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1 BAKGRUNN
For ny jernbanetunnel mellom Oslo og Ski skal det etableres tverrslag som skal drives fra
flere forskjellige lokasjoner. Multiconsult har beregnet og vurdert støy fra bygg- og
anleggsvirksomheten ved tverrslagsområde på Ski. Det er for riggområdet på Ski kun gjort
beregninger for drivemetode med Tunnelboremaskiner (TBM).

2 KRAV OG RETNINGSLINJER
2.1 Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442. Retningslinjen er
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med
støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan- og
bygningsloven.
T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og
bygningsloven i kommunene og berørte statlige etater. Den er gjeldende både ved planlegging
av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet.
Retningslinjene omfatter også bestemmelser om begrensning av støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet.
Retningslinjen for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet skal gi føringer for kommunenes
arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan- og bygningsloven.
De danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i kontrakter,
anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer.
Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi
grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen.
Bygg- og anleggsvirksomhet bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i Tabell 1.
Basisverdiene i tabellen gjelder for anlegg med totalt driftstid mindre enn 6 uker. For lengre
driftstid skjerpes grenseverdiene for dag og kveld som vist i Tabell 2.
Tabell 1 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser
gjelder ekvivalent lydnivå i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom for støyfølsom bruk.
Bygningstype

Boliger, fritidsboliger,
sykehus, pleieinstitusjoner
Skole, barnehage

Støykrav på dagtid
(LpAeq12h 07-19)

Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23)
eller søn-/helligdag (LpAeq16h 0723)

65

60
60 brukstid
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Tabell 2 Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundet til hele
uker/måneder).
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 13 måneder til og med 24 måneder

8 dB

Mer enn 2 år

10 dB

I Tabell 3 er det vist de krav som gjelder for dette prosjektet. Den totale anleggsperioden er
over 2 år og disse kravene skal da tilfredsstilles i alle driftsfaser av anleggsperioden.
Tabell 3 Støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder ekvivalent
lydnivå i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom for støyfølsom bruk.
Bygningstype

Støykrav på dagtid
(LpAeq12h 07-19)

Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23)
eller søn-/helligdag (LpAeq16h 0723)

55

50

Boliger, fritidsboliger,
sykehus, pleieinstitusjoner
Skole, barnehage

Støykrav på natt
(LpAeq8h 23-07)

45

50 brukstid

For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I
noen situasjoner kan det likevel bli aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå som angitt i
Tabell 4, for eksempel der et høyt utendørs støynivå bare kan avbøtes med isoleringstiltak.
Tabell 4 Anbefalte innendørs støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder
ekvivalent lydnivå (middelverdi for rommet) i dB, i rom for støyfølsom bruk.
Bygningstype

Boliger, fritidsboliger,
overnattingsbedrifter, sykehus og
pleieinstitusjoner
Arbeidsplass med krav om lavt
støynivå

Støykrav på
dagtid (LpAeq12h
07-19)

Støykrav på kveld (LpAeq4h
19-23) eller søn-/helligdag
(LpAeq16h 07-23)

40

35

45 brukstid
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3 FORUTSETNINGER
3.1 Grunnlag for beregninger av støy bygge- og anleggsvirksomhet
Det er kun utarbeidet beregninger for perioden med driving av hovedtunnel. Perioden med
etablering av forskjæring og første del av tverrslagstunnelen vil inngå i parsell ”Dagstrekning
nord for Ski stasjon”, og er ikke behandlet i dette notatet.
For periode med driving av hovedtunnel er det beregnet med drift av 2 TBM fra Ski. Det er
beregnet for”Phase 2” uten steinknuser. All aktivitet ifm. produksjon av segmenter er forutsatt
utført på Åsland.
Beregninger er utført med terreng for nedre del av riggområde (sporområde) på ca kote 113
(m.o.h). Terreng for øvre del av riggområdet (segmentlager, etc.) er plassert på Langhusveien.
Plasseringen av elementer/kilder på riggområdet er kun valgt som et eksempel på mulig
plassering (ref til riggplan fra Amberg/Basler & Hofmann), og vil kunne bli endret ved senere
detaljutforming av riggområdene.
3.1.1 Driving av tverrslagstunnel og hovedtunnel med TBM
Driving av hovedtunnel samt bortkjøring av masser.
Det er i beregningene tatt utgangspunkt i data for kilder som tilsvarer angitte støykilder på
riggområder for TBM. Kildedata er gjennomgått på workshop med Amberg Engineering /
Basler & Hofmann, og det er enighet om hvilke lydeffektnivåer og driftsperioder som skal
benyttes for aktuelle kilder.
Dominerende støykilder mot omgivelsene i denne fasen er drift av tunnelvifter, transportbånd,
kraner, håndtering av masser og transport med lastebiler. Det er ikke utført beregninger av
startfasen, før TBM-maskinene kommer inn i tunnelen, da det ikke er tilgjengelige lyddata for
støy fra boring med TBM-maskiner.
Det er antatt to tunnelvifter på riggområdet1. I beregningene er det forutsatt vifter med
lydeffektnivå ved luftinntak som angitt i tabell 7. Det er videre forutsatt at tunnelviftene
bygges inn i viftehus med gulv, vegger og tak som reduserer lydnivå fra vifte med minimum
10 dB i forhold til angitt lydeffektnivå. Dette gjelder også kanal mellom viftehus og tverrslag.
Viftene er i beregningene for dette notatet dermed dempet med ca 10 dB i retning sørvest. Det
er antatt at tunnelviften har døgnkontinuerlig drift, men at viftene går med noe redusert
kapasitet om natten som resulterer i ca 8 dB lavere lydnivå om natten. Viftene vil normalt
kjøres på lavere intensitet om natten, men ved kritiske arbeidsoperasjoner kan det bli behov
for å øke hastigheten i kortere perioder.
Det vil også være en rekke andre vifter i forbindelse med ventilasjonen av TBM systemet.
Disse er ikke medtatt i beregningene, da de er planlagt plassert inne i tverrslaget og
hovedtunnelene.
Det er forutsatt transport av masser fra tunnelen og ut til riggområdet med transportbånd. Det
er i beregningene forutsatt transport direkte videre på lastebil fra en innebygget lastestasjon.
Driftstid for transportbånd er lagt inn med 18 timer i døgnet, tilsvarende antatt drift for TBMmaskinene. Transportbånd er forutsatt bygget inn, og med høyde ca 5 meter over terreng.
Transporten av masser fra riggområdet til Vinterbro forgår med lastebiler (mellom kl 07:00 og
23:00). Støy fra lasting av lastebiler i innebygget lastestasjon er lagt inn med full lydeffekt i
1

Notat “Positioning of the emission sources on the rig areas Ski and Åsland”, Basler & Hofmann, 14. Desember
2011
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retning tilsvarende inn- og utkjøring fra lastestasjonen (mot nord og sør), og dempet med ca
10 dB hvor overbygningen skjermer (mot øst og vest).
Av annen transport på riggområdet vil det i hovedsak være tilkjøring av segmenter fra Åsland
til mellomlager på riggområdet og fra mellomlager til monteringsplassen ved tunnelen. Det er
i beregningene ikke medtatt persontransport til kontor og brakker. Det er lagt inn
transportbehov som i snitt gjelder for hele bygge- og anleggsperioden.
På riggplanen for TBM er det tegnet inn en liten betongfabrikk, med tilhørende lagerplass for
komponenter og aggregater. Det er antatt at denne er bygget inn, og ukjent hvor mye den
støyer. Det er i beregningene forutsatt at all produksjon av segmenter foregår på Åsland, og
det er derfor antatt lite transport og aktivitet fra betongfabrikken. Dersom dette likevel skulle
være en vesentlig støykilde eller generere vesentlig transport, må det gjennomføres
beregninger med oppdaterte lyddata.
Tabell 5 viser forventet anleggstrafikk på riggområdet, og er basert på transportbehov for
riggområde angitt med vegbetegnelse som refererer til betegnelse på riggplan fra Basler &
Hofmann2.
Tabell 5 Forventet anleggstrafikk på riggområdet ved 2 TBM på Ski.
Transporttype

Lastebilbevegelser

R1

393

R2

50

R3

6

R4

337

R5

19

R6

38

R7

19

R8

38

R9

19

R10

375

R11

38

R12

337

R13

108

R14

102

R15

6

Det er også i beregningene lagt inn støy fra tårnkraner på lagerplassene. Disse er forutsatt å
kunne være i aktivitet i mindre perioder gjennom hele døgnet. Det er antatt at kranen A og B
laster og losser hhv. 6 og 11 timer fordelt over døgnet. Det er forutsatt en høyde på ca 20
meter over terreng for topp kran.

2

Notat “Positioning of the emission sources on the rig areas Ski and Åsland”, Basler & Hofmann, 14. Desember
2011
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Tabell 6 Fordeling av støykilder for normal arbeidsdag. Perioden gjelder for tiden etter at
tverrslaget er etablert.
Aktivitet

Dag kl. 07 – 19

Kveld kl. 19 – 23

Natt kl. 2307

Tunnelvifte

Full drift

Full drift

Redusert
effekt

Massetransport/anleggstrafikk

Full drift

Full drift

-

Transportbånd

Full drift

Full drift

2 timer

Kraner (driftstid som tilsvarende transport)

ca 6/11 av 24 timer

Tipping av stein i lastebil i forbindelse med
transport av masser

Full drift

-

-

Massebehandlig (inne i ”muck transfer plant”)

Full drift

Full drift

2 timer

Det vil for perioden på natt også kunne være noe trafikk av person- og varebiler i tillegg til
mulig tungtransport knyttet til avslutning av skiftarbeid, reparasjonsarbeider og lignende.
Omfanget av denne transporten er antatt relativt beskjeden i forhold til resterende transport,
og det forventes at dette ikke vil medføre at noen boliger er eksponert for et lydnivå som
overstiger prosjektets grenseverdi.
Trafikkmengden vil kunne variere noe gjennom anleggsperioden, og det vil i enkelte perioder
være lite trafikk, og enkelte perioder være noe mer trafikk. Beregningene tar ikke hensyn til
slike variasjoner.
Støy fra reparasjoner av utstyr på riggområdet er ikke inkludert i beregningene. Denne type
støy kan ha karakteristikk av metallarbeider, og består av slag- og bankelyder. Reparasjon av
utstyr som ikke er kritisk for løpende drift skal utføres på dagtid.

3.1.2 Lydkilder
Ved fastsettelse av lydnivå er det benyttet leverandørdata eller erfaringsdata for tilsvarende
utstyr. Tabell 7 viser lydnivå som er benyttet i beregningene.
Tabell 7 Lyddata som benyttet i beregningene (oppgitt i dBA)
Lydeffektnivå, Lw (dBA), frekvens 1/1 oktavbånd
Lw
A

Type utstyr

Ref.

31
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1k
Hz

2k
Hz

4k
Hz

8k
Hz

Boremaskin

1

107

111

114

102

105

106

107

108

95

113

Gravemasking (stein)

2

112

113

110

109

109

108

102

95

114

Piggmaskin, hydr. stor på
gravemaskin

2

120

121

119

114

111

115

117

116

122

Tunnelvifte (dempet)

3

83

98

101

106

104

101

96

86

108

Transportbånd (innbygd)

4

33

43

50

54

56

53

49

40

60

84

98

97

96

97

96

92

75

102

85

93

98

105

105

103

101

89

110

Kraner
Traverskran i drift
Tipping av stein i lastbiler

5
6

77

78

Behandling av masser

UFB-30-A-32535 Støy i anleggsfasen, TBM drift riggområde Ski - med engelsk.doc

90

Notatnummer: UFB-30-A-32535
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski, Follobanen parsell tunnelstrekning - underbygning
Notat – Støy i anleggsfasen, TBM drift riggområde Ski

Dato:
Revisjon:
Side:

23.03.2012
02B
9 av 24

(inne i ”muck transfer plant”),
spekter som over.

Referanser:
1. Målt av Multiconsult i forbindelse med grunnarbeider på Sandvika bru.
2. NOMES (Nordisk Metode for Støyberegning), Kilde Akustikk AS.
3. Målt av Multiconsult i forbindelse med større tunneldriftsarbeid i samme
størrelsesorden. Oppgitt lydeffektnivå gjelder i minst dempet retning, det vil si
luftinntak. For mest dempete retning er det forutsatt en reduksjon på minimum10 dB,
som betyr at vifte og kanal må bygges inn
4. Målt av Multiconsult for steinbrudd på Bånkall (august 2001). Lw er gitt per
løpemeter. Redusert iht demping for innbygging.
5. Målt av Multiconsult ved fabrikk for Loe Betongelementer på Steinberg.
6. Målt av Multiconsult på Berger industriområde (oktober 1995), og redusert iht
demping for innbygging.
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4 BEREGNINGER
Resultatene av beregningene er vist i vedlegg 1. Figurene er ment å gi en oversikt over
utbredelsen av støyen fra riggområdet i nærområdet.
Grenseverdier (Ld, Le og Ln) skal i henhold til T-1442 vurderes som frittfeltverdi.
Beregningene er utført med refleksjoner på alle bygninger og i høyde 4 meter over terreng.
Dette kan medføre at enkelte bygninger fremstilles med noe høyere lydnivå sammenlignet
med grenseverdien, og at enkelte bygg kan ha noe lavere lydnivå enn illustrert dersom disse
har lav høyde (f.eks. kun en etasje).

4.1 Driving av hovedtunnel med TBM
For TBM i 2 vil lydnivået ikke overskride gjeldende grenseverdi for noen boliger. Det er
tipping av masser i lastebiler, tunnelvifte og transport av masser som er dominerende
støykilder på dagtid, men flere andre kilder bidrar også til totalnivået. Beregninger er vist i
vedlegg 1-A (TBM Phase 2.1).
På natt vil det være tunnelvifte som dominerer, men aktivitet fra kraner og massehåndtering
vil også bidra til totalnivået. Lydnivået vil overskride grenseverdien for enkeltboliger nært
riggområdet for situasjon der tunnelviftene går med full effekt på natt. Beregninger er vist i
vedlegg 1-C og 1-D (TBM Phase 1.2 og 2.2).
For å oppnå lydnivå innenfor grenseverdi på natt ved mest utsatte bolig e.l., skal samlet Aveid lydeffektnivå fra vifter, kanal og eventuell innbygging maksimalt være LWA = 105 dB.
Langhusveien 81 og 85 innløses ved TBM-drift, og er ikke medtatt i vurderingene over.

4.2 Samferdsel
Det vil til være en del tungtransport til/fra riggområdet. Riggområdet på Ski ligger med
direkte adkomst til offentlig vegnett, Langhusveien (FV152), som har en forventet ÅDT på ca
17.000 kjøretøyer i 2020. Økningen i støy fra vegnettet på grunn av trafikk til og fra
riggområdet forventes å bli i underkant av 1 dB for FV152, og vil være knapt merkbar.

4.3 Oppsummering riggområde
I vedlegg 1 er det vist støysonekart for representative eksempler for driftsfasene for
riggområdet. Antall bygninger som er antatt til boligformål eller annen støyfølsom bruk, og
hvor grenseverdiene overskrides, er vist i tabell 8. Det er ikke foretatt nærmere undersøkelser
av bruken av de ulike bygningene eller antall boenheter pr bygg. Dette kan medføre at faktisk
antall bygninger til støyfølsomt bruk, og antall berørte boenheter, kan avvike noe fra verdiene
i tabell 8.
Tabell 8 Antall bygninger med støyfølsom bruk med lydnivå over grenseverdi
Driftsfase

TBM *

TBM Phase 2.1, uten steinknuser (dagperiode)

-

TBM Phase 1.2 og 2.2 vifter med redusert effekt, uten steinknuser (nattperiode)

-

TBM Phase 1.2 og 2.2 vifter med full effekt, uten steinknuser (nattperiode)

Ca 3-4

* Ved å dempe viften ytterligere som beskrevet i Kap 4.1, kan antall boliger med lydnivå over
grenseverdien reduseres til null.
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5 SAMMENDRAG
5.1 Driving av hovedtunnel med TBM
Ut fra forutsetninger om driftstider og kilder ved driving av hovedtunnel vil lydnivå
overskride grenseverdien for enkelte områder.
For dagperioden er det tipping av masser i lastebiler, tunnelvifte og transport av masser som
vil være dominerende støykilder.
En av de mest dominerende kildene er tipping av masse i lastebil. Denne aktiviteten er
plassert nord på riggområdet, og er forutsatt utført fra innebygget lastestasjon og over i
lastebil.
Alle beregninger med dempet vifte forutsetter et A-veid lydeffektnivå for vifte, kanal og
eventuell innbygging på LWA = 108 dB. For å oppnå lydnivå på natt som er innenfor aktuell
grenseverdi, skal det gjennomføres tiltak på tunnelvifter. Dette innebærer tilstrekkelig
lydisolasjon av tilluftkanaler. Ved spesielt strenge krav er det mest aktuelt å bygg inn vifte og
kanal, f.eks. plassering i lydisolert i lydisolert container, eller at det bygges ekstra godt
lydisolert hus rundt vifte og kanal. Krav til maksimal lydeffektnivå gjelder samlet for vifte,
kanal og innbygging, og skal gi tilfredsstillende lydnivå på natt ved mest utsatte bolig. Alle
beregninger er gjennomført med mottakerpunkt på mest utsatte fasade, uten refleksjon fra
bakenforliggende vegg. Orientering av vifte og plassering i forskjæring vil også ha
innvirkning på lydutbredelse.
I beregningene er det ikke medtatt støy fra reparasjon av utstyr i verkstedtelt, eller andre
mindre interne operasjoner på riggområdet. Dette er kilder som til tider vil forekomme ved
utstyr som må repareres på grunn av feil. Denne type støy kan ha karakteristikk av
metallarbeider, og består av slag- og bankelyder. Denne type arbeider skal derfor utføres på
dagtid, dersom det ikke er utstyr som er kritisk for den kontinuerlige fremdriften. Dersom det
er aktuelt med arbeider på nattestid skal dette foregå i områder som er skjermet eller bygd inn
der dette kan medføre ulempe for nærliggende boliger.

5.2 Generelt
Beregninger og vurderinger i dette notatet er basert på forutsetninger om riggområdet og
utstyr. Det bør utføres nye/oppdaterte beregninger i en senere fase når flere parametere for
riggområdet, entreprenør/leverandør og type utstyr er bestemt.
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6 ENGLISH VERSION
7 BACKGROUND
In connection with the new railway tunnel between Oslo and Ski, adits in different locations
are to be established. Multiconsult has calculated and controlled the noise generation from the
building and construction works at Ski. For the rig area at Ski only the TBM alternative is
calclulated.

8 REQUIREMENTS AND REGULATIONS
8.1 Ministry of the Environment, T-1442
The guideline covering outdoor noise control is the T-1442. The guideline is made in
accordance to EU’s regulations on methods and measurement parameters, and it is
coordinated with the noise regulations given by the Pollution Act and the Technical
Regulations under the Planning and Building Act.
T-1442 is to be used as a base in area planning and when treating single cases by the Planning
and Building Act in the municipalities and other governmental services. The guideline applies
for planning new noisy works and for use of areas situated in noisy zones around existing
activity. The guideline also covers regulations about limiting noise from building and
construction works.
The guideline for noise from building and construction works can be used for the
municipalities’ work on planning regulations and conditions for the general permission, by the
Building and Planning Act. Additionally the guidance can be set as a basis for noise
requirements in contracts, tender documents and environment follow-up programs.
The guideline is instructive and not juridical obliging. Significant divagation can, however,
lead to objection to the plan from governmental authorities, e.g. the county governor, amongst
others.
The noise from building and construction works should not exceed the noise limits given in
Table 1. The basis values given in the table is applied for construction sites with a total
operation time of less than 6 weeks. For works of longer duration, the noise limits at day and
night are stricter, as shown in Table 2.
Table 1 Recommended noise limits outdoor for building and construction works. All limits are
equivalent sound level in dB, free field value and applies outside noise sensitive room.
Building Type

Dwellings, cottage,
hospital, health care
institutions
Schools, kindergartens

Noise requirement
daytime (LpAeq12h 0719)
65

Noise requirements evening
(LpAeq4h 19-23) or Sunday/public
holliday (LpAeq16h 07-23)
60
60 time of use
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Table 2 Correction for operation time length of the construction works or the drift phase.
(rounded up to whole weeks/months).
Length of construction- or operation stage period

Limiting values in Table 1 is strictened by

From 0 till 6 weeks

0 dB

From 7 weeks till 6 months

3 dB

From 7 months till 12 months

6 dB

From 13 months till 24 months

8 dB

More than 2 years

10 dB

In table 3 requirements applying for this project is shown. The total construction period is
more than 2 years and these requirements shall therefore be fulfilled in all operation stages of
the construction period.
Table 3 Noise limit values outdoors for building and construction operations. All limits. All
limits are equivalent sound level in dB, free field value and applies outside noise sensitive room.
Building Type

Dwellings, cottage,
hospital, health care
institutions

Noise requirement
daytime (LpAeq12h 0719)
55

Schools, kindergartens

Noise requirements evening
(LpAeq4h 19-23) or Sunday/public
holiday (LpAeq16h 07-23)
50

Noise requirement
nighttime (LpAeq8h 2307)
45

50 time of use

For building categories where outdoor limits are given, these limits should be used. However,
in certain cases requirements on indoor sound level might be applicable, as given in Table 4,
e.g. where the only mitigation measures, due to high outdoor noise level, are acoustic
treatment of the affected buildings.
Table 4 Recommended noise limits indoors for building and construction works. All limits are
equivalent sound level (mean value for the room) in dB, in noise sensitive room.
Building Type

Dwellings, cottage,
hospital, health care
institutions
Work place with a
required low noise
level

Noise requirement
daytime (LpAeq12h 0719)
40

Noise requirements evening
(LpAeq4h 19-23) or Sunday/public
holliday (LpAeq16h 07-23)
35

45 time of use
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9 ASSUMPTIONS
9.1 Basis for calculations of noise from building and construction
works
Calculations for the operation period of main tunnel excavation have been made. The period
where establishment of the entrance area and the first part of the adit takes place is included in
the “Dagstrekning nord for Ski stasjon” section, and is not treated in this memo.
For the period of excavating the main tunnel it is calculated with two TBM from Ski, based
on “Phase 2” where the stone crusher is not included. All activity concerning production of
segments is assumed to take place at Åsland.
Calculations are made with the terrain for the lower part of the rig area (track area) at contour
line 113 meters above sea level (approx.). Terrain for the upper part of the rig area (segment
stock, etc.) is placed at Langhusveien. The rig area layout is an example on possible noise
source positions, and can be changed later in the detail process of the rig areas.
9.1.1 Excavation of main tunnel and adit
The calculations are based on data from noise sources similar to sources reported for TBM rig
areas. Source data was one of the themes at the workshop in Zürich with Amberg, Basler &
Hofmann and Multiconsult. Partly based on the characteristics of D&B noise sources, the
workshop resulted in agreement on sound power levels and operation time for relevant
sources.
Dominating noise sources in this phase are tunnel fans, conveyor belts, cranes and truck
transport. Calculations from the start-up phase before the TBM-machinery is placed inside the
tunnel is not made, since sound data for noise from TBM-machinery is not available.
Two tunnel fans are assumed at the rig area3. The calculations are based on sound power
levels for tunnel fans as given in Table 7. Tunnel fans are assumed placed in an enclosure
which reduces the sound level with at least 10 dB in other directions compared to the given
sound power level. The duct between the enclosure and the adit is assumed to be encased in
the same way. It is assumed that the tunnel fan has continuous operation throughout the day
(24h), with reduced capacity during nighttime, which is assumed to result in approximately 8
dB lower sound levels.
There will also be some other fans related to ventilation of the TBM systems, but these are not
included in the calculations, as they are to be placed inside the adit and main tunnels.
It is presupposed transport of muck from the tunnel to the rig area with a conveyor belt.
Operation time used for the conveyor belt is 18 hours per day corresponding to assumed
operation time for the TBM machines. Conveyor belt is assumed enclosed, with a height of
approximately 5 meters above terrain. Transport of muck from the rig area to Vinterbro will
be done with trucks (between 07:00-23:00). Noise from loading of trucks in closed station is
3

Memo “Positioning of the emission sources on the rig areas Ski and Åsland”, Basler & Hofmann,
14. Desember 2011
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calculated with undamped power level in directions corresponding to station entrance and exit
(north and south), and sound power levels damped 10 dB in other directions (east and west)
due to the enclosure.

Other traffic in the rig area will mainly be transport of components from Åsland to the
temporary storage at the rig area and from temporary storage to the mounting area by the
tunnel. Personal transport to offices and barracks is not included. An average need of
transport for the whole building and construction period is used. At the TBM rig plan a small
concrete factory is drawn, with adjacent stock area for components and conveyor belts. In the
calculations it is assumed that all segment production will take place at Åsland, and it is
assumed little transport and activity from the concrete factory. If, however, it turns out that
this is a significant noise source, updated calculations should be done.
Table 5 shows the expected construction traffic in the rig area. The table is based on the rig
area plan from Amberg/Basler&Hofmann4.
Table 5 Expected construction traffic at the rig area with 2 TBM at Ski.
Transport type

Truck movements

R1

393

R2

50

R3

6

R4

337

R5

19

R6

38

R7

19

R8

38

R9

19

R10

375

R11

38

R12

337

R13

108

R14

102

R15

6

The calculations also include noise from cranes at the storage areas. These can be operating
both day, evening and night, with crane A operating totally 6 hours per day, and crane B
operating totally 11 hours per day. The noise source height is set to 20 m above terrain.

4

Memo “Positioning of the emission sources on the rig areas Ski and Åsland”, Basler & Hofmann,
14. Desember 2011
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Table 6 Listing of noise sources for a normal work day, related to the period after the adit is
established.
Activity

Day hours 07 – 19

Evening hours 19 – 23

Night hours 23-07

Tunnel fan

Full operation

Full operation

Full operation

Muck transport/construction
transport

Full operation

Full operation

-

Conveyor belt

Full operation

Full operation

2 hours

Cranes

Approx 6 and 11 hours per day

Rock loading onto trucks

Full operation

-

-

Muck transfer plant

Full operation

Full operation

2 hours

For the nighttime period there will also be some traffic generated by private vehicles and
trucks in addition to possible heavy transport. This may happen by the end of a work shift, or
by maintenance works and similar activities. This transport will probably not be of
significance and it is not expected that any of the dwellings will be exposed for a sound level
exceeding the project’s limit value.
The traffic can vary slightly throughout the construction period, and in some periods there
will be little traffic. In other periods the traffic will be increased. The calculations do not
include activity variations.
Equipment maintenance and repair can have the characteristics of metal works and will
consist of impact impulse sounds. This is not included in the calculations. The time and the
duration of this will vary, depending on the type of equipment. Maintenance and repair that is
not critical for the ongoing operations should be carried out at daytime.
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9.1.3 Sound sources
When determining the sound level vendor data, or field measurement data for similar
equipment, is used. Table 7 shows the sound level used in the calculations.
Table 7 Sound data used in the calculations (given in dBA)
Sound power level, Lw (dBA), frequency 1/1 oktave bands
Lw
A

Equipment type

Ref.

31
Hz

63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1k
Hz

2k
Hz

4k
Hz

8k
Hz

Drilling machine

1

107

111

114

102

105

106

107

108

95

113

Excavator (rocks)

2

112

113

110

109

109

108

102

95

114

Jackhammer, hydr. large
mounted on a digger

2

120

121

119

114

111

115

117

116

122

Tunnel fan, damped

3

83

98

101

106

104

101

96

86

108

Conveyor belt (enclosed)

4

33

43

50

54

56

53

49

40

60

84

98

97

96

97

96

92

75

102

85

93

98

105

105

103

101

89

110

Cranes
Bridge crane operating
Rock loading (closed station)

5
6

77

78

Muck transfer plant

References:
1. Measured by Multiconsult when performing ground works at Sandvika Bru.
2. NOMES (Nordic Method for Noise calculations), Kilde Akustikk AS.
3. Measured by Multiconsult during large scale tunnel works. The sound power level is
given for the least damped direction, i.e. air inlet. For the most damped direction a
reduction of minimum 10 dB is applied, which means that fan and duct has to
enclosed
4. Measured by Multiconsult during a stone quarry at Bånkall (August 2001). Lw is given
in consecutive meters. Reduced according to enclosure.
5. Measured by Multiconsult at a factory for Loe Betongelementer (eng. ‘concrete
elements’) at Steinberg.
6. Measured by Multiconsult at Berger industry area (October 1995), reduced according
to enclosure.
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10 CALCULATIONS
The results from the calculations are shown in appendix 1. The illustrations are meant as an
overview of the noise propagation from the rig area.
The limit values (Ld, Le, and Ln) must, according to T-1442, be evaluated as free field values.
The calculations are made with reflections from all buildings and in 4 meter height above
terrain. This may lead to a slightly higher sound level by some buildings compared to the limit
value, and that some buildings may have lower sound level than what is illustrated if they
have a low height, e.g. only one floor.

10.1 TBM excavation of the main tunnel
For TBM Phase 2 the sound level will not exceed the current limit value in any living areas
close to the site.
Rock loading onto the trucks, tunnel fans and muck transport are the dominating noise sources
at daytime, but several other sources also contributes to the total level. Calculations are shown
in appendix 1-A (TBM Phase 2.1).
At night the tunnel fans are the dominating sources of noise, but crane operations and muck
handling also contributes to the total level. The sound level will exceed the limit value by
some dwellings close to the site when the tunnel fan is running at full capacity at night. The
calculations are shown in appendix 1-C and 1-D (TBM Phase 1.2 and 2.2).
To achieve noise levels within the night time limits for the most exposed dwelling etc, the
overall A-weighted sound power level for fan, duct and enclosures shall be maximum
LWA = 105 dB. Langhusveien 81 og 85 will be purchased if TBM is chosen as excavation
method, and is included in the calculations.

10.2 Transport Communication
There will be a lot of heavy transport to/from the rig area. The rig area at Ski is situated with
direct access to public road, Langhusveien (FV152), with an expected average daily traffic
density of approximately 17.000 vehicles in year 2020. The increase of noise from the public
road due to traffic to/from the rig area is expected to be approximately 1 dB for FV152, and
barely noticeable.

10.3 Summary Rig Areas
In appendix 1 is shown noise zone maps for representative examples for the operation stages
in the rig area. The total number of buildings assumed to be dwellings or other noise sensitive
buildings, and where the noise limits are exceeded, is shown in Table 8. Closer investigations
on the usage purpose of the different buildings or the number of apartments per building has
not been made. This may lead to some differences in the actual number of buildings for noise
sensitive purpose and the number of affected apartments compared to the numbers in table 8.
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Table 8 Number of noise sensitive buildings with sound level above limit values
Operation stage

TBM*

TBM Phase 2.1, without stone cruser (night period)

-

TBM Phase 1.2 and 2.2, fans at reduced capacity, without crusher (night period)

-

TBM Phase 1.2 and 2.2, fans at full capacity, without crusher (night period)

Approx 3-4

* By additional reduction of the emitted noise from fans, as described in chapter 10.1 the
number of affected buildings can be reduced to zero.
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11 CONCLUSIONS
11.1 TBM excavation of the main tunnel
Based on assumptions considering operating times and sources related to tunnel excavation,
the noise requirements will be exceeded for some areas around the rig area. The main sources
during daytime are muck loading onto trucks, tunnel fan and transportation of muck.
One of the most dominating sources is muck loading onto trucks. This activity is located in
the northern part of the rig area, in a closed station.
All calculations with damped fan are based on an overall A-weighted sound power level
LWA = 108 dB for fan, duct and possible enclosures. In some cases this sound power level is
still too high. To achieve noise levels at night time that do not exceed the limit value,
measures on tunnel fans are to be taken. This implies adequate sound reduction by mufflers
on fan inlet and outlet, and isolation measures on the ducts. In special cases the most relevant
measure is sound insulating enclosures for fan and duct. Upper limit for overall sound power
level includes fan, duct and enclosure, and is supposed to fulfil the requirements for the most
affected dwellings. All calculations for sound power level limits are done with receiver points
on most affected facade, without reflections from the facade. Fan orientation and position in
the adit will affect noise propagation.
Equipment repair and maintenance and other minor internal activities in the rig area are not
included in the calculations. These activities will appear irregularly and can be characterized
as metal work consisting of impact noise. This type of work should be done during daytime,
as long as it’s not critical for the progress. Work during night time should be done behind
barriers or inside enclosures.

11.2 General aspects
Calculations and assessments in this memo are based on assumed conditions of the rig area
and equipment that is unknown at this time. New/updated calculations should be done in a
later phase, when more parameters for the rig area, contractor/supplier and type of equipment
are determined.
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12 VEDLEGGSLISTE
Vedlegg 1 – Ski, TBM
1-A: TBM ”Phase 2.1” (uten steinknuser), dagperiode
1-B: TBM ”Phase 1.2 og 2.2” vifter med redusert effekt (uten steinknuser), nattperiode
1-C: TBM ”Phase 1.2 og 2.2” vifter med full effekt (uten steinknuser), nattperiode
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Vedlegg 1-A – Ski, TBM
Phase 2.1 (uten steinknuser), dagperiode
603200

603400

603600

603800

604000

604200

604400

602800

603000

603200

603400

603600

603800

604000

604200

604400

6624000
6623800
6623600
6623400
6623200
6623000
6622800
6622600
6622400
6622200

6622200

6622400

6622600

6622800

6623000

6623200

6623400

6623600

6623800

6624000

6624200

603000

6624200

602800

Variant: V04 TBM2, TBM2

Lydnivå Ld i dB,
4.0 meter over terreng
Antall refleksjoner:
Rutenett:
Beregningshøyde:
(over terreng)

2
5x5m
4.0 m

>
>
>
>
>
>
>
>
>

45 dB
50 dB
55 dB
60 dB
65 dB
70 dB
75 dB
80 dB
85 dB

Jernbaneverket
117780-2 Follobanen Oslo-Ski
Støy i anleggsfasen
Oslo, 15.02.12
(VST)

Tverrslag Ski
TBM Phase 2.1
Bygg- og anleggstøy
Filnavn: Ski_06.cna
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Vedlegg 1-B – Ski, TBM
Phase 1.2 og 2.2 vifter med redusert effekt (uten steinknuser), nattperiode
603200

603400

603600

603800

604000

604200

604400

602800

603000

603200

603400

603600

603800

604000

604200

604400

6624000
6623800
6623600
6623400
6623200
6623000
6622800
6622600
6622400
6622200

6622200

6622400

6622600

6622800

6623000

6623200

6623400

6623600

6623800

6624000

6624200

603000

6624200

602800

Variant: V04 TBM2, TBM2

Lydnivå Ln i dB,
4.0 meter over terreng
Antall refleksjoner:
Rutenett:
Beregningshøyde:
(over terreng)

2
5x5m
4.0 m

>
>
>
>
>
>
>
>
>

45 dB
50 dB
55 dB
60 dB
65 dB
70 dB
75 dB
80 dB
85 dB

Jernbaneverket
117780-2 Follobanen Oslo-Ski
Støy i anleggsfasen
Oslo, 15.02.12
(VST)

Tverrslag Ski
TBM Phase 1.2 og 2.2
Bygg- og anleggstøy
Filnavn: Ski_06.cna
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Vedlegg 1-C – Ski, TBM
Phase 1.2 og 2.2 vifter med full effekt (uten steinknuser), nattperiode
603200

603400

603600

603800

604000

604200

604400

602800

603000

603200

603400

603600

603800

604000

604200

604400

6624000
6623800
6623600
6623400
6623200
6623000
6622800
6622600
6622400
6622200

6622200

6622400

6622600

6622800

6623000

6623200

6623400

6623600

6623800

6624000

6624200

603000

6624200

602800

Variant: V04 TBM2, TBM2

Lydnivå Ln i dB,
4.0 meter over terreng
Antall refleksjoner:
Rutenett:
Beregningshøyde:
(over terreng)

2
5x5m
4.0 m

>
>
>
>
>
>
>
>
>

45 dB
50 dB
55 dB
60 dB
65 dB
70 dB
75 dB
80 dB
85 dB

Jernbaneverket
117780-2 Follobanen Oslo-Ski
Støy i anleggsfasen
Oslo, 01.03.12
(VST)

Tverrslag Ski
TBM Phase 1.2 og 2.2
Bygg- og anleggstøy
Filnavn: Ski_07.cna
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