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STØY
Støy er en av de største miljøplagene i dagens samfunn  
og en uunngåelig konsekvens av motorisert trafikk. 
Prosjektet E18 Ørje - Vinterbro vil gjennomføre støytiltak for 
boliger med en beregnet støy som ligger over anbefalte grenser.

Støyen fra den nye E18 vil berøre folk i både Askim og Spydeberg kommune.  
Langsgående støytiltak som støyvoller og støyskjerm på Spydeberg bru er fastsatt  
i godkjent reguleringsplan og vil bli bygget som en del av veganlegget. I nåværende  
fase av prosjektet vil vi se nærmere på lokale støytiltak for å tilfredsstille kravene til  
fastsatte støygrenser.

Spydeberg bru. Foto: Kristin Greaker Carlsson, Statens vegvesen

E18, Parsell Krosby - Knapstad 
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Desibelskala for ulike støynivåer.

Lokale støytiltak. Mulige støyreduserende tiltak på bygg.

www.vegvesen.no/e18ostfold

Lokale støytiltak 
Lokale støytiltak kan være voll (eventuelt naturlig terrengform), skjerm eller mur (eller en kombinasjon) inntil eller på den 
enkelte eiendom. Det kan også være en lokal skjerm som støybeskytter lokal uteplass (privat hage, terrasse eller balkong).   
Sett i sammenheng med lokal skjerming kan det også være aktuelt med tiltak på bolig, slik som utskifting av vinduer og  
ventiler/ ventilasjon og tilleggsisolasjon av vegg og tak.  

Støyberegninger for boliger langs ny vegtrase er i startet opp.   
Parallelt vil det bli utført utendørs registrering/ befaring i tidsrom-
met mai – august 2010. På bakgrunn av dette beskrives forslag  
til eventuelle støyreduksjonstiltak. Alle eiendommer som får forslag 
til lokale støytiltak vil bli kontaktet.  Der det er aktuelt med tiltak  
på bolig vil Statens vegvesen ta kontakt for å avtale møte for 
innendørs registrering.  

Eventuelle kostnader knyttet til støytiltak på din bolig vil bli dekket 
av Statens vegvesen.

Hvordan begrense støynivået? 
Beregning av vegtrafikkstøy utføres etter «Nordisk beregnings-
metode for vegtrafikkstøy, 1996» utgitt av Statens vegvesen, Veg-
direktoratet. Metoden bygger på en stor mengde erfaringsdata 
 utført i Norden.  Det er etablert en digital 3-dimensjonal bereg-
ningsmodell på grunnlag av tilgjengelig digitalt kartverk, supplert 
med data for ny veg. Når man beregner støy legges det inn verdier 
for de ulike støyfaktorene som gir et reelt støybilde for det aktuelle 
målepunktet 20 år etter vegåpning. Faktorer som har innvirkning 
på støynivået er; trafikkmengde, trafikkhastighet, trafikksammen-
setning/ andel tunge kjøretøy, trafikkfordeling dag/kveld/natt, 
terrengform/ avstand til veg, marktype, vegens stigning og reflek-
sjoner fra bygg/ konstruksjoner, fjell, vann og asfalterte flater.

Regelverk for støy 
Grunnlaget for fastsetting av støygrenser i forbindelse med utbyg-
ging av E18 Ørje - Vinterbro er «Miljøverndepartementets

rundskriv T-8/79 (reguleringsplan), Retningslinjer for vegtrafikkstøy 
– planlegging og behandling etter bygningsloven». Disse retnings-
linjene tilsier at du har krav på støytiltak hvis beregnet støyverdi 
overskrider veiledende støygrenser: Støy på uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom bruk skal ikke overskride 55 dB.

Når utendørs grenseverdi foran fasade ikke kan oppnås bør innen-
dørs grenseverdi på 30 desibel (dB) tilfredstilles i oppholds- og 
soverom.  I tillegg skal ikke maksimalnivå i tidsperioden fra klokken 
23.00 til klokken 07.00 overskride 45 dB.


