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1 BAKGRUNN
Dette fagnotatet for vibrasjoner og strukturlyd gjelder strekningen Rolvsøy-Klavestad. Strekningen er
en del av parsellen Fredrikstad-Sarpsborg i Intercity Østfoldprosjektet. I figur 1 vises
banealternativene for strekningen.
Hensikten med notatet er å angi grenseverdier for vibrasjoner og strukturlyd som er lagt til grunn i
prosjektet, beskrivelse av beregningsmetodikk, estimerte vibrasjonsverdier og strukturlydnivåer for
boliger langs og over planlagte spor, samt på et overordnet nivå anbefale tiltak for å tilfredsstille
grenseverdiene. Prinsipper, beregninger og konklusjoner fra foregående strekning, Seut-Rolvsøy, er
mer eller mindre videreført i sin helhet dette notatet.
Notatet tar for seg utredning av vibrasjoner og strukturlyd for ulike alternativer av jernbane, og skal
ligge som en del av grunnlaget for kommende konsekvensutredninger av alternativene og for teknisk
hovedplan.
Vibrasjoner fra vegtrafikk gir erfaringsmessig ikke et uakseptabelt vibrasjons- eller strukturlydnivå. I de
tilfellene hvor det er registrert vibrasjonsverdier fra vegtrafikk over grenseverdi, skyldes dette i all
hovedsak ujevnheter i vegbanen, spesielt ved kummer. Kummer og rister bør derfor plasseres slik at
trafikk ikke ledes rett over disse.
Fagnotatet er utarbeidet av prosjektgruppa 2G, disiplin Støy og vibrasjoner, ved Clas Ola Høsøien og
kontrollert av Ståle Otervik.
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2 TILTAKET
Strekningen med dobbeltspor Rolvsøy–Klavestad er i konsekvensutredningene delt inn i to
delstrekninger med skille ved Borg bryggerier.
På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer:
•
•
•
•
•

Alternativ 1a
Alternativ 4bH
Alternativ 4bL
Alternativ 5cH
Alternativ 5cL

For alternativ 4b og 5c er det høye (H) og lave (L) alternativer. Høye alternativer ligger i dagsone over
dyrka mark mellom Tune og Alvim og krysser over E6 på bru. Herfra ligger de høye alternativene
vekselsvis på bru og tett betongkonstruksjon frem mot Borg bryggerier. Lave alternativer går i samme
trasé, men ligger i betongtunnel under terreng.
På delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad er det to jernbanealternativer, betegnet Midt og NFO
(nord for Olavsvollen). Vegløsningene består av ny trase for fv.118 og er betegnet 7, 9 og 10. Veg og
jernbanealternativene kan kombineres i fire kombinasjoner:
•
•
•

Banealternativ Midt, vegalternativ 7 (Midt-7)
Banealternativ Midt, vegalternativ 10 (Midt-10)
Banealternativ NFO, vegalternativ 9 (NFO-9)

•

Banealternativ NFO, vegalternativ 10 (NFO-10)

Disse kan kombineres fritt med alle jernbanealternativer på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier.
Det er også utredet to alternative løsninger for rv.111 ved Hafslund for hver av kombinasjonene av
veg og jernbane. Dette er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen og i teknisk hovedplan for RolvsøyKlavestad.
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Figur 1: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad, med høye banealternativer.

Figur 2: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad, med lave banealternativer.
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3 STANDARDER OG RETNINGSLINJER
Undersøkelsen av vibrasjoner og strukturlyd utføres på grunnlag av "Fastsatt planprogram,
Kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor
Fredrikstad-Sarpsborg, Rv. 110 Simo-St. Croix og Fv. 118 ny Sarpsbru med evnt. omlegging av Rv.
111 øst for Hafslund" [1].
I planprogrammet defineres ingen retningslinjer for behandling av vibrasjoner og strukturlyd i
bygninger, og det henvises derfor i denne rapporten til følgende norske standarder:
•
•
•

3.1

NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper" [2].
NS 8176:2017 "Vibrasjoner og støt. Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert
samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker" [3].
NS 8177:2010 "Måling av lydtrykknivå fra togtrafikk" [4].

Vibrasjoner

I "Teknisk desigbasis for Intercity", revisjon 03A, er det i kapittel 4.4.4 under punkt om vibrasjoner
angitt at "For vibrasjoner settes grenseverdien til Vw,95 = 0,3-0,6 mm/s. Den laveste av de parvise
grenseverdiene legges til grunn som en målsetting." Dette var en vanlig formulering av grenseverdi for
vibrasjoner basert tidligere utgave av NS 8176 (2012), ettersom den kun inneholdt veiledende verdier.
I henhold til NS 8176:2017 [3] er det gitt grenseverdier for vibrasjoner innendørs i boliger ved et
statistisk veid maksimalt hastighetsnivå (vw,95) på 0,3 mm/s. Disse grensene gjelder for klasse C, som
tilsvarer grenseverdi knyttet til planlegging og bygging av nye samferdselsanlegg, og som derfor er
lagt til grunn for vurderingene i denne rapporten. Dette innebærer med andre ord en skjerping
sammenlignet med tidligere praksis.
I tillegg er det i ny utgave av NS 8176 gitt veiledende høyeste verdier for noen andre typer bygninger:

•
•

3.2

Kontorer: vw,95 = 0,4-0,5 mm/s
Museer, sykehus, kirker: vw,95 = 0,1-0,2 mm/s

Strukturlyd

I henhold til NS 8175 Tabell 3 [2] er grenseverdi for strukturlyd i oppholds- og soverom fra trafikk i
kulverter og tunneler et A-veid maksimalt lydtrykknivå (Lp,AF,max) på 32 dB for klasse C.
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4 METODEBESKRIVELSE
Togdrift på Østfoldbanen vil generere vibrasjoner som brer seg i løsmasser og fjell, og som overføres
til bygninger som ligger i nærheten av jernbanesporene. Vibrasjoner defineres i denne sammenheng
som lavfrekvente rystelser som mennesket kan føle på kroppen. Frekvensområdet for følbare
vibrasjoner er 0,5-160 Hz i henhold til Norsk Standard NS 8176 [3]. Problemer med følbare vibrasjoner
fra jernbane kan først og fremst oppstå når både bygninger og jernbane står på løsmasser. Når
bygningene eller jernbanen står på fjell er vibrasjonsnivåene lave.
Dekker og vegger som settes i svingninger av vibrasjoner fra togtrafikk kan også forårsake utstråling
av hørbar lyd, såkalt strukturlyd. Strukturlydens frekvensområde er høyere enn for de følbare
vibrasjonene. For jernbane dominerer vanligvis frekvensområdet 63 til 250 Hz. I rom som vender mot
dagstrekninger gir strukturlyden ofte lavere støynivåer enn den luftoverførte støyen som går gjennom
fasaden. I boliger som ligger over tunnel/kulvert er imidlertid strukturlyden den dominerende
støykilden. For strukturlyd er det bare maksimalnivåer som er av interesse i og med at
ekvivalentnivåene for strukturlyd er lave.
Som det utdypes i det følgende, estimeres derfor effekter av vibrasjoner og strykturlyd under
togpassering og sammenholdes med grenseverdier.
Vurderingen av vibrasjonsutbredelse fra togpassering og effekten på nabobygninger har en viss
usikkerhet ettersom modelleringen av parametre relateret til togkilden, grunnforholdene og
bygningskonstruksjon har betydelig innflytelse på endelige estimater. Det er gjennomført målinger av
vibrasjoner ved tre lokasjoner langs eksisterende spor for å redusere noe av denne usikkerheten.

4.1

Beregningsmodellens oppbygning

Beregningsmodellen som anvendes for vurdering av vibrasjoner og strukturlyd er et
beregningsverktøy bygget på erfaringer fra prosjekteringen av Gardermobanen, basert på metodikk
utviklet av Norsk Geoteknisk Institutt (NGI) [5], hvor overføringsfunksjonen fra kilde til mottaker
multipliseres med en kildestyrke for toget.
Prinsippene i beregningsmodellen anvendes i dag som Banedanmarks offisielle beregningsmodell på
baneprosjekter i Danmark [6]. Metoden har dessuten vært brukt ved prosjekteringen av
Gardermobanens parsell Nitelva – Åråsen og kontrollmålt både før og etter utbyggingen med relativ
god overensstemmelse.
Beregningsmodellen er datadrevet og baserer seg på en stor mengde feltmålinger kategorisert av en
rekke influerende parametre som kan kombineres alt etter hvilke forhold som skal undersøkes.
Parametrene omfatter:
•
•
•
•
•
•
•

togtypenes kildestyrke
sporsystem
toghastighet
dempning basert på grunnforhold
avstanden mellom spor og mottaker
bygningstype
egenfrekvens for dekkekonstruksjon

Modellen simulerer et komfortnivå for strukturlyd og vibrasjoner etter definisjonene i henholdsvis
NS 8177:2010 [4] og NS 8176:2017 [3]. Figur 3 illustrerer prinsippet for vibrasjonsudtredelse i
beregningsmodellen.
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Modellens matematiske grunnlag er en empirisk formulering av linære 1/3-oktavbåndverdier som et
produkt av frekvensavhengige funksjoner som gitt nedenfor:
,

, ,

,

,

(1)

,

Hvor:
•
•
•
•
•

,

: beregnet uveid akselerasjon på dekkekonstruksjonen for den aktuelle bygningen i 1/3-

oktavbåndet med senterfrekvens i tilsvarende kildespektret j.
, , : kildespektret j i 1/3-oktavbåndet med senterfrekvens i .
, : korreksjonsfaktor for vibrasjonsutbredelse i grunnen i 1/3-oktavbåndet med
senterfrekvens i.
, : overføringsfunksjon for koblingstap fra grunnen til bygningens fundament i 1/3oktavbåndet med senterfrekvens i.
, : overføringsfunksjon for transmisjon av vibrasjoner fra bygningsfundament til en gitt
dekkekonstruksjon i 1/3-oktavbåndet med senterfrekvens i.

,

,
, ,

,

Figur 3: Prinsipp for vibrasjonsutbredelse i beregningsmodellen (fra ref. [6]).

Strukturlydnivåer kan tilsvarende beregnes i 1/3-oktavbånd:
,,

,

⋅

(2)

Hvor:
•
•

p

,,

: beregnet A-veid strukturlydnivå på dekkekonstruksjonen for den aktuelle bygning i

1/3-oktavbåndet med senterfrekvens i tilsvarende kildespektret j (toginduserte akselerasjoner).
: Overføringsfunksjon som definerer transmisjonen fra uveid akselerasjon til A-veid
strukturlydnivå, tilsvarende linær multiplikasjon av A-veiefilter, Wm-filter som definert i [7] og
en faktor 20.
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Beregningsgrunnlag

4.2.1 Kilde og sportype
Ved togdrift er kontakten mellom hjul og skinne avgjørende for vibrasjonsnivået. Hastighet, akseltrykk,
kvalitet og vedlikehold av spor samt hjulenes slitasjegrad er faktorer som har vesentlig innvirkning på
resulterende vibrasjoner. Små ujevnheter, dårlige skjøter og skinner som trenger sliping, kan være
årsak til unormalt høye vibrasjonsnivåer.
I denne rapporten er det lagt til grunn følgende togtyper og hastigheter:

•
•

IC persontog, 250 km/t
Godstog, 100 km/t

På grunn av høyere aksellaster og generelt dårligere vedlikehold av hjul tilsier erfaring at godstog
oftest gir de høyeste vibrasjonshastighetene og strukturlydnivåene til tross for lavere hastighet. Det er
i beregningene derfor forutsatt at godstogtrafikk med hastighet 100 km/t vil være dimensjonerende.
Hastighetsprofiler for persontog har ingen betydning så lenge disse gir lavere topphastigheter enn
250 km/t, ettersom det går godstog på strekningen.
For togkilder på dagstrekningene er det forutsatt ballastspor med dobbeltelastisk skinneinnfesting. For
togkilder i tunnel er det i beregningene brukt fastspor type Rehda 2000 sporsystem med Vossloh 300
skinneputer. Vibrasjonsutbredelsen fra et fastspor i tunnel antas å være konservativt sammenlignet
med ballastspor, forutsatt at anvendte skinneputer har tilsvarende egenskaper.
Det antas i beregningsmodellen at det installeres sporveksler med bevegelig krysspiss. Det er ikke
regnet på virkningen av andre typer veksler, da det på nåværende prosjektstadium ikke er valgt en
leverandør som kan oppgi effekten av disse.
De trafikale beregningsforutsetninger er generelt presentert i premissnotat for prosjektet [8].
4.2.2 Grunnforhold og bygningskonstruksjoner
På strekningen som omhandles i denne rapporten vil spor i hovedsak gå delvis i fjelltunnel og delvis
på løsmasser. Bergart i området er hovedsakelig granitt. Løsmasser består i hovedsak av leire,
stedvis løs leire, og avstand ned til fjell kan være stor. Løsmassemektighet er basert på Nasjonal
løsmassedatabase fra Norges geologiske undersøkelse [9].
Bygninger langs planlagte traseer kan grovt sett kategoriseres som enten lette og lave bygg (typisk
eneboliger og rekkehus, her omtalt som en-etasjes bygning) eller som tyngre bygninger med flere
etasjer (boligblokker, her omtalt som fler-etasjes bygning). For hver av disse bygningstypene er det i
modellen tilknyttet et midlere koblingstap fra grunnen til bygningsfundament og en dynamisk
forsterkning i bygningen som er basert på målinger av et stort antall sammenlignbare bygninger.
Variasjon i de spesifikke konstruksjoners evne til å overføre vibrasjoner vil påvirke det endelige
vibrasjonsnivået avhengig av hvor mye den spesifikke bygningen avviker fra det som er normalt for
den aktuelle bygningskategorien.
4.2.3 Resultater fra feltmålinger
For å redusere usikkerheten i demping basert på grunnforholdene i beregningsmodellen, er det utført
målinger på tre representative lokasjoner på strekningen med nåværende spor- og togmateriell. Disse
tre plaseringene er valgt slik at de gir vibrasjonsdempningen for følgende typer grunnforhold:
•
•
•

Leire (avstand til fjell >25-30 m)
Løsmasser/leire (5-7 m til fjell)
Fjell (0 m)

Målingene er gjennomført med geofoner i kjede, slik at for samme togpassering er vibrasjonsnivået
registrert som en funksjon av avstanden til kilden. Den målte dempingen er deretter innarbeidet i
beregningsmodellen som Fg,i og resultatene i denne rapport er basert på disse målingene.
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5 BEREGNINGSRESULTATER
Resultater for Teknisk hovedplan for strekningen er presentert på oversiktskart som på et overordnet
nivå viser områder hvor vibrasjoner og strukturlyd fra togtrafikk kan være en utfordring.
Grunnlaget for vurderingen av problematiske områder er utledet av et sett generelle
minimumsavstander til sporet basert på de angitte grunnforholdene, måledataene referert i forrige
kapittel, erfaringsdata fra andre strekninger, fundamentering av bygninger og bygningstype. Kurvene i
figur 4 og 5 nedenfor er basert på at bane og bygning er fundamentert på like grunnforhold. Dvs. at
kurve for bane fundamentert på fjell forutsetter at også bygning er fundamentert på fjell, og der bane
er fundamentert på løse masser er også bygning fundamentert på løse masser.
Prinsippløsninger for reduksjon av vibrasjons- og strukturlydnivåer er gitt i etterfølgende kapitler.

5.1

Vibrasjoner

Når bygningene eller banen er fundamentert direkte på fjell er vibrasjonsnivåene generelt lave. Det er
kun i tilfeller med korte avstander og stivt spor at det kan bli følbare vibrasjoner i boliger inntil
dagstrekninger. Følbare vibrasjoner i boliger over fjelltunnel er tilsvarende sjeldent et problem.
Følbare rystelser oppstår når bygning og jernbane er fundamentert på løsmasser, og kan være særlig
problematisk når grunnen består av bløt leire. Generelt kan i ekstreme tilfeller aktuelle grenseverdier
bli overskredet i opptil 90 m avstand fra sporet.
Resultater fra beregning av vibrasjoner er presentert i figur 4 nedenfor.

Figur 4: Utbredelse av vibrasjoner for ulike grunnforhold i dagsone sammenholdt med
grenseverdi for vibrasjoner.
Figur 4 viser de høyeste estimerte verdier, da det statistiske grunnlaget fra målingene ikke gir
tilstrekkelig grunnlag for beregning av 95 % fraktil (grenseverdi for vibrasjoner er gitt som 95 % fraktil).
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Strukturlyd

For strukturlyd fra togtrafikk, inkludert tunneler og kulverter, gjelder kravet Lp,AFmax = 32 dB for alle
etasjer med oppholdsrom. Da det er registrert en forsterkning av strukturlyd opp gjennom en bygning
til og med 3. etasje, er resultatene for strukturlyd angitt for denne etasje i bygningskategori fler-etasjes
bygning.
Resultatene for strukturlyd er presentert i figur 5 nedenfor. Resultatene er basert på en stor mengde
erfaringsdata, som har blitt korrigeret slik at de representerer de aktuelle grunnforholdene for
strekningen, som beskrevet i kapittel 4.

Figur 5: Utbredelse av strukturlyd fra spor for ulike grunnforhold sammenholdt med
grenseverdi for strukturlyd.

5.3

Behov for vibrasjons- og strukturlyddempende tiltak

Basert på beregningene av utbredelse av vibrasjoner og strukturlyd under ulike grunnforhold, viser
figur 6 (høye banealternativer) og figur 7 (lave banealternativer) nedenfor hvilke deler av strekningen
hvor det kan være behov for tiltak. Det er skilt mellom områder hvor det kan være aktuelt med tiltak
kun mot strukturlyd, noe som i hovedsak gjelder der spor og bygninger står på fjell (inkludert fjell/betongtunnel), og tiltak mot både vibrasjoner og strukturlyd, noe som i hovedsak gjelder der spor og
bygninger står på løsmasser. For broer/viadukter er det foreløpig antatt at de ikke medfører
vibrasjons- og strukturlydproblematikk.
Det bemerkes at figurene er en grov oversikt som først og fremst viser hvilke områder som må
undersøkes nærmere, og at det i denne fasen ikke er vurdert hvilke konkrete tiltak som er aktuelle for
de delene av strekningen som er markert. Figurene tar for eksempel ikke hensyn til at store deler av
strekningen der spor ligger på løsmasser skal stabiliseres med kalksementpeler, eller at spor i noen
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områder ligger på løsmasser og bygninger på fjell, og motsatt. Alle disse forholdene bidrar til redusert
behov for tiltak.
I figurene angir lys blå skravur områder med stor løsmassemektighet, hvitt er områder med liten
løsmassemektighet, og rød skravur angir fjell i dagen/tynt dekke.

Tiltak mot strukturlyd
Tiltak mot vibrasjoner
og strukturlyd

Figur 6: Høye banealternativer. Deler av strekningen hvor det kan være behov for tiltak med
hensyn på strukturlyd er markert med grønt. Deler av strekningen hvor det kan være behov for
tiltak med hensyn på både vibrasjoner og strukturlyd er markert med oransje.

Tiltak mot strukturlyd
Tiltak mot vibrasjoner
og strukturlyd

Figur 7: Lave banealternativer. Deler av strekningen hvor det kan være behov for tiltak med
hensyn på strukturlyd er markert med grønt. Deler av strekningen hvor det kan være behov for
tiltak med hensyn på både vibrasjoner og strukturlyd er markert med oransje.

InterCity-prosjektet
Østfoldbanen

Fagrapport vibrasjoner og strukturlyd
Rolvsøy - Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

13 av 16
ICP-16-A-25230
01A
13.03.2019

6 MULIGE TILTAK
I henhold til behov for vibrasjons- og strukturlyddempende tiltak presentert i figur 6 og figur 7 beskrives
i dette kapittelet effektive muligheter for å redusere utbredelse av vibrasjoner og strukturlyd. Tiltakene
og deres effekt presenteres samlet for henholdsvis vibrasjoner og strukturlydnivå i en en-etasjes
bygning.
Det antas at det for deler av strekningen som fundamenteres på løsmasser vil være nødvendig med
tiltak i grunnen for å stabilisere massene av geotekniske årsaker. Tiltak i form av kalksementpeler vil
være gunstig med tanke på å redusere problemer med vibrasjoner, særlig der det lavfrekvente innhold
under 20 Hz er dominerende. Grunnforholdene har vesentlig betydning for effekten av
kalksementpelene og i det hele tatt anvendbarheten av metoden. Det antas generelt en konservativ
vibrasjonsdempende effekt fra kalksementpeler i bløt leire på 50 % reduksjon av
vibrasjonshastigheten i frekvensområdet som dekker vibrasjon- og strukturlydpåvirkninger.
Den estimerte effekten av stabilisering med kalksementpeler på utbredelsen av vibrasjoner er
presenteret for scenariet 25-30 m til fjell i figur 8. Det er foreløpig antatt at fundamentering av
løsmassekulverter og broer/viadukter har samme effekt som kalksementstabilisering. Dette må
undersøkes i detalj i neste fase. Figuren viser også effekten av tiltak i form av kalksementpeler i
kombinasjon med ballastmatter, og det framgår at ballastmatter i dette tilfellet kan ha en forsterkende
effekt på vibrasjonshastigheten.

Figur 8: Effekt av tiltak på utbredelse av vibrasjoner for en en-etasjes bygning fundamentert på
løsmasser med 25-30 m til fjell.
For de delene av strekningen hvor strukturlyd kan bli problematisk, vil typisk tiltak være svillematter
eller ballastmatter. Ballastmatter vil redusere strukturlyden markant, spesielt i frekvensområdet
16-50 Hz, og et slikt tiltak vil dermed være opplagt å kombinere med planlagte tiltak med
kalksementpeler der strukturlydnivåene må reduseres.
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En optimal designet ballastmatte vil redusere utbredelsen av strukturlyd ned til nivåer som vist for
scneariet 0 m til fjell i figur 9. Det bør gjøres en spesifikk analyse utføres på basis av
sporoppbygningen og forventede framtidige togtyper, da ballastmatter kan ha en forsterkende effekt
på vibrasjonsnivået.

Figur 9. Effekt av tiltak på utbredelse av strukturlyd for en en-etasjes bygning fundamentert
direkte på fjell.
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7 KONKLUSJON
Basert på strekningens geologi, antagelser om framtidige togtyper, sporoppbygning, og
bygningsstyper, er det estimert at alle eiendommer med avstand større enn 120 m fra sporet ikke vil
sjeneres av vibrasjoner og strukturlyd fra det nye dobbeltsporet mellom Rolvsøy - Klavestad. Kritisk
avstand mellom bygning og spor kan minimeres til 30 m ved å optimalisere bruk av vibrasjons- og
strukturlyddempende tiltak i scenariet 25-30 m til fjell. For scenariet 0 m til fjell, forventes kritisk
avstand å kunne reduseres til 15 m.
En registrering av det nåværende faktiske bakgrunnsnivå bør gjøres for å kartlegge om
grenseverdiene er lavere enn bakgrunnsnivået, og derfor mer restriktive enn det som er oppnåelig for
strekningen.
Beregninger uten noen form for tiltak (dvs. også uten kalksementstabilisering) viser at det kan oppstå
for høye strukturlydnivåer for delstrekninger på løsmasse i dagen hvor det ligger en-etasjes bygninger
nærmere enn 120 m (ref. figur 5) og og for høye vibrasjonshastigheter i fler-etasjes bygninger
nærmere enn 90 m (ref. figur 4). Kalksementpeler virker særlig dempende på vibrasjoner, hvor det er
antatt en konservativ vibrasjonsdempende effekt i bløt leire på 50 % reduksjon av
vibrasjonshastigheten. Kalksementstabilisering reduserer dermed kritisk avstand for vibrasjoner
betraktelig. Det er foreløpig antatt at fundamentering av løsmassekulverter har samme effekt for
vibrasjoner, og at det i hovedsak må vurderes tiltak for strukturlyd i kulverter. For broer/viadukter er
det foreløpig antatt at de ikke medfører vibrasjons- og strukturlydproblematikk.
Ballastmatter virker primært dempende på strukturlyd. Det bør vurderes om det kan anvendes
svillematter på strekninger med spor på fjell der en-etasjes bygning ligger nærmere enn 55 m og fleretasjes bygning nærmere enn 25 m. Ved veldig korte avstander kan det være aktuelt med
ballastmatter også der spor og bygninger står på fjell. Dette gjelder også der spor går i fjell/betongtunnel.
Disse overordnete betraktningene tar imidlertid ikke hensyn til detaljerte terrengformasjoner langs
strekningen – f.eks. kan en bergrygg mellom spor og bolig virke som en skjerm mot utbredelse av
vibrasjoner og strukturlyd. De tar heller ikke hensyn til effekten av at spor i områder går på løsmasser
og bygninger er fundamentert på fjell, og omvendt. Dette har innvirkning på omfang av tiltakene. Tiltak
for vibrasjoner og strukturlyd er derfor inkludert i kostnadsestimat for teknisk hovedplan på et
overordnet nivå, og vil bli spesifisert og detaljert i senere planfaser.
Det gjenstår å få bedre kontroll med effekt av kalksementstabilisering, både på vibrasjoner og
strukturlyd. Dette gjelder særlig frekvensavhengighet og avstand mellom stabilisert spor og bygning.
Oppnådd effekt har vesentlig betydning for nødvendig omfang av ballastmatter med hensyn på
demping av vibrasjoner og strukturlyd, spesielt i områder med leire.
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