuren nedenfor viser endring i støy ved økning av 
fartsgrense fra 30 km/t. Eksempelvis vil en reduksjon av farten fra 60 til 50 km/t bety 3,4 – 
1,2 = 2,2 dB lavere støynivå. For annen trafikkmengde og tungtrafikkandel vil tallene bli noe 
annerledes, men ikke mye, og kurvens forløp vil bli det samme.  
 
 

 

 
 
Siden 1977 er farten redusert på følgende riks- og fylkesveistrekninger i Fredrikstad: 
 

 Riksvei 110 Mosseveien: Ørmen–Råde grense, fra 80 til 70 km/t. 

 Fylkesvei 110 gjennom Skjærviken, fra 50 til 40 km/t. 

 Fylkesvei 117 Storveien: To strekninger ved Ørebekk og Gressvik, fra 50 til  
40 km/t. 
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På fylkesvei 110 og 117 er det anlagt fartshumper. Fartsdempende tiltak gir noe redusert 
støynivå på grunn av redusert fart. Nært humper (ca. 10 meter) kan imidlertid reduksjonen 
bli omtrent opphevet av økt støynivå på grunn av akselerasjon/retardasjon. Humper bør 
derfor plasseres lengst mulig unna boliger. Utforming av humper kan også medføre uønsket 
støy fordi store kjøretøy slår ned i humpen eller det skrangler når de kjører over. 
 
Begrunnelsen for å sette ned tillatt fart i ovennevnte prosjekter har ikke vært støyreduksjon 
men trafikksikkerhet. 
 

5.5.3 Planlagte støytiltak (2013-2017)  

Nedenfor fremgår de prosjekter som særlig gjelder i Fredrikstad kommune og som ikke er 
nevnt i kapittel 5.3.  
 
Tiltak iht. T-1442/2012 
Det er planlagt støyreduksjonstiltak iht. T-1442/2012 i følgende av Statens vegvesens 
utbyggingsprosjekter (inngår i handlingsprogram 2010-2013 og i forslag til 
handlingsprogram 2014-2017):  
 

 Riksvei 110: Ombygging til firefelts vei Ørebekk–Simo. 

 Riksvei 110: St. Croix–Østsiden, kollektivfelt, gang- og sykkelvei. 

 Riksvei 111: Gang- og sykkelvei langs Habornveien (Løytnant Dons vei–Fru Ingers 
gate). 

 Riksvei111: Ny 4-felts bru (over E6) i Årumkrysset. 

 Fylkesvei 107: Gang- og sykkelvei (fortau) langs Torsnesveien (Habornveien–
Oldenborgveien). 

 Fylkesvei 110: Gang- og sykkelveg Begby–Borge kirke. 

 Fylkesvei 109: Gang- og sykkelvei langs Rolvsøyveien (Råkollveien–H. N. Hauges 
vei). 

 Fylkesvei 117: Miljø- og trafikksikkerhetstiltak på Gressvik. 

 Fylkesvei 410: Gang- og sykkelveg lang Øyenkilveien (Møklegård–Øyenkilen). 

 Fylkesvei 455: Gang- og sykkelveg langs Holme/Femdal (Buskogen–Alshus). 
 

I miljø- og trafikksikkerhetstiltak (inkl. gang- og sykkelvei-prosjekter) må omfanget av 
støytiltakene vurderes nærmere. 
 
Handlingsprogrammer for utbygging av riks- og fylkesveinettet er ikke vedtatt. Det kan 
derfor bli endringer i prosjektlistene. 
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6 Jernbane 
 

6.1 Prosjektbeskrivelse 

Bakgrunn 
Jernbaneverket har, som kildeeier, utført strategisk støykartlegging for Fredrikstad og 
Sarpsborg kommune i 2012. Beregningsmodell og metodikk ble klargjort i 2010, og 
banedata og trafikktall har blitt oppdatert og kvalitetssikret i forbindelse med kartleggingen, 
mens terreng- og bygningsdata ble hentet fra Norge digitalt i 2010. 
 
Organisering 
Jernbaneverket er organisert med seks stabsenheter, en trafikkdivisjon, en 
utbyggingsdivisjon og en banedivisjon med tre regioner. Premissene for Jernbaneverkets 
virksomhet gis av stabsenhetene gjennom regelverk, planer og styringsdokumenter. 
Regionene forestår forvaltningen av jernbanenettet i de respektive regioner. Regionene er 
delt inn i baneområder underlagt banesjefer.  
 
Jernbanestrekningene i Fredrikstad og Sarpsborg kommune tilhører Østfoldbanen og 
banesjef for Østfold- og Kongsvinger sitt ansvarsområde. Seksjon Bane Teknikk, Miljø har 
på vegne av banesjefen for Østfold- og Kongsvinger, ansvar for strategisk støykartlegging 
og handlingsplan mot støy for Jernbaneverket. Seksjonen har samarbeidet med 
Miljøseksjonen ved Plan og Utvikling, Analyse og Miljø i kartleggingsprosessen 2012. 
 
Prosess 
Kartlegging av støy fra bane for Fredrikstad og Sarpsborg kommune ble utført i 
beregningsverktøyet CadnaA. Støysonekart for Lden (både for T-1442/2012 og END 
intervaller) og Lnight, ble generert og presentert i PDF, SOSI og Shape-format. Statistikk er 
hentet fra beregnet jernbanestøynivå ved støyfølsomme bygningers mest støyutsatte 
fasade. 
 
Jernbaneverkets delrapport til handlingsplan mot støy for Fredrikstad og Sarpsborg 
kommuner, tar utgangspunkt i resultatene av strategisk støykartlegging 2012 og ser blant 
annet på fokusområder og stille soner spesifisert av kommunene for nåtid og fremtidig 
situasjon, samt Jernbaneverkets støyutfordringer og støystrategi. 
 

6.2 Overordnet målsetning 

Selv om jernbanen er ansett som et av de mest miljøvennlige transportmidlene, forårsaker 
den støyproblemer og plage for de som bor i nærheten. De største støyproblemene er som 
regel knyttet til godstog som gir høye støynivåer og dominerer trafikken på nattestid. Med 
utgangspunkt i Jernbaneverkets overordnede miljøpolitikk, har følgende mål blitt definert for 
støy: 

På kort sikt: 

 Bidra til å oppfylle Regjeringens nasjonale mål for støyreduksjon: 
o Støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til 1999. 
o Antall personer som er utsatt for mer enn 38 dB innendørs støynivå 

skal reduseres med 30 % innen 2020 i forhold til 2005. 

 Redusere nattstøy fra jernbane, som i første rekke skyldes godstrafikken. Støy fra 
jernbane om natten ble kartlagt i 2010 [14] i form av støyindikatoren Lnight for hele 
det norske jernbanenettet. Kartleggingen viser at mange er utsatt for relativt høye 
verdier av Lnight. Jernbaneverket vil støtte et eventuelt forslag om å fastsette egne 
grenseverdier for Lnight. 
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På lang sikt/visjon: 

 Sørge for at togtrafikken er så støysvak at den kan gå hele døgnet uten å føre til 
nevneverdig støyplage i befolkningen (UIC EES Strategy 2030/2050). 

 
For å oppnå nasjonale mål for støyreduksjon er det diskutert en innstramming av kravet til 
innendørs støynivå i forurensningsforskriftens kapittel 5. Jernbaneverket vil følge opp et evt. 
strengere krav for innendørs støynivå ved å gjøre de tiltak som kreves.  
 
I tillegg til Regjeringens mål for reduksjon av støyplage, er det et mål for Jernbaneverket å 
redusere støyen om natten. Nattstøy er ofte mer framtredende for jernbane enn 
eksempelvis trafikkstøy fra vei. Dette skyldes i hovedsak godstrafikk som er ekstra støyende 
og i tillegg ofte går om natten. 
 
Jernbaneverket ønsker å begrense støyplagen ved å: 

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

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

 

 

6.3 Tiltak felles for Fredrikstad og Sarpsborg kommune 

6.3.1 Dagens situasjon 

Jernbaneverket utreder og gjør nødvendige tiltak for å oppfylle grenseverdien for innendørs 
støy i forurensningsforskriften kapittel 5, etter innendørs støykartlegging i 2012. Utover dette 
blir det kun gjort vedlikeholdsmessig skinnesliping som støyreduserende tiltak på 
eksisterende baner. Fornying av rullende materiell i NSB og hos de andre operatørene har 
også en positiv virkning. NSB introduserte i 2012 nye motorvogntyper 74 og 75 (Stadler 
FLIRT), som gradvis vil fase ut eldre motorvogntog i de kommende år. Stadler FLIRT er 
ventet å være mer støysvak enn samtlige eldre vognsett i trafikk. 
 
I forbindelse med utbygging av nye jernbaneanlegg, blir det gjort nødvendige tiltak iht.  
T-1442/2012. Dette sikrer at nye jernbaneanlegg ikke bidrar vesentlig til økt støyplage.  
 
Jernbaneverket mottar i størrelsesorden 100 henvendelser i året vedrørende støy fra tog 
eller annen jernbanerelatert virksomhet. Noen av henvendelsene er direkte klager og 
spørsmål om å få tiltak, mens andre er forespørsler om informasjon om regelverk m.m. 
 
Om lag en tredel av henvendelsene beskriver støy om natten som et hovedproblem. Skifte-
bevegelser og annen aktivitet ved godsterminaler, tuting, høyttalerannonsering på stasjoner 
samt oppstalling av tog, er også problemområder. Dette er alle hendelser som dagens 
beregningsmetode ikke tar høyde for. Slike saker må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Det kan f.eks. være aktuelt å fjerne skilt for tuting hvis det er sikkerhetsmessig forsvarlig. 
 
Det er i utgangspunktet liten samfunnsøkonomisk gevinst ved å gjøre lokale støytiltak. Slike 
tiltak begrenses derfor i utgangspunktet til det som blir pålagt ved lov og subsidiert for 
gjennomføring. Det er også vanskelig å få operatører til å gjøre tiltak på rullende materiell. 
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6.3.2 Tiltak, virkemidler og prioriteringskriterier 

Tiltak mot jernbanestøy kan gjøres på tre ulike måter: 

 Tiltak på rullende materiell får effekt overalt der materiellet brukes og er den mest 
effektive formen for tiltak. 

 Tiltak på eller ved infrastruktur (for eksempel støyskjermer) er stedbundne, men 
har til gjengjeld effekt på alt materiell som passerer og kan være nyttige for flere 
boliger. 

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

Jernbaneverket legger følgende prioriteringskriterier til grunn ved tiltak mot støy: 

1. Lovpålagte 

 Forurensningsforskriftens kapittel 5 

 Reguleringsplaner som implementerer T-1442/2012 
 

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

 10 % reduksjon av støyplage (SPI) 

 30 % reduksjon av personer utsatt for over 38 dBA innendørs 
 

3. Jernbaneverkets miljømål 

4. Nytte-kost analyser  

Tiltak som kan gjøres for å nå målene for støyreduksjon blir beskrevet i de følgende 
avsnittene. Tiltakene er sortert etter sin respektive kost-nytteverdi fra høyest til lavest. 
 
Utskifting av bremseklosser på godsvogner  
Godstog støyer generelt mer enn persontog og går ofte om natten. Derfor er godstogene 
som regel dimensjonerende for støypåvirkningen og eventuelle tiltak som må gjøres for 
boliger langs jernbanen. Noe av årsaken til dette er at godsvogner er utrustet med bremse-
klosser av støpejern som går direkte inn på rulleflaten til hjulene. Støpjernsklossene fører til 
ujevn slitasje på hjulbanen og følgelig mer rullestøy. En ny type bremseklosser av 
komposittmateriale, såkalte LL-klosser, gir en jevnere slitasje på hjulene slik at rullestøyen 
begrenses. LL-klosser kan byttes ut direkte på vognene uten å gjøre noen form for 
tilpasning av bremsesystemet. Det er dermed ingen tilleggskostnader ved utskifting til disse 
bremseklossene utover kostnadene til normalt vedlikehold. Utskifting av bremseklosser gir 
en lydmessig effekt på opptil 8–10 dB og er generelt det mest kostnadseffektive støytiltaket. 
LL-klosser er imidlertid fortsatt i utviklingsfasen og er ikke godkjent for kommersiell 
omsetning ennå. Godkjenningsprosessen i International Union of Railways (UIC) er 
forsinket grunnet problemer knyttet til stor hjulslitasje og derav høye livsløpskostnader. 
 
Skinnesliping 
Sliping av skinner gjøres i utgangspunktet av vedlikeholdshensyn. En positiv bieffekt er at 
støynivået reduseres. Det er imidlertid varierende hvor god effekt slik skinnesliping har. 
Jernbaneverket har gjennomført et forskningsprosjekt som konkluderer med at effekten av 
skinnesliping er lavest for tog med dårlig vedlikeholdte hjul, eksempelvis godstog. På den 
annen side er effekten god når togene har godt hjulvedlikehold, og dermed har 
skinnesliping, kombinert med f.eks. LL-klosser, potensial til å være et svært 
kostnadseffektivt tiltak. 
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Støyskjermer  
Støyskjermer er tradisjonelt sett det mest vanlige tiltaket mot støy. Skjermer langs sporet gir 
god effekt for eneboliger og de laveste etasjene i høyere hus.  
 
En spesiell type lav støyskjerm som plasseres nær sporet viser seg å gi god effekt. Dette 
skyldes at skjermen står nærme kilden og vil med spesielle materialer kunne absorbere en 
del av støyen gjennom gjentatte refleksjoner mellom skjerm og sideskjørtet på toget. Disse 
skjermene er ca. 73 cm høye og plasseres i samme avstand fra sporet som en vanlig 
plattform. Fordelen med slike skjermer er at de er langt mindre sjenerende enn 2–3 meter 
høye skjermer langs sporet. De gir også god effekt for 2. etasje og oppover ved fleretasjers 
bygg i motsetning til ordinære skjermer. Det kan imidlertid være problematisk med slike 
støyskjermer fordi de står innenfor området i minste tverrsnitt som i utgangspunktet er 
forbeholdt plattformer og dvergsignaler for eksempel på stasjonsområder. Dette medfører at 
slike støyskjermer kan være til hinder for spesialtransporter med godstog. Det kan også 
skape problemer i forhold til snørydding og annet vedlikehold av sporet. 
 
Fasadetiltak 
Jernbaneverket gjør fasadetiltak der andre tiltak ikke reduserer støynivået tilstrekkelig i 
henhold til regelverk. Slike tiltak er de mest effektive rent akustisk, men er likevel de minst 
kostnadseffektive siden de kun reduserer innendørs støy i den aktuelle boligen. 
 

6.3.3 Overordnede fokusområder – støy om natten 

Jernbaneverket får mange klager fra beboere som føler seg plaget av godstrafikk om 
natten. En svakhet med forurensningsforskriften er at den kun setter krav til tidsmidlet 
støynivå, altså gjennomsnittsstøyen i løpet av et døgn. Det tas dermed ikke hensyn til om 
støyeksponeringen foregår på dag- eller nattestid eller høye maksimalnivåer under en 
togpassering. 
 
Grenseverdien for tidsmidlet lydtrykknivå innendørs, ble i sin tid satt på bakgrunn av kost-
nytteberegninger for veitrafikkstøy. Trafikkstøy fra vei utgjør om lag 80 % av den totale 
støyplagen, jernbane utgjør til sammenligning ca. 4 %. Det er derfor naturlig at forskriften i 
utgangspunktet er utarbeidet med tanke på støy fra vei. Det er imidlertid vesentlige 
forskjeller på karakteristikken til veitrafikkstøy og jernbanestøy. En tungt trafikkert vei vil som 
regel gi et forholdsvis konstant støynivå. En støyhendelse her (en bil eller et annet 
kjøretøy), har et begrenset maksimalnivå og opptrer ofte. En støyhendelse ved jernbane (ett 
tog, f.eks. et godstog), gir et vesentlig høyere maksimalnivå, men hendelsene er mer 
sjeldne. Det er også karakteristisk at hendelsene med høyest maksimalnivå (godstog) 
opptrer i større grad om natten enn om dagen. 
 
Verdens helseorganisasjon (WHO), ga i 2009 ut en retningslinje for informasjon om den 
helsemessige effekten av nattstøy [16]. Støy om natten kan ha fysiske innvirkninger uten at 
de berørte opplever å våkne opp om natten. Det kan for eksempel måles mer urolig søvn og 
økt hjerterytme. Dette kan videre føre til økt stressnivå og stressrelaterte helseplager. 
Rapporten er basert på et studium av tilgjengelig vitenskapelig materiale om helseeffekter 
av støy om natten. 
 
Retningslinjen gir også anbefalinger om hvilke grenseverdier som må legges til grunn for at 
støy om natten ikke skal forårsake helseskade. Det konkluderes med at en grense på  
Lnight = 40 dB bør være et mål for å beskytte befolkningen mot helseskadelig nattstøy. En 
slik grense beskytter også de mest sårbare gruppene som barn, kronisk syke og eldre. Som 
et delmål anbefales Lnight = 55 dB der det ikke er mulig å oppnå hovedmålet på kort sikt, 
eller det besluttes å bruke en trinnvis tilnærming til målet.  
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Grensene som er oppgitt i rapporten baserer seg på sentraleuropeisk fasadeisolasjon og 
vaner for åpne vinduer som tilsvarer en forskjell på 21–22 dB mellom utendørs og 
innendørs lydnivå. For norske forhold med bedre isolerte hus og større grad av lukkede 
vinduer, vil det være mer realistisk å bruke 26–28 dB slik at anbefalingene blir Lnight 45 og 
60 dB. 

 

6.4 Tiltak særlig for Sarpsborg kommune 

6.4.1 Støykartlegging – resultater 

Jernbaneverket utførte både innendørs støykartlegging iht. til forurensningsforskriftens 
kapittel 5 § 5-5 og strategisk støykartlegging av utendørs støynivå iht. § 5-11. 
 
For Sarpsborg kommune ble det funnet at ingen boliger overskrider tiltaksgrensen for 
innendørs støynivå iht. forurensningsforskriften § 5-4. 96 boliger har et beregnet innendørs 
støynivå som overskrider kartleggingsgrensen iht. forurensningsforskriften § 5-5. 
 
Rundt 3100 personer (830 bygninger) samt 13 skolebygninger og en sykehusbygning, er 
estimert utsatt for Lden > 55 dB ved mest støyutsatte fasade. 
Rundt 2600 personer (679 bygninger) samt en sykehusbygning er estimert utsatt for  
Lnight > 50 dB ved mest støyutsatte fasade. 
 
Regiontogene fra Oslo til Halden representerer all togstøy fra persontrafikk i Sarpsborg 
kommune med rundt 3700 gjennompasserende meter tog. Godstransporten fra diesel og 
elektriske lokomotiv står for omkring 3300 togmeter inn til Sarpsborg stasjon, og er 
dimensjonerende for nattstøy i kommunen. 
 
For nærmere informasjon og detaljert statistikk fra støykartleggingen vises det til Fredrikstad 
og Sarpsborg kommunes rapporter og Jernbaneverkets statistikkoversikt fra strategisk 
støykartlegging av 29.6.2012 [1]. 
 

6.4.2 Vurdering og påvisning av støyproblemer 

Jernbaneverket har analysert statistikk og beregninger fra støykartleggingen for Sarpsborg 
kommune og funnet følgende støybelastede problemområder.  

 
Greåker/Greåkerveien 
Ved Greåker finner man spredte boliger som utsettes for høye støynivå fra jernbane. For et 
antall beboere i Greåkerveien finner vi et sammenhengende område hvor bygninger 
utsettes for Lden > 65 dB. Av andre bygninger i Greåkerområdet som er spesielt utsatt, er 
en barnehage i Greåkerveien 136, med et støynivå på Lden = 72 dB ved mest støyutsatte 
fasade. 
 
Strekning Vesteng område – Peterson emballasje AS 
Området som strekker seg fra Vesteng til industribygget Peterson emballasje AS, blir av 
Jernbaneverket vurdert som et fokusområde for støy. Statsminister Kolstads vei følger i 
hovedsak jernbanetraséen, hvor 42 hus har et støynivå på Lden > 65 dB. Samtlige har 
hageområder som ligger mellom hus og jernbanelinje.  
 
Fritznerbakker/Gleng 
Fra Fritznerbakken til Sarpsborg stasjon finnes mange boligblokker som utsettes for støy. 
Boligblokken i Glengsgata er registrert med 96 boenheter som utsettes for Lden > 65 dB. 
Beregningene forutsetter at alle beboere bor ved mest støyutsatte fasade, mens det i 



Samlet handlingsplan mot støy 2013-2018 

49 

 

virkeligheten vil være en stor andel beboere som opplever vesentlig mindre jernbanestøy 
enn dette. Ut fra støysonekartet antas antall boenheter utsatt for Lden > 65 dB å være rundt 
30-35. Andre boliger som er spesielt utsatt er Glengsgata 1, 3 og 4.  
 
Ved Fritznerbakken er det spesielt beboere i Alfheims gate 3 som utsettes for støy. Det er 
her registrert 34 boenheter med beregnet Lden på 68 dB ved mest støyutsatte fasade. 
 
Område Hafslund skoler – Borgenhaugen 
Stort boligområde som hovedsakelig utsettes for begrenset støy. Noen hus på søndre side 
av Risberget utsettes for Lden > 70 dB. 
 
Tarris borettslag 
20 bygninger/boenheter som ligger sør for Sarpsborg stasjon, alle med hageområder vendt 
mot jernbanen, vil oppleve Lden rundt 70 dB ved mest utsatte fasade. 
 
Skjeberg 
Her eksisterer et stort boligområde i nærheten av jernbane. Boligene utsettes hovedsakelig 
for begrenset støy, mens noen bygninger utsettes for Lden > 70 dB. 
 

6.4.3 Jernbaneverkets prosjekter 

Østfoldbanen er en del av det såkalte InterCity (IC)-triangelet (Skien-Lillehammer-Halden) 
hvor 90 % av passasjertrafikken med tog i Norge, avvikles. Via Vestre linje, som går 
gjennom Sarpsborg kommune, er den også en av de fire norske jernbanestrekningene som 
er fastlagt av UNECE som internasjonal hovedtransportstrekning.  
 
På kort sikt er det ingen utbyggingsprosjekter som vil medføre økte støynivå eller støyplager 
i Sarpsborg. Det er heller ikke antatt noen vesentlig økning i trafikk. Østre linje via Mysen vil 
periodevis kunne bli brukt som korridor for transport av gods og arbeidsmaskiner. 
 
På lengre sikt er utbygging av IC-strekningene høyt prioritert i Jernbaneverket og kortere 
reisetid mellom de store byene er en definert målsetning. For Østfoldbanen er allerede 
arbeidet i gang med Follobanen. Dobbeltsporet mellom Oslo S og Ski stasjon anses som 
første trinn i utbyggingen av en høyhastighetsbane via Gøteborg til Europa. 
 
Ved konseptutvalgsutredningen (KVU) for IC-strekningen Oslo-Halden analyserte 
Jernbaneverket 3 konsepter for forskjellige ambisjonsnivåer for en Intercity-utbygging. Det 
endte med en anbefaling om et IC-tilbud basert på sammenhengende dobbeltspor med 
stopp i alle Østfold-byene. Det anbefalte konseptet ØB 4B, vil gi betydelig reduksjon i 
støybelastningen, anslagsvis med 4000 færre støyutsatte på strekningen.  
 
For Sarpsborg kommune betyr dette: 
 

 Strekningen Sarpsborg – Halden bygges for 250 km/t. Høyere hastigheter og mer 
persontrafikk vil gi mer støy, nødvendige tiltak iht. anbefalte grenseverdier vil bli 
iverksatt og vil gi bedre støyforhold. Støyemisjonen på de resterende deler av 
strekningen hvor tiltak ikke kreves, vil gi verre støyforhold. 
 

 Det er ytret et klart ønske om større godstransport via jernbane over riksgrensen. 
Kun 17 % av godstrafikken går over riksgrensen med tog, mens godstrafikken på 
bane mellom flere store norske byer, utgjør mer enn 50 %. Økt godstransport 
gjennom Sarpsborg på Østfoldbanen, vestre linje må forventes, mens godstransport 
gjennom Sarpsborg via Mysen på Østfoldbanen, østre linje kan bli benyttet 
hyppigere. 
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6.4.4 Lokale fokusområder og forventet effekt 

Sarpsborg kommune utsettes for en vesentlig andel godstrafikk på kvelds- og nattestid på 
jernbanestrekningen, noe som gjenspeiles i de kartlagte støyindikatorene Lden og Lnight. 
Det estimeres at rundt 500-600 personer utsettes for nattstøy som overskrider Lnight 60 dB. 
I tråd med Jernbaneverkets overordnede mål bør det vektlegges å fokusere på å 
imøtekomme WHO sitt delmål iht. EU NNGL (Night Noise Guidelines for Europe) nemlig å 
redusere antall personer utsatt for Lnight > 60 dB. 

Iht. Jernbaneverkets prioriteringskriterier, er følgende tiltak vurdert å ha best 
støyreduserende effekt: 
 

 (Materiell/infrastruktur) Kombinasjonen av bedre vedlikeholdte godstog og 
støystrategisk skinnesliping vil være den mest kostnadseffektive måten å redusere 
støybelastningen nattestid for innbyggere i Sarpsborg kommune. Om LL-
bremseklosser blir godkjent for kommersiell bruk og pålagt godstogoperatører å 
innføre, vil dette også vesentlig redusere støyemisjon. 

 (Infrastruktur) Støyskjerming Tarris borettslag. 

 (Infrastruktur) Støyskjerming for beboere i Statsminister Kolstads vei 5 – 85. Lav 
støyskjerm bør vurderes. Støyskjerming av utsatte beboere på sørsiden av sporet vil 
også ha god effekt (Vestengveien/Valaskjoldgata). 

 (Infrastruktur) Støyskjerming ved Skjeberg. 

 (Infrastruktur) Støyskjerming for beboere i Greåkerveien 82 – 108. Utfordring med 
sumstøy fra vei og jernbane. 

 (Infrastruktur) Støyskjerming ved Risberget. 

 (Infrastruktur) Reduksjon av strukturoverført støy og vibrasjoner med 
svillematter/sub-ballast matter og ballastmatter for blokkbygninger uten vindu/ventil 
på mest støyeksponerte side. 

 (Infrastruktur) Skinnesmøring mot skinnehyl, begrenset støydempende varighet. 
 

Om man ser bort fra første tiltak, som er et effektivt overordnet tiltak som gjelder alle 
strekninger med mye godstrafikk, er det videre evaluert forventet effekt ved utførelse av 
prioriterte tiltak punkt 2-6. Det gjøres oppmerksom på at dette kun er evaluert på bakgrunn 
av støysonekartet, ingen målinger eller befaringer er utført. Støyskjermer er plassert og 
tilpasset terrengmodellen, ingen nærmere utredning av reell optimal plassering og utforming 
er gjort. Støyskjermene (høye, 2-3 meter) er plassert i minste mulige avstand fra sporet, 
henholdsvis 4 meter. Beregningshøyden som benyttes er 4 meter, i tråd med T-1442/2012, 
EU-direktiv 2002/49/EF. For utearealer nær støyskjermer og enetasjes boliger, vil 
skjermingseffekten ikke illustreres så godt. I beregningene benyttes absorberende 
støyskjermer og full markdempning. Beregningsusikkerheten for Nordisk beregningsmetode 
for støy fra skinnegående trafikk er +/- 3 dB ved korte avstander til jernbane og ved 
oversiktlige terreng- og skjermingsforhold. 

Støysonekart er benyttet for å illustrere aktuelle tiltaksområder. De viser støyintervaller og 
fargekoder for støyindikator Lden iht. forurensningsforskriftens kapittel 5, del III – strategisk 
støykartlegging. Kartene har også fargefordeling av støyfølsomme bygningstyper iht. GAB. 

Tegnforklaring på neste side er benyttet for samtlige av Jernbaneverkets kartutsnitt. 
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 Støyskjerming Tarris borettslag 
 
Før tiltak:      Etter tiltak: 

 
 
Tarris borettslag, med sine 20 bygninger tett i tett, har støy fra både industri, vei og 
jernbane, og som nærmeste kildeeier vil togtrafikken sannsynligvis være den 
dimensjonerende støykilden. I tiltaksberegningen er det her plassert en 150 meter lang,  
3 meter høy støyskjerm i en avstand av 4 meter fra sporet. En slik støyskjerm vil redusere 
Lden med rundt 5-6 dB, slik at ingen boliger overstiger Lden = 65 dB. Tiltaket vil statistisk 
sett redusere antall bygninger utsatt for Lden > 70 dB med ca. 20 % (halvparten av 
bygningene har mer enn 70 dB, mens de andre 10 bygningene har Lden > 69 dB).  
Borettslaget har store uteareal/hager mot jernbanesporet og skjermen vil gi en god 
støymessig effekt her også. Skjermen vil også ha en god effekt på veitrafikken, som ligger 
noe lavere i terrenget. Den noe økte støyemisjonen fra jernbane omtrent midt på 
borettslaget, skyldes at togene her passerer over en 15 meter lang bru. Underpassasjen 
fungerer som en trakt, og vil medføre at noen beboere stadig utsettes for veitrafikkstøy. For 
nattstøy reduseres nivået fra rundt Lnight = 64 dB til 57 dB for boligene. 
 
Trafikktallene som er benyttet i beregningene, et veid gjennomsnitt av skiltet hastighet på 
strekningen Sarpsborg stasjon – Skjeberg (118 km/t for persontog, 86 km/t for godstog), vil 
her kunne være vesentlig forskjellig fra målt hastighet siden Tarris borettslag ligger så nært 
Sarpsborg stasjon. Eksempelvis vil en halvering av hastigheten her ha samme effekt som 
støyskjermen. 
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 Støyskjerming for utsatte beboere i Statsminister Kolstads vei, Vestengveien 
og Valaskjoldgata 
 

Langs strekningen mellom to industriområder, industri ved Vesteng og Peterson emballasje 
AS, vil mange boliger utsettes for støy (Valaskjold og Enenda) fra jernbanesporet. Høyeste 
registrerte verdi fra beregningene på strekningen er Lden = 73 dB. Boligen har estimert 
døgnekvivalent innendørs støynivå på Leq24A,inne = 39 dB, og er en av 4 bygninger på 
strekningen (16 bygninger i Sarpsborg kommune), som har et døgnekvivalent innendørs 
støynivå som er høyere enn 38 dB (iht. Regjeringens nasjonale mål for støy). 
 
Området har 10 bygninger med Lden > 70 dB og 71 bygninger med Lden > 65 dB. Til 
sammen 5 bygninger har Lnight > 65, og 50 bygninger har Lnight > 60. 
 
Jernbanestøy er dominerende for hele området, men beboere i Vestengveien kan oppleve 
noe veitrafikkstøy fra fylkesvei 109/Torsbekkveien, som er en hovedfartsåre for trafikk 
mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Lave støyskjermer kan, primært grunnet plassmangel 
dog også estetiske årsaker, være aktuelle på slike strekninger. Det er derimot ikke utviklet 
metodikk for dette i beregningsverktøyet. Effekten av lave støyskjermer anses å være 
tilnærmet lik en høy støyskjerm i 4 meters avstand. Lave støyskjermer plasseres så nærme 
sporet som mulig (minimum 1,7 meter), og er under 1 meter høye. 
 

Før tiltak:       Etter tiltak: 

 
 
Ved å sette opp en 3 meter høy støyskjerm langs hele øvre side og deler av nedre side, kan 
vi se en god støymessig effekt for de mest støyutsatte beboerne. På nedre side er 
støyskjerm fjernet for et vesentlig område hvor det ligger en idrettspark (Sarpsborg stadion). 
En støyskjerm kan her være et sikkerhetsmessig godt tiltak, om strekningen utsettes for 
ulovlige krysninger. 
 
Tiltaket forsikrer at ingen bygninger utsettes for Lden > 70 dB, mens 4 bygninger fortsatt vil 
utsettes for støynivå som overskrider Lden = 65 dB. Ingen bygninger vil utsettes for Lnight > 
65 dB, 2 bygninger vil fortsatt overskride Lnight = 60 dB. For å oppnå dette forutsettes 3 
meter høye helabsorberende skjermer i samlet lengde ca. 2,1 km. 
 
Hastighet er også her en usikkerhetsfaktor. Beregningshastighet er 108 km/t for persontog 
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og 83 km/t for godstog. Kurvaturen i svingen inn mot Sarpsborg stasjon antas dimensjonert 
for vesentlig lavere hastigheter enn beregningshastigheten, lavere hastighet og/eller 
nedbremsing vil forekomme på strekningen. Det er ikke tatt hensyn til nedbremsing og 
kurveskrik i beregningsmetoden. Godstog med støpejernsklosser vil ved nedbremsing gi økt 
støy, spesielt som enkelthendelser (Lmaks ) og vil være ekstra sjenerende for beboere på 
nattestid. Økt hastighet i beregningene vil til en grad veie opp for dette, og akselerasjon i 
retning nord ut fra stasjonen er ikke en like kraftig støyhendelse som nedbremsingen. 
 

 Støyskjerming ved Skjeberg 
 

Ved passering i Skjeberg utsettes 5 bygninger for Lden > 70 dB, 4 boligbygninger og et 
bedehus/menighetshus. En boligbygning har i tillegg Lden > 65 dB. Her er en 4 meter høy 
støyskjerm vurdert på begge sider for å oppnå ønsket effekt (bygningene på vestre side har 
Lden 61-62 dB med 4 meter høy skjerm mot 67 og 70 dB med 3 meter høy skjerm). Etter 
tiltak vil ingen boliger utsettes for Lden > 65 dB. Støyskjermene skråstilt ut fra jernbanen, gir 
støydemping fra veitrafikken i området hvor fylkesvei 110, 118 og 592 møtes. 
 
Beregningshastighet for strekningen er 118 km/t for persontog og 86 km/t for godstog. 
Sørgående trafikk må forventes å ha lavere hastighet grunnet banens kurvatur etter 
Skjeberg. Støyskjermen har en samlet lengde på litt over 300 meter. 
 

Før tiltak:      Etter tiltak: 

 
 
 

 Støyskjerming for beboere i Greåkerveien 82 – 108 
 

14 nabobygninger i Greåkerveien utsettes for støy både fra vei (fylkesvei 557) og bane, og 
har ingen utpreget stille side. Ingen beboere utsettes her for Lden > 70 dB, bygningene 
utsettes for verdier av Lden fra rundt 64 og opp til 70 dB. Noen ikke støy-følsomme 
bygninger (garasjer, skur etc.) ligger så nærme sporet at det her er gjort små korrigeringer 
for å sørge for at skjermen ligger nærmere sporet enn disse bygningene. Disse bygningene 
fungerer som naturlige støyskjermer og ved eventuell iverksetting av tiltak, vil skjerming bak 
bygningene være overflødig. Det er ikke tatt stilling til skjerming av bebyggelse på nordre 
side av jernbanelinjen. 
Støyskjermen er 3 meter høy og 70 meter i utstrekning, og tiltaket vil derfor være vesentlig 
mindre kostbart enn tiltak 3. Det går frem av kart og statistikk at noen bygninger skjermes 
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betraktelig mindre enn andre. Den enkeltes subjektive hørsel trenger normalt en 2-3 dB 
endring i lydnivå for å oppfatte en merkbar endring av lyden, mens 6 dB gir en tydelig 
endring. 8-10 dB oppfattes vanligvis som en dobling/halvering av lydnivået. Det kan dermed 
være en valid argumentasjon at boliger som ikke får redusert støynivået med mer enn 3 dB 
ikke vil være kostnadseffektive tiltak og bør utelates, eller at alternative støydempende tiltak 
(bl.a. økt skjermhøyde, fasadetiltak) bør vurderes. 
 
Statistikk for støyutsatte beboere langs Greåkerveien, før og etter tiltak: 
 

Bygningsinformasjon Støynivå før tiltak Støynivå etter tiltak Differanse 
Opplevd 
forskjell 

Bygningsnr Byggtype Lden Lnight Lden Lnight   

13664846 111 69.4 62.9 59.8 53.3 9.6 tydelig 

13664811 111 69.3 62.8 61.1 54.6 8.2 tydelig 

13666431 111 68.7 62.2 64.8 58.2 3.9 merkbar 

13664986 111 68.4 61.9 57.1 50.5 11.3 tydelig 

13664919 111 68.4 61.8 55.8 49.3 12.6 tydelig 

13664951 111 68.2 61.7 56.9 50.3 11.3 tydelig 

13664935 111 68.1 61.6 56.4 49.9 11.7 tydelig 

13664994 111 67 60.4 59.3 52.8 7.3 tydelig 

13665036 111 66 59.5 55.3 48.8 10.7 tydelig 

13666369 111 65.7 59.1 62.6 56.1 3.1 merkbar 

13665052 111 65.4 58.9 64.4 57.9 1 uhørbar 

13666415 111 64.8 58.3 63.7 57.2 1.1 uhørbar 

13666385 111 64.1 57.6 63.6 57.1 0,5 uhørbar 

13666393 111 63.7 57.2 62.9 56.4 0,8 uhørbar 

Differansen viser tydelig hvilken bolig støyskjermen gir markant bedre støyforhold ved, og 
hvilke som knapt opplever en hørbar forskjell. Differansen er den samme for både Lden og 
Lnight. Den minste forskjellen før og etter tiltak opplever de naboene på strekningen som fra 
før hadde det laveste støynivå på den mest utsatte fasade. Grafisk fremstilt ser forskjellen 
før og etter tiltak slik ut: 

 Før tiltak:     Etter tiltak: 

 
 
Beregningshastigheten for persontog er her 111 km/t og 85 km/t for godstog, og har en 12 
meter lang bru over en underpassasje som gir noe økt støy (+3 dB støyemisjon for 
brulegemet i beregningene). 
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 Støyskjerming ved Risberget 

Området ved Risberget, sør for Sarpsborg stasjon er et 
større boligområde hvor tre bygninger utsettes for  
Lden > 70 dB, 15 ekstra bygninger utsettes for  
Lden > 65 dB og enda 22 bygninger (totalt 40 bygninger) 
har Lden > 60 dB. Det ganske bratte Risberget gir en 
god støydempende effekt på østlig side, mens terreng 
og til en grad refleksjoner fra berget, gir en større 
utbredelse på vestlig side.  

 

Seks bygninger på sørsiden av Risberget utsettes for 
mest støy, støyskjerming av begge sider av sporet vil 
her være et kostnadseffektivt tiltak som gir en god støydempende effekt. Skjerming av 
ytterligere 11 boliger på vestlig side av sporet bør også vurderes. Rundt 300 lengdemeter 
og 3 meter høy støyskjerm vil effektivt redusere støynivået for beboere sør for Risberget. 
Om hele vestlige side i tillegg skal skjermes, må rundt 700 lengdemeter medregnes.  

 Før tiltak:      Etter tiltak: 

 
 
Tiltaksberegningene er utført for nordre del av Risberget, rundt 500 meter lang og 3 meter 
høy skjerm er benyttet, og sørger for at ingen bygninger har Lden > 65 (mot 12 bygninger 
tidligere). Beregningshastighet på strekningen er 118 km/t for persontog og 86 km/t for 
godstog. 
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Foreslåtte tiltak og kostnad 
Denne oppsummeringen gir et anslag for kostnadseffektivitet av foreslåtte tiltak i Sarpsborg 
kommune. Beregningene er erfaringsmessig konservative, spesielt kan avvik fra reell 
hastighet gi vesentlig lavere støynivå enn beregningshastighetene benyttet i 
støysonekartene. Bruk av støyvoller og lave støyskjermer er ikke vurdert. Lokal skjerming 
(fasadetiltak) bør vurderes der ekstern støyskjerming ikke er et godt alternativ. Da dette ofte 
er det minst kostnadseffektive støytiltaket, er dette hovedsakelig et tiltak som utføres om 
støynivået overskrider forskriftspålagte/tiltakspliktige grenseverdier for individuelle boliger.  
 
Det er ikke tatt hensyn til visuell utforming eller opplevd effekt i denne analysen, men er noe 
som bør vurderes i sammenheng med nærmere utredninger og arealplanlegging. 
Vegetasjon, både som visuelt og akustisk tiltak, vurderes sjelden i forbindelse med 
jernbane, da dette har begrenset støydempende effekt og krever jevnlige vedlikeholdstiltak. 
Den opplevde effekten av et støytiltak er ikke den samme som den målte effekten, da 
opplevelse av støy består av mange subjektive faktorer. Eksempelvis kan redusert utsikt gi 
økt misnøye og gi beboere en negativ opplevd effekt, selv om støynivået i seg selv er 
lavere. 
 
Kostnadene ved støyskjerming varierer med blant annet materiale og utstrekning. For 
støyskjerming av jernbanestrekninger beregnes normalt en pris pr løpemeter for 3 meter 
høy støyskjerm på rundt 15 000 kr. For skjermer lavere/høyere enn dette er små justeringer 
i pris gjort. I evalueringen er fasadetiltak inkludert for bestemte utsatte bygninger hvor 
støyskjerming gir en begrenset eller minimal effekt, eller anses som et dyrere alternativ. 
Fasadetiltak varierer i pris avhengig av omfanget av tiltak, i denne vurderingen er 300 000 
brukt som en konservativ pris for tiltak av sterkt støyutsatte eneboliger. Oversikten 
inkluderer ikke adspredte enkeltboliger med Lden > 70 dB.  
 
Boligene i Hannestadbakken, Teglverksveien og på Gleng er ikke nevnt i lokale tiltak, 6 
boliger har her Lden  > 70 og korte støyskjermer er her vurdert som alternativ til fasadetiltak. 
Fasadetiltak er vurdert på 3 bygninger i Greåkerveien, hvor to antas utsatt for en vesentlig 
andel støy fra vei, og den siste er definert som bygningstype 612, Barnehage og derfor bør 
ha ekstra gode støyforhold. 
 
Tiltakene som er vurdert vil redusere antall personer utsatt for Lden > 70 dB i Sarpsborg 
kommune fra rundt 150 til under 40, og antall personer utsatt for Lden > 65 dB fra rundt 
1000 til 200. Prisestimatet for samtlige tiltak blir i overkant av 50 millioner kroner, noe som 
tilsvarer rundt 400 000 kroner per bygning som får redusert støynivå under Lden = 65 dB. 
 

6.4.5 Oppsummering 
Jernbaneverket ivaretar per dags dato alle forskriftsmessige støykrav i Sarpsborg 
kommune. Ingen boliger er beregnet å overskride tiltaksgrensen iht. forurensningsforskriften 
kapittel 5, § 5-4. På grunnlag av dette avsettes ingen midler øyeblikkelig for å utbedre 
støysituasjonen fra bane i Sarpsborg kommune. 
 
Basert på beregningene er det støyskjerming for Tarris borettslag det mest 
kostnadseffektive lokale tiltaket. Estimerte 2,25 millioner kroner/110 000 kr pr bolig vil gi 20 
boliger med hageområder vesentlig støyreduksjon. Antall personer utsatt for Lden > 65 dB 
vil reduseres med omtrent 800, noe som tilsvarer 80 % av alle utsatt for mer enn dette 
støynivået i Sarpsborg. 
 
Utbygging av IC-strekningen gjennom Sarpsborg kommune vil frem i tid kreve en grundig 
utredning av støysituasjonen. Strekningen planlegges dimensjonert for høyere hastigheter 
og dobbeltspor. For traséer som ikke endres medfører dette store tiltak for å imøtekomme 
strengere krav ved regulering av områder iht. T-1442/2012, enn forskriftsmessige støykrav 
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ved eksisterende strekning. Dette vil derfor medføre bedrede støyforhold for en stor andel 
beboere i Sarpsborg kommune. 
 
Trafikktallene for Fredrikstad og Sarpsborg kommune er tilnærmet identiske. 
Beregningshastigheten for strekningene gjennom Fredrikstad er noe høyere enn i 
Sarpsborg, mens Sarpsborg opplever noe mer trafikk i den definerte nattperioden kl.23-07. 
For mer informasjon om trafikkdata henvises til trafikktall 2011 for Østfoldbanen vestre linje. 
 

6.5 Tiltak særlig for Fredrikstad kommune 

6.5.1 Støykartlegging - resultater 
Jernbaneverket utførte både innendørs støykartlegging iht. forurensningsforskriftens kapittel 
5, § 5-5 og strategisk støykartlegging av utendørs støynivå iht. §5-11. 
 
For Fredrikstad kommune ble det funnet at ingen boliger overskrider tiltaksgrensen for 
innendørs støynivå iht. forurensningsforskriften § 5-4. 82 boliger har derimot et beregnet 
innendørs støynivå som overskrider kartleggingsgrensen iht. forurensningsforskriften § 5-5. 
 
Rundt 3850 personer (932 bygninger) samt 9 skolebygninger og 3 sykehusbygninger, er 
estimert utsatt for Lden > 55 dB ved mest støyutsatte fasade. 
 
Rundt 3200 personer (768 bygninger) samt 2 sykehusbygninger, er estimert utsatt for  
Lnight > 50 dB ved mest støyutsatte fasade. 
 
Regiontogene fra Oslo til Halden representerer all togstøy fra persontrafikk i Fredrikstad 
kommune med rundt 4300 gjennompasserende meter tog. Godstransporten med både 
diesel og elektriske lokomotiv, står for omkring 3300 togmeter inn til Fredrikstad stasjon, og 
er dimensjonerende for nattstøy i kommunen. 
 
For nærmere informasjon og detaljert statistikk fra støykartleggingen vises det til Fredrikstad 
og Sarpsborg kommunes rapporter og Jernbaneverkets statistikkoversikt fra strategisk 
støykartlegging av 29.06.2012 [1]. 

6.5.2 Vurdering og påvisning av støyproblemer 

Påvisning av støyproblemer i Fredrikstad kommune er basert på kommunens egne 
foreslåtte problemområder, utsatte stille områder og Jernbaneverkets egne vurderinger fra 
strategisk støykartlegging 2012. 
 
Jernbaneparken (stille område) 
Rett bak Fredrikstad stasjon finner vi Jernbaneparken, en rundt 600 m2 park som 
Fredrikstad kommune har foreslått et som stille område. Rekreasjonsområdet er et lokalt og 
godt tilgjengelig område som kan benyttes av alle alders- og brukergrupper. 
Beregningene viser at parken har et støynivå som overskrider Lden = 55 dB. 
 
Glemmen kirkepark (stille område)  
Glemmen kirkepark utsettes for støy fra både bane og vei. Beregningene antyder at 
kirkeparken utsettes for støy rundt Lden 55-60 dB.  
 
Glommastien (stille område) 
Glommastien er en 35 km lang sløyfe som går rundt Glomma mellom Fredrikstad og 
Sarpsborg. Deler av denne strekningen utsettes for støy fra jernbane. I Fredrikstad 
kommune er områdene ved Fredrikstadbrua og Hjalmar Bjørges vei spesielt nær 
jernbanesporet. 
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6.5.3 Jernbaneverkets prosjekter 

Østfoldbanen er en del av det såkalte InterCity (IC)-triangelet (Skien-Lillehammer-Halden) 
hvor 90 % av passasjertrafikken med tog i Norge, avvikles. Via Vestre linje, som går 
gjennom Fredrikstad kommune, er den også en av de fire norske jernbanestrekningene som 
er fastlagt av UNECE som internasjonal hovedtransportstrekning.  
 
På kort sikt er det ingen utbyggingsprosjekter som vil medføre økte støynivå eller støyplager 
i Fredrikstad kommune. Det er heller ikke antatt noen vesentlig økning i trafikk. I henhold til 
«Nasjonal transportplan (NTP) for 2010-2019» [16], er det stort fokus på å få økt kapasiteten 
for korridor 1, Oslo – Svinesund/Kornsjø. I første omgang vil dette gi større utbygging av 
strekningen Oslo – Ski (strekningen er kjent som Follobanen, og planlegges tatt i bruk innen 
2020) og strekningen Ski – Moss. Disse tiltakene vil i første omgang gi en betraktelig 
reduksjon i reisetid på strekningen Oslo – Fredrikstad, og danne grunnlaget for økt fremtidig 
trafikk og en mulig høyhastighetsbane Oslo – Gøteborg. 
 
På lengre sikt er utbygging av IC-strekningene høyt prioritert i Jernbaneverket, og kortere 
reisetid mellom de store byene er en definert målsetning. For Østfoldbanen er allerede 
arbeidet i gang med Follobanen. Dobbeltsporet mellom Oslo S og Ski stasjon anses som 
første trinn i utbyggingen av en høyhastighetsbane via Gøteborg til Europa. 
 
Ved konseptutvalgsutredningen (KVU) for IC-strekningen Oslo-Halden analyserte 
Jernbaneverket 3 konsepter for forskjellige ambisjonsnivåer for en Intercity-utbygging. Det 
endte med en anbefaling om et IC-tilbud basert på sammenhengende dobbeltspor med 
stopp i alle Østfold-byene. Det anbefalte konseptet ”ØB 4B”, vil gi betydelig reduksjon i 
støybelastningen, anslagsvis med 4000 færre støyutsatte på strekningen. 
 
For Fredrikstad kommune betyr dette: 
 

 Strekningen Haug (ved Råde) – Halden bygges ut for dobbeltspor. Kurveuttretting vil 
kunne gi noe høyere hastigheter, men grunnet stasjonslokalisering i Fredrikstad og 
Sarpsborg vil det ikke bli store endringer i traséen gjennom Fredrikstad kommune. 
Mer persontrafikk vil gi mer støy, nødvendige tiltak iht. anbefalte grenseverdier vil bli 
iverksatt og vil gi bedrede støyforhold. Støyemisjonen på de resterende deler av 
strekningen hvor tiltak ikke kreves vil gi verre støyforhold. 

 
Det er ytret et klart ønske om større godstransport via jernbane over riksgrensen. Kun 17 % 
av godstrafikken går over riksgrensen med tog, mens godstrafikken på bane mellom flere 
store norske byer utgjør mer enn 50 %. Økt godstransport gjennom Fredrikstad på 
Østfoldbanen, vestre linje må forventes, og for foreslått konsept er det planlagt nødvendig 
støyavlastende tiltak. 
 

6.5.4 Lokale fokusområder og forventet effekt 

Fredrikstad kommune utsettes for en vesentlig andel godstrafikk på kvelds- og nattestid, 
noe som gjenspeiles i de kartlagte støyindikatorene Lden og Lnight. Det estimeres at rundt 
700 personer utsettes for nattstøy som overskrider Lnight 60 dB. I tråd med Jernbaneverkets 
overordnede mål, bør det vektlegges å fokusere på å imøtekomme WHO sitt delmål iht. EU 
NNGL (Night Noise Guidelines for Europe), nemlig å redusere antall personer utsatt for 
Lnight > 60 dB. 
 
Iht. Jernbaneverkets prioriteringskriterier, og Fredrikstad kommunes forslag til 
fokusområder, er følgende tiltak vurdert å ha best støyreduserende effekt: 
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 (Materiell/infrastruktur) Kombinasjonen av bedre vedlikeholdte godstog og 
støystrategisk skinnesliping vil være den mest kostnadseffektive måten å redusere 
støybelastningen nattestid for innbyggere i Fredrikstad kommune. Om LL-
bremseklosser blir godkjent for kommersiell bruk og pålagt godstogoperatører å 
innføre, vil dette også vesentlig redusere støyemisjon. 

 (Infrastruktur) Støyskjerming av deler av Hjalmar Bjørges vei. Dette tiltaket bidrar til 
lavere støynivå for en utsatt andel beboere og kan også gi redusert sjenanse fra 
togtrafikk ved ferdsel på Glommastien. 

 (Infrastruktur) Støyskjerming av Jernbaneparken. Vil redusere støynivået fra 
togtrafikk ved Fredrikstad stasjon. 

 (Infrastruktur) Støyskjerming fra vei og jernbane av Glemmen kirkepark vil gi en 
klar forbedring av et definert stille område. 

 (Infrastruktur) Modernisering av overganger, sporveksler og bruer vil redusere 
opplevelsen av jernbanestøy for en del beboere. 

 (Infrastruktur) Skinnesmøring mot skinnehyl har generelt begrenset støydempende 
varighet, men kan ha spesielt god effekt i jernbanesvingen i Fredrikstad sentrum. 
 

Om man ser bort fra første tiltak, som er et effektivt overordnet tiltak som gjelder alle 
strekninger med mye godstrafikk, er det videre evaluert forventet effekt ved utførelse av 
prioriterte tiltak punkt 2-4. Det gjøres oppmerksom på at dette kun er evaluert på bakgrunn 
av støysonekartet, ingen målinger eller befaringer er utført. Støyskjermer er plassert og 
tilpasset terrengmodellen, ingen nærmere utredning av reell optimal plassering og utforming 
er gjort. Støyskjermene (høyde 2-3 meter) er plassert i minste mulige avstand fra sporet. 
Beregningshøyden som benyttes er 4 meter, i tråd med T-1442/2012, EU-direktiv 
2002/49/EF. For utearealer nær støyskjermer og enetasjes boliger vil skjermingseffekten 
derfor ikke illustreres så godt. I beregningene benyttes helabsorberende støyskjermer og 
full markdempning. Beregningsusikkerheten for Nordisk beregningsmetode for støy fra 
skinnegående trafikk er +/- 3 dB ved korte avstander til jernbane og ved oversiktlige terreng- 
og skjermingsforhold. 
 
Støysonekart er benyttet for å illustrere aktuelle tiltaksområder. De viser støyintervaller og 
fargekoder for støyindikator Lden iht. forurensningsforskriftens kapittel 5, del III – strategisk 
støykartlegging. Kartene har også fargefordeling av støyfølsomme bygningstyper iht. GAB.  
 
Følgende tegnforklaring er benyttet for samtlige av Jernbaneverkets kartutsnitt: 
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 Støyskjerming Hjalmar Bjørges vei 
 

Støyskjerming på begge sider av sørgående jernbanestrekning ut fra Fredrikstad stasjon vil 
redusere både støynivået hos utsatte beboere i kommunen og bidra til bedre støyforhold for 
folk som ferdes på Glommastien. 
I dette området estimerer man at rundt 50 personer utsettes for støynivå på Lden > 70 dB. 
Støyskjerming vil sørge for at ingen beboere utsettes for Lden > 66 dB.  
Lave støyskjermer bør vurderes da en større støyskjerm vil kunne virke sjenerende og gi en 
negativ opplevelse av støytiltaket. Videre følger en nærmere oversikt over effekten av 
tiltaket. 
 

 Før tiltak:   Etter tiltak: 

 

 

STØYSKJERMING HJALMAR BJØRGES VEI / GLOMMASTIEN 

  Bygninger Boenheter Personer 

  
Lden > 

70 
Lden > 

65 
Lden > 

60 
Lden > 

70 
Lden > 

65 
Lden > 

60 
Lden > 

70 
Lden > 

65 
Lden > 

60 

Før 
tiltak 13 34 60 21 52 89 48 120 205 

Etter 
tiltak 0* 2 21 0 4 39 0 9 90 

*En bygning definert som enebolig, bygningsnr 193907083, ligger for nærme jernbanelinjen til 

støyskjerming. Ut fra kartbilder antas dette ikke å være en støyfølsom bolig. 

Kostnadene for støyskjermen vil være 22,5 millioner kroner om man antar at en 3 meter høy 
støyskjerm vil koste kr. 15 000 pr. løpemeter. 
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 Støyskjerming av Jernbaneparken 
 

Jernbaneparken i Fredrikstad 
som er utpekt som et stille 
område, utsettes i følge 
beregningene for Lden > 55 dB 
(gult område). Beregningene 
tar ikke hensyn til 
terminalstøyen og er beregnet 
som om tog passerer rett forbi 
stasjonen. Stasjonsbygget 
fungerer som en effektiv 
støyskjerm for deler av 
området, men bremsestøy før 
stasjonen i begge retninger vil  

 
her kunne forårsake sjenanse for 
Jernbaneparken som ikke fanges opp 
av beregningene.  
 
Tiltak som jevnlig skinnesmøring vil 
kunne ha en viss effekt. 
Støyskjerming av dette området anses 
som vanskelig i og med at dette er et 
område hvor tilgang er nødvendig. 
Skinnesliping i kombinasjon med en 
introduksjon av 
komposittbremseklosser på alle tog 
som stopper ved stasjonen, vil kunne 
gi vesentlig mindre støyemisjon ved nedbremsing, og man kan anta dette effektivt vil 
redusere støybidraget dette området utsettes for. Om økt trafikk på strekningen i fremtiden 
forutsetter flere parkeringsplasser, vil et mulig parkeringshus kunne gi ekstra beskyttelse fra 
jernbanestøy om det bygges på eksisterende parkeringsområde.  
Mindre innsyn til jernbanelinjen fra parken, eksempelvis ved tettere vegetasjon, vil kunne gi 
brukere av parkområdet en opplevelse av bedre støyforhold selv om vegetasjonen i seg 
selv ikke nødvendigvis gir noen nevneverdig støydempende effekt. Forbedring av 
infrastrukturen og modernisering av materiell vil for dette området kun gi en begrenset effekt 
da det ikke er en stor andel beboere som er utsatt for støynivå Lden > 70 dB. Imidlertid vil 
rundt 100 personer vil få redusert støynivå tilsvarende reduksjonen i støyemisjon. 
 
 

 Støyskjerming Glemmen kirkepark 
 
Glemmen kirke og kirkepark utsettes for støy både fra veitrafikk og jernbane. En skjerming 
av kun jernbanestøyen vil her ha lite til ingen effekt da fylkesvei 110 går rett ved siden av 
banestrekningen. En nærmere vurdering av sumstøyen fra vei og jernbane må gjøres, 
spesielt for å vurdere om jernbanestøyen gir noe vesentlig bidrag til den totale støyplagen. 
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Det bør også gjøres vurderinger for skjerming av motsatt side fra Glemmen kirkepark, hvor 
ca.60 personer utsettes for støynivåer rundt Lden = 70 dB. Avhengig av veitrafikkstøyen fra 
fylkesvei 109 og 110, kan noen av disse bygningene også ha et summert innendørs 
støynivå som overskrider tiltaksgrensen etter beregninger. Rundt 600 meter støyskjerm på 
begge sider av vei og bane, vil gi god støydempende effekt i dette området. 
 
 
Foreslåtte tiltak og kostnad 
Denne oppsummeringen gir et anslag for kostnadseffektivitet av foreslåtte tiltak i 
Fredrikstad. Beregningene er erfaringsmessig konservative, spesielt kan avvik fra reell 
hastighet gi vesentlig lavere støynivå enn beregningshastighetene benyttet i 
støysonekartene. Bruk av støyvoller og lave støyskjermer er ikke vurdert. Lokal skjerming 
(fasadetiltak) bør vurderes der ekstern støyskjerming ikke er et godt alternativ. Da dette ofte 
er det minst kostnadseffektive støytiltaket, er dette hovedsakelig et tiltak som utføres om 
støynivå overskrider forskriftspålagte/tiltakspliktige grenseverdier for individuelle boliger. 
 
Det er ikke tatt hensyn til visuell utforming eller opplevd effekt i denne analysen, men er noe 
som bør vurderes i sammenheng med nærmere utredninger og arealplanlegging. 
Vegetasjon, både som visuelt og akustisk tiltak, vurderes sjelden i forbindelse med 
jernbane, da dette har begrenset støydempende effekt og krever jevnlige vedlikeholdstiltak. 
Den opplevde effekten av et støytiltak er ikke den samme som den målte effekten, da 
opplevelse av støy består av mange subjektive faktorer. Eksempelvis kan redusert utsikt gi 
økt misnøye og gi beboere en negativ opplevd effekt selv om støynivået i seg selv er lavere. 

 
Lokale støytiltak som er vurdert (vedlikeholdstiltak som skinnesliping er ikke inkludert) vil 
redusere antall personer utsatt for Lden > 65 dB med rundt 200 personer. Dette tilsvarer 
rundt 30 % av alle personer i Fredrikstad kommune som er utsatt for dette nivået ved 
dagens situasjon. Støyskjerming av Hjalmar Bjørges vei vil redusere antall personer i 
kommunen utsatt for Lden > 65 dB med en tredjedel, fra 150 til 100 personer. Kostnader ved 
støyskjerming av utsatte boliger estimeres til rundt 30 millioner kroner, men kan reduseres 
vesentlig om man ikke setter opp skjerming av Glommastien hvor ingen beboere ellers 
utsettes for høye støynivåer.  
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6.5.5 Oppsummering 
Jernbaneverket ivaretar per dags dato alle forskriftsmessige støykrav i Fredrikstad 
kommune. Ingen boliger er beregnet å overskride tiltaksgrensen iht. forurensningsforskriften 
kapittel 5, § 5-4. På grunnlag av dette avsettes ingen midler øyeblikkelig for å utbedre 
støysituasjonen fra bane i Fredrikstad kommune. Det bør gjøres en nærmere vurdering av 
områder spesielt utsatt for støy fra både vei og jernbane. 
 
Utbygging av IC-strekningen gjennom Fredrikstad kommune vil frem i tid kreve en grundig 
utredning av støysituasjonen. Strekningen planlegges dimensjonert for høyere hastigheter 
og dobbeltspor. For traséer som ikke endres, medfører dette store tiltak for å imøtekomme 
strengere krav ved regulering av områder iht. T-1442/2012, enn forskriftsmessige støykrav 
ved eksisterende strekning. Dette vil derfor medføre bedrede støyforhold for en stor andel 
beboere i Fredrikstad. 
 
Trafikktallene for Fredrikstad og Sarpsborg kommune er tilnærmet identiske. 
Beregningshastigheten for strekningene gjennom Fredrikstad er noe høyere enn i 
Sarpsborg, mens Sarpsborg opplever noe mer trafikk i den definerte nattperioden kl. 23-07. 
For mer informasjon om trafikkdata henvises til trafikktall 2011 for Østfoldbanen vestre linje. 
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7 Havner 
 

7.1 Generelt 

Rapport for strategisk støykartlegging for aktiviteten ved Øra Industripark AS, ble sluttført og 
oversendt Fredrikstad kommune juni 2012. Denne rapporten sammen med dialog med 
leietakere og naboer, har dannet grunnlaget for det videre arbeidet med handlingsplan for 
støy for Øra Industripark AS. 
  
Øra Industripark AS er morselskap for Øra Næring AS, som er anleggseier for 2/3 av 
bedriftsområdet, og for Øra Drift AS som administrerer aktiviteten ved industriparken. 
Øraveien Industripark AS er eier av ca. 1/3 av området og administreres av Øra Drift AS. 
Øra Industripark AS (ØIP) settes herved som ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplanen.  
 
Støyen genereres av drift fra leietakere av anleggene. Kildeeierne er derfor viktige deltakere 
i prosjektet med handlingsplan for reduksjon av støy.  
Beboerne i nabolaget har også deltatt prosessen med utvikling av handlingsplanen. 
 

Navn Navn på virksomhet Rolle 

Tore Auensen Øra Industripark Prosjektansvarlig 

Geir B. Jensen Denofa Prosjektdeltaker 

Runar Jensen Uniol   Prosjektdeltaker 

Trond Syversen Kemetyl Prosjektdeltaker 

Kjell Werner Møllerodden velforening Representanter fra berørte naboer 

Rolf Grieg Vaterland Vel Representanter fra berørte naboer 

Henrik Halvorsen Vaterland Borettslag Representanter fra berørte naboer 

Tabell 12: Deltakere i prosess med utvikling av handlingsplanen mot støy for Øra Industripark AS. 

 

7.2  Dokumentasjon om medvirkningsprosess 
Berørte naboer som enkeltpersoner og grupper ble gitt anledning til å delta aktivt i 
prosessen for utforming av handlingsplan mot støy.  
Møter ble avholdt 6., 13., og 21. november 2012. De tre deltagende velforeningene med 
medlemmer, ble gitt en grundig gjennomgang av aktiviteten ved industriparken, forelagt 
resultatene fra støykartleggingen og gitt en gjennomgang av arbeidet med handlingsplanen.  
Nyttige innspill ble gitt fra nabolaget på disse møtene gjennom observasjoner og forslag til 
tiltak. 

 
7.3 Støykartlegging - resultater 
Industriell aktivitet ble startet i 1912 på bedriftsområdet. Havne- fasilitetene var en av de 
viktigste årsakene til oppstart av produksjon av margarin fra hvalolje. Anlegget med det over 
100 000 m3 store tankanlegget og over 50 000 m2 med bygningsmasse, har blitt bygd inn av 
private boliger i fra vest, nord og øst.   
 
De nærmeste boligene på Kråkerøy i vest ligger i en avstand på ca. 220 til 250 meter unna 
kaia i luftlinje. De nærmeste boligene til bedriftsområdet i øst ligger i en avstand på ca. 400 
meter fra kaia, og ca. 130 meter fra nærmeste produksjonsbygg (Ekstraksjonsverket). 
Naboene i øst ligger mer skjermet for aktivitetene som skjer på kaia. 
 
Bedriftene ved industriparken har en masseflyt av produkter på over 900 000 tonn per år. 
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Den største støybelastningen for nabolaget kommer fra skipstrafikken med 250 skip pr. år 
og fra utstyr som benyttes for lasting og lossing av skip. Det er i alt identifisert 23 støyende 
aktiviteter på bedriftsområdet, hvor det inngår alt fra skip, produksjonsutstyr, og kjøring med 
truck. Alle aktiviteter ved industriparken er valgt å inngå under aktiviteten registrert under 
havner i Fredrikstad.  
 
Transport av varer på vei til og fra bedriftsområdet er dirigert via Habornveien på lik linje 
med all tungtransport til hele Øra området. Veitransport er på grunn av veivalg ikke noe 
støybelastning for nabolaget.    

 

Figur 5. Oversikt over nordvestlige del av Øra og nærmeste nabobebyggelse. Øra Industripark 
merket med rødt 

 
Det er siden 2005 gjort store endringer på bedriftsområdet som har påvirket 
støybelastningen i positiv retning. Området er omformet fra tidligere Denofa AS til 
industripark. I denne prosessen er større enheter på fabrikkområdet revet og andre enheter 
tilrettelagt for annen virksomhet. Som eksempel er Fettfabrikken revet og 
Hydrogenfabrikken tilrettelagt til kunstsenter. I tillegg er ny aktivitet skapt ved bygging av 
biodieselfabrikken Uniol og oppstart av aktiviteten til Kemetyl. Nytt lasteapparat for 
soyabønner er installert med sterkt redusert støynivå og med over dobbel kapasitet.  
 
Vurdering og påvisning av støyproblemer  
Det er ikke mottatt og registrert naboklager i ØIP sitt avvikssystem fra 2005 på støy fra 
aktiviteten ved havneanlegget til industriparken. Etter dialog med Møllerodden velforening 
kom det i januar 2012 frem enkelte hendelser som er avviksbehandlet og fulgt opp. 
Situasjoner som er behandlet er av aktiviteter på skip som ikke er ønskelig på nattetid og et 
spesielt skip som har hatt høy pumpestøy. 
  
Det er registret en naboklage på støy ved Denofa sitt Ekstraksjonsverk (lengst øst). Denne 
saken er rapportert til Klif og behandles separat.  
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Støykartleggingen utført i 2012 viste at 2 helårsboliger med 5 personer ligger i intervall 
Lnight 50-54 dB og at 7 helårsboliger med 16 personer som ligger i intervallet Lden 55-59 
dB. Støybelastningen er konsentrert øst for bedriftsområdet på Møllerodden Kråkerøy.  
 
De 23 kartlagte støykildene som er målt og lagt inn i støykartene, viser at havneområdet gir 
høyeste støybelastning for industriparkens aktivitet. Dette er også i tråd med den dialogen 
som har vært med velforeningene, viser til pkt. 3 i aksjonslogg tabell 12. 
 
For mer detaljert informasjon vises til ØIP sin delrapport og støykart for Lden og Lnight i 
rapport «Strategisk støykartlegging Byområdet Fredrikstad-Sarpsborg», av 29.6.2012 [1]. 
 
Havner  
Hensikten med handlingsplanen er å påvirke aktiviteten ved industriparken slik at støy 
reduseres. Handlingsplanen er basert på oppfølging og forbedring av innførte tiltak samt 
påvirkning av fremtidig vekst, endring og nye tiltak.  
 
Aktiviteter i handlingsplanen vist en handlingslogg som beskriver aktivitet, handling, ansvar, 
mål og status. Industrileietakere i industriparken har egne tillatelser for sine virksomheter. 
 
For industriparken er det utarbeidet en masterplan for fremtidig aktiviteter på 
bedriftsområdet. Dette er et levende arbeidsdokument som legger føringer for mulig 
fremtidig bruk av bedriftsområdet. Det er fokus på fortsatt industriell aktivitet med en 
forventet økt biltransport inn på området og et forventet antall skip på dagens nivå. 
Tankparken er i en transformasjon med forventet redusert tank-lagringskvantum. For 
prognosehorisonten år 2030 er dagens aktivitet med driftstider, støykilder og antall skip lagt 
til grunn.  
 
De neste 5 år er det forventet å rive enkelte uhensiktsmessige bygg og tanker. Ledige og 
frigjorte arealer planlegges benyttet til nye industribygg og økt næringsaktivitet. 
Støybegrensende tiltak for nyutvikling er innlagt i aksjonsloggen for handlingsplanen ved 
påvirkning av kjøremønster på området, fasader på nye bygg samt utstyrsvalg for 
produksjon og ventilasjonsutstyr.    
 
Kostnader for fremtidige aktiviteter er ikke prosjektert. Planlagte gode løsninger som hindrer 
og kan redusere støy, forventes ikke å gi en vesentlig økt kostnad når det blir lagt inn som 
en forutsetning for valg av tekniske løsninger.  
 
For skipstrafikken og aktiviteten ved kaia fokuserer aksjonene i handlingsplanen på 
oppfølging, målinger, kontroll, påvirkning og kontakt med nabolaget. På samme måte har 
planen lagt inn samme fokus på støykilder fra produksjonsutstyr. I tillegg er støykilder lagt 
inn som miljøaspekter for oppfølging og forbedring i forbindelse med vedlikehold og fornying 
av komponenter eller ny investering. 
 
Styring av adferden og aktivitetsnivået forventes å gi positiv utvikling med hensyn på 
redusert støy.  
 
Konklusjon/oppsummering  
Aktiviteten ved industriparken er omfattende og har stor samfunnsnyttig verdi. Med det 
nære naboforholdet til private boliger, er handlingsplanen et nødvendig verktøy for å 
tilrettelegge driften og den videre utviklingen i samspill med myndighetskrav og naboenes 
behov. 
Virkemidler og tiltak er satt opp i vedlagte aksjonslogg. Aksjonene som er registrert som 
aktive, er innført og operative. Innføring av nye aksjoner er tidsbestemte og vil i de fleste 
tilfeller bli operative aksjoner til kontinuerlig oppfølging.  
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7.4  Tiltak mot støy 

 

Aksjonslogg for Øra Industripark 
Øra Industripark har utarbeidet aksjonslogg for eksisterende og nye aktiviteter for reduksjon 
av støy.  

Tabell 12: Aksjonslogg for eksisterende aktiviteter 
 

  

Nr Eksisterende 
aktiviteter 

Handling Ansvar Mål Status 

1 Hjemmeside; oip.no Oppgitt kontakt info for 
varsling av støy   

Øra Industripark 
(ØIP) 

Naboer oppfordres 
til varsling og dialog 
om støyende 
aktivitet 

Aktiv 

2 Informasjon og dialog 
med naboene  

Avholde 
informasjonsmøter med 
velforeningene til 
nabolaget. 

 

 ØIP Samarbeid med 
dialog om 
observasjoner, tiltak 
og utvikling av 
industriparken 

 Årlig eller 
ved behov  

3 Øra Miljøutvalg Aktiv deltaker i Øra 
Miljøutvalg sammen 
med Møllerodden 
velforening  

ØIP Holde kontakt med 
nabobedrifter og 
nabolag 

Aktiv 

4 Bruk av 
avviksbehandlings 
system 

Registrering og 
gjennomføring av tiltak 
for å redusere støy fra 
aktiviteten ved 
industriparken. 

Administreres av 
ØIP. Alle i 
industriparken 
skal rapportere 
eller registrere 
forhold  

Registrere og 
påvirke adferd som 
skaper unødvendig 
støy 

Avvikssyste
m er innført 
og i bruk 

5 Oppfølging av 
skipstrafikken ved ØIP 
kai 

Påvirke adferden til 
skipstrafikk slik at 
aktiviteten skaper minst 
mulig støy  

ØIP. Forhold 
følges opp av 
skipsmeglere mot 
rederiene 

Videreutvikle 
spilleregler for 
skipstrafikken ut fra 
innspill fra 
leietakere og 
naboer  

Revidere 
operativ 
rutine for 
bruk av kai 
ved ØIP 

i 2013 

6 Felles industrivern for 
all aktivitet ved 
industriparken 

Felles industrivern har 
kontinuerlig vakt og kan 
kontrollere og iverksette 
tiltak  

ØIP Ta aksjon ved 
behov for reduksjon 
av støy etter normal 
arbeidstid 

Aktiv 

7 Anmode reder om bruk 
av annet utstyr eller 
skip ved registrering av 
unormal støyende 
aktivitet 

Skip med gammelt 
støyende utstyr 
anmodes å bytte/fornye 
utstyr   

ØIP i samarbeid 
med leietakere 

Redusere støyende 
aktivitet ved kai 

Aktiv 

8 Vedlikehold av 
prosessutstyr 

Vedlikehold ut fra 
forebyggende planer. 
Målinger av utstyr 
gjennomføres for å 
oppdage vibrasjoner og 
dermed støy. 

Leietakere Redusere havari av 
utstyr og 
unødvendig støy 

Aktiv 

9 Måling av støy Utstyr er innkjøpt og 
driftssatt for kontinuerlig 
logging av støy 

ØIP Bruk for kontinuerlig 
logging og kontroll 
av støy  

Aktiv 

10  Arealplanlegging Planer for utbygging av 
ledige arealer  

 ØIP Valg av aktivitet og 
bygninger som ikke 
skaper økt støy 

Aktiv 
regulerings 
prosess 



Samlet handlingsplan mot støy 2013-2018 

68 

 

 

Tabell 13: Aksjonslogg for nye aktiviteter 

  

 

  

Nr Nye aktiviteter Handling Ansvar Mål Status 

1 Aktive 
støyreduserende 
tiltak for skip 

Påvirke tid for adkomst til 
kai, redusere unødvendig 
støyende aktivitet evt. 
støyreduserende tiltak på 
aktivitet ved kai. Bruk av 
sirene fra skip kun i 
nødsituasjon. 

ØIP i 
samarbeid med 
leietakere 

Reduksjon av 
unødvendig 
støyende 
aktivitet 
spesielt på natt  

Iverksettes 2013 
sammen med pkt. 5 i 
eksisterende 
aktiviteter  

 

2 Oppfølging av 
leietakernes 
aktivitet  

Støy legges inn som 
miljøaspekt 

ØIP  Redusere støy 
ved drift av kai 
og anlegg 

Iverksettes 2013 for 
innføring i 
leietakernes 
handlingsplaner 
første gang 2014.  

3 Opplæring om 
støyreduksjon og 
handlingsplan for 
støyreduksjon  

Gjennomgang av 
program for 
støyreduksjon med 
leietakerne  

ØIP Redusere støy 
ved drift av kai 
og anlegg 

Iverksettes 2013 for 
årlig oppfølging i 
arbeidet med Felles 
Industrivern 

4 Vedlikehold og 
utskifting av utstyr 

Valg av nye mer 
støyreduserende 
komponenter eller 
utstyrstyper  

ØIP og 
leietakere  

Reduksjon av 
støy fra 
eksisterende 
drift 

Kontinuerlig i 
forbindelse med 
leietakernes 
handlingsplaner 

5 Arbeidsmetodikk Gjennomgå leietakeres 
arbeidsmetodikk mhp. 
redusert støy 

ØIP og 
leietakere 

Redusert støy 2013. Ref. pkt. 3  

6 Støysonekart Oppdatering av 
støysonekart 

ØIP Følge 
myndighetskrav 

Iht. myndighetskrav 

7 Arealplanlegging for 
ny aktivitet og nye 
bygg 

Valg av kjøremønster, 
bygninger og 
støyreduserende fasader  

ØIP Tilrettelegge ny 
aktivitet mhp. 
redusert støy   

Det levende 
dokumentet 
masterplan for 
industriparken skal 
løpende samordnes 
med handlingsplan 
for støyreduksjon  

8 Støyreduserende 
tiltak for skip 

Følge utviklingen av 
hjelpemotorer og mulig 
bruk av elektrisitet 

ØIP Reduksjon av 
støy fra skip 

Følges opp med  

9 Fasadereduserende 
støy tiltak hos 
naboer 

Holde kontakt med 
naboene vedrørende 
behov og metodikk for 
reduksjon av innvendig 
støy. Benytte 
støtteordninger. 

ØIP og 
leietakerne 

Redusere 
innvendig støy 
hos naboer 

Følges opp under pkt. 
2 i eksisterende 
aktiviteter  
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8 Stille områder Sarpsborg kommune 
 

8.1  Generelt 

Regelverket overlater til lokale myndigheter å fastsette ambisjoner og krav til stille områder. 
Gjennom støykartleggingen har kommunen fått dokumentert at det er flere områder som 
kvalifiserer til stille områder. Disse områdene er lokalisert i sentrum og i parkene i utkanten 
av sentrum. Kommunen ser derfor ikke behov for å utvikle nye områder.  Ved revisjon av 
handlingsplanen i 2018, vil det være mulig å øke eller redusere antall og utbredelse av stille 
områder. 

 

8.2  Definisjon av stille område 

Forurensingsforskriften og retningslinjen T-1442/2012 
I tettstedbebyggelse defineres stille områder som et avgrenset område (park, skog, 
kirkegård og lignende) egnet til rekreasjonsaktivitet hvor støynivået er under Lden 50 dB. 
Utenfor tettstedsbebyggelse bør stille områder ha støynivå under Lden 40 dB.  
Når det gjelder støynivåer står det i T-1442/2012 at fravær av støy er en forutsetning for at 
friluft- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi. Hvilke lydnivåer som 
oppleves som sjenerende avhenger av hvilken type område man befinner seg i og hvilken 
bruk av området som er ønskelig.  
 
Videre sier T-1442/2012 at et stille område er:  
”Områder som etter kommunens vurdering er viktige for rekreasjon, natur- og 
friluftsinteresser og som er ønskelig å bevare som stille og lite støypåvirkede, eller områder 
man har som mål å utvikle til stille områder”. 
 
Oppsummert så betyr dette følgende:  
Et stille område tilbyr verdifulle kvaliteter for lek, rekreasjon og/eller kulturaktiviteter i 
omgivelser skjermet eller i god avstand fra dominerende støykilder. 
Verdifulle kvaliteter handler om arealenes egnethet for opphold, ferdsel, lek og mosjon.  
Med dominerende lydkilder menes vei, bane og havn (forskriftens støykilder). 
 

8.3  Mål for stille områder i Sarpsborg 

Forskriftens mål er å fremme befolkningens helse og trivsel og redusere skadelige 
virkninger av støyeksponering. 
 
Et tilfluktssted i byen der støynivået er lavere er viktig for å kunne verne om helsen til 
befolkningen. Hovedmålet med stille områder i en handlingsplan vil være å verne om 
områdene. Gjennom god oppfølging i arealplanleggingen og øvrig forvaltning vil områdene 
sikres mot ytterligere vesentlig støybelastning i fremtiden.  
 
Sarpsborg kommune sitt mål for stille områder: 
 

 
Ivareta og sikre stille områder mot økt støybelastning. 
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Støykartleggingen som er gjennomført gir et brukbart bilde av støysituasjonen i de 
områdene vi peker ut. Kartleggingen er grov og har relativt stor usikkerhet på områdenivå. 
Støynivået bør i hovedsak være Lden50 dB eller lavere i over halvparten av området. Dette 
nivået er tilsvarende hva retningslinjen og forskriften anbefaler (Lden = 50 dB). Hvert enkelt 
stille område må være egnet for minst en alders- eller brukergruppe.  
 
Stille områder i byen må i sum gi et tilbud til alle: 
 

 

 de som søker rolig oppholdssted – OPPHOLD 

 de som vil gå og sykle – FERDSEL 

 de som vil leke – LEK 

 de som vil mosjonere – MOSJON/IDRETT 
 

 
Delmål for stille områder: 
 

 

 området må tilby rom for rekreasjon, ferdsel og opphold, lek, mosjon og idrett som er 
skjermet og i god avstand fra dominerende støykilder 

 omfanget av delområder (soner) med Lden 50 dB eller lavere skal opprettholdes 
 

 
Kommunedelplan for Sarpsborg sentrum sitt kapittel om Blågrønne strukturer tar for seg 
Parker og grønne arealer og Grønn rundløype og forbindelser:  
“De blågrønne strukturene utgjør viktige offentlige rom. Vi benytter områdene som bl.a. 
sosiale arenaer, møteplasser, lekeplasser, stillesteder, tursteder, til kulturaktiviteter og 
idrettsaktiviteter. De blågrønne strukturene bidrar til et sunnere bymiljø, biologisk mangfold 
og blir stadig viktigere når byen fortettes mer og mer. 
Byens blågrønne strukturer er arena for rekreasjon og opplevelse. I henhold til 
kommuneplanens samfunnsdel skal sammenhengende grønnstruktur sikres og 
naturmangfold ivaretas. For å oppnå dette etableres følgende delmål for framtidig 
byutvikling:  

•  «sette fokus på byvassdragene og vannets muligheter sett i forhold til naturgitte 

 strukturer. 
•  beholde og styrke betydningsfull grønnstruktur for rekreasjon og biologisk mangfold.  
•  sikre grønne korridorer og forbindelser/ turveier gjennom byen og ut mot marka. 
•  sikre lekeplasser og nærrekreasjonsområder som gir hverdagen grønt og 
 helsebringende innhold». 
 

 
Foto: Sarpsborg kommune 
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8.4 Kriterier for valg av stille områder 

I arbeidet med å peke ut de mest egnede stille områder er det nødvendig å fastsette 
basiskriterier: 

 

 Lokale områder 
Stille områder skal være et tilbud til alle. Befolkningsgrupper som barn, eldre og 
funksjonshemmede har begrenset mobilitet. Det bør derfor finnes stille områder 
som ikke ligger i for stor avstand til boligen, gjerne som avgrensede plasser med 
vekt på indre by.  

 God tilgjengelighet 
Tilgjengelighet til og adkomst i områdene må fremstå som enkel og trafikksikker. 

 Alle alders- og brukergrupper 
Ulike alders- og brukergrupper setter ofte ulike krav til områder for rekreasjon, 
adspredelse og ro. Noen rusler, andre sitter i ro, leker eller mosjonerer. Det setter 
krav om et differensiert utvalg av stille områder som større sammenhengende 
grøntområder eller “torg” i bysentrum. 

 Støynivå  
Et avgrenset område egnet til rekreasjonsaktivitet hvor støynivået er under  
Lden 50 dB. 
 

 

Stille områder vil også kunne innbefatte støyutsatte områder/soner. Langsiktig 
støybekjempelse i de støyutsatte sonene er derfor viktig. 

 

8.5  Stille områder avmerket på kart i henhold til T-1442/2012 

Sarpsborg kommune utarbeider et støyvarselkart med røde og gule soner. Stille områder i 
bykjernen merkes som grønn sone med tilhørende planbestemmelser som sikrer at 
stillheten bevares. 

Sarpsborg kommune har valgt å ha fokus på stille områder i sentrum. Sentrum har den 
største befolkningstettheten og utfordringene med å finne stille områder er størst. Pågående 
revisjon av sentrumsplanen kan bidra til å sikre områdene i inneværende planperiode.  
Støykartleggingen har pekt på flere områder i Sarpsborg sentrum som har et støynivå under 
Lden 50 dB. I de tilfeller der områdene også tilfredsstiller de øvrige kriteriene for stille 
områder har Sarpsborg kommune valgt å la de få status som stille områder. Av listen under 
kommer det frem at områdene er lokalisert slik at alle beboere i sentrum har tilgang til stille 
område i rimelig avstand.  

 Kulåsparken 

 Kirkeparken  

 St. Olav gravlund 

 Glengshølen  

 Kvartal 88, Østre bydel  

 Borgarsyssel 

 Bystranda og området omkring Tarris  

 
Grøntområder som Landeparken med Tunevannet, Trompeten og Hafslundparken vil være 
områder som det er naturlig å definere som stille områder, men de ligger utenfor 
Sentrumsplanen. De blir derfor ikke tatt med i denne planen, men det vil være naturlig å ta 
disse områdene med ved revidering av kommuneplanens arealdel [19]. Kommuneplanens 
arealdel skal etter planen vedtas desember 2014. Det vil også være naturlig å ta med 
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Landeparken med Tunevannet, Trompeten og Hafslundparken ved revidering av plan for 
stille områder i 2018.  

Flere av de utvalgte områdene tilfredsstiller bare delvis kravet til Lden = 50 dB. Flere 
områder er belastet med høyere støynivå, blant annet Kirkeparken, St. Olav Gravlund og 
Glengshølen. At områdene likevel blir tatt med kan forklares ved at det å ikke se støykilden 
påvirker vår oppfatning av støyen vi hører, slik at områder kan oppleves som stille selv om 
de per definisjon ikke er det. 

I sentrum er “Den grønne diagonalen”, som består av Kulås, Kirkeparken og St.Olav 
Gravlund, et viktig element. “Den grønne rundløypa” består blant annet av disse grønne 
elementene og går videre gjennom Torsbekkdalen nord ned til byens brygge ved 
Pæddekummen. Intensjonen er at dette skal være en tilrettelagt og merket løype som tar 
turgåere gjennom sentrum, og som også gir opplevelser i form av en rik flora og fugleliv og 
som gir lommer av ro og stillhet i en støyende og stressende hverdag.  

De stille områdene kommunen har pekt ut er ulike. Grad av opparbeiding og tilrettelegging, 
karakter og bruk, varierer stort. Kulåsparken er tilrettelagt med stier med fast dekke som 
egner seg for både rullestolbrukere og barnevogner, det samme gjelder Landeparken og 
Hafslundparken. Det er også enkelte steder tilrettelagt med lekeapparater, sittegrupper og 
grillplasser. Glengshølen og Bystranda med området omkring Tarris, er eksempler på 
områder med lite eller ingen tilrettelegging. Kvartal 88 er avsatt til park/lekeområde, men 
ikke opparbeidet ennå. Kulsåsparken er mye brukt av barnefamilier og barnehager som 
lekeområde. Sandesundveien skole og St. Olav videregående skole bruker parken i 
undervisningen. Kirkeparken er, selv om den er støybelastet, et yndet sted for en hvil når 
rododendronene og rosene blomstrer. Borgarsyssel skiller seg klart ut fra de andre 
områdene ved at dette er et museumsområde der både bygninger, dyr og utstillinger setter 
sitt preg på bruk og opphold. Borgarsyssel er mye brukt av barnefamilier og barnehager 
som lekeområde. 
 
Det vises til vedlegg 5 for nærmere beskrivelse av de syv stille områdene. 
 

 
Figur 6: Utpekte stille områder i handlingsplan for stille områder 2013-2018, i Sarpsborg kommune 
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8.6 Tiltak i stille områder 
Forskriften setter krav om tidlig medvirkning fra lokalbefolkningen ved utarbeiding av 
handlingsplanen. Sarpsborg kommune vil sende planen på høring. Bredere involvering fra 
befolkningen vil komme gjennom arbeidet med Sentrumsplanen ved neste revisjon. 
 
Forskriftens krav er at handlingsplanen skal redegjøre for tiltak som skal gjennomføres i 
løpet av de neste 5 år for å bevare de stille områdene, herunder en langsiktig strategi, 
eksempelvis trafikk – og arealplanlegging, tekniske tiltak ved støykilder, valg av mindre 
støyende kilder, reduksjon av lydoverføring med mer. 
 
Ny sentrumsplan for Sarpsborg blir vedtatt i juni 2013. Sentrumsplanen er verktøyet for å 
sikre stille områder i sentrum. I planen vil det være viktig å få fram at de utvalgte områdene 
skal beskyttes mot ytterligere støybelastning. Områdene skal synliggjøres på kart og det 
skal knyttes egne tiltak til hvert område.  
 
Planbestemmelser for stille områder 
Kommunen skal utarbeide støysonekart i henhold til retningslinje T-1442/2012. På dette 
kartet vil stille områder avmerkes som grønne soner. Støysonekartet vil være et temakart 
som vil inngå i kommuneplanens arealdel ved neste revisjon. 
Til kommuneplanens arealdel vil det utformes planbestemmelser som skal verne de stille 
områder mot økt støy, samt sette en målsetting om å redusere støynivået til under  
Lden = 50 dB, på sikt. 
 
På sikt kan det også vurderes å sikre de stille områdene planmessig. Det vil si at de 
reguleres til et arealbruksformål som sikrer områdene både i forhold til områdenes 
bruksformål og områdenes vern av stillhet i forhold til ytre støykilder. 
 
Planbestemmelser til kommuneplanen vil likevel være det viktigste administrative tiltaket for 
å verne de stille områdene. Kommunen vil da som planmyndighet følge opp 
bestemmelsene i kommuneplanen og påse at nye planer og tiltak ikke øker støynivået i de 
stille områdene. 
 
Kommunen har også mulighet til å kreve tiltak mot støy i nye planer for ny eller eksisterende 
støyende virksomhet slik at målsettingen om støy under Lden = 50 dB i de stille områder 
kan oppfylles.  
Eksempel er at ved omregulering av en eksisterende vei som skal utvides/oppgraderes, kan 
kommunen kreve at det samtidig blir gjennomført tiltak mot støy i forhold til et nærliggende 
stille område. 
 
Det finnes områder både i og utenfor sentrum i dag, som kan benevnes som stille områder, 
men som ikke er inkludert i handlingsplanen.   
Det kan derfor også vurderes en generell bestemmelse i kommuneplanen om at det skal 
vises varsomhet ved etablering av ny støyende virksomhet som øker støynivået i andre 
regulerte natur- og friområder, selv om de ikke er blant de valgte stille områdene i denne 
handlingsplanen. 
 
Tiltak i de stille områdene 
Det finnes en rekke tiltak som kan gjøres i selve området (parken, grøntområdet osv. som er 
valgt ut som et stille område). Det kan være tiltak som bedrer tilgjengelighet til området, 
generell oppgradering, beplantning osv. 
 
Det finnes også flere tiltak som kan bedre støysituasjonen og opplevelsen av stillhet (fravær 
av støy). Dette kan både være tiltak som faktisk reduserer støynivået (tradisjonell skjerming 
med skjermer eller terrengvoller). Men det finnes også en gruppe av tiltak som reduserer 
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opplevelsen av støy uten at støynivået faktisk endres. Slike tiltak går gjerne under 
samlebetegnelsen ”lydlandskap”. I konseptet ”lydlandskap” fokuseres det ikke kun på 
lydnivåer (decibel), men på hvordan mennesker reagerer på og opplever lydbildet rundt oss. 
For eksempel kan mennesker få en mer positiv opplevelse av lydmiljøet dersom det er 
innslag av naturlige lyder, som kan være alt fra fuglesang til aktivitetslyd fra mennesker 
(lekende barn, prating, latter). Positive (naturlige) lydkilder kan maskere uønsket støy. 
Visuell skjerming (beplantning, og andre visuelle barrierer) kan også redusere opplevelsen 
av støy selv om lydnivået faktisk ikke reduseres. 
 
Pr. i dag mangler erfaringer med slike tiltak i Norge. Oslo kommune hadde som et av 
tiltakene i deres første handlingsplan (2007-2012), å utarbeide en ”verktøykasse” med 
prinsipper/virkemidler for planlegging av gode lydlandskap.  Arbeidet er varslet sluttført sist i 
desember 2012. Verktøykassen er tenkt å skulle brukes av fagfolk, men skal ha en form og 
et innhold som gjør at de som ikke har anledning til å holde seg oppdatert på feltet, kan 
benytte den som en slags sjekkliste. Verktøykassen vil inneholde noen viktige premisser for 
støybekjempelse, et sett fakta-ark som angir viktige data om de mest relevante tiltakene og 
et eget avsnitt som angir mer innovative og lite utprøvde ideer.  Denne listen foreslås 
tilpasset Sarpsborg kommune og knyttes til det foreslåtte vurderingspunktet om støy i 
forvaltningen av de stille områdene. 
 
Daglig forvaltning av stille områder 
I den daglige forvaltningen av de utpekte stille områder, skal det tas hensyn til støy.   
Det bør vurderes om det skal utarbeides en sjekkliste for stille områder til bruk i 
arealplanleggingen.  

8.7  Kostnader 

Forskriften angir at handlingsplanen skal inneholde finansielle opplysninger (dersom de 
finnes), dvs budsjett og vurdering av kostnadseffektivitet. 
 
Utarbeiding av Sentrumsplanen løses innenfor enhetens ordinære budsjettramme. Arbeidet 
med planen har pågått jevnlig etter at planprogrammet ble vedtatt i 2009. Sentrumsplanen 
vedtas juni 2013. Den samfunnsøkonomiske helsemessige gevinsten av reduserte 
støyplager er vanskelig å tallfeste. 

8.8  Finansiering  

Plan og utredningsarbeidet blir finansiert av kommunen.  
Forurensningsforskriften, som handlingsplanen bygger på, gir ikke kommunen anledning til 
å stille krav til statlig virksomhet om å yte finansiell bistand til gjennomføring av tiltak i 
tilknytting til stille områder. Eksempelvis står Statens vegvesen og Jernbaneverket fritt til å 
prioritere andre virksomhetsområder og miljømål. Det betyr at kommunen ikke har 
myndighet til å vedta støytiltak på kilder som støypåvirker et stille område så som riks- og 
fylkesvei samt Østfoldbanen. I forslag til nye planer for statlig virksomhet vil det imidlertid 
være mulig å stille krav med utgangpunkt i arealbruksbestemmelser.  
 
Kommunen må altså selv yte innsats for å sikre gjennomføring av tiltak. Imidlertid vil statlig 
virksomhet bli anmodet om å delta med finansieringsstøtte i prosjekt/tiltak som berører 
deres virksomhet. 
 
Gjennomføring av tiltakene i Sentrumsplanen forutsettes gjennomført med noe statlige 
bidrag. Kommunen har mottatt midler fra MD/Fremtidens byer til utredninger i forbindelse 
med Pellygata, St.Marie gate, Pellygata og St. Marie gate er også lagt inn i søknad om 
belønningsmidler, noen av tiltakene finansieres gjennom Sarpsborg kommune sitt 1000-års 
jubileum. Noen tiltak støttes fra andre offentlige instanser.  
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9 Stille områder Fredrikstad 

9.1  Bakgrunn 

Helhetlig støyforvaltning 
I løpet av de siste 20-30 årene har støy fått stadig større oppmerksomhet i norsk by- og 
tettstedsplanlegging. Tradisjonelt har tiltak mot støy vært rettet mot større vei- og 
jernbaneanlegg, flyplasser og skyte- og øvingsområder.   
I de senere årene er det en økende kunnskap for at høye støynivåer også utenom bostedet 
påvirker befolkningens helse og trivsel. Fremtidsrettet støyforvaltning betyr i dag å se 
bomiljø, nærmiljø, gater, plasser, parker og friluftsområder i sammenheng.   
 
Et mer utradisjonelt arbeid er 
etablering av tiltak med fokus 
på å bevare «stille områder».  
Begrepet «stille områder», har 
sin opprinnelse i et EU-direktiv 
og Fredrikstad kommune er 
etter forurensningsforskriften 
pliktig til å inkludere tiltak for å 
bevare disse områdene i den 
foreliggende «Handlingsplan 
mot støy 2013-2018». Med 
dette har Fredrikstad 
kommune fått et formelt 
grunnlag for å ivareta 
støysituasjonen i offentlige 
uteområder. 

 Foto: Fredrikstad kommune 

 

9.2  Krav og anbefalinger i regelverk og retningslinjer 

Regelverket for stille områder består av EU-direktiv (2002/49/EF), forurensningsforskriften 
og Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen  
(T-1442/2012). 
 
Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy 
I henhold til forskriften skal Fredrikstad kommune utarbeide handlingsplaner med formål å 
redusere støyplagen.  I forskriften er det et krav om at handlingsplanen skal innebefatte en 
plan med tiltak rettet mot å bevare stille områder.  
Forskriften anbefaler videre at stille områder støykartlegges som en del av den strategiske 
støykartleggingen.  I tillegg anbefaler forskriften at føringer gitt i T-1442/2012 legges til 
grunn.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012)  
I retningslinjen defineres et stille område i tettstedsbebyggelsen som «et område som er 
avgrenset (park, skog, kirkegårder og lignende), som er egnet til rekreasjonsaktivitet og 
hvor støynivået er under Lden 50 dB». 
 
Retningslinjen anbefaler slik som forskriften, at stille områder støykartlegges.  I tillegg 
anbefaler den at stille områder avmerkes på kart som grønn sone med tilhørende 
arealbruksbestemmelser, som skal sikre at stillheten bevares.  Det anbefales videre at 
kartene legges til grunn i alt plan- og byggesaksarbeid. 
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9.3  Ambisjonsnivå for stille områder i Fredrikstad  

Både i forskrift og retningslinje anbefales at stille områder kartlegges som en del av den 
strategiske støykartleggingen.   
 
Forslaget til grenseverdier for stille områder er Lden <50 dB. I den strategiske 
støykartleggingen som er gjennomført, inngår områder med støynivåer ned til Lden = 50 dB.  
Støykart som er utarbeidet i forbindelse med kartleggingen, gir dermed et bilde av hvor det 
finnes stille områder i Fredrikstad.  Med bakgrunn i støykartet og en egenformulert strategi 
(definisjon, kriterier for utvelgelse), har kommunen hatt anledning til å peke ut og prioritere 
stille områder. 
 
Områdene skal avmerkes på kart som grønne soner med tilhørende 
arealbruksbestemmelser i kommuneplanen. Hensikten er å sikre og opprettholde dagens 
støysituasjon samt forbedre situasjonen over tid.   
 
Det er første gang Fredrikstad kommune skal lage en handlingsplan for stille områder.  
Arbeidet vil derfor være et nybrottsarbeid og det vurderes som fornuftig å starte i det små.  
Med dette menes at de områder som skal pekes ut først og fremst skal være lokalisert til 
sentrum, være tilgjengelige i dag og åpne året rundt, de skal være de mest verdifulle, de 
viktigste og de mest brukte for befolkningen.   
 
I forskriften er det et krav at handlingsplanen skal revideres hvert 5.år.  Ved revisjon av 
handlingsplanen i 2018, vil det være mulig å øke antallet og utbredelsen av stille områder 
også utenfor sentrum.               
 
«Handlingsplan for stille områder 2013 – 2018», omhandler områder som er: 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De viktigste 

Sentrumsnære 
områder 

Tilgjengelige i dag 

De mest brukte 

Tilgjengelige året 
rundt 

De mest 
verdifulle 
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9.4  Dagens situasjon 

Utendørs strategisk støykartlegging gir et grovt bilde av støysituasjonen i kommunen og en 
oversikt over hvor støyproblemet fra de ulike støykildene er størst.  I tillegg gir den et 
overordnet bilde av hvor i kommunen det er liten støybelastning i dag.  Støykart nedenfor 
viser støysituasjonen i sentrumsnære områder av Fredrikstad. 

 

 

Figur 7: Støy fra vei (riks,- fylkes,- og kommunale veier med > 500 ÅDT 
1
). Kartet viser områder 

med støy Lden >55 dB (orange farge), 50-55 dB (grønn farge) og Lden <50 dB (hvit farge), i 
sentrumsnære områder av Fredrikstad 

                                                           
1
 Merknad – ÅDT eller årsdøgntrafikk er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning (for begge 

retninger sammenlagt), gjennom året.  Viser til vedlegg 3 Definisjoner og forklaringer 
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Figur 8. Støy fra jernbane. Kartet viser områder med støy Lden >55 dB (orange farge), 50-55 dB 
(grønn farge) og områder med Lden < 50 dB (hvit farge), i sentrumsnære områder av Fredrikstad.   

 

De sentrumsnære områdene som i støykartene (figur 7 og 8) helt eller delvis peker seg ut 
med liten støybelastning fra vei og jernbane er Cicignon og nåværende sykehusområde, 
Bydalen, Kringsjå/Bryggerifjellet, Lahellemoen, Apenesfjellet, St. Hansfjellet, Dammyr og 
Speiderfjellet.  Liten støybelastning er det også i Bjørndalen, Oredalen, Brattliparken, 
Traramoen, Åsebråten, Isegran og Gamlebyen. 
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9.5 Prosess for valg av stille områder 

I Fredrikstad og landet for øvrig eksisterer det liten kunnskap og erfaring med å tilrettelegge 
for stillhet i by. Det nasjonale støyregelverket legger opp til at kommunene selv kan 
fastsette hvilke kriterier som skal legges til grunn for prioritering mellom og valg av områder, 
samt ambisjoner og mål.  
 
I Fredrikstad kommune har «arbeidsgruppe stille områder», bestående av representanter 
fra By- og næringsutvikling, Bærekraftig samfunnsutvikling, Regulering og byggesak, Kultur 
og Miljø og landbruk, vært ansvarlige for arbeidet med handlingsplan for stille områder. I 
denne prosessen har det vært nødvendig å innhente et grunnlag for valg av stille områder.  
 
Grunnlaget for handlingsplanens anbefalinger består i hovedsak av: 

 Analyse av kartleggingsresultater fra den samlede støykartleggingen.   

 Gjennomgang av allerede vedtatte planer og annet overordnet planarbeid, samt 
orientering om de under utarbeidelse. 

 Utarbeidelse av egen formulert strategi bestående av en definisjon og ulike kriterier. 

 Registrering og kartlegging av mulige stille områder samt befaring. 

 Møtevirksomhet for samarbeid og diskusjon med ressurspersoner i seksjoner utenfor 
de som er representert i arbeidsgruppen, så som Regulering og teknisk drift avd. 
Park, vei, vann og avløp (PVVA). 

 Lokal medvirkningsprosess gjennom offentlig ettersyn og høring i april–mai 2013. 

 

Medvirkning 
Forskriften setter krav til tidlig medvirkning fra lokalbefolkningen ved utarbeidelse av 
handlingsplaner.  Med utgangspunkt i dette ble handlingsplanen lagt ut på offentlig ettersyn 
til alle organisasjoner, etater og andre som kunne ha interesse av å uttale seg.  
Sammenstilling av høringsuttalelser er gitt i vedlegg 1. 
 

Definisjon av stille område 
Hvilke lyder som oppleves som sjenerende er avhengig av hvilken type område man 
befinner seg i og hvilken bruk av området som er ønskelig.  Eksempelvis kan barn i lek, eller 
konsert og spill, kunne oppleves som sjenerende for noen, mens for andre det motsatte.  Et 
stille område i denne planen er ikke et område med fravær av lyd.  I denne planen er først 
og fremst stillhet knyttet til fravær av støy fra kilder som vei, jernbane og havn. 
 
Basert på det nasjonale støyregelverket og kommunens ambisjonsnivå, er følgende 
definisjon lagt til grunn for arbeidet med handlingsplan for stille områder i Fredrikstad: 
 

 

”Et stille område tilbyr verdifulle kvaliteter2 for rekreasjon, friluftsliv og/eller 
kulturaktiviteter i omgivelsene skjermet eller i god avstand fra dominerende 
støykilder3” 

 

 

  

                                                           
2
 Merknad - Verdifulle kvaliteter,  handler om arealenes egnethet for opphold, mosjon og lek 

3
 Merknad - Med dominerende støykilder menes de støykilder i Fredrikstad som etter f.forskriftens kapittel 5 er 

kartleggingspliktige, så som vei, jernbane og havn 
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Kriterier for valg av stille områder 
I arbeidet med å finne frem til de mest egnede stille områder, fastsatte arbeidsgruppen 
enkelte kriterier.  Som nevnt skal de områdene som pekes ut i denne handlingsplanen være 
de viktigste, mest brukte og verdifulle for befolkningen i dag og lokalisert i sentrumsnære 
områder.  I tillegg skal tilgjengelighet til, og adkomst i områdene, fremstå som enkel og 
trafikksikker og være utformet etter universell utforming. Områdene må også oppleves som 
enkle og trivelige å ta seg frem i og ikke være omgitt av vesentlige barrierer. 

 
                                                          

         Foto: Fredrikstad kommune 

 
Ulike alders- og brukergrupper setter ofte ulike krav til områder for rekreasjon, adspredelse 
og ro. Noen sitter i ro, andre rusler og mosjonerer eller leker. Dette stiller krav om et 
differensiert utvalg av stille områder.  I denne sammenheng har arbeidsgruppen definert 4 
brukergrupper, altså de som søker et oppholdssted enten alene (1) eller i samspill med 
andre (2), de som vil mosjonere (3) og de som vil leke (4).  Et stille område skal minst være 
egnet for 1 av de 4 brukergruppene.  I sum skal de områdene som pekes ut, gi tilbud til alle 
alders- og brukergrupper. Viser til foto over ulike brukergrupper nedenfor. 
 
 

       Foto: Ulike brukergrupper i stille områder i Fredrikstad (foto: Fredrikstad kommune) 

 

Følgende kriterier er satt for valg av stille områder: 
 

 

KRITERIE 1 – Et stille område skal være lokalisert i sentrumsnære områder 

 

KRITERIE 2 – Et stille område skal ha god tilgjengelighet, oppleves som et verdifullt 
område og være blant de viktigste for befolkningen i dag 

 

KRITERIE 3 – Stille område skal minst gi tilbud til 1 alders- og brukergruppe 

 

 
 
  

4 3 2 1 
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Mål med handlingsplan stille områder  
Formålet med kravet om utarbeidelse av handlingsplan mot støy gitt i forurensnings-
forskriften, er å fremme befolkningens helse og trivsel og redusere skadelige virkninger av 
støyeksponering.   
 
Helsen påvirkes av summen av den daglige 
støybelastningen. Et tilfluktsted i byen der 
støynivået er lavere, er derfor viktig for å 
kunne verne om helsen til befolkningen.  
Hovedmålet med en handlingsplan for stille 
områder, skal derfor være å verne om dem.  
Gjennom god oppfølging i arealplanleggingen 
og øvrig forvaltning, vil områdene kunne sikres 
mot ytterligere støybelastning i fremtiden.   
      
              
         Foto: Fredrikstad kommune 

 
Det første målet med handlingsplan for stille områder vil derfor være:   
 

 

MÅL 1 - Ivareta og sikre stille områder mot økt støybelastning 

 

 
Da dB-nivåer alene ikke har vært førende for valg av stille områder, vil områdene kunne 
innebefatte arealer eller soner som i dag er støyutsatte.  Med bakgrunn i dette, har 
arbeidsgruppen foreslått at handlingsplanen skal omfatte tiltak for bedring av 
støysituasjonen, først og fremst i de med høyest støybelastning.   
 
For prioritering mellom områdene og tiltak, har det i denne sammenheng vært nødvendig å 
sette et mål for hvilket støynivå som er ønsket i dem.  Retningslinjen T-1442/2012 og 
forurensningsforskriften anbefaler at stille områder skal ha et støynivå under Lden 50 dB.  
Arbeidsgruppen ser det som avgjørende å tilnærme seg de føringer som er satt. 
Arbeidsgruppen har derfor foreslått et nivå under Lden 50 dB, som er like ambisiøst som det 
retningslinjen og forskriften legger opp til. Tiltak for reduksjon av støy vil pågå over tid og 
nivået vil trolig ikke nås med det første.  Imidlertid skal planlagte tiltak gjenspeile et arbeid 
om å nå det.  Et konkret dB-nivå vil også være en måleparameter for å følge utviklingen.   
 
Det andre målet med handlingsplan for stille områder vil derfor være: 

 

 

MÅL 2 - Forbedre støysituasjonen med tiltak for å nå Lden 50 dB eller lavere i de stille 

områdene 
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9.6 Utpekte stille områder  
Med bakgrunn i nasjonalt støyregelverk, den strategiske støykartleggingen, føringer gitt i 
vedtatte planer og annet overordnet planarbeid, egen formulert strategi med definisjon og 
ulike kriterier og befaringer, er følgende pekt ut som stille områder sentrumsnært i 
Fredrikstad:   
 

1. Domkirkeparken 
2. Lykkebergparken 
3. Bibliotekparken 
4. Jernbaneparken 
5. Cicignonparken 
6. Bratliparken 
7. Knipleparken 
8. Isegran 
9. Gamlebyen 
10. Glommastien 
11. Glemmen kirkepark 
12. Fisketorget-Blomstertorget 

 
 

 

 Figur 9. Utpekte stille områder i Fredrikstad kommune 
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Kommentarer og kort beskrivelse av 12 stille områder 
Fredrikstad kommune ved Regulering og teknisk drift avd. Park, vei, vann og avløp (PVVA), 
har forvaltningsansvaret for kommunale parker.  Deres fokus er blant annet sikkerhet, 
parkens uttrykk og å bevare dem til rekreasjon for befolkningen.  I arbeidet med 
handlingsplan for stille områder, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i disse parkene.  
Dette har blant annet sammenheng med at de allerede er definert som rekreasjonsområder.  
I tillegg vil arbeidet med bedring av sikkerhet og uttrykk med mer, kunne ha en positiv effekt 
i forhold til støy.  Eksempler på dette kan være strategisk plassering av elementer, 
randsonebeplantning med mere.  Kommunale parker som foreslås som stille områder er: 
Domkirkeparken, Lykkebergparken, Bibliotekparken, Jernbaneparken, Cicignonparken, 
Bratliparken, Knipleparken og Isegran.  
 
Et stille område skal minst være egnet for 1 av 4 brukergrupper.  Samlet skal de gi et tilbud 
til alle.  Stille områder som nevnt, vil i hovedsak appellere til de som søker et rolig 
oppholdssted og de som vil leke.  Det var nødvendig å supplere listen med et alternativ til 
de som vil mosjonere.  I den anledning ble Glommastien valgt ut.  Selv om store deler av 
Glommastien ligger utenfor det man vil oppleve som sentrumsnært, er den med 
utgangspunkt i egnethet for mosjonistene, likevel inkludert.  
 
Det samme gjelder rekreasjonsområder som Isegran og Gamlebyen.  Områdene ligger 
utenfor selve sentrumet av byen.  Imidlertid er de allerede definert som tilgjengelige og 
verdifulle områder for befolkningen i dag.  Samtidig anses de å være av en slik betydning 
for Fredrikstads befolkning, at det vil være naturlig å inkludere dem allerede nå.  
 
Et stille område er ikke et område med fravær av lyd, kun fravær av uønsket lyd så som 
støy fra vei, jernbane og havn.  Arbeidsgruppen har derfor supplert listen med et område 
som ansees å ha stor betydning for befolkningen i dag, nemlig Fisketorvet-Stortorvet.  Deler 
av dette, altså Stortorvet, er under oppgradering og dette mot et bilfritt og mer 
brukervennlig/levende område.  
 
Marka er en verdifull ressurs for Fredrikstad-samfunnet og inngår i den overordnede 
kommuneplanen.  For første gang er det foreslått at kommunen skal lage en egen plan for 
denne.  Det er Østsiden-, Kråkerøy-, Gressvik- og Fredrikstad-marka som skal inngå i 
planen.  Hensikten med planen er å trekke de store linjene for fremtiden, et 
kunnskapsbasert dokument som omfatter diskusjoner rundt forholdet mellom forvaltning, 
vern og bruk.  Marka er med utgangspunkt i dette ikke omfattet av denne handlingsplanen. 
 
Det vises til vedlegg 6 for en nærmere beskrivelse av de 12 stille områdene.  
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9.7 Tiltak i stille områder  

Det er et krav i forskriften at en handlingsplan for stille områder, skal omfatte tiltak for å 
ivareta og sikre den støysituasjonen som er i dag.  Det er opp til kommunen selv å høyne 
ambisjonsnivået i planen til også å omfatte tiltak for å bedre støysituasjonen.   
En mulig strategi kan være å spre innsatsen på mange tiltak.  En annen er å satse på 
gjennomføring av noen få, sentrale tiltak.  I denne første handlingsplan for stille områder, 
har arbeidsgruppen foreslått et begrenset antall tiltak. Hensikten er å få et sterkt fokus på 
dem.  Samtidig skal det danne et realistisk ambisjonsnivå i forhold til ressurser og midler.   
 
Følgende tiltak er foreslått i handlingsplan for stille områder 2013-2018: 
 

1. Arealbruksbestemmelser for stille områder. 

2. Prosjekt «Tiltak i stille områder–utarbeide verktøykasse/tiltaksbank». 

3. Prosjekt «Forbedre støysituasjonen i tre utpekte stille områder». 

4. Støy skal hensyntas i forvaltning av stille områder og andre regulerte natur- og 
friområder. 
 
1 .  Arealbruksbestemmelser for stille områder 
Kommunen skal utarbeide støysonekart iht. T-1442/2012. På dette kartet vil stille områder 
avmerkes som grønne soner. Støysonekartet vil være et temakart som vil inngå i 
kommuneplanens arealdel ved neste revisjon.   
 
Til kommuneplanens arealdel vil det utformes arealbruksbestemmelser som skal verne de 
stille områdene mot økt støy, samt sette en målsetting om å redusere støynivået til under  
Lden 50 dB, på sikt. Tilsvarende kan områdene som et supplement, vurderes angitt som 
hensynssone i kart. 
 
Arealbruksbestemmelser til kommuneplanen vil være det viktigste administrative tiltaket for 
å verne de stille områdene. Kommunen vil da som planmyndighet følge opp 
bestemmelsene i kommuneplanen, og påse at nye planer og tiltak ikke øker støynivået i de 
stille områdene. 
 
Kommunen har også mulighet til å kreve tiltak mot støy i nye planer for ny eller eksisterende 
støyende virksomhet, slik at målsettingen om støy under Lden 50 dB i de stille områder, kan 
oppfylles. Eksempel er at ved omregulering av en eksisterende vei som skal 
utvides/oppgraderes, kan kommunen kreve at det samtidig blir gjennomført tiltak mot støy i 
forhold til et nærliggende stille område. 
 
Det finnes områder både i og utenfor sentrum i dag, som kan klassifiseres som stille 
områder, men som ikke er pekt ut og inkludert i denne handlingsplan.  Det bør derfor 
vurderes en generell bestemmelse i kommuneplanens arealdel om at det skal vises 
varsomhet ved etablering av ny støyende virksomhet som øker støynivået i andre regulerte 
natur- og friområder. 

 

2 . Prosjekt «Tiltak i stille områder–utarbeide verktøykasse/tiltaksbank» 

Det finnes flere tiltak som kan bedre støysituasjonen og opplevelsen av stillhet (fravær av 
støy). Dette kan eksempelvis være tiltak som faktisk reduserer støynivået (tradisjonelt med 
skjermer eller terrengvoller). Men det finnes også en gruppe av tiltak som reduserer 
opplevelsen av støy uten at støynivået faktisk er endret.  Slike tiltak går under 
samlebetegnelsen «lydlandskap». I konseptet «lydlandskap» fokuseres det ikke bare på 
lydnivåer (decibel), men på hvordan mennesker reagerer på og opplever lydbildet rundt oss. 
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For eksempel kan mennesker få en mer positiv opplevelse av lydmiljøet, dersom det er 
innslag av naturlige lyder, som kan være alt fra fuglesang til aktivitetslyd fra mennesker 
(lekende barn, prating, latter). Positive (naturlige) lydkilder kan maskere uønsket støy. 
Visuell skjerming (beplantning og andre visuelle barrierer), kan også redusere opplevelsen 
av støy, selv om lydnivået faktisk ikke reduseres. 
 
Pr. i dag mangler man erfaring med slike tiltak i Norge. Oslo kommune hadde som et av 
tiltakene i deres første handlingsplan for stille områder (2007-2012), å utarbeide en 
”verktøykasse” med prinsipper/virkemidler for planlegging av gode lydlandskap.  Arbeidet er 
varslet sluttført sist i desember 2012. Verktøykassen er tenkt å skulle brukes av fagfolk, 
men skal ha en form og et innhold som gjør at de som ikke har anledning til å holde seg 
oppdatert på feltet, kan benytte den som en slags sjekkliste. Verktøykassen vil inneholde 
noen viktige premisser for støybekjempelse, et sett fakta-ark som angir viktige data om de 
mest relevante tiltakene, og et eget avsnitt som angir mer innovative og lite utprøvde ideer.  
Denne verktøykassen/tiltaksbanken foreslås tilpasset Fredrikstad kommune samtidig som 
den knyttes til forvaltningen av de stille områdene. 

 

3. Prosjekt «Forbedre støysituasjonen i tre utpekte stille områder» 

Det er laget en oversikt over det totale areal innenfor hvert stille område som har et støynivå 
over Lden 50 dB, viser til fakta-ark for 12 stille områder, vedlegg 6. Oversikten er lagt til 
grunn for prioritering av hvilke områder som først bør vurderes med hensyn på 
støyreduserende tiltak. Med hensyn til realistisk og sannsynlig gjennomførbarhet, anbefales 
tiltak i første omgang å omfatte de stille områdene med høyest støybelasting.  

Arbeidsgruppen har i den sammenheng foreslått å prioritere tiltak for bedring av 
støysituasjonen i 3 stille områder, henholdsvis Domkirkeparken, Lykkebergparken og 
Glemmen kirkepark.  Når handlingsplan stille områder skal oppdateres om 5 år, vil det 
gjennomføres en ny vurdering basert på en evaluering av gjennomført arbeid og 
kommunens daværende ambisjonsnivå.  

 

4. Støy skal hensyntas i forvaltning av stille områder og andre regulerte natur- og 
friområder 

I den daglige forvaltningen av de utpekte stille områder, skal det tas hensyn til støy.   
Regulering og teknisk drift avd. Park, vei, vann og avløp (PVVA), er i ferd med å utarbeide 
en forvaltningsplan for kommunale parker i Fredrikstad.  Planen skal blant annet beskrive 
det arbeid som er nødvendig for å oppnå formålet med dem.  Her vil det fremgå tiltak for å 
høyne parkens sikkerhet, opplevde standard og uttrykk.  I den forbindelse vil det være 
hensiktsmessig å inkludere et punkt om støy, altså en vurdering av tiltak som også vil bedre 
støysituasjonen i parkene.  Dette punktet eller vurderingen bør i tillegg inkluderes i 
forvaltningen av andre regulerte natur- og friområder som ikke er blant de utvalgte stille 
områdene i denne handlingsplanen. 

 

Kostnader 
Forurensningsforskriften angir at handlingsplanen skal inneholde finansielle opplysninger 
(dersom slike finnes), dvs. budsjetter og vurdering av kostnadseffektivitet.  Tiltakene slik de 
er nevnt er imidlertid av en slik karakter at kostnadseffektivitet i begrenset grad kan 
vurderes.  Dette har sammenheng med at den samfunnsøkonomiske helsemessige 
gevinsten av reduserte støyplager er vanskelig å tallfeste. 
 
Et tiltak vil generere flere oppgaver for gjennomføring.  De fleste oppgavene har ingen 
ekstraordinære investeringskostnader og forutsettes løst innenfor berørte seksjoners 
ordinære budsjettrammer.  Andre oppgaver er allerede igangsatt og konsulent engasjert.  
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Dette gjelder blant annet en kartframstilling av stille områder så som beskrevet under  
tiltak 1. Arealbruksbestemmelser for stille områder. Det vil ikke tilkomme ytterligere 
kostnader knyttet til dette arbeidet.   
 
Utarbeidelse av arealbruksbestemmelser skal løses innenfor ordinære budsjettrammer. 
Vurdering og gjennomføring av tiltak i 3 foreslåtte stille områder, vil imidlertid generere 
behov for ekstra midler.  Analyse og utredningsarbeidet antas å kreve konsulentmidler i 
størrelsesorden kroner 50 000.  For gjennomføring antas et investeringsbeløp på kroner 
300 000.  Drift/vedlikehold forutsettes dekket av ordinære budsjettrammer. 
 
En oversikt over tiltak, oppgaver, gjennomføring, kostnad og ansvarlig er gitt i oversikten på 
neste side. 
 

 
     Foto: Fredrikstad kommune 

 
 
Finansiering  
Forurensningsforskriften, som handlingsplanen bygger på, gir ikke kommunen anledning til 
å stille krav til statlig virksomhet om å yte finansiell bistand til gjennomføring av tiltak i 
tilknytning til stille områder.  Eksempelvis står støykildeeiere som Statens vegvesen, region 
Øst og Jernbaneverket fritt til å prioritere andre virksomhetsområder og miljømål.  Det betyr 
at kommunen ikke har myndighet til å vedta støytiltak på riks- og fylkesvei samt 
Østfoldbanen.  I forslag til nye planer for statlig virksomhet vil det imidlertid være mulig for 
kommunen å stille krav med utgangspunkt i kommuneplanen og dets 
arealbruksbestemmelser. 
 
Kommunen må altså selv yte innsats for å sikre gjennomføring av tiltak.  Imidlertid vil statlig 
virksomhet bli anmodet om å delta med finansieringsstøtte i prosjekt/tiltak som berører 
deres virksomhet. 
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Oversikt over tiltak for å ivareta og sikre samt bedre støysituasjonen i  
stille områder i 5 årsperioden 2013 – 2018 

 
Tiltak  

 
Oppgave 

 

 
Gjennomføring 

 
Planlegg-

ing 

 
Investe-

ring 

 
Anvs. / Frist 

 

1. Arealbruks-
bestemmelser for 
stille områder 

Utarbeide et kart med 
stille områder som 
grønne soner, i 
henhold til T-
1442/2012. 

Oppgaven ligger som 
bestilling i 
«Støyprosjekt i 
byområde Fredrikstad-
Sarpsborg».   

  

50 000  

Konsulent 
Brekke & 
Strand 
Akustikk AS/  
våren 2013 

Utarbeide 
arealbruksbestemmels
er.  Kart og 
bestemmelser skal 
inngå i 
kommuneplanens 
arealdel ved neste 
revisjon. 

Oppgaven ligger som 
bestilling i «Støy-
prosjekt i byområder 
Fredrikstad-Sarpsborg».  
Arbeidsgruppe «støy inn 
i kommuneplan

4
», er 

etablert for 
gjennomføring. 

Ord. 
Budsjett-
rammer. 

 

 

Arb.gruppe 
«støy inn i 
kommune-
plan» / Ved 
neste revisjon 
av kommune-
planen 2011-
2023 

2. Prosjekt «Tiltak i 
stille områder - 
utarbeide 
verktøykasse/ 
tiltaksbank» 

Utarbeide en lokal 
verktøykasse/tiltaks-
bank med prinsipper/ 
virkemidler for tiltak 
mot støy og opplevelse 
av stille områder. 

Ekstern verktøykasse 
(Oslo kommune), 
gjennomgås for lokal 
tilpasning.  

Ord. 
Budsjett-
rammer. 

 

 

 
Avdeling 
Miljø og 
landbruk  / 
Innen 2014 

Lokal verktøykasse/ 
tiltaksbank knyttes til 
arbeidet med 
forvaltning av stille 
område/andre 
regulerte natur- og 
friområder. 

Ansvarlig forvaltnings-
instans inkl. og 
forankrer verktøykasse/ 
tiltaksbank i overordnet 
arbeid/planer 

Ord. 
Budsjett-
rammer. 

 

 

Ansvarlig 
forvaltnings-
instans / 
Innen 2014 

3. Prosjekt 
«Forbedre 
støysituasjonen i  
3 utpekte stille 
områder» 

Etablere et prosjekt 
med formål å vurdere 
og gjennomføre tiltak 
for bedring av 
støysituasjonen i 
Domkirkeparken,  
Lykkebergparken og 
Glemmen kirkepark. 

Fredrikstad kommune 
igangsetter arbeidet evt i 
samarbeid med 
konsulent/høyskole mm.  
Lokal verktøykasse/ 
tiltaksbank vil kunne 
være sentral. Arbeidet vil 
omfatte kostnads-
elementene planlegging, 
prosjektering, 
gjennomføring og 
drift/vedlikehold. 

 

50 000 

 

300 000 

 

Seksjon for 
miljø og 
samfunns-
utvikling 

 

4. Støy skal 
hensyntas i 
forvaltningen av 

stille områder og 
andre regulerte 
natur- og 
friområder 

En vurdering og 
gjennomføring av 
tiltak som bedrer 
støysituasjonen, skal 
utføres parallelt med 
annet arbeid. 

Ansvarlig 
forvaltningsinstans 
inkluderer og forankrer 
oppgaven i overordnet 
arbeid/planer. 

 

Ord. 
Budsjett-
rammer 

 

 

Ansvarlig 
forvaltnings-
instans / 
Innen 2014 

Tiltak vil kunne omfatte 
kostnadselementene 
planlegging, 
prosjektering, 
gjennomføring/ bygging 
og drift/vedlikehold. 

  

 

Ansvarlig 
forvaltnings-
instans 

                                                           
 



 

 

 

 

Vedlegg 1 – Sammenstilling av høringsuttalelser 
(kommer etter høring/ offentlig ettersyn)    
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Vedlegg 2 – Høringsliste 
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Vedlegg 3 – Definisjoner og forklaringer 
 

 

Begrep 

 

Notasjon 

 

Kilde 

 

Forklaring 

 

 

Strategisk støykartlegging i 
Fredrikstad kommune 

  
F.forskriften  

 
Kapittel 5 del III om strategisk støykartlegging 
utløser kartlegging av utendørs støynivå fra 
jernbane, vei og havn i Fredrikstad.  
Kartleggingsgrensen er Lden 55 dB og Lnight 50 
dB.  Kartleggingen omfatter et kart med 
støysoner og statistikk over ant. personer og 
støyfølsom bebyggelse som ligger innenfor ulike 
støyintervaller  

 

Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanleggingen T-
1442 

  

Retningslinjen  

T-1442 

 

Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU-
regelverkets metoder og målestørrelser, og er 
koordinert med støyreglene som er gitt etter 
forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven. Retningslinjen skal legges til 
grunn av kommunene, regionale myndigheter og 
berørte statlige etater ved planlegging og 
behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven.  

 

Innendørs støykartlegging i 
Fredrikstad 

  

F.forskriften 

 

Kapittel 5 del II utløser for Fredrikstad en 
kartlegging av innendørs støynivå i støyfølsom 
bebyggelse, ned til 35 dBLpAeq24h, fra 
kommunal vei. 

 

LAeq24h = 35 dB 

  

 

   

Døgnekvivalent støynivå er lik 35 dB.  

Ekvivalent støynivå over døgnet - en måte å 
skrive gjennomsnittlig støy over døgnet på 

 
Den samlede 
støykartleggingen 

  

Definert lokalt 

 

Samlet støykartlegging er en kartlegging av 
både utendørs strategisk støynivå og innendørs 
støynivå ihht f.forskriftens kap.5 del II og III.   

 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) 

  

Håndbok 146 – 
trafikkberegn. 
Statens 
vegvesen 

 

ÅDT er summen av antall kjøretøy som passerer 
et punkt på en veistrekning (for begge retninger 
sammenlagt), gjennom året 

Veiekurve – A A F.forskriften Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner 
ørets følsomhet for ulike frekvenser ved lavere 
og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste 
vurderinger av støy. A-kurven framhever 
frekvensområdet 2000-4000Hz og demper 
basslyd 
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A-veid lydtrykknivå  
"Day-Evening-Night"  
 
 

 

Lden 

LAden 

 

F.forskriften 

 

A-veid ekvivalent lydtrykknivå med 10 dB tillegg 
for lyd som opptrer om natten (kl. 23-07) og 5 dB 
tillegg for lyd som opptrer om kvelden (kl. 19-
23). (LADEN er praktisk talt det samme som 
Ekvivalent flystøynivå, EFN.) Beskrivelsen er 
vedtatt som generell indikator ved vurdering og 
kontroll av ekstern støy i EU. LAden skrives 
forenklet som Lden 

 
A-veid lydtrykknivå  

"Night" 

 

 

Lnight 

 

F.forskriften 

 

Foreslått av EU som generell støybeskrivelse for 
nattlig støy: A-veiet ekvivalent lydtrykknivå for 8 
timers nattperiode 

 
A-veid lydtrykknivå 

 

LA 

 

F.forskriften 

Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert 
med veiekurve A. Strengt tatt er lydnivå den 
korrekte betegnelsen for alle dB-verdier, men i 
daglig språk brukes ofte støynivå. 

 

Støy 

 

  

F.forskriften 

 

Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av 
lyd (som maksimalt og ekvivalent lydnivå), 
uønsket lyd først og fremst fra kilder gitt i 
f.forskriften (eks. vei, jernbane og havn) 

 

Stillhet  

  

Definert lokalt 

 

I denne planen knyttes stillhet først og fremst til 
fravær av støy fra kilder som vei, jernbane og 
havn.  I denne handlingsplan er ikke stillhet 
definert som fravær av lyd, eksempelvis fra 
konserter, barn i lek mm. 

 

Stille områder  

  

Definert lokalt 

 

Et stille område tilbyr verdifulle kvaliteter for 
rekreasjon, friluftsliv og/eller kulturaktiviteter i 
omgivelsene skjermet eller i god avstand fra 
dominerende støykilder som vei, jernbane og 
havn 

 

Stille områder  

  

F.forskriften  

 

I tettstedsbebyggelse et avgrenset område 
(park, skog, kirkegårder og lignende), egnet til 
rekreasjonsaktivitet, hvor støynivået er under 
Lden 50 dB. Utenfor tettstedsbebyggelse områder 
hvor støynivået er under Lden 40 dB  

 

Støyfølsom bebyggelse 

 

  

Retningslinjen  

T-1442 

 

Definert som boliger, skoler/barnehager, helse 
og pleieinstitusjoner 

 

Lydlandskap 

   

Prinsipper for hva som er et godt lydlandskap i 
offentlige rom har vist seg å være fravær av 
støy, tilstedeværelse av positive lyder og riktig 
lyd på riktig sted til riktig tid 
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Vedlegg 5 – Fakta om 8 stille områder i Sarpsborg 

 

1. Kulåsparken 

Kulås er en naturpark med høye trær og 
mange turstier. I parken er det flotte 
lekearealer og en stor dam. 

Amfiet blir brukt til konserter noen 
ganger i året og parken blir brukt til 
andre arrangement, for eksempel 
17.mai, teater og sirkusskole. Støy fra 
arrangement kan være til sjenanse for 
de nærmeste naboene. Parken er mye 
brukt til undervisning av både skoler og 
barnehager i sentrum til. 

Kulåsparken er den ene enden på den 
grønne diagonalen i Sarpsborg sentrum. 

Parken skal videreføres som naturpark 
med mulighet for fri lek. Tilrettelegging 
har fokus på lek, kultur og mosjon. 
Området hekter seg på den grønne 
rundløypa som går via Kulåsstien. En 
viktig grønn lunge i byen som ikke 
behøver mye opparbeidelse og 
tilrettelegging utover generell skjøtsel. 
Det skal igangsettes et arbeid med 
Kulåsparken. Belysningen bør utbedres 
for å tilrettelegge for å kunne bruke parken i et større 
tidsrom på dagen også i mørketid, særlig med tanke på 

mosjonister. 

  

Ortofoto, målestokk 1:5000  

Grunnkart, målestokk 1:10000  Støyberegning fra vei  
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2. Kirkeparken  

 Kirkeparken er den midtre delen av den grønne aksen. 
Parken består av plen, gangveier, store skyggekastende 
trær og flotte blomster- og rosebed. Lokalisert midt i 
sentrum er parken et gjennomgangsområde, men også et 
sted for rekreasjon med blomster og skulptur. Fallende 
terreng skjermer for trafikk mellom parken og rådhuset 
(Glengsgata) 

Parken har flere store trær som gir skygge og flotte rose- og 
blomsterbed om sommeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ortofoto, målestokk 1:3000  

Støyberegning fra vei  

Grunnkart, målestokk 1:3000  
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3. St. Olav gravlund 

St.Olav Gravlund er enden på den grønne diagonalen. Dette er et område for ro og bør holdes utenom den 
grønne rundløypa som alternativt kan ledes utenom i St. Mariegate. 
 
Gravlunden har areal for kirkegård, gressplen og gangveier. Gravlunden ligger sentralt i sentrum og er sammen 
med Kirkeparken en grønn lunge i et hektisk bysentrum. Gravlunden grenser til trafikkerte veier, kjøpesenter 
og sykehuset. Det er korte avstander til boliger langs tre av gravlundens sider.  
Gravlunder generelt har et rolig og stille preg selv om målbar støy kan være høy. Gravlunden blir benyttet for 
kirkelige handlinger, av dem som besøker gravene og som gjennomgang fra Hans N. Hauge gate til Roald 
Amundsens gate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Grunnkart og ortofoto, målestokk 1:5000  

Støyberegning fra vei  
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4. Glengshølen  

 

Glengshølen omtales som en 
generasjonspark.  

Det er et område for uorganisert 
aktivitet. Særlig viktig er 
skateparken som det er vurdert  å 
oppgradere. Den blir mye brukt, 
men generer selvsagt også noe lyd. 
Området tenkes bedre tilrettelagt 
for rekreasjon med brygge og 
muligheter for piknik. Området er 
også et viktig koblingspunkt for 
mosjonister og tenkes bedre koblet 
til Sarpsborgmarka og mot ny 
gang/sykkelbro fra Opsund til 
Hafslundsøy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Støyberegning jernbane  

Ortofoto, målestokk 1:7500 

Grunnkart, målestokk 1:10000  
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5. Kvartal 88, Østre bydel 

 
Østre bydel trenger stille områder. Og Kvartal 88 settes 
i ny sentrumsplan (ikke vedtatt) av til park. Kvartalet er 
i gjeldende sentrumsplan satt av til halvparten 
parkering og halvparten park. To av eiendommene er i 
dag opparbeidet som grendelekeplass med 
ballspillområde og lekeapparater. Området er nedslitt, 
men mye brukt. Parken tenkes utviklet som en sårt 
tiltenkt bydelspark med variert tilbud både til lek, 
aktivitet og rekreasjon.  

Parken er også et viktig tiltak for opprusting av 
Sentrum øst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Støyberegning fra vei. Vei er større støykilde enn 

jernbane. 

   

Ortofoto, målestokk 1:3000  

Grunnkart, målestokk 1:3000  

Grunnkart, målestokk 1:3000  
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6. Borgarsyssel museum 

 

Borgarsyssel Museum består av gangveier, plen og store 
trær som kaster skygge om sommeren. Museet inneholder 
også et helt tun, ei oppgangssag og en skysstasjon med 
skjenkestue. Ruinparken viser restene av kong Øysteins 
Nikolaskirke fra rundt 1115. Urtehagen, Steinhoggerhallen 
og det som populært blir kalt Olavskapellet ble anlagt til 
900-årsjubileet for Olav den Helliges død. Muséet har også 
en egen "Barnas gård" med mange dyr. 

Området er tilgjengelig året rundt, men ved spesielle 
arrangement blir det krevd inngangsbillett. 
Museumsområdet appellerer spesielt til barnefamilier. På 
grunn av størrelsen er området lite egnet for mosjonister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ortofoto, målestokk 1:5000  

Støyberegning fra vei  

Grunnkart, målestokk 1:5000  
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7. Tarris/Bystranda 

 

Det er ønskelig å utvikle området og gjøre 
strandsona mer tilgjengelig. Glomma kan 
være/er stri og området er ikke egnet som 
badeplass på tross av navnet, men området 
egner seg godt for rekreasjon. Sykkelveien 
gjennom området er en god avkopling fra 

gatene som sykkelveien ellers går gjennom.  

 

 

 

 

 

  

Ortofoto, målestokk 1:5000  

Støyberegning fra jernbane  

Grunnkart målestokk 1:5000  
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Vedlegg 6 – Fakta om 12 stille områder i Fredrikstad  
 

1. Domkirkeparken 
Domkirkeparken er byens sentrale park og mest 
benyttede grønt-område. Fontene, blomsterbed, 
åpne plenflater, store verdifulle trær, mange benker 
og byens største lekeplass, bidrar til at parken brukes 
av mennesker i alle aldre nesten til enhver tid.  

Parken avgrenses av fylkesvei 108 i nord og vest, og 
fonteneområdet i vest er særlig støyutsatt. 
Fonteneområdet er visuelt skjermet med 
leplantinger, vegetasjonen er noe forvokst og vil 
kunne dra fordel av innplanting og mer 
hensiktsmessig beskjæring for økt støyskjerming. 

Området lengst syd i parken er visuelt rolig, med 
symmetrisk oppbygning, stramme beskjærte trær på 
rekke, benker og rosebed. Et område for et mer 
voksent publikum.  

               Kart – Domkirkeparken, ortofoto av 2011 

Lekeplassen ble anlagt i 2006 og utvidet i 2011, og er den mest besøkte lekeplassen i Fredrikstad.  Det er flere sittegrupper, 
der de besøkende kan ta med seg matpakken.  Like sør for lekeplassen ligger musikkpaviljongen, hvor det fra tid til annen 
arrangeres små friluftskonserter, dansetilstelninger o.l. Dette foregår etter avtale med kommunen, og med et akseptabelt 
støynivå.  
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kart - Domkirkeparkens avgrensing  

 

Støykart: Kartet viser områder med støy Lden >55 

dB (orange farge) og 50-55 dB (grønn farge) i 

Domkirkeparken. Kartet viser kun støy fra vei da det 

er denne kilden som dominerer støybildet 

 

 

Faktaboks (grov beregning):                      

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Dominerende støykilde 

37500 

30 

70 

0 

Vei 



 

 Side: 101 av 112 

2. Lykkebergparken  
 

Lykkeberg- og Domkirkeparken utgjør sammen 
med Bibliotekparken en sammenhengende og 
verdifull del av den grønne nord-sydgående 
aksen i Fredrikstad.  Parkene ligger i dag som en 
grønn oase i bybildet,  sentrert rundt Villa 
Lykkeberg og Domkirken.  Sammen med 
Biblioteksparken knytter parkene sammen viktige 
kulturinstitusjoner og viktige topografiske 
elementer som Vesterelva og høyden ved 
Lykkebergparken.  Begge er viktige 
landskapsmessige referanser i bybildet. 

Det er stor ferdsel gjennom Lykkebergparken, 
hovedsakelig via grusveien i sør og sørvest. 
Parken mangler parkbenker i den sørlige delen, 
men de mange kunstinstallasjonene i sørvest 
bidrar til opplevelser for brukerne. Den nordlige 
delen ble omlagt i forbindelse med bygging av 
Rådhuset, og har et nyere og moderne preg. 
             Kart – Lykkebergparken, ortofoto av 2011 

 

   Kart – Lykkebergparkens avgrensing  

 

Støykart:  Kartet viser områder med støy  

Lden >55dB (orange farge) og 50-55dB (grønn 

farge) i Lykkebergparken. Kartet viser kun støy 

fra vei da det er denne kilden som dominerer 
støybildet 

 

  

Faktaboks (grov beregning): 

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Dominerende støykilde 

12600 

56 

44 

0 

Vei 



 

 Side: 102 av 112 

3. Bibliotekparken   
Bibliotekparken utgjør avslutningen av den 
grønne nord-sydaksen mot syd og er et viktig 
knutepunkt mellom denne og Vesterelva/ 
elvepromenaden.  Biblioteksparken er nært 
knyttet til Domkirkeparken og Lykkebergparken 
og utgjør sammen med disse parkene den 
storslåtte og overordnede parkstrukturen i 
sentrum. 

Parken domineres av den ruvende 
bibliotekbygningen fra 1926, som i dag er 
Fredrikstads hovedbibliotek. 

 

 

 

  

  Kart – Bibliotekparken, ortofoto av 2011 

  

   Kart – Bibliotekparkens avgrensing 

 

Støykart: Kartet viser områder med støy 

Lden >55dB (orange farge), 50-55dB 

(grønn farge) og Lden <50dB (hvit farge) i 

Bibliotekparken. Kartet viser kun støy fra 

vei da det er denne kilden som dominerer 
støybildet 

 

 

Faktaboks (grov beregning): 

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Dominerende støykilde 

9727 

8 

59 

33 

Vei 



 

 Side: 103 av 112 

 

4. Jernbaneparken 
Jernbaneparken ligger sentralt ved 
jernbanestasjonen og er en grønn lunge for 
tilreisende og forbipasserende. Den omkranses 
av rekker av gamle, monumentale trær som 
forbinder området med Cicignonparken. På de 
indre plenflatene er det gangveier og benker. 

 

 

 

 

 

 

 

     Kart – Jernbaneparken, ortofoto av 2011 

 

 Kart – Jernbaneparkens avgrensing 

 

 

Støykart:  Kartet viser områder med støy 

Lden >55dB (orange farge) og 50-55dB 

(grønn farge) i Jernbaneparken. Kartet 

viser kun støy fra jernbane da det er 

denne kilden som dominerer støybildet 

 

Faktaboks (grov beregning): 

Areal: 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Dominerende støykilde 

4750 

14 

86 

0 

Jernbane 



 

 Side: 104 av 112 

5. Cicignonparken 
Cicignonparken omfatter deler av det gamle 
festningsverket, samt områder fra Cicignon gård. 
Parken har en flott beliggenhet med utsikt mot 
elven og inneholder en rekke verdifulle, gamle 
trær og tregrupper, lekeapparater, 
benkegrupper, og en kafè. I tillegg holder to ulike 
kunstforninger til i bygninger som ligger i parken. 
Uteområdet rundt de to bygningene vil 
oppgraderes de neste årene, og det vil bli lagt til 
rette for kafedrift med uteservering. 

Skifertrapper, grusveier og slangefontenen ble 
opparbeidet tidlig på 1900-tallet og parken har 
mange historiske kvaliteter. Området benyttes 
mye av lokalbefolkningen og av besøkende til 
utstillinger. 

Området er også mye brukt av Cicignon skole, 
både lekeplassen i sør og de store plenarealene i 
den sørlige delen er egnet til utendørsaktiviteter.  
              Kart – Cicignonparken, ortofoto av 2011   

 

   Kart – Cicignonparkens avgrensing 

   

 

Støykart:  Kartet viser områder med støy 

Lden >55dB (orange farge), 50-55dB 

(grønn farge) og Lden <50dB (hvit farge) i 

Cicignonparken. Kartet viser kun støy fra 

vei da det er denne kilden som dominerer 

støybildet 

Faktaboks (grov beregning): 

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Dominerende støykilde 

14750 

5 

37 

58 

Vei 



 

 Side: 105 av 112 

6. Bratliparken 
Bratliparken er en utsiktspark som ligger på en 
høyde i et boligområde. Parken ligger svært 
skjermet til, i praksis med lite eller ingen støy fra 
veier og parkeringer. Den inneholder plenflater til 
rekreasjon og ballspill, lekeapparater,benker og 
bord grupper av trær og randsoner mot små 
skogbelter. En sentralt plassert dam skaper rom 
og liv i parken og stort biologisk mangfold.  

Den østre delen av parken ligger ned mot 
Traraveien og er noe støyutsatt. 

Bratliparken benyttes av skoler og barnehager, 
turgåere, mosjonister og andre. 

I tillegg oppføres forestillingen Hakkebakke-

skogen her hver sommer. 

 

 

        Kart – Bratliparken, ortofoto av 2011 

 

  Kart – Bratliparkens avgrensning 

 
 

Støykart:  Kartet viser områder med støy 

Lden >55dB (orange farge), 50-55dB 

(grønn farge) og Lden <50dB (hvit farge) 

i Bratliparken. Kartet viser kun støy fra 

vei da det er denne kilden som dominerer 
støybildet 

Faktaboks (grov beregning): 

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Dominerende støykilde 

51300 

6 

50 

44 

Vei 



 

 Side: 106 av 112 

7. Knipleparken 
Knipleparken er en bydelspark i et boligområde 
og har en videregående skole i umiddelbar 
nærhet. Parken ligger skjermet på en liten høyde 
og domineres av gressflater og flere 
monumentale trær. I tillegg er det 
klatreskulpturer og lekeapparater ved det øvre 
platået lengst nord i parken. Dette området er 
støytsatt fra blant annet Traraveien.  

Parken benyttes av skoleelever i storefri og 
fritimer, og øvrig befolkning, men i mindre grad 
enn andre parker. Parken mangler en naturlig 
‘inngang’ for brukerne, og ligger litt gjemt. Det 
vurderes å flytte lekeplassutstyret sør i parken, 
for på denne måter å trekke flere brukere inn i 
området. 

 

 

      Kart – Knipleparken, ortofoto av 2011 

 

Kart – Knipleparkens avgrensning  

 

 

Støykart:  Kartet viser områder med støy 

Lden >55dB (orange farge)og 50-55dB 

(grønn farge) i Knipleparken. Kartet viser 

kun støy fra vei da det er denne kilden 
som dominerer støybildet 

Faktaboks (grov beregning): 

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Dominerende støykilde 

12800 

88 

12 

0 

Vei 



 

 Side: 107 av 112 

8. Isegran 
Isegran er et viktig rekreasjons-område 
beliggende på et nes i elven. Parken avgrenses av 
vann på alle sider, med båthavn langs hele vestre 
del. Det er innkjøring forbudt, og biler må 
parkeres på landsiden eller på parkering i 
nordvest. Området omfatter kulturhistoriske 
bygg og anlegg, samt maritimt senter og kafè. 
Det inneholder store plenflater til lek og ballspill, 
klatretrær, tursti og strand med bademuligheter. 

Isegran benyttes av hele befokningen som 
turområde, og er spesielt populært blant 
hundeluftere og barnefamilier i helgene.  

Fredrikstad museum holder mange 
arrangementer på området, både i amfiet og på 
de store gressområdene i den sørlige delen.  

 

 

       Kart – Isegran, ortofoto av 2011 

 

  

Kart – Isegran sin avgrensning  

 

 

Støykart:  Kartet viser områder med støy Lden 

<50dB (hvit farge) på Isegran. Kartet viser 

kun støy fra vei da det er denne kilden som 
dominerer støybildet i nærheten av Isegran 

Faktaboks (grov beregning): 

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Dominerende støykilde 

70000 

0 

0 

100 

Vei 

  



 

 Side: 108 av 112 

9. Gamlebyen 
Gamlebyen og området rundt den utgjør i dag Fredrikstads 
sterkeste markedsføringskort. Som turistattraksjon er den en av 
landets aller største, og som kulturmiljø representerer Gamlebyen 
og festningsanleggene et unikt kulturminne av internasjonal verdi. 
De unike kvaliteter som dette miljøet inneholder vil være noen av 
de aller viktigste verdier ved en videre utvikling av byen. 

Gamlebyen er den historiske byen med sine særegne 
miljøkvaliteter, men området gir også rom for utvikling ved ny 
bruk av forsvarets arealer og bygninger, jfr. foreliggende planer 
for «Aktivitetsbyen» med golfanlegg, ridesenter, badeanlegg m.m.  

Det er anlagt grusganger langs hele vollsystemet, med sittebenker 
ved jevne mellomrom. Svært mye brukt som rekreasjonsområde. 
Rikt dyreliv i vollene skaper opplevelser for barn i alle aldre særlig 
i området rundt glasshytta. De store trekronene skaper et eget 
rom for brukerne langs hele vollkronen. 

Lekeplassen er mye brukt gjennom hele året, og gir et visuelt rolig 
uttrykk til lekeplass å være.        
   

        Kart – Gamlebyen, ortofoto av 2011 

    

        Kart –  Gamlebyen sin avgrensning 

 

Støykart:  Kartet viser områder med støy 

Lden >55dB (orange farge), 50-55dB 

(grønn farge) og Lden <50dB (hvit farge) i 

Gamlebyen. Kartet viser kun støy fra vei, 
denne kilden dominerer støybildet 

Faktaboks (grov beregning): 

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 
Dominerende støykilde 

? 

7000 

26000 

? 

Vei 

 

  



 

 Side: 109 av 112 

10. Glommastien 
Glommastien er etablert langs begge sider av Glomma i et nært samarbeid mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling i 
Østfold og kommunen. Områdene langs elvebredden er rustet opp, kulturminner er synliggjort og satt i stand og 
tilgjengeligheten til disse og elvebredden forbedret. Gang- og sykkelvegen forbinder sentrum med boligområdene langs 
elva.  

Glommastien er 3.5 mil lang, og er svært variert med tanke på utforming. Deler går gjennom tettbebygd strøk, noe gjennom 
industritomter, og en del på grusveier med naturlig vegetasjon. 

Mye brukt som turvei, både med barnevogn og med hund. Populært blant joggere og syklister, og kanskje det området 
etter lysløypene som har størst betydning for mosjonistene.  

 

 

  Støykart. Kartet viser områder med støy Lden >55dB (orange farge), 50-55dB (grønn farge) og Lden <50dB (hvit 
farge) langs Glommastien (Fredrikstad kommune).  Kartet viser støy fra vei og jernbane 

 

Faktaboks - vanskelig å anslå/lite 
hensiktsmessig 

Areal: 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Støykilde 

  

 

 

 

Vei/jernbane 

  



 

 Side: 110 av 112 

11. Glemmen kirkepark  
Glemme kirkepark er pekt ut som et stille område.  Parken 
omkranser Glemmen kirke med areal for kirkegård, gressplen 
og gangveier.  Den ligger tilnærmet midt i byen og fremstår 
som en grønn lunge i et hektisk bysentrum.  Parken grenser til 
trafikkerte veier og kjøpesenter/ forretninger.  Det er korte 
avstander til boliger både langs Glemmengata,  

St. Hansfjellet og på østsiden av Rv. 109.   

 

 

 

 

 

    

 

 

             Kart – Glemmen kirkepark, ortofoto av 2011 

 

Kart –Glemmen kirkepark sin avgrensning 

 

 

Støykart:  Kartet viser områder med støy 

Lden >55dB (orange farge) og 50-55dB 

(grønn farge) i Glemmen kirkepark. Kartet 
viser støy fra vei  

Faktaboks (grov beregning): 

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Støykilde 

27600 

56 

44 

0 

Vei 



 

 Side: 111 av 112 

 

Støykart: Kartet viser områder med støy Lden >55dB (orange farge), 50-55dB (grønn farge) og Lden <50dB (hvit farge) i 
Glemmen kirkepark. Kartet viser støy fra jernbane  

 

 

Faktaboks (grov beregning): 

Areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Støykilde 

27600 

22 

35 

43 

Jernbane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Side: 112 av 112 

12. Fisketorvet/Stortorvet  
Stortorvet eller «byens storstue», er i størrelse 2640 m

2
, 

inkludert armene til Stortorvet vil det ha et areal på 3500 
m

2
. Området er i kommunedelplan for Fredrikstad 

byområde 2011-2023, avsatt til gågate, men brukes 
hovedsakelig til parkering. 

Bystyret opprettet i 2007 prosjektet «Oppgradering av 
Stortorvet».  Det ble bevilget 8 mill kr til arbeidet. Det er 
etablert en styringsgruppe bestående av 7 politikere - 4 fra 
posisjonen og 3 fra opposisjonen.   

Prosjektgruppa med representanter fra seksjon Miljø- og 
samfunnsutvikling, Kultur og Regulering og teknisk drift 
avd. Park, vei, vann og avløp (PVVA), har etter mandat fra 
styringsgruppa,  å drive prosjektet med ansvar for 
prosjektering, framdrift, økonomi og bygging.  Byggestart 
er forventet april 2013. Stortorvet skal stå ferdig mai 2014 
til Tall Ships Races sommer 2014.  

           Kart – Fisketorvet/Stortorvet, ortofoto av 2011       
    

Fisketorvet. Byens nedre torv, mellom Storgata og elva. Areal ca 2000 m
2. 

Rehabilitert: prosjektert 2002 og anlegg utført 
2003. Hovedintensjoner: mykere overgang ny gangbro og fortau langs Storgata, gjøre plassen god for utearrangement, 
etablere nye treffpunkter og sittemuligheter. 

 

 

Kart – Fisketorvet/Stortorvet 

 

Støykart:  Kartet viser områder med støy Lden >55dB (orange 

farge), 50-55dB (grønn farge) og Lden <50dB (hvit farge) på 

Fisketorvet/Stortorvet. Kartet viser kun støy fra vei da det er 
denne kilden som dominerer støybildet 

 

Faktaboks (grov beregning) 

Samlet areal (m2): 

Totalt areal (%) >55 dB 

Totalt areal (%) 50-55 dB 

Totalt areal (%) <50 dB 

Støykilde 

5500 

50 

30 

20 

Vei 

 


