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INNLEDNING
Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Jernbaneverket å vurdere støy og vibrasjoner knyttet til
drift og anleggsfasen ved bygging av parsell 5.3 Holmestrand – Nykirke. Utredningen baserer seg
også delvis på arbeider utført av Atkins og Norconsult i tidligere faser.
Rapporten fokuseres i første omgang på forhold knyttet til Re kommune i forbindelse med detalj
og reguleringsplan. Rapporten vil bli oppdatert til å gjelde hele parsellen senere.
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2.

DRIFTSFASEN

2.1

Støy fra jernbane
Strekningen går i hovedsak i tunnel, men det er en del av parsellen ved Fegstad som går ”i
dagen”. Det er i denne utredningen satt fokus på nærmeste boligbebyggelse på vest- og østsiden
av sporet mellom tunnelmunningene.

2.1.1 Krav

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2007) er det gitt funksjonskrav med
hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. I veiledningen til forskriften er det angitt at klasse C i
norsk standard NS 8175:2008 "Lydforhold i bygninger - Lydklassifisering av ulike bygningstyper"
anses tilstrekkelig for å tilfredsstille forskriften. Tabell 1 og 2 er et utdrag fra NS 8175 som angir
krav til innendørs og utendørs lydnivå i boliger.

Tabell 1 NS 8175, Lydklasser for boliger, utendørs lydkilder. Høyeste grenseverdier for lydtrykknivå

Type brukerområde

Målestørrelse

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder

LpA,eq,24h (dB)

I soverom fra utendørs lydkilder

LpA,max (dB)

Klasse C
30

45
natt, kl. 23-07

Tabell 2 NS 8175, Lydklasser for boliger, uteareal. Høyeste grenseverdier for lydtrykknivå

Type brukerområde

Målestørrelse

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs

Lden (dB) for

lydkilder

støysone

Klasse C
Nedre
grenseverdi
for gul sone

I forbindelse med oppføring av ny bebyggelse nær vesentlige støykilder, som for eksempel ved
jernbane, benyttes T-1442 ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”.
T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner rundt viktige støykilder,
en rød og en gul sone:
•
Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Boliger regnes som støyfølsom bebyggelse.
•
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 3.

Rambøll

FAGRAPPORT STØY

7 (16)

Tabell 3 T-1442, Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støysone
Gul sone
Støykilde

Utendørs støynivå

Bane

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå

i nattperioden kl.

i nattperioden kl.

23 - 07

23 - 07

58 Lden

75 L5AF*

68 Lden

90 L5AF*

* L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.

2.1.2 Beregning av Jernbanestøy

2.1.2.1 Beregningsgrunnlag
Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle
jernbanekilder. Disse er togtype, hastighet på strekningen, antall togmeter og toglengde.
Toglengden benyttes ved beregning av maksimalverdier fra ett passerende togsett. Fordelingen
av antall togsett på dagtid (07:00-19:00), kveldstid (19:00-23:00) og natt (23:00-07:00) er
viktig da grenseverdien Lden har straffetillegg for kvelds og nattperioder.
2.1.2.2 Modellering av høyhastighetstog
Togtypen er i dette prosjektet ukjent, og skaper derfor en utfordring med hensyn på hvordan vi
best skal representere støykilden på en realistisk måte. Følgende metodikk ble benyttet i
modelleringen av støykilden: Vi har tidligere utført lydmålinger på flytoget, som er et
høyhastighetstog. Det oppnår imidlertid ikke en hastighet på 250 km/t som det skal benyttes
her. I vårt beregningsprogram, Soundplan 7.0, har vi et utvalg predefinerte togtyper fra inn og
utland. Disse er sikre representasjoner for de reelle støykildene. Blant disse predefinerte
togtypene valgte vi ut et sett som har tilnærmet lik frekvensfordeling i sitt avgitte støyspekter
sammenlignet med våre målinger av flytoget. Testberegninger er blitt utført på flat mark med en
tilnærmet lik situasjon som for målesituasjonen av flytoget mellom Gardermoen og Lillestrøm.
Denne øvelsen bekreftet en bra likhet mellom beregnede og målte verdier. Når denne
representasjonen av høyhastighetstoget ble benyttet i beregningsmodellen ved Fegstad ble
hastigheten til toget økt til 250 km/t for å representere avgitte støyverdier ved høyere fart.
2.1.2.3 Nøkkeltall for støyberegninger
Antall togmeter og fordeling på døgnet er hentet fra utredningen til Atkins Danmark A/S, ”Støj,
strukturlyd og vibrationer” datert 16.4.2008.
Tabell 4 Nøkkeltall for jernbane forbi Fegstad

Jernbanetrasé forbi Fekstad, togtype

Antall togmeter per døgn

Hastighet

Høyhastighetstog S-X 31/32

11.220

250 km/h

Godstog

1.000*

90 km/h

*tilsvarer to tog
Støyberegninger er gjennomført med programmet SoundPLAN 7.0. Beregningsgrunnlaget er
basert på en digital kartmodell der jernbanetraséen er tegnet inn med riktig plassering og høyde.
En annen faktor som påvirker beregnet støy er egenskapene til terrenget mellom støykilden og
utsatte boligområder. Jorder, eng, trær og buskas vil gi mykt terreng med mye absorpsjon.
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Asfalt, nakent fjell og vann defineres som harde flater og gir mye refleksjoner. Ut fra topografi og
oversiktsbilder over området har vi satt terrenget til å være semi-hardt (halv-hardt).
I støyberegningene er det tatt høyde for ekstra støybidrag fra tunnelmunninger. Det er benyttet
en standard utforming på åpningen og kun harde, reflekterende materialer som betong eller
liknende.

Figuren under er et utsnitt av beregningsmodellen med markering av nærmeste boliger,
jernbanetrasé og tunnelmunninger.
Figur 1 Beregningsmodell fra Soundplan

2.1.3 Resultater og konklusjon

Støysonekart er gitt ved beregningshøyde 4 meter, noe som er standard for utredninger av
denne typen. Det er benyttet 1. refleksjon i støysoneberegningene og lydnivåene er gitt i Lden.
Nivåene er da direkte sammenlignbare med grenseverdiene i T-1442 (se Tabell 3).
Det er gjennomført støyberegninger med inngangsverdier som beskrevet over. Figuren under
viser støysonekart for det aktuelle området med soneinndeling slik som angitt i T-1442
(hvit/lyseblå, gul og rød støysone). En større og mer lesbar versjon av figuren er vedlagt denne
rapporten.
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Figur 2 Støysonekart med soneinndeling ihht T-1442

Støysonekartet over viser utbredelsen til rød og gul støysone i terrenget mellom de to
tunnelmunningene. Nærmeste boliger vest og øst for jernbanetraséen er markert med blå ringer i
figuren. Resultatet viser at det er god margin mellom nedre grenseverdi til gul støysone (Lden =
58 dB) og boligene på begge sider.
Vesentlige endringer i plassering av jernbanetraséen, antall togmeter per døgn, eller ved togsett
med helt andre egenskaper, kan resultatet endre seg. Det er imidlertid lite sannsynlig at
situasjonen vil bli vesentlig verre. Avstanden til husene er dessuten så stor at de uansett vil bli
liggende utenfor gul sone.

2.2

Strukturlyd og vibrasjoner
Strukturlyd er høyfrekvente vibrasjoner som forplanter seg i fjell og som kan merkes som lyd og
små ristebevegelser. Vibrasjoner er betegnet som den lavfrekvente delen av de overførte
rystelsenen.

2.2.1 Krav

For tiden gjelder følgende retningslinjer og grenseverdier i NS8175 og NS8176.
Strukturstøy: Lydnivå i oppholdsrom som skyldes strukturstøy skal ikke overstige grenseverdiene
i lydklasse C i NS 8175: LP,Aeq,24h = 30 dBA og LP,AFmax = 32 dBA.
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Vibrasjoner: Grenseverdien for vibrasjoner er gitt NS 8176 "Vibrasjoner og støt - Måling i
bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning på bedømmelse av virkning på
mennesker". Iflg. klasse C er høyeste tillatte statistiske, veide 0,3 mm/s vibrasjonsnivå vw,95
2.2.2 Resultat og konklusjon

For tog i drift vil det bli gjort tiltak for å unngå strukturoverført støy og vibrasjoner. Dette er
beskrevet i tidligere rapport fra Atkins (ref. UVB-50-X-22010 Teknisk notat Støy, strukturlyd og
vibrasjoner). Beregningen viser at det er to boliger over tunnel som vil ligge i gul sone for
strukturstøy og vibrasjoner.

Figur 3 Boliger utsatt for strukturstøy uten tiltak. Kilde Atkins, UVB-50-X-22010
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Figur 4 Boliger utsatt for vibrasjoner uten tiltak. Kilde Atkins, UVB-50-X-22010

Som avbøtende tiltak i forhold til strukturlyd og vibrasjoner prosjekteres det med
vibrasjonsdempende matter (ballastmatter) i tunnelgulvet i de områder der tunnel går under
boligområder. Gjennom reguleringsplanbestemmelsene sørges det for at ingen boliger utsettes
for høyere vibrasjonsnivå eller strukturlydnivå innendørs enn gjeldende bestemmelser tillater.
Ytterligere detaljering av matter og mengde vil bli foretatt, slik at nivåer vil ligge under
grenseverdiene.
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3.

ANLEGGSFASEN

3.1

REGELVERK
T-1442 har egne retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet.
Hovedreglene for støybegrensning er gitt under. Det henvises for øvrig til T-1442 for fullstendig
informasjon.
Retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet er gitt i T-1442
"Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Grenseverdier for støybelastningen mot
boliger er gitt i kapittel 4, tabell 4 i retningslinjene.
Dersom arbeidene pågår over lang tid, skal grenseverdiene skjerpes. Dette er beskrevet i tabell 6
i retningslinjene. Et utdrag av disse tabellene gjengis her:

Tabell 5: Utdrag tabell 4 i T-1442, Anbefalt basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet.
Alle grenser gjelder ekvivalent lydnivå i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom for støyfølsombruk.
Støygrensene for dag og kveld skjerpes når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker.

Bygningstype

Støykrav på dagtid

Støykrav på kveld

Støykrav på natt

(LpAeq12h 07-19)

(LpAeq4h 19-23)

(LpAeq8h 23-07)

eller søn-/helligdag
(LpAeq16h 07-23)
Boliger, fritidsboliger,

65

60

45

sykehus, pleieinstitusjoner

Tabell 6: Korreksjon for anleggsperioden eller driftsfasens lengde (avrundes til hele uker/måneder).
Skjerping av støygrensene fra tabell 4 for drift som gir støyulempe i lengre tid enn 6 uker.

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde

Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 1
skjerpes med

Fra 0 til og med 6 uker

0 dB

Fra 7 uker til og med 6 måneder

3 dB

Fra 7 måneder til og med 12 måneder

6 dB

Fra 13måneder til og med 24 måneder

8 dB

Mer enn 2 år

10 dB

Det vil for dette prosjektet være naturlig å anta en skjerping med inntil 10 dB ut fra forventet
anleggsperiode.

3.2

Støykilder på riggområdet og tverrslag
Det vil for et anlegg være ulike typer støykilder som varierer gjennom ulike faser. Noen kilder vil
imidlertid normalt være dominerende og oppleves mer sjenerende for naboer. Av vesentlige
kilder er spunting, boring, transport, lasting av masser og støy fra vifter.
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Det er gjort beregninger fra rigg og anleggsarbeidene for Fegstad og Snekkestad for de ulike
kildene og vurdert sannsynlighet for at det vil kunne oppstå støybelastning på naboer som
overstiger grenser angitt i T-1442.
Både spunting og boring/pigging kan forårsake støynivåer hos naboer som ved langvarig bruk
kan medføre at grenseverdier overstiges. Det er imidlertid liten sannsynlighet for at det vil blir
spunting, slik at det ikke ventes som en støykilde i dette prosjektet.
For boring kan naboer på avstander opp mot 400 være berørt for verste tilfelle. Her vil det
imidlertid være store forskjeller på plassering av borrerigg, varighet og type utstyr. Det er
således vanskelig å forutsi nøyaktig hva slags belasting man kan vente. Det er også her flere
alternative skjermingsmuligheter beskrevet under punkt 3 som vil medføre at støy kan holdes
under grenseverdiene. Denne typen støy vil avta når man kommer inn tverrslag og tunneler.
Vifter i tunneler og tverrslag kan også medføre støy på relativt lang avstand. Nivået vil i stor grad
avhenge av turtallet viften kjøres på og plassering av utløpet. Beregninger av verste tilfellet viser
at naboer nærmere enn 250-300 meter kan være utsatt. Verste tilfelle er forutsatt innsug
plassert i åpning med ugunstig turtall, åpen landskap uten skjerming og kontinuerlig drift.
Lasting av masser og generelle støy fra anleggstrafikk er beregnet til å ligge under grenseverdien
for aktuelle boliger, selv med relativt kontinuerlig drift. For øvrig vil denne støyen i størst grad
være knyttet til perioden hvor arbeidene pågår i ytre del av tverrslag og tunneler.
Det skal overordnet nevnes at det mot naboer skal tas hensyn til samlet støy fra alle typer
aktiviteter, ofte betegnet som sum-støy. I intensive driftsperioder med mye aktivitet kan således
den totale støybelastningen kunne overstige grenseverdiene angitt. Våre overslagsberegninger
viser imidlertid at disse fasene vil være korte og at støykravene for anleggsfasen vil kunne
overholde grenseverdiene angitt med relativt enkle tiltak.
For riggområdet Mulvika vil det i mindre grad enn for Fegstad og Snekkestad foregå støyende
aktiviteter over hele anleggsperioden. Ved etablering av tverrslag vil det imidlertid foregå
boring/pigging på samme måte som for Fegstad og Snekkestad. Støy fra vifter vil også kunne
medføre støy mot naboer for dette området. Muligheter for tiltak vil være som for de andre
riggområdene.

3.3

Massetransport
Det er gjort beregninger av konsekvensene av den økte transporten langs kjørerutene når det
gjelder støy.
På ruten mellom tverrslag fra Peter Pan og Skaane pukkverk kjøres på fv 313 (70 km/t) gjennom
bebygget område. Her vil hus med mindre avstand enn ca. 10 m fra vegen ligge i gul sone. De
bygningene som ligger i gul sone for trafikkstøy, gjør det allerede i dag. Anleggstrafikken gir et
minimalt bidrag til støynivået (1 – 2 dB). Dette bidraget utløser ikke tiltaksplikt. Den samlede
støybelastning er forventet å øke med ca. 1 – 2 dB ved tilførsel av den ekstra anleggstrafikken
for transport av masse. I følge støyretningslinje T-1442 inntrer ikke tiltaksplikt når ikke økningen
overstiger 3 dB(A), og tiltaket ikke medfører fysiske endringer eller ombygging av vegen.
Øvrig anleggstrafikk er vurdert til å være så vidt begrenset at dette ikke vil medføre
støyproblemer utover belastingen angitt for Fv 313.
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Støy fra sprengningsarbeider
Sprengning i anleggsperioden kan føre til strukturlyd og vibrasjoner. Det skal i følge
miljøoppfølgingsprogrammet utarbeides et kontrollprogram for overvåking av nærliggende
bygningers grunnmurer i forbindelse med sprengningsarbeidene. Sprengning i tunnel vil ikke
medføre store konsekvenser i forhold til støy. Både rapporter fra NGI og Atkins viser at det ikke
er ventet noen problemer knyttet til strukturlyd i anleggsperioden.

3.5

Tiltak mot støy på riggområder
Det bør gjøres ulike tiltak mot støy for å begrense belastningen. Det bør søkes å finne en
fornuftig plassering av rigg, slik at brakker og lignende blir liggende som støyskjermer mot
berørte naboer. Det bør videre vurderes bruk av støysvakt ustyr. Noen muligheter er omtalt
videre.
For boring finnes det ulike rigger der tårnet er støydempet. Målinger viser at disse riggene kan ha
redusert støynivå med inntil 10 dB(A). Boring med DTH er også kjent for å gi mindre støy en for
tradisjonelle borerigger. Det kan også brukes mobil skjerming for hver enkelt borerigg for
beskyttelse av utsatte naboer i perioder med behov.
Problemer knyttet til viftestøy kan enten reduseres ved å senke turtallet eller skjerme
luftinntaket. For eksempel kan dette gjøres ved at inntaket plasseres i en dempet container.
For anleggsmaskiner vil lokal skjerming normalt være best egnet for å begrense støy mot
naboer. Ved lasting av dumpere eller tilsvarende kan det også vurderes å ha gummimatte i
bunnen av kassene for å hindre smell når stein slippes ned. Alternativ kan man laste mindre
masser først, før sprengstein lastes opp.
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