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Klage fra naboer på trafikkstøy fra Feiring Bruk

Vi har den siste tida fått flere klager på støy fra trafikken til og fra Feiring Bruk. Det kan virke 
som at trafikken har økt i omfang og spredd seg ut over større deler av døgnet enn tidligere.

Vedlagt følger nylig innkomne henvendelser til kommunen fra Trond S. Ulriksen og 
Finstadkollen Borettslag v/Christian Mjelde.

Dersom det har vært endringer eller utvidelser av driften som har forårsaket dette, ønsker vi 
en oversikt over hvilke godkjenninger som ligger til grunn for dette, herunder hvem som har 
gitt eventuelle tillatelser og etter hvilket lovverk. Dette vil være nyttig for oss å vite, spesielt 
siden spørsmål om dette gjerne rettes til kommunen.

Vi ønsker med dette å be om at dere så snart som mulig redegjør for situasjonen og hvilke 
tiltak dere eventuelt vil sette i verk for å ta hensyn og redusere støyplagen.

Med hilsen

Edina Midzic
virksomhetsleder regulering, byggesak og geodata Ivar Vestervik

avdelingsleder regulering

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Vedlegg:
1. Henvendelse fra Trond S. Ulriksen
2. Henvendelse fra Finstadkollen Borettslag v/Christian Mjelde
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Kopi til:
Christian Mjelde Leder Finstadkollen 

borettslag
Trond S. Ulriksen



________________________________________________________________ 

Fra:  Trond S. Ulriksen 

Sendt: 12.08.2014 
Til:  Ragnar Christoffersen 
Kopi: Erlend Eggum;Randi Mjøen;Gry Røste;Åge Tovan;styret@finstadkollen.no 
Emne: Trafikkstøy fra Feiringveien 
________________________________________________________________ 

  

Vedlagt brev til Lørenskog kommune vedr. trafikkstøy fra Feiringveien.

Brevet omhandler forhold som antagelig er sektorovergripende, og som Lørenskog kommune 
forhåpentligvis vil og må ta på høyeste alvor fremover, både på kort og lang sikt.
Brevet er derfor adressert Lørenskog kommune ved rådmannen.

Vennlig hilsen
Trond Schult Ulriksen

Tlf.: 928 32 842

E-post: trond.ulriksen@getmail.no <mailto:trond.ulriksen@getmail.no>



Trond S. Ulriksen 

Finstadrabben 14 

1475 Finstadjordet 

Tlf.: 928 32 842 

E-post: trond.ulriksen@getmail.no Lørenskog, 12. august 2014 

 

 

 

Til 

Lørenskog kommune v/rådmannen 

 

 

Vedr. trafikkstøy fra fylkesvei 353 - «Feiringveien» 

Undertegnede bor rett ved Feiring-veien, som den kalles, fylkesvei 353 som går fra Finstadsletta til 

pukk- og asfaltverket Feiring bruk i Lørenskog. Her har vi bodd i snart 17 år, og har opplevd en 

kraftig økende trafikk på veien, spesielt de siste årene. Dette gjenspeiles i at årsproduksjonen ved 

Feiring bruk har økt fra ca. 250.000 tonn ved oppstart i 1962 til omtrent en million tonn i dag. 

Driften er dessuten utvidet kraftig med bl.a. asfaltverk og anlegg for resirkulering av asfalt. Feiring 

bruk er i dag Østlandets største leverandør av pukk og grus. 

I alle disse årene har vi levd med sterk støy, støv og til dels farlig trafikk. Dette har på et vis vært til 

å leve med fordi trafikken først og fremst har foregått på dagtid når man er på jobb. Samtidig har 

toleransen vært høy fordi vi trives veldig godt på Finstad, med et godt bomiljø og en fin 

beliggenhet. Ja, bortsett fra veien, da. Trafikken på veien består av en svært høy andel tunge 

kjøretøy til og fra Feiring bruk, som er veiens endepunkt. I sommerhalvåret, når man tilbringer mer 

tid ute i hagen og har vinduer åpne, er trafikken og følgene naturligvis vesentlig mer merkbare enn i 

vinterhalvåret. 

Trafikken 

Denne sommeren har trafikken og støyen nådd et foreløpig «høydepunkt». Natt til tirsdag 1. juli 

dundret tungtrafikken til og fra Feiring bruk forbi med en større hyppighet enn jeg tidligere har 

registrert nattestid – nøktern antatt til ca. 15 passeringer i timen, altså en passering hvert 4. minutt. 

Dette pågikk til jeg omsider sovnet etter at klokken hadde passert 03.00. Etter ca. tre og en halv 

times søvn, våknet jeg klokken 06.30 av drønnet av det som kan beskrives som en bortimot 

kontinuerlig strøm av tungtrafikk. Det skal legges til at jeg har et godt sovehjerte, og sjelden har 

problemer med å sovne.  

Mandag 14. juli mellom kl. 10.00 og 11.00 talte jeg antall tungtrafikk-passeringer til 75. Med andre 

ord én passering hvert 48. sekund! 

Søndag 20. juli klokken 10-11 (merk tidspunktet!) registrerte jeg ca. 10-15 tungtrafikk-passeringer, 

altså omtrent en passering hvert 5. minutt. 

Eksemplene ovenfor er absolutt ikke enestående, og trolig heller ikke de verste. Tungtrafikken 

dundrer altså forbi hele døgnet og alle dager i uken. Trafikken er spesielt ille og merkbar om 

morgenen, gjennom hele formiddagen og om ettermiddagen. Men nå også, altså, i perioder på 

kveldstid og til og med om natten. Heller ikke i helgene er det stille, selv om det er færre 

passeringer disse dagene.  
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Veien går dessuten i en lang bakke opp gjennom boligfeltet i retning mot Feiring bruk, med bruk av 

større motorkraft og mer støy som naturlig konsekvens. En betydelig del av kjøretøyene som 

passerer er lastebiler med tilhenger, og en god del av kjøretøyene på vei til Feiring bruk er dessuten 

også fullastet (med bl.a. returasfalt). Samtidig er trafikken fra Feiring bruk nedover bakken i praksis 

like sjenerende. 

I tillegg til denne tungtrafikken, som definitivt er den mest vesentlige støykilden, kommer 

naturligvis også lette kjøretøy, som heller ikke er støyfri. 

Konsekvenser 

Konsekvensene av trafikken er først og fremst relatert til støy. I lange perioder er støyen så ille at 

den går direkte ut over nattesøvnen og trivselen. Støyen gir også sterkt redusert bruksverdi av 

uteområder, som hage og terrasse. Det å nyte middagen ute på terrassen etter jobb, nyte en 

feriedag på terrassen og i hagen eller holde hageselskap er ikke mulig. Det nytter heller ikke å lytte 

på radio eller føre en normal samtale utendørs. Om natten må vi i perioder holde vinduer lukket, 

noe som er spesielt ubehagelig i sommerhalvåret. 

Sammenhengen mellom støy og redusert helse, trivsel og velvære er vel dokumentert, både av 

nasjonale og internasjonale helsemyndigheter/-organisasjoner, som Helsetilsynet og Verdens 

helseorganisasjon (WHO). Den viktigste konsekvensen er stressreaksjoner, som i sin tur bl.a. kan gi 

søvnproblemer, depresjon og atferdsendring. I en nylig utgitt rapport fra Folkehelseinstituttet 

fremkommer det at plager som følge av veitrafikkstøy hvert år utgjør nesten 15 000 tapte friske 

leveår. Konsekvensene av støy er med andre ord svært alvorlige, og altså vel dokumenterte. 

Trafikken på Feiringveien medfører dessuten større fare for myke trafikanter langs hele veien, og 

spesielt den delen av veien syd for innkjørselen til Finstadrabben, som er uten gang-/sykkelvei. 

Trafikken fører også til sterk støvbelastning i området, som i sin tur gir nedsmussing av hus og 

uteområder. 

Det må dessuten antas at trafikken og støyen gir en vesentlig redusert salgsverdi av boligene. 

Tiltak 

I dag må man kunne konkludere med at det ikke er forenelig med en vei til et pukkverk gjennom et 

boligområde. Det må derfor ses på som en liten skandale at bebyggelsen på Finstad ble etablert på 

slutten av 1970-tallet så tett inntil Feiring-veien uten at støydempende tiltak ble gjennomført. 

Likeledes er det sterkt kritikkverdig at Lørenskog kommune gjennom mange år med klager fra 

beboere ikke har tatt ordentlige grep for å redusere plagene vesentlig. Man må også stille 

spørsmålstegn til kommunens passivitet i forhold til den kraftig utvidede driften som har funnet 

sted ved Feiring bruk i løpet av flere år. 

Etter mitt syn er den eneste riktige løsningen å legge veitraséen til Feiring bruk et annet sted 

dersom ikke driften ved Feiring bruk opphører.  Her skal jeg skynde meg å påpeke at jeg på ingen 

måter har vudrert hvor og hvordan dette kan løses. Jeg er også klar over at veien ikke er en 

kommunal vei, men dette må Lørenskog kommunen finne løsninger på. Man vet at slike prosesser 

tar mange år før de eventuelt fører til at konkrete tiltak blir iverksatt. Det må derfor gjennomføres 

midlertidige tiltak som må gjennomføres snarest. I praksis må dette bety stans i all kjøring kveld, 

natt og helg.  

Støydempende tiltak, f.eks. støyskjermer, asfaltering/veivedlikehold må anses som mindre gode 

avbøtende tiltak, som kun vil redusere ulempene marginalt. I dette tilfellet måtte eventuelle 

støyskjermer etableres mot bebyggelse på begge sider av veien, og selv da ville enkelte hus ha liten 



nytte av et slik tiltak (bl.a. egen bolig nær krysset Feiringveien/Finstadrabben). Erfaringsmessig er 

dessuten ofte opplevd støydemping liten selv om målte verdier tilsier noe annet.  

Statens vegvesen har avvist å gjøre tiltak på eksisterende boliger ved Finstadsletta fordi beregnet 

innendørs støynivå er for lavt, jf. Forurensningsforskriften. Til dette skal det for det første påpekes 

at også boliger i Finstadrabben er støyutsatt. For det andre er ikke kartleggingen basert på 

relevante målte verdier for dagens trafikksituasjon, men beregnede, vektede middelverdier for 

innendørs støynivå med lukkede vinduer, ventiler etc. De praktiske støyplagene for beboerne langs 

Feiringveien er uansett høyst reelle, ikke bare i forhold til innendørs støy gjennom hele døgnet inkl. 

natta, men også i forhold til utendørs støy. 

 

Spørsmål til Lørenskog kommune 

Ovennevnte leder frem til følgende spørsmål til Lørenskog kommune: 

1. Det er kommunens overordnede ansvar å planlegge arealbruken i kommunen, og 

naturligvis legge til rette for en god folkehelse og trivsel og gode bo- og miljøforhold. Blant 

annet i forhold til å unngå/redusere støyplager for befolkningen. Nasjonale retningslinjer og 

forventninger til kommuneplanleggingen fokuserer også på reduksjon av støyplager, og det 

er en nasjonal målsetning om en 10 % reduksjon av støyplagene innen år 2020 (Klif).  

Det foreliggende forslaget til kommuneplan 2014-2025 for Lørenskog er ikke konkret i 

forhold til støy fra tungtrafikken til/fra Feiring bruk. 

Hvordan vurderer Lørenskog kommune støy- og støvplagene fra Feiring-veien for berørte 

naboer, og hvilke konkrete planer har kommunen for hvordan støyplagene fra veien kan 

håndteres? Hvordan vil dette, samt nasjonale målsetninger, innarbeides og gjenspeiles i 

kommuneplan 2014-2025? 

 

2. Det er tungtrafikk på Feiring-veien til/fra Feiring bruk hele døgnet, sju dager i uka, i hvert 

fall i perioder av året. Av dette kan man slutte at det er drift ved Feiring bruk i samme 

tidsperioder.  

Har Feiring bruk lov til dette? Er driften iht. driftskonsesjonen for virksomheten?  

 

3. I hvilken grad har Lørenskog kommune vært hørings-/godkjenningsorgan for den utvidelsen 

av driften/virksomheten som har skjedd ved Feiring bruk gjennom årene? Hvordan kan 

Lørenskog kommune ha tillatt disse driftsutvidelsene som sterkt har økt støyplagene for 

naboene uten å sørge for støyreduserende tiltak? Spesielt etableringen av asfaltverk og 

anlegg for resirkulering av asfalt har ført til en kraftig økning i tungtrafikken til hele døgnet 

alle dager i uken. Og det altså på en vei gjennom et allerede sterkt støybelastet boligfelt. 

 

4. Per i dag foreligger det ikke en godkjent reguleringsplan for Feiring bruk. Hvordan kan det 

da i det hele tatt være drift ved anlegget? Spesielt i og med at driften, og ikke minst 

driftsutvidelsene, medfører så store støyproblemer for naboer. Er det per i dag lovlig drift 

ved Feiring bruk? 

 

5. En privat utbygger har planer om utbygging av Finstadåsen/Sørbygda (del av gnr./bnr. 98/3) 

med 150-200 boliger. Finstadåsen ligger mellom eksisterende rekkehusbebyggelse på 

Finstad og Feiring bruk. Området er i dag regulert som LNF-område. Feiringveien vil være 

adkomstvei til området, og vil dermed få en vesentlig økt trafikk gjennom eksisterende 

boligområder. 



Etter undertegnedes syn er en slik trafikkøkning selvfølgelig fullstendig uakseptabel.  

Har Lørenskog kommune på noen måte tatt stilling til en eventuell slik utbygging, eventuelt 

når vil dette bli gjort? 

 

6. Etter undertegnedes syn er det to akseptable tiltak/løsninger for å eliminere eller 

tilstrekkelig redusere støyplagene for befolkningen langs Feiringveien. Disse er opphør av 

driften ved Feiring bruk eller en omlegging av veitraséen til og fra Feiring Bruk. Etter det jeg 

kjenner til er det ikke noe som tyder på opphør av driften i overskuelig fremtid. 

Hvilken tidshorisont mht. opphør av eksisterende drift ved Feiring bruk forholder Lørenskog 

kommune seg til? Eksisterer det i det hele tatt en slik tidshorisont? Hvordan vurderer 

Lørenskog kommune en omlegging av traséen til/fra Feiring bruk? Finnes det planer for en 

slik omlegging og hvilken tidshorisont snakker man da om?  

 

 

Etter undertegnedes oppfatning er det uakseptabelt at en vei som er så til de grader belastet med 

en så stor mengde støyende tungtrafikk skjærer gjennom et boligfelt. 

Støyen fra tungtrafikken på Feiringveien er nå så ille at det går ut over nattesøvnen og 

livskvaliteten til berørte naboer. Situasjonen er blitt uholdbar! 

Av den grunn haster det med å iverksette de nødvendige prosesser og beslutninger som skal til 

for å eliminere eller sterkt redusere støyplagene, noe som i praksis vanskelig kan bety annet enn 

en omlegging av veitraséen til Feiring bruk! 

Inntil et slikt tiltak kommer på plass må det gjennomføres midlertidige tiltak i form av 

restriksjoner på driften og støyskjermende tiltak. 

Hva tenker Lørenskog kommune å foreta seg i denne saken? 

Jeg imøteser et konstruktivt svar. 

 

 

Vennlig hilsen 

Trond Schult Ulriksen 

 



________________________________________________________________ 

Fra:  Christian Mjelde 
Sendt: 13.08.2014 
Til:  Ragnar Christoffersen 
Kopi: Erlend Eggum;Randi Mjøen;Gry Røste;Åge Tovan;Styret Finstadkollen 
brl.;trond.ulriksen@getmail.no 
Emne: RE: Trafikkstøy fra Feiringveien 
________________________________________________________________ 

Hei

Undertegnede er leder av Finstadkollen borettslag, som rekkehuset til Trond Schult Ulriksen er en del av.

På vegne av borettslagets beboere vil vi gi vår fulle støtte til den beskrivelse Ulriksen gir av situasjonen i 

Feiringveien. Tungtrafikken har økt dramatisk, og støy, forurensing og vibrasjoner er nå i ferd med å gjøre deler av 
området ubeboelig på grunn av helsefare. Videre medfører tungtrafikken at veiene frem til og omkring borettslaget 
er blitt svært trafikkfarlige, for fotgjengere, syklister og privatbilister. 

Dette krever vi at Lørenskog kommune tar tak i snarest mulig. Dersom deler av ansvaret skulle falle på andre 
forvaltningsnivåer, forutsetter vi at kommunen viderebringer saken til disse.

Ber om at borettslagets henvendelse protokollføres, som et tillegg til brevet fra Trond Schult Ulriksen.

Vennlig hilsen

Christian Mjelde

Leder Finstadkollen borettslag

  ________________________________  
From: trond.ulriksen@getmail.no
To: ragchr@lorenskog.kommune.no
CC: erlegg@lorenskog.kommune.no; ranmjo@lorenskog.kommune.no; 
gryros@lorenskog.kommune.no; ata@lorenskog.kommune.no; styret@finstadkollen.no
Subject: Trafikkstøy fra Feiringveien



Date: Tue, 12 Aug 2014 22:38:08 +0200

Vedlagt brev til Lørenskog kommune vedr. trafikkstøy fra Feiringveien.

Brevet omhandler forhold som antagelig er sektorovergripende, og som Lørenskog kommune 
forhåpentligvis vil og må ta på høyeste alvor fremover, både på kort og lang sikt.

Brevet er derfor adressert Lørenskog kommune ved rådmannen.

Vennlig hilsen

Trond Schult Ulriksen

Tlf.: 928 32 842

E-post: trond.ulriksen@getmail.no <mailto:trond.ulriksen@getmail.no>
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