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FORORD 
I forbindelse med teknisk detaljplan for nytt kryssingsspor ved Galterud på 
Kongsvingerbanen er det utført en kartlegging av støy etter «Retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging», T-1442/2016 [1]. En bolig ligger med en avstand på 15-30 
meter fra nytt kryssingsspor. Det er i detaljplanfasen ikke gjort vibrasjonsmålinger av 
denne boligen, men det bør vurderes om dette må gjøres som en del av teknisk 
byggeplan.  
 
Det er i denne utredning av støyen sett på både dagens støy i eksisterende hovedspor, 
fremtidig støy i både dagens spor og i fremtidig kryssingsspor, samt støy i bare 
kryssingssporet.  
 
Prosjektet består av etablering av nytt kryssingsspor nord for dagens stasjon på Galterud 
(stasjonen er nedlagt for passasjerutveksling) i Kongsvinger kommune. 
Som en del av prosjektet vil det bli etablert en ny konstruksjon under dagens fylkesveg 
Fv. 1954 (tidligere fv. 298) Kraftverksvegen. I tillegg til etablering av nytt kryssingsspor 
og ny kulvert under fylkesvegen, etableres det også noen mindre driftsveger som ikke vil 
være trafikkert utover når det skal gjøres vedlikehold, adkomst til en eiendom eller dyrke 
et mindre landbruksareal. Det er derfor i denne utredningen ikke sett på støy fra 
vegtrafikken, men alene sett på forholdet rundt banen innenfor reguleringsplangrensen.  
 
Etablering av nytt kryssingsspor gjøres for å øke kapasiteten på Kongsvingerbanen for 
person- og godstransport, siden denne strekningen er definert som overbelastet. 
Kongsvingerbanen er i dag en av Norges mest trafikkerte enkeltsporede jernbaner. 
Kongsvingerbanen er samtidig en viktig transportkorridor for gods og er en av 
banestrekningene som forbinder Norge og Sverige.  
 
Nytt kryssingsspor på banen etableres fra Kongsvingerbanens km 93.006,7 til km 
94.586,694. Kryssingssporet etableres på jernbanens venstre side og krever noe utfylling 
i Glomma, se Figur 1 under.  
 

 
Figur 1: Oversiktstegning som viser tiltaket som skal etableres, Utsnitt av MIP-00-B-00084 

 
Et sentralt mål i planleggingen har vært å finne løsninger med lavest mulige kostnader 
gjennom blant annet å unngå ekspropriasjon av boliger, beslag av dyrket mark og 
utarbeide nøkterne løsninger etter «godt nok-prinsippet». 
 
Galterud ligger i Kongsvinger kommune i Innlandet fylkeskommune.  
 
Planarbeidet ledes av Bane NOR ved Vanja Almåsbro Formo som prosjektleder. 
 
Fagrapport støy og vibrasjoner beskriver resultat av støyberegninger for dagens 
situasjon og fremtidig driftssituasjon. I tillegg beskriver rapporten vurderinger rundt 
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vibrasjoner som kan oppstå som følge at dette prosjektet. Rapporten er utarbeidet av 
NIRAS Norge AS. Dokumentet inngår som et grunnlag for detalj- og 
reguleringsplanarbeidet for etablering av nytt kryssingsspor ved Galterud.  
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Revisjonsoversikt  

Tabell 1: Oversikt over dokumentets revisjoner. 

Rev.nr. Kapittel Oppdatering 
00A Alle Første utgave 60% 
01A  Oppretting av merknader fra BN 
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1 PROSJEKTBESKRIVELSE 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 
NIRAS Norge AS er engasjert av Bane NOR for å utarbeide teknisk detaljplan for nytt 
kryssingsspor ved Galterud på Kongsvingerbanen. Den tekniske detaljplan skal være 
grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan og som skal gjennom en offentlig 
planprosess. Deretter følger en teknisk byggeplan som med et konkurransegrunnlag 
danner grunnlag for utførelse av prosjektet. Den tekniske detaljplanen skal være ferdig i 
løpet av sommeren 2020, mens bestillingens krav til idriftsettelse er innen 2022.  
 
Kongsvingerbanen har stor trafikk både med gods- og persontog. Strekningen er en 
internasjonal godsforbindelse mellom Østlandet og Sverige. Den brukes også til 
godstransport mellom Østlandet og Nord-Norge via Sverige og til Narvik. Banen er i dag 
en av Norges mest trafikkerte enkeltsporet baner og har i dag store 
kapasitetsutfordringer for både person- og godstrafikk. Det er et ønske fra 
jernbaneforetakene å kunne kjøre lengre godstog på strekningen. Dette er vanskelig 
fordi det er få stasjoner med lange nok kryssingsspor. Hensikten med prosjektet er å øke 
kapasiteten på strekningen gjennom å legge til rette for et kryssingsspor for godstog på 
inntil 750 meter på Galterud. Anlegget er planlagt med samtidig innkjør, og derfor må 
kryssingssporet være lengre. Med samtidig innkjør økes kapasiteten, og dette er valgt 
med bakgrunn i trafikale utredninger og prosjekteringen som er foretatt gjennom teknisk 
hovedplan og videre i teknisk detaljplan.  
 
I forbindelse med teknisk detaljplan er det i denne rapporten utført vurderinger av støy og 
vibrasjoner i henhold til gjeldende retningslinjer. 
 

1.2 Nytt kryssingsspor 
I teknisk detaljplan er det planlagt et nytt kryssingsspor parallelt med eksisterende 
hovedspor fra km 93.006,7 til km 94.586,694 på vestsiden av dagens hovedspor, som 
vist i Figur 2. Planområdet er vist i Figur 3. 
 
Jernbanestrekningen rundt Galterud hvor det nye kryssingssporet er tenkt plassert har i 
dag en hastighet på 100 km/t på første delen og 130 km/t på siste delen. Det nye 
kryssingssporet er planlagt og plassert med hensyn på kapasitetsvurderinger og at 
sporveksler etableres minst mulig i kurve. 
 
Det nye kryssingssporet vil ha samme vertikale høyde som dagens spor, og det må 
graves og fylles ut for etablering av underbygning av det nye kryssingssporet. 
Overbygning og underbygning bygges iht. Bane NORs tekniske regelverk med 
skinneprofil 54E1. Det etableres to nye sporveksler i hver ende av kryssingssporet, og 
hovedsporet vil bli reetablert der det legges inn sporveksler. 
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Figur 2: Utsnitt av sporplan for nytt kryssingsspor ved Galterud. 

 

 

Figur 3: Planområdet for Galterud kryssingsspor. Stiplete rosa linje viser planområdet.   
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Figur 4 : Utsnitt av området rundt nytt kryssingsspor . K ilde Norgeskart.no

Det er med utgangspunkt i utredningen gjort i teknisk hovedplan , og arbeidet som er gjort
i teknisk detaljplan gjennom optimaliseringsfasen og etterfølgende detaljering i teknisk
detaljpla n konkludert med at plassering av kryssingssporet er optimalt der det er plassert
nå. P lasseringen er den optimale ift. avstanden til kryssingsmuligheter på Kongsvinger
stasjon og kryssingssporet ved Sander stasjon (km 87,1 ).

Prosjektets formål
Oppdrage t har formål med å planlegge tiltak, slik at det legges til rette for mer
miljøve n nlig tilbud ift. gods tog på bane. I tillegg økes fleksibiliteten i ruteplanlegging for
både godstrafikk og persontrafikk vesentlig. Prosjektet har angitt følgende samfunnsmål
for Galterud kryssingsspor:

• Galterud kryssingsspor skal øke kapasiteten for gods - og persontogtrafikk på
Kongsvingerbanen slik at konkurransekraften for miljøvennlig godstransport
bedres.

Det er angitt følgende effektmål for Galterud kryssingsspor:
• Øke kapasiteten for lange godstog på Kongsvingerbanen.
• Kryssingssporet skal legge til rette for kryssing av 750 meter lange godstog.
• Kryssingssporet skal utformes på en slik måte at tidstapet til inn - og utkjøring blir

så lite som mulig for både gods - og perso ntog.
• Det skal vurderes om det kapasitetsmessig er hensiktsmessig å legge til rette for

samtidig innkjør.

Det er i prosjektet angitt følgende effektmål for Galterud kryssingsspor:
• Godkjent teknisk detaljplan Bane NOR: 07.08.2020
• Godkjent teknisk detaljpla n Jernbanedirektoratet: Q4 2020
• Prosjektet skal kunne tas i bruk innen År 2022

ewar@banenor.no
resultatmål
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2 REGELVERK STØY OG VIBRASJONER 

2.1 Retningslinje T-1442/2016, støy fra jernbane 
Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging, T-1442/2016 [1], med tilhørende veileder M-128/2014 [2]. LDEN er 
A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB 
ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: Dag: 
kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07. 
 
LDEN-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig 
støybelastning over et år. Det bemerkes at T-1442 kun omhandler grenseverdier som er 
relevante for det man kaller støyfølsom bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, 
sykehus, skoler og barnehager omfattes av begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer 
og næringsbygg omfattes ikke av disse grenseverdiene. 
 
LDEN skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 meter over 
terreng og grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. 
Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har når 
beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker man som regel å beregne støynivået 
i 1,5 meter høyde over bakken for å gi et mer reelt inntrykk av støybelastningen på 
bakkeplan.  
 
T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for 
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer) 

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal 
unngås. 

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 2. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle 
støysonen er innfridd, faller arealet innenfor sonen. For øvrige områder (hvit sone i T-
1442), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til støy fra vegtrafikk, 
bane eller industri i byggesaker og det kreves normalt ikke særlige tiltak for å tilfredsstille 
lydkrav i teknisk forskrift. 
 
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per 
natt. 
 

Tabell 2: Utsnitt fra T-1442. Kriterier for soneinndeling. Alle tall I dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 

søndager/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 

nattperioden 
kl. 23 – 07 

Bane LDEN 58 dB  L5AF 75 dB LDEN 68 dB  L5AF 90 dB 
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2.2 Praktisering retningslinje T-1442/2016 
I henhold til T-1442 regnes tiltaket med bygging av kryssingsspor som «utvidelse eller 
oppgradering av eksisterende virksomhet». Veilederen til retningslinjen, M-128, sier bl.a. 
følgende om slike tiltak: «Utvidelse eller utbedringer av eksisterende støyende 
virksomhet vil som regel bekrefte lokaliseringen av virksomhetene for lang tid framover. 
Retningslinjens anbefalinger bør derfor legges til grunn for alle vesentlige endringer eller 
utvidelser av støyende virksomhet, som øker støynivåene merkbart (>3,0 dB) for 
eksisterende bygning med støyfølsomt bruksformål.»  
 
Nytt kryssingsspor vurderes som en ny støykilde og vurderes etter hovedregelen i T-
1442/2016. Dette innebærer vurdering av behov for støytiltak for boliger som blir 
liggende med fasadestøynivå over nedre grenseverdi for gul støysone fra de nye 
støykildene. Det betyr at hovedsporet er inkludert i beregningene kun der dette sporet 
endres, noe som er rundt sporvekslene. Det er støy fra de nye støykildene som vil utløse 
eventuelle krav om støytiltak og ikke dagens spor. 
 
Planen legger ikke opp til en vesentlig økning i trafikkmengde, men det vil være noe iht. 
trafikal utredning som er gjort i tidligere fase [5].  
 
For eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål vil derfor følgende 
vurderingskriterier gjelde som følge av planen: 

• Bygninger som blir liggende med fasadestøynivå over LDEN 58 dB fra nye 
støykilder skal vurderes videre for støytiltak i teknisk byggeplan. Støyen beregnes 
fra nye støykilder, det vil si hovedsporet er inkludert i beregningene kun der dette 
sporet endres ved sporvekslene. Et eventuelt krav om videre vurdering av 
støytiltak vil utløses av de nye støykildene. 

• Dersom planlagt økning i trafikkmengde medfører at støynivå på eksisterende 
støyfølsomt bygg øker med mer enn 3,0 dB og fasadenivået samtidig overskrider 
LDEN 58 dB, skal bygget vurderes videre for støyreduserende tiltak. 

 
Vurdering av lokale støytiltak (fasadetiltak og lokal skjerming av uteplass) for 
eksisterende bebyggelse utføres i byggeplanfase, samtlige støytiltak må være ferdigstilt 
før nytt anlegg tas i bruk. 
 

2.3 T-1442/2016, støy i bygg- og anleggsfasen 
Kapittel 4 i T-1442/2016, Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet, er lagt til grunn for utarbeidelse av støyprognose og vurderinger 
knyttet til støy i anleggsperioden. Generelt er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake 
prosesser i anleggsfasen for å unngå unødvendig støybelastning for naboer i området. 
Grenseverdiene for støy utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet vist i Tabell 3 for dag 
og kveld skjerpes iht. Tabell 4 når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker.  
 
Iht. T-1442/2016 bør det utarbeides støyprognoser for forventet bygge- og anleggsstøy. 
Støyprognosene benyttes hovedsakelig for 3 formål: 

1. Informasjon til beboere om forventede støynivåer i bygge- og anleggsperioden. 
2. Som grunnlag for varsling, samt søknad mht. avvik fra støygrensene for bygg- og 
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anleggsstøy der hvor prognosen viser at grenseverdiene ikke vil innfris.
3. Som referanse fo r kontrollmålinger.

Tabell 3 : Støygrenser utendørs fra bygg - og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydnivå i dB (innfallende
lydtrykknivå) og gjelder utenfor rom til støyfølsom bruk. Støygrensene for dag og kveld skjerpes iht. Tabell 4 når
anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker.

Bygningstype Støykrav på dagtid

(LpAeq12h 07 - 19)

Støykrav på kveld

(LpAeq4h 19 - 23)

eller søn - / helligdag
(LpAeq16h 07 - 23)

Støykrav på natt

(LpAeq8h 23 - 07)

Boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner

65 dB 60 dB 45 dB

Skole, barnehage 60 dB i brukstid

Støygrenser utendørs fra bygg - og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent
lydnivå i dB (innfallende lydtrykknivå) og gjelder utenfor rom til støyfølsom bruk.
Støygrensene for dag og kveld skjerpes iht. Tabell 4 når anleggsperiodens lengde
overstiger 6 uker.

Tabell 4 : Skjerping av grenseverdiene for langvarige arbeider. Tabellen angir skjerping av støygrensene fra Tabell 4 for drift
som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker.

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

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB

Fra 7 uker til og med 6 mnd. 3 dB

Mer enn 6 mnd. 5 dB

Impulslyd og rentoner
Dersom lyden i eller ved bygning for støyfølsom bruk inneholder tydelige innslag av
impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i T - 1 442/201 6 ( Tabell 3 ) skjerpes med 5 dB.
Skjerpingen bør gjøres gjeldende for driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er
et karakteristisk trekk ved drifte n. Eksempler på kilder med impulskarakteristikk kan være
ved bruk av rammemaskin, borerigger eller pigging.

Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser. Et eksempel på arbeider
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som ikke omfattes av dette er sprengningsarbeider. Her gj elder egne varslings - og
sikkerhetsrutiner, og dette er ikke vurdert i rapporten.

Avbøtende tiltak
I T - 1 442/201 6 står det generelt at det for arbeidsoperasjoner hvor det ikke er mulig å
overholde grenseverdiene bør benyttes driftstidsbegrensninger og even tuelt andre
avbøtende tiltak. For mer utfyllende informasjon vises det til T - 1 442/201 6.

Innendørs støygrenser
Utendørs grenser skal som hovedregel benyttes. I noen situasjoner hvor utendørs
støynivå er overskr e de t , skal uansett anbefalte innendørs støyni våer i Tabell 5
tilfredsstilles (selv om utendørs støynivå tillates overskredet).

Tabell 5 : Støygrenser innendørs fra bygg - og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydnivå i dB og gjelder rom til
støyfølsom bruk.

Bygningstype Støykrav på dagtid

(LpAeq12h 07 - 19)

Støykrav på kveld

(LpAeq4h 19 - 23)

eller søn - / helligdag
(LpAeq16h 07 - 23)

Støykrav på natt

(LpAeq8h 23 - 07)

Boliger, fritidsboliger,
overnattingsbedrifter, sykehus
og pleieinstitusjoner

40 dB 35 dB 30 dB

Arbeidsplass med krav om lavt
støynivå

45 dB i brukstid

Dersom støygrensene i Tabell 5 i spesielle tilfeller ikke kan overholdes, gjelder regelen
om varsling, se T - 1 442/201 6 for detaljer. Avvik bør bare tillates for kortvarig drift inntil 2
uker, og støygrensene bør ikke heves m ed mer enn 5 dB.

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

Varsling bør alltid omfatte følgende:
• Oppslag ved byggeplassen, og brev/personlig informasjon til de mest berørte

naboene.
• Informasjon til større antall husstander og bruk av lokalavis kan benyttes.
• Ved store prosjekter, for eksempel med varighet over ½ år, nattdrift eller med

spesielt støyende aktiviteter, bør det i tillegg arrangeres informasjonsmøter for
berørte beboere.
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• Ved store prosjekter bør man vurdere å opprette en egen internettside og/eller
SMS - varsling som beboere kan abonnere på, eller hente informasjon fra, for å
holde seg orientert om kommende støyende aktiviteter i deres område.

Varsling bør minst inneholde:
• Henvisning til regelverket.
• Arbeidets art og herunder hvorfor de støyende arbeidene er nødvendige.
• Stipulert periode for støyende aktivitet (kalenderdager).
• Daglig arbeidstid og type aktivitet.
• Hvem som er kontaktans varlig (tlf. og arbeidssted).

Det bør også framgå at man kan få innsyn i støyprognosene som er utarbeidet. I tillegg
bør det informeres om hva som er gjort for å redusere støyen (for eksempel valg av
støysvak metode/maskin, eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, osv.). Den
ansvarlige for arbeidet skal alltid være tilgjengelig når arbeid pågår, og skal ha
myndighet til å stanse arbeidet om nødvendig.

Tidspunkt for varsling
Offentlig informasjon om store og/eller spesielt støyende aktiviteter bør gis som en del av
selve planleggingsprosessen, slik at berørte naboer har mulighet til å påvirke og ta sine
forholdsregler. Når selve driften skal starte gjelder følgende:

• Spesielt støyende aktiviteter og arbeid på kveld eller natt bør varsles separat og
minst 1 uke før arbeidet starter.

• Mindre arbeider bør varsles 1 - 2 dager før, senest når arbeidet starter.
• Andre støyende aktiviteter bør varsles senest 3 arbeidsdager før driftsstart.

2.4 NS 8175:2012, innendørs støy
Krav til innendørs lydtrykknivå fra ut endørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan - og
Bygningsloven og NS 8175:201 2 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike
bygningstyper" [3]. Grensene for boliger er gjengitt i Tabell 6 nedenfor og skal
dokumenteres oppfylt for eksisterende boliger med fasadestøynivå over grenseverdi for
gul støysone. Grensene i klasse C bør etterstrebes, men klasse D kan brukes der kost -
nytte - forhold gjør d et urimelig å kreve klasse C. Merk at for fritidsboliger er det ikke krav
til innendørs støynivå.

Tabell 6 : Utdrag av NS 8175:2012, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder.

Type brukerområde Måle størrelse Klasse C Klasse D

I oppholds - og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30 35

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

Natt, kl. 23 – 07
45 50
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2.5 NS 8176:2017, vibrasjoner 
Grenseverdier for vibrasjoner i bygg er gitt av NS 8176:2017, «Vibrasjoner og støt – 
Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og 
veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker» [4]. Grenseverdier for vibrasjoner 
er gitt for ulike klasser, se Tabell 7. Grensene i klasse C bør etterstrebes, men klasse D 
kan brukes der kost-nytte-forhold gjør det urimelig å kreve klasse C. 
 

Tabell 7: Utdrag NS 8176:2017, tabell 1. Vibrasjonsklasser for boliger – Høyeste grenseverdier for statistisk maksimalverdi av 
veid hastighet. 

Type brukerområde Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

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

3.1 Generelt 
Støy er beregnet ved hjelp av programmet Soundplan, versjon 8.0 fra 22. januar 2019, 
med Nordisk metode for beregning av jernbanestøy. Tabell 8 viser de viktigste 
beregningsforutsetninger oppsummert. 
 

Tabell 8: Viktigste beregningsforutsetninger oppsummert. 

Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442 4 meter 

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan 1,5 meter 

Oppløsning støysoner 5 x 5 meter 

Refleksjoner 5. ordens 

Marktype 
Myk 

(absorberende) 

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger 0,21 

Lydabsorpsjonkoeffisient støyskjermer, loddrette fjellskjæringer 0,21 

 
I foreliggende rapport er det beregnet støysoner og fasadestøynivåer. Nederste 
beregningspunkt i fasade er plassert 2 meter over terreng, deretter er beregningspunkter 
for hver meter i bygningens høyde. For sporveksler er det lagt til + 6 dB i 10 meters 
utstrekning i beregningen. 
 

3.2 Trafikk jernbane 
Nytt kryssingsspor er forutsatt benyttes for 35 % av godstogtrafikken og for 25 % av 
persontogtrafikken. Trafikk på hovedsporet er inkludert i beregningene der sporet 
endres, det vil si ved sporveksler. Trafikktall er basert på rutetabell for Kongsvingerbanen 
samt den trafikale utredningen som ble gjennomført i teknisk detaljplan [5]. 
 
Det er på strekningen ganske varierende hastighet, og det er derfor angitt i kartutsnittet 
under. Det er spesielt hovedsporet som har store forskjeller i hastigheten.  
  

ewar@banenor.no
Rettes om det senere bestemes å bruke støysvake sporveksler (bevegelig krysspiss) - legges til 0 dB.
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Figur 5: Oversikt over hastigheten på strekningen på dagens hovedspor og i fremtidig kryssingsspor 

 

Tabell 9: Underlagsdata for togtrafikk. Trafikkdata er oppgitt som antall togmeter i døgnperiodene (dag kl. 07-19/kveld kl. 19-
23/natt kl. 23-07) i årsgjennomsnitt. Sesong- og døgnvariasjoner kan forekomme. 

Kongsvingerbanen 
Dagens situasjon 2020 

Strekning Dag Kveld Natt Dag Kveld Natt Dag Kveld Natt 
Sander 
- 
Kongsvinger 

BM72 BM74/75 SJ X 2000 
177 8 62 2465 714 594 582 141 91 

Elektrisk godstog Diesel godstog    
847 905 2377 117 40 168    

 

Prognosesituasjon 2040 
Sander  
- 
Kongsvinger 

BM74/75 SJ X 2000 Elektrisk dieseltog 

2698 650 915 986 656 0 1233 1009 3850 

 

Tabell 10: Oversikt toglengder. 

Togtype: BM72 BM74/75 SJ X 2000 Godstog 
Lengde (m): 106,6 106,6 164,2 Varierer, maks 750 

 

Lyddata for BM 74/75 er hentet fra målerapport utarbeidet for Jernbaneverket [11]. 

 

3.3 Trafikk veier  

Trafikk på omlagte driftsveier inkludert den nye undergangen er liten og vil ikke medføre 
støynivåer i nærheten av grenseverdiene. Disse er derfor ikke inkludert i 
støysonekartene. 
 

 

. 
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4 VIBRASJONER 

4.1 Områdeforhold 
Grunnundersøkelser [6], samt kartinformasjon fra Norges Geologiske Undersøkelse 
(NGU) viser at løsmassene ved Galterud består av morenemateriale som grus, sand og 
silt, samtidig som det i området rundt sporveksel 2 er grunt til berg – mellom 1,5 og 4,4 
meter under terreng. 
 

4.2 Vurderingsparametere 
Ved vurdering av vibrasjonsnivåer er det bla. lagt til grunn følgende: 

• NS 8176 Norsk standard Vibrasjoner og støt 

• Trafikkinformasjon og avstander til jernbane 

• Grunnforhold /områdeinformasjon fra NGU og grunnundersøkelser 

• Informasjon fra sammenliknbare områder 

• Data for vibrasjonsutbredelse fra jernbane  
 
 

NS 8176 inneholder grenseverdier for vibrasjoner i ulike vibrasjonsklasser. Klasse C 
tilsvarer grenseverdi anbefalt for vibrasjoner i nye boliger og i forbindelse med 
planlegging og bygging av nye samferdselsanlegg. For klasse C er grenseverdien; vW,95 

= 0,3 mm/s. Betegnelsen vW,95 er en statistisk maksimalverdi for mange togpasseringer, 
og angir at det er 5 % sannsynlighet for at en tilfeldig passering gir høyere vibrasjonsnivå 
enn vW,95. 
 
Det er vanlig ved planlegging av nye jernbanestrekninger og nærliggende bygg til 
jernbane at grenseverdien for vibrasjoner settes til vW,95 = 0,3-0,6 mm/s (vibrasjonsklasse 
C – D). Den laveste verdien legges til grunn som en målsetning. 

 

4.3 Vibrasjonsforplantning i grunnen 
Det refereres til Figur 5: Oversikt over hastigheten på strekningen på dagens hovedspor og i 
fremtidig kryssingsspor 
 

Tabell 9 for trafikkmengder, hastighet på hovedsporet er varierende fra 70 km/t til 130 
km/t. Strekningen trafikkeres av godstog og det forventes at det er disse som gir de 
største vibrasjonsnivåene. De nærmeste boliger i sør vil ligge mellom 15 til 30 m fra 
skinnegangen til nytt kryssingsspor. I nord hvor det er grunt til berg er det ikke noen hus, 
og det vurderes derfor at sporvekselen ikke gir anledning til noen utfordringer ift. 
vibrasjoner. For sporvekselen i sør er den nærmeste eiendommen ca. 35 m unna, og i 
dette området er det mer enn 9 m til berg jf. grunnundersøkelsene som er tatt på høsten 
2019 [6]. 
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Figur 6: Eksempel på sammenheng mellom veid vibrasjonshastighet, toghastighet og avstand til bygg fra tidligere lærebøker i 
jernbaneteknikk. HB er hovedbanen, GB er Gardermobanen. [10] 

 
Undersøkelser og målinger i Spania [7] gir sammenliknbare transmisjonstap for 
horisontalt overførte vibrasjoner fra spor på overflaten til nærliggende målepunkter på 
bakkenivå. Også Banedanmark sin vibrasjonsmodell [8] viser de samme kvantitative 
egenskaper.  
 

4.4 Vurdering vibrasjoner 
Modeller for vibrasjonsutbredelse, korreksjonsfaktorer og formler er komplekse fordi man 
må ta hensyn til en rekke faktorer som man ikke alltid har kontroll over eller som er 
variabler. Eksempler er grunnforhold, jevnhet i skinnegang, togvekt, hastighet og 
svilleunderlag. Tidligere undersøkelser ved lignende forhold viser at med avstand til de 
nærmeste boliger på kun mindre enn 40 meter, vil potensielt grenseverdier for følbare 
vibrasjoner (vibrasjonsklasse C, gjengitt i NS 8176) overskrides. Dersom det skal sikres 
at ikke grenseverdiene overskrides, anbefales det at vibrasjonsmålinger utføres ved 
boligene i området rundt sporveksel 1 og evt. eiendommen rett ved Kraftverksvegen. Ut 
ifra målinger vurderes løsninger under spor/sporveksler som gir tilfredsstillende 
vibrasjonsforhold. En ukjent faktor er i hvilken grad de planlagte sporvekslene bidrar til 
vibrasjonsnivåene, og det antas de kan øke vibrasjonsnivået noe for boligen rett ved 
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sporvekselen. Det vurderes ikke at andre eiendommer vil bli påvirket av tiltaket ift. 
vibrasjon.  
 
Dersom vibrasjonsmålinger i neste fase i området konkluderer med at området er 
vibrasjonsfølsomt, da bør det vurderes hvilke tiltak som må til for å minimere vibrasjoner i 
boligene. Det er i teknisk detaljplan gjort innledende vurderinger av mulige tiltak som kan 
avhjelpe dels vibrasjonsutbredelsen i grunnen men samtidig også minske støyen fra 
selve vekselen. Det som er vurdert i teknisk detaljplan er:  

- Sporveksler med bevegelig krysspiss  
- Svillematter under sporvekselen  
- Endrede driftsrutiner inkl. smøring, skinneslipning, etc.  

 
Det er gjort vurderinger med tanke på drift- og vedlikehold, anleggskostnader samt 
erfaringer fra tidligere. 
 
Ut ifra dette er man i teknisk detaljplan landet på at man anbefaler at det i neste fase ses 
på vibrasjonsmålinger og utbredelse av vibrasjoner i grunnforholdene for å kunne 
komme en løsning nærmere. Dersom grunnforholdene er slik boringer viser, vurderes 
det at løsning med balastmatter kan være en god og langsiktet løsning som ikke krever 
ekstra vedlikehold. Løsningen vil øke støyen litt rundt selve vekselen, men da det gjøres 
tiltak på omkringliggende eiendommer, vurderes dette som akseptabelt.   
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5 RESULTATER STØY 
Det er beregnet støysonekart for kryssingssporet. En oversikt over beregnede 
støysonekart er listet i Tabell 11. 
 

Tabell 11: Oversikt over beregnede støysonekart. 

Tegning 
Trafikk-

situasjon 
Beregnings-

høyde 
Beregnings-
parameter 

Kommentar 

MIP-00-X-00263 
Dagens 
trafikk 

4 meter LDEN 
Dagens geometri med eksisterende hovedspor. 
Beregningshøyde iht. retningslinje T-1442.  

MIP-00-X-00264 
Dagens 
trafikk 

4 meter LDEN 
Dagens geometri med eksisterende hovedspor. 
Beregningshøyde iht. retningslinje T-1442.  

MIP-00-X-00266 
Fremtidig 
prognose 

4 meter LDEN 
Fremtidig situasjon med hovedspor og nytt 
kryssingsspor uten tiltak. Beregningshøyde iht. 
retningslinje T-1442. 

MIP-00-X-00267 
Fremtidig 
prognose 

4 meter LDEN 
Fremtidig situasjon med hovedspor og nytt 
kryssingsspor uten tiltak. Beregningshøyde iht. 
retningslinje T-1442. 

MIP-00-X-00268 
Fremtidig 
prognose 

4 meter LDEN 
Fremtidig situasjon bare nytt kryssingsspor uten 
tiltak. Beregningshøyde iht. retningslinje T-1442. 

MIP-00-X-00269 
Fremtidig 
prognose 

4 meter LDEN 
Fremtidig situasjon bare nytt kryssingsspor uten 
tiltak. Beregningshøyde iht. retningslinje T-1442. 

MIP-00-X-00270 
Fremtidig 
prognose 

4 meter LDEN 
Fremtidig situasjon med hovedspor og nytt 
kryssingsspor med tiltak. Beregningshøyde iht. 
retningslinje T-1442. 

MIP-00-X-00271 
Fremtidig 
prognose 

4 meter LDEN 
Fremtidig situasjon med hovedspor og nytt 
kryssingsspor med tiltak. Beregningshøyde iht. 
retningslinje T-1442. 

 

Det er beregnet forslag til langsgående skjerming der dette kan ha god støyreduserende 
effekt. Det er vurdert at skjerm vil være en god løsning rundt to eiendommer. For de 
resterende eiendommene i gul sone innenfor varsel om planoppstart anbefales lokale 
støytiltak på fasader og uteplasser.  
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5.1 Dagens situasjon 
Beregnede støysoner i dagens situasjon er vist i Figur 7. 

 

 

Figur 7: Støysoner fra eksisterende hovedspor med dagens trafikk beregnet 4 meter over terreng. Gul sone LDEN > 58 dB, Rød 
sone LDEN > 68 dB. 

 

Som det fremgår av beregningen er dagens støysone over det tillatte for 4 eiendommer 
innenfor varsel om planoppstart. Det er 3 beboelseseiendommer som ligger delvis i rød 
sone og 1 fritidsbolig i gul sone.. Siden dagens spor betegnes som eksisterende 
virksomhet utløser ikke dagens situasjon noe krav til støyskjerming iht. T1442/2016.  
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5.2 Fremtidig situasjon 
Beregnede støysoner i fremtidig situasjon er vist i Figur 8. 
 

 

 

Figur 8: Støysoner fra nytt kryssingsspor og eksisterende hovedspor med fremtidig trafikk beregnet 4 meter over terreng. Gul 
sone LDEN > 58 dB, Rød sone LDEN > 68 dB. 

 

Som det fremgår av beregningen er det stort sett ingen endringer på dagens støy og 
fremtidig støy. Det vil også etter etableringen av nytt kryssingsspor være 4 eiendommer 
som er støybelastet i gul og rød sone ift. dagens spor (dagens virksomhet). Siden støyen 
ikke endres merkbart (>3dB) vil ikke dette utløse støytiltak på disse eiendommer. En 
eiendom vil i tillegg bli mindre støybestet ift. dagens situasjon, da en del av trafikken 
flyttes til nytt kryssingsspor og dermed bort fra eiendommen.  
 
I tillegg vil eiendommen på Nedre Gulli 4 også være i gul sone. Denne eiendommen er 
en ervervseiendom, og derfor gjelder andre støykrav og den er ikke regnet som en 
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støyfølsom eiendom. Det vil med bakgrunn i dette ikke bli noe støytiltak, da endringen i 
støybildet er mindre enn ±3dB med bakgrunn i dagens spor (eksisterende virksomhet) jf. 
T1442/2016 [1], med tilhørende veileder M-128/2014 [2]. 

 

5.3 Støy fra kun nytt kryssingsspor (ny støykilde) 
Beregnede støysoner fra nytt kryssingsspor er vist i Figur 9. 
 

 

 

Figur 9: Støysoner fra nytt kryssingsspor beregnet 4 meter over terreng. Gul sone LDEN > 58 dB, Rød sone LDEN > 68 dB, 4m 
over terreng. 

 
Siden nytt kryssingsspor er å regnes som ny støykilde vurderes denne etter hovedregelen i T-
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1442/2016 [1]. Dette betyr at boliger i rød og gul sone må utredes ift. støytiltak.  
 
 

Ut ifra støyutredningen kan det konkluderes at det ikke er noen eiendommer i rød sone, 
mens beboelseseiendommer er i gul sone og en fritidseiendom er i gul sone. Det 
vurderes ut ifra dette at samme støytiltak må til.  
 
Eiendommene er:  
Adresse Gårds- og bruksnummer Støysone 
HUVNESVEGEN 39 (fritidsbygg) 35/18/0  
HUVNESVEGEN 7 36/7/0  
Øvre Gulli 50 35/1/0  

 

5.4 Beregning av støy fra kryssingsspor etter tiltak  
Ut ifra de støyberegningene som er gjennomført vurderes det at det vil være mulig å 
etterleve kravene i T1442/2016 ift. støy inne og ute på eiendommene på Huvnesvegen 
39 og Øvre Gulli 50 uten å sette opp noe støyskjerming langs jernbanen. Det tilbys derfor 
ikke noe støyskjerm på denne strekningen, men tiltak gjennomføres som lokale støytiltak 
på de eiendommene. Omfang av tiltak vurderes i neste fase av prosjektet når det er 
gjennomført befaring av eiendommene.   
 
For eiendommen på Huvnesvegen 7 vurderes det at det må sette opp støyskjerm langs 
jernbanen for å kunne tilfredsstille kravene i T1442/2016. Dette skyldes at eiendommen 
er plassert vesentlig nærmere til nytt kryssingsspor enn de andre, og derfor er støynivået 
høyere. Det er derfor planlagt en 40 m lang støyskjerm ved denne eiendommen med en 
høyde på h = 3,0 m.  
 

 
Figur 10: Støysoner etter etablering av tiltak for to eiendommen. Gul sone LDEN > 58 dB, Rød sone LDEN > 68 dB, 4m over 
terreng. 
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6 KONKLUSJON STØY OG VIBRASJONER 

6.1 Støy 
Basert på beregningene som er gjennomført, kan det konkluderes at dagens spor 
(eksisterende virksomhet) ikke vil øke støyen merkbart (>3dB). Dagens spor vil derfor 
uansett støynivå ikke utløse krav om støytiltak iht. T1442/2016.  
 
Basert på støyberegningene for nytt kryssingsspor (ny støyende virksomhet) vil det være 
3 støyfølsomme bygninger innenfor planområdet som vil ligge innenfor gul støysone, 
men ingen i rød støysone som følge av tiltaket med bygging av nytt kryssingsspor. Disse 
eiendommene behandles etter hovedregelen i T1442/2016 og derfor må disse 
eiendommene støyskjermes iht. kravene til jernbanestøy i T1441/2016. I utredningen er 
det regnet 4 m over bakken iht. T1442/2016. Når endelig tiltak skal utformes skal det 
regnes på støyen på fasaden samt støyen 1,5 m over bakken ift. tiltak på uteplasser iht. 
T1442/2016. Det er støyen fra ny støykilde dvs. nytt kryssingsspor som utløser krav om 
tiltak og dette behandles etter hovedregelen i T1442/2016. Eksisterende spor utløser 
ikke noe krav om støytiltak, da dette regnes som eksisterende støyende virksomhet og 
støynivået vil ikke endres markant fra dette.   
 
Lokale støytiltak på de tre eiendommer ift. fasadetiltak og evt. tiltak på uteplasser skal 
endelig vurderes, beregnes og prosjekteres i teknisk byggeplan etter det er gjort befaring 
av eiendommene. Det kan ikke endelig konkluderes når dette arbeidet vil pågå.  
 
Det er også gjort vurderinger rundt støytiltak langs jernbanen. Det er gjort vurderinger 
rundt eiendommene og effekten av en evt. støyskjerm. Det vurderes at det bare er en 
eiendom som det vil være nødvendig med skjerm langs banen for å kunne få støynivået 
ned på et nivå slik at man etterpå kan etterleve krav i T1442/2016. Det er derfor planlagt 
en 40 m lang støyskjerm jf. ovenstående avsnitt. Støyskjermen skal endelig vurderes i 
neste fase.  
 

6.2 Vibrasjoner 
Den nærmeste boligen ved planområdet til nytt kryssingsspor ligger kun ca. 25 meter fra 
spor/sporveksel. Hovedsporet med sporveksler vil trolig være dimensjonerende for 
vibrasjonsnivået i området. Uten videre tiltak mot vibrasjoner, kan det ikke utelukkes at 
ikke grenseverdi for følbare vibrasjoner (vibrasjonsklasse C, vW,95 = 0,3 mm/s) 
overskrides for de nærmeste boligene. For å sikre at vibrasjonsgrensen ikke overskrides, 
anbefales det at det utføres vibrasjonsmålinger i området, og at det basert på resultatene 
vurderes hvilke løsninger som eventuelt må benyttes under ny sporveksel for å sikre 
tilfredsstillende vibrasjonsforhold. 
 
Ut ifra kjennskapen til grunnforholdene i området er det i denne fasen vurdert at det må 
legges inn ballastmatter under sporvekselen i sør for å redusere vibrasjoner i området 
rundt spesielt den nærmeste boligen. Det skal bemerkes at dette kan ha en negativ 
effekt på støynivået. Det er erfaringsmessig snakk om noen få dB (<3dB) økning av støy, 
noe som ikke vurderes å gjøre at boliger rundt dette område får noe merkbar endring i 
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støypåvirkningen. Boligene i dette område må uansett tilbys noen støytiltak, se 
konklusjonen under kapittel 6.1.  
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