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1 Innledning 

Det er gjort overordnede støyberegninger av forventet anleggsarbeid knyttet til 
etablering tunnel for ny hovedvannledning med påhugg på Grannes og Tjensvoll. 
Støyvurderingene er basert på informasjon som foreligger på nåværende 

tidspunkt og med hensyn på grenseverdier gitt i T-1442/2021. 
 
Det er videre gjort overordnede vurderinger av svevestøv og 
vibrasjoner/strukturlyd. 

Miljø-, transport og anleggsplan vil sette krav i henhold til gjeldende forskrifter. 

Entreprenøren skal følge MTA-plan og de foreskrevne rutiner for nabovarsel. 

2 Støy 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442/2021, angir grenseverdier for bygge- og 

anleggsstøy. 

Tabell 1. Anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet 

over 6 måneder. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom 

med støyfølsomt bruksformål. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld 

(LpAeq4h 19-23) 

eller søn-/helligdag 

(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07)  

Boliger, 

fritidsboliger, 

sykehus, 

pleieinstitusjoner  

60 dB 55 dB 45 dB 

Skoler 55 dB 

2.1 Arbeider om natten 

Støyende arbeid og aktiviteter bør ikke forekomme om natten. Dersom det i 

spesielle tilfeller likevel er nødvendig med støyende arbeid på natt, og 

støygrensen i Tabell 1 overskrides, bør berørte parter varsles om dette i god tid 

før arbeidet starter og det bør som hovedregel tilbys alternativ overnatting. 

Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensene for 

ekvivalentnivå med mer enn 15 dB. 

2.2 Impulslyd og rentoner 

 
For tunnelanlegg skal tydelig borelyd og piggelyd gi en skjerping av grensene 
med 5 dB. 
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Dersom lyden ved bebyggelse med støyfølsomt bruksformål inneholder tydelige 

innslag av impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i Tabell 1 skjerpes med 5 

dB. Støygrensene bør skjerpes i driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner 

er et karakteristisk trekk ved driften. Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne 

eller utypiske hendelser. 

2.3 Ved overskridelser av støygrenser 

I prosjekter hvor det forventes at støygrensene i Tabell 1 overskrides, har 

forslagsstiller ansvar for å utarbeide en plan for håndtering av støy i bygge- og 

anleggsfasen. 

Planen for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen bør inneholde prognoser 

som viser støynivåer og støyutbredelse. Prognosene bør beskrive hvordan man 

forventer at støyforholdene vil være i perioden, herunder tidspunkt for aktivitet, 

støynivåer, støyutbredelse og antall berørte. For å avklare støynivå og 

utbredelse vil det ofte være behov for beregninger. Planen bør også vise aktuelle 

avbøtende tiltak for å redusere støynivåene og forebygge støyplage. 

Kommunen kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven, pålegge måling som en 

del av tilsynet med bygge- og anleggsplasser. 

2.4 Plan for håndtering av støy: Avbøtende tiltak, 

informasjon og dialog 

Å planlegge arbeidene på en måte som gir minst mulig støyulemper for 

beboerne i nabolaget er en viktig forutsetning for å kunne redusere støyplage. 

Erfaring viser at forutsigbarhet, god informasjon til og åpen dialog med naboer 

er avgjørende for å forebygge og redusere støyplage for naboer til bygge- og 

anleggsområder. 

Dersom det av ulike grunner ikke er mulig å overholde grenseverdiene angitt i 

Tabell 1, vil det være nødvendig med andre tiltak. Hvilke tiltak som er aktuelle 

og hensiktsmessige å gjennomføre, vil være avhengig av både prosjektet og 

lokale forhold. 

Avbøtende tiltak må vurderes konkret, og fortrinnsvis i dialog med berørte 

parter. Avbøtende tiltak vil ikke alltid gi støynivå under grenseverdiene, men det 

bør være et mål at støyplagen reduseres mest mulig. 

Det vil som regel være aktuelt å vurdere et eller flere av følgende mulige tiltak: 

alternativt oppholdssted, støysvake maskiner og utstyr, driftstidsbegrensninger 

og etablering av (midlertidige) støyskjermer.  

2.4.1 Varsling og dialog med naboer og berørte parter 

Dialog og gode varslingsrutiner er konfliktdempende tiltak med god effekt, som 

forebygger og reduserer støyplage.  

Varsling bør alltid skje som oppslag ved byggeplassen, og med direkte 

informasjon per brev, epost eller SMS til de mest berørte naboene. Det bør 
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arrangeres informasjonsmøter og informeres gjennom relevante medier når et 

større antall husstander er berørt, eller ved store prosjekter, for eksempel med 

varighet over et halvt år, nattdrift eller med spesielt støyende aktiviteter. 

2.5 Beregninger 

Det er gjort overordnede støyberegninger for arbeidene ved påhuggene på 

Tjensvoll og Grannes. Dette kapittelet omhandler beregningsforutsetninger, 

resultater og vurderinger. 

2.5.1 Beregningsforutsetninger 

Ingen støyende anleggsaktiviteter eller massetransport bør foregå på nattetid. 

Det bør heller ikke benyttes i full drift for ventilasjonsvifter på nattetid, da dette 

vil kunne medføre store overskridelser av nattgrensen ved flere boliger i 

nærheten av tverrslagene. Tunnelviften er modellert med lydeffekt Lw = 110 

dB1, noe som betyr at de har en støydemping på 10 dB. Det må kreves 

dokumentasjon fra entreprenør på at tunnelviften som brukes ikke har en 

lydeffekt på over Lw = 110 dB.  

Beregningene er utført i henhold til T-1442/2021 og Nordisk beregningsmetode 

for industristøy ved hjelp av programvaren SoundPLAN v. 8.2. Terrengmodellen 

er basert på et 3D-kartgrunnlag. Alle kilder er lagt inn som punktkilder med 

lydeffekt og driftstider som angitt i Tabell 2. Lydeffekten til de ulike støykildene 

er hentet fra egne databaser, og støynivåene er beregnet 4 m over terreng i 

henhold til T-1442. 

Inngangsdata for støyberegningene er vist i Tabell 2 og baseres på vurderinger 

av hvilke kilder som vil være dimensjonerende for anleggsfasen. Det er videre 

tatt utgangspunkt i en typisk dag. Det forventes mest støyende arbeider i dagen 

i startfasen med etablering av anleggsvei, riggområdet og påhugg. Etter hvert 

vil mesteparten av arbeidene foregå inne i tunnelene, og støy vil hovedsakelig 

være knyttet til massetransport og tunnelvifter. 

Støy fra sprengninger er ikke tatt med i støyberegningene ettersom disse har for 

kort varighet til å innvirke på det gjennomsnittlige nivået som grenseverdiene 

gjelder for. For sprengningsarbeider gjelder for øvrig egne krav og rutiner for 

varsling. 

 

 

 

 

 
1 Hentet fra M-128, veileder til T-1442/2016. Udempet tunnelvifte er oppgitt 

med Lw = 120 dB.  
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Tabell 2. Driftstider og lydeffektnivå 

Støykilde Antatt driftstid 

mellom kl. 07-19 

Lydeffektnivå Lw 

(dBA) 

Situasjon 

Gravemaskin 60 % 112 
Grannes og 

Tjensvoll 

Boring 40 % 115 
Grannes og 

Tjensvoll 

Massetransport Kontinuerlig 100 Grannes 

Tunnelvifte 

(dempet) 
Kontinuerlig 110 

Grannes 

 

2.5.2 Beregningsresultater 

Beregningene som foreligger er utført et overordnet nivå, og det er usikkerheter 

knyttet til bl.a. plassering av støykildene i beregningsmodellen. 

Beregningsresultatene må derfor anses som estimat på forventet 

støyutbredelse. 

Beregningsresultatene vises i Figur 1 og Figur 2, som henholdsvis omhandler 

etablering av nedre og øvre tverrslag. Når arbeidet starter, vil de første salvene 

for sprenging av tunnel kunne høres godt ved omkringliggende bebyggelse. 

Ellers vil sprengning skje lenger inne i fjell slik at det trolig blir mindre støy til 

omgivelsene, mens rystelser fortsatt vil kunne merkes.  

Beregningene viser at de nærmeste boliger vil utsettes for støynivåer over de 

gjeldende grenseverdiene på dag/kveld. Dette vil særlig gjelde de første 

månedene når det jobbes med etablering av påhuggene. 

Beregningsresultatene vises som gjennomsnittlige nivåer på dagtid, LpAeq12h. Det 

reelle støybildet vil variere utover det gjennomsnittet som beregningsresultatene 

viser. 
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Figur 1. Beregningsresultater Grannes.  

 

Figur 2. Beregningsresultater Tjensvoll Nord 
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Støykartene er ment å vise en dag med forholdsvis mye støy i startfasen ved 

etablering av riggområdet og påhugg. Etter hvert vil mesteparten av arbeidene 

foregå inne i tunnelen, og støybildet på Grannes vil hovedsakelig være knyttet til 

massetransport. I støyberegningene er det lagt inn 100 daglige utkjøringer. 

Det er ikke planlagt støyende anleggsaktiviteter på nattetid og massetransport 

knyttet til tunneldriving på nattetid skal ikke forekomme. På samme måte vil 

eventuell bruk av ventilasjonsvifter på nattetid kunne medføre store 

overskridelser av nattgrensen ved flere boliger på Grannes. 

Beregningene tilsier at støynivå fra tunnelviften kan være opp mot ca. 65 - 70 

dB ved nærmeste boliger. Gjeldende grenseverdi på natt er 45 dB ved boliger. 

Tunnelviften er modellert med lydeffekt Lw = 110 dB, som betyr at den er noe 

støydempet. Det må kreves dokumentasjon fra entreprenør på at tunnelviftene 

som brukes ikke har en lydeffekt på over Lw = 110 dB. 

Gode skjermingstiltak krever at siktlinjer mellom boliger og anleggsmaskiner må 

brytes. Dersom det er nødvendig med ventilasjon på nattetid kan tunnelvifte for 

eksempel plasseres 50 m innenfor tunnelåpningen samtidig som viftene går på 

redusert drift og ikke overskrider Lw = 100 dB. 

Ifm. boring i det gamle ventilkammeret på Grannes, vil de nærmeste boligene 

ha nivåer på LpAeq12h > 60 dB på dagtid. Dette er arbeider som forventes at varer 

i ca 1 mnd.

 

Figur 3. Beregningsresultater Tjensvoll Sør 
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2.6 Vurderinger og anbefalinger 

Generelt bør det prioriteres å benytte støysvakt utstyr og støysvake 

arbeidsmetoder der dette er mulig. For alt utstyr der motor/kompressor utgjør 

en vesentlig del av lydavgivelsen vil nyere utstyr generelt avgi lavere lydeffekt 

enn eldre utstyr. Ved å stille krav til en høyere Euroklasse i forhold til 

utslipp/avgass vil man generelt fremtvinge bruk av nyere utstyr og dermed 

indirekte også fremtvinge bruk av mer støysvakt utstyr. 

For å få en effektiv gjennomføring av anleggsperioden uten stopp på grunn av 

klager fra berørte naboer, er det svært viktig med god kommunikasjon med 

berørte naboer og kommunale myndigheter, samt gode varslingsrutiner for de 

støyende arbeidene. Rutiner som angitt i T-1442 må legges til grunn for 

kommunikasjon med berørte parter. 

I tillegg til det overstående bør følgende skjermingstiltak legges til grunn: 

- Granneshagen 22 vil ligge svært støyutsatt til, og bør støyskjermes med et 

høyt og tett byggegjerde e.l. langs tomtegrensa, ca. 45 m langt. 

- Granneshagen 2-20 bør støyskjermes langs anleggsveien med et høyt og tett 

byggegjerde e.l. ca. 120 m langt. 

- De støyutsatte boligene i Granneslia bør skjermes med et høyt og tett 

byggegjerde e.l. langs tomtegrensa, ca. 70 m langt. 

 

Figur 4. Det bør være en høy skjerm langs tomtegrensen til Granneshagen 22. 
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Figur 5. Støyskjermen bør fortsette langs anleggsveien. 

 

Figur 6. Det bør etableres en støyskjerm for å skjerme de støyutsatte boligene i Granneslia 
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- Brakkerigg bør plasseres nært støykildene for å skjerme mot sør-vest. 
 
- Støy fra tunnelvifte forventes å være relativt retningsstyrt, og den bør ved 
Grannes peke i retning nord-vest for å minimere støyutbredelse mot den 

nærmeste bebyggelsen. 
 
- Bebyggelsen nærmest påhugg ved Tjensvoll vil ligge svært støyutsatt til og bør 
støyskjermes med minst 2 m høye, tette byggegjerder e.l. Total lengde blir ca. 
300 meter med et forslag som vist i figuren under. 
 

 

 

Figur 7. Skjermingsforslag Tjensvoll Nord, ca 300 m 

I forbindelse med boringen av ventilkammeret, bør det oppføres støyskjermer 

mellom de støyende arbeidene og bebyggelsen i vest, sør og øst. Total lengde 

blir ca. 150 meter med et forslag som vist i figuren under. 
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Figur 8. Skjermingsforslag Tjensvoll Sør, ca 150 m. 

3 Vibrasjoner 

I byggeperioden må rystelser fra sprengningsarbeidene overvåkes ved hjelp av 

måleinstrumenter. Rystelser kan merkes som skjelving i grunnen over 

portalene. Avhengig av grunnforhold kan også rystelser kunne merkes noe til 

siden for tunneltraseen. Bygninger i en viss nærhet til hulrommene som 

sprenges vil bli besiktiget før sprengningsarbeidene starter. Krav vil bli nærmere 

beskrevet i Miljø-, transport- og anleggsplan. Når det gjelder rystelser og 

vibrasjoner skal det beregnes maksimalt tillatt vibrasjonsnivå for å unngå skader 

på byggverk. Vibrasjonsnivåene beregnes individuelt, basert på type bygning, 

avstand til anlegget og type aktivitet. Metoden for beregning av grenseverdi er 

beskrevet i NS 8141-1,2,3:2013. 

3.1 Tunnelsprenging 

Tradisjonell tunnelsprengning skjer ved at et stort antall borehull lades med 

sprengstoff og detonerer etter et fastlagt mønster. Når det ikke er restriksjoner i 

forhold til vibrasjoner, sprenges hele tunneltverrsnittet om gangen og flere hull 

detoneres samtidig. En tunnelsalve varer gjerne i 5-10 sekunder avhengig av 

tverrsnittet på tunnelen og antall intervall. Antall intervall er avhengig av 

tverrsnitt, grenseverdier og geologi.  

Normal lengde på en tunnelsalve er 5 meter, men salvelengden kan reduseres 

når det stilles strenge vibrasjonskrav. Det er også mulig å dele opp tverrsnittet 

slik at bare deler av tverrsnittet sprenges i hver salve. 
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Boring og opplasting forårsaker strukturstøy som er godt hørbar i nærliggende 

bebyggelse, spesielt i bygninger som er fundamentert direkte på berggrunn. 

Boring om natten tillates derfor vanligvis ikke under boligområder.  

Sprengning forårsaker vibrasjoner som kan være merkbare på opptil ca. 1,5 km 

avstand. På avstander under 100 meter er de godt merkbare (glass klirrer etc.) 

og kan av enkelte oppleves som sjenerende.  Det sprenges vanligvis 2-3 salver i 

døgnet pr. tunnelstuff. 

Bergoverdekningen langs traseen vil med valgt trasé ligge i hovedsak på mellom 

30 m og 40 m. Det er valgt å legge tunnelen relativt dypt både i forhold til 

bergkvalitet som normalt øker med økende dybde, mengden innlekkasjer til 

tunnelen som erfaringsmessig i Stavangerområdet minker med økende dybde, 

og for å redusere risikoen for rystelsesskader på bebyggelse og konstruksjoner 

langs traseen. 

Sprengningsvibrasjonene påvirkes av mange faktorer, men følgene faktorer har 

størst betydning:  

› Samlet mengde sprengstoff som detonerer per intervall  

› Bergart  

› Variasjoner i bergets tetthet 

› Oppsprekkingsgrad og sprekkeretning  

› Avstand fra sprengningssted til objekt  

› Fundamenteringsforhold  

› Salvenes innspenningsgrad (hvor tungt berget bryter)  

› Tennertype  

› Sprengstofftype 

 

Det er ladningen som detonerer pr. tennerintervall som er bestemmende for 

vibrasjonsnivået. Den totale sprengstoffmengden i en salve påvirker ikke 

vibrasjonsnivået, men en langvarig salve kan oppleves kraftigere enn en 

kortvarig. 

Vibrasjoner fra sprengning i dagen kommer som et nesten momentant sjokk 

med en varighet på under ett sekund. En tunnelsalve kan vare i 5-10 sekunder 

der tenningen av de forskjellige ladningene i salven er forsinket slik at den får 

karakter av en serie med sjokk som følger tett på hverandre. 

Mennesker er svært følsomme for vibrasjoner, og enkelte kan oppfatte selv 

vibrasjoner som ligger langt under skadegrensen som svært dramatiske. 

Menneskers følegrense for vibrasjoner ligger på ca. 0,1 mm/s, noe som er 1/100 

av hva som kan tillates. Informasjon og oppfølging av naboer er derfor viktig for 

å unngå unødig engstelse og anstrengte relasjoner. 

3.2 Grenseverdier 

Grenseverdier for sprengingsvibrasjoner angis som svingehastighet eller 

akselerasjon. Det er vertikale svingninger som i de fleste situasjonene er mest 

kritisk, men på korte avstander kan de horisontale svingningene være 

utslagsgivende. 
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Vibrasjonsgrenser for bygninger angis i standarden NS 8141 "Vibrasjoner og 

støt. Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å 

unngå skade på byggverk".  

Vibrasjonsgrensene for bygninger gjelder der vibrasjonene kommer inn i 

bygningen, dvs. grunnmur eller fundamenter.  

Tabell 3 viser vibrasjonsgrenser for de mest aktuelle situasjonene. Det 

bemerkes at det er gjort litt forenkling med hensyn til avstandsfaktoren. Dette 

er i tråd med intensjonen i standarden hvor det gis rom for tillemping av 

grenseverdiene basert på en faglig vurdering. 

Tabell 3. Oversikt over vibrasjonsgrenser for bygninger avhengig av grunnforhold og 

fundamenteringsmåte 

Fundamentering Vibrasjonsgrense (vertikal 

svingehastighet v) (mm/s) 

Avstand 5-30 m 1) Avstand >30 m 

Bankett, veggskive, plate 

på leire, vannrik silt 
11 8 

Bankett, veggskive, plate 

på sand, grus, silt 
15 10 

Bankett, veggskive på 

morene, sprengstein 
22 16 

Veggskive/peler/pilarer til 

fast berg eller tynt 

avrettingslag 

50 50 

1) Ved løsmassefundamenterte bygninger reduseres grenseverdien tilnærmet logaritmisk med en avstandsfaktor som 

avtar fra 1 ved 5 meter til 0,5 ved 200 meter. Den er konstant 0,5 med økende avstand fra 200 meter. 

3.2.1 Kjølv Egelands Hus 

I Kjølv Egelands Hus er det en del laboratorium med vibrasjonssensitivt utstyr 

som elektronmikroskop o.l. Vibrasjonskriteria2 for denne type utstyr er i 

størrelsesorden 0,003 – 0,006 mm/s. Med rundt 60 m skråavstand til 

sprengningene er det svært sannsynlig at denne grenseverdien overskrides. 

Grenseverdiene gjelder bruk av utstyret ifm. eksperimenter, og det vil ikke være 

fare for ødeleggelser av utstyret. Erfaringsmessig har denne type utstyr aktiv 

vibrasjonsdemping for å ivareta vibrasjonskriteriene fra kilder i bygget, som 

gange, ventilasjonsaggregater mm. 

 
2 VC-kurver iht. ISO/TS 10811-2 
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Det må legges opp til god dialog mellom entreprenør og brukerne i Kjølv 

Egelands Hus slik at eksperimenter som innebærer bruk av vibrasjonssensitivt 

utstyr kan planlegges utenom sprengningssalver. 

 

Figur 9. Kjølv Egelands Hus 

3.3 Vurderinger 

Det aller vesentligste av sprengningsarbeidene langs traseen vil kunne utføres 

uten at det er nødvendig med spesielt forsiktig sprengning for å overholde 

grenseverdier for maksimalt tillatte rystelser og risikoen for bygningsmessige 

skader er derfor liten. Tiltak for å overholde grenseverdiene kan bli nødvendig 

ved avstand typisk mindre enn 15-20 m når bygg/konstruksjon er boliger. Dette 

vil være aktuelt langs de første ca. 100 m etter påhugg Grannes. I tillegg kan 

det bli nødvendig med forsiktig sprengning i det adkomsttunnelen fra 

Morgedalsveien passerer under boligeiendommer over traseen. 

Det er vanlig å starte sprengningsarbeidene med små ladninger for å få 

erfaringsdata. Her er resultatet av vibrasjonsmålingene viktige. Måleverdier 

sammenholdt med ladningsmengder og avstander gir grunnlag for å korrigere 

bergkonstanten og dermed kunne beregne vibrasjonsnivåer med bedre 

presisjon. 

For vibrasjonssensitivt utstyr i Kjølv Egelands Hus må det lages gode 

varslingsrutiner slik at sprengningene ikke ødelegger eksperimenter. 
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4 Støv 

I Norge stilles det krav til luftkvaliteten gjennom grenseverdier, nasjonale mål 

og luftkvalitetskriterier. I plansammenheng er det luftforurensning i form av 

svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som skal vurderes. Svevestøv er 

partikler med diameter mindre enn 10 μm som holder seg svevende i luften. 

Som kilder regnes mineralstøv, veitrafikk, forbrenningsprosesser, anleggsarbeid 

og langtransportert støv. 

Under vises tilhørende grenseverdiene oppgitt i Forurensningsforskriften: 

Døgngrenseverdi PM10: gjennomsnittlig konsentrasjon for ett døgn (24 timer) 

50 μg/m3 

Timesgrenseverdi NO2: gjennomsnittlig konsentrasjon for en time 200 μg/m3 

Det tillates et visst antall overskridelser av disse grenseverdiene årlig. 

I T-1520 (Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen) 

anbefales det i kapittel 6 som en veiledning at timemiddelkonsentrasjon av 

PM10 ikke bør overstige 200 μg/m3 på lokaliteter der folk bor og oppholder seg. 

Retningslinjene er kun veiledende, og ikke juridisk bindende som grenseverdiene 

oppgitt i forurensningsforskriften. 

Den viktigste kilden til NO2 under tunnelbygging er sprengning og eksos fra 

dieseldrevne maskiner og kjøretøy. I moderne tunneldriving benyttes 

emulsjonssprengstoff, noe som gir lavere verdier av NO₂ enn det som var tilfelle 

tidligere med annen type sprengstoff. Mengden og type dieseleksos kan også 

påvirkes gjennom at det settes krav til maskinpark og utstyr. 

Krav til arbeidsmiljøet under tunnelarbeidene innebærer at det legges vekt på en 

god anleggsventilasjon og at det iverksettes støvreduserende tiltak (vanning) 

under bergboring og ved opplasting av masser nede i tunnelen ved behov. 

Erfaring tilsier at grenseverdiene for PM10 og NO₂ vil overskrides ved 

boligbebyggelse tett på denne type anleggsarbeider. Kapittel 5 omhandler 

aktuelle avbøtende tiltak. 
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5 Aktuelle avbøtende tiltak 

5.1 Ingen knusing av tunnelmasse 

Det tillates ikke knusing av tunnelmasser på riggområdene. 

5.2 Skjerming av anleggsområdet 

Faste vertikale flater, terrengformasjoner og vegetasjon vil kunne fange opp 

støv. I tillegg vil støv kunne avsettes på vertikale flater på brakkerigger. Disse 

bør derfor planlegges plassert nært kildene. I tillegg til å begrense spredning av 

svevestøv, vil også etablering av anleggsbrakker i to etasjer kunne ha en 

støydempende effekt. Det planlegges for at trær og øvrig vegetasjon bevares i 

så stor grad som mulig. Disse har også egenskaper til å fange opp svevestøv. 

5.3 Tiltak på vei og overflater 

God veistandard og fast dekke på de delene av riggområdet med mye trafikk vil 

kunne redusere og lette vedlikehold og redusere faren for støvflukt. Asfaltering 

eller fast dekke (bærelag uten finstoff) på anleggsvei er et effektivt tiltak 

kombinert med rengjøring av lastebiler på avsatte vaskeplasser. 

Støvkonsentrasjonene på anleggsplassene bør holdes så lave som mulig 

gjennom anleggsfasen. Aktuelle tiltak på vei og overflater er i hovedsak 

feiing/vakumsug av veibane, og rengjøring med høytrykksspyler på overflater 

ved behov (f.eks. vegg støyskjerm). Rengjøring bør gjennomføres på dager hvor 

det generelt er god luftkvalitet. I praksis betyr det perioder med mildvær og våt 

veibane. I perioder med støv kan også støvbinding benyttes i form av vanning 

eller salting. 

Det er også mulig å sette krav til strøsand som benyttes i vintermånedene. Det 

bør da brukes et sterkt strømateriale for å motstå rask nedknusing, og strøsand 

med et lavt finstoffinnhold. Kvaliteten på strøsand bør dokumenteres av 

entreprenør. 

5.4 Tiltak på anleggsmaskiner og utstyr 

For å sette sprengstoff i grunnen benyttes en borerigg. Kraftige maskiner og 

hastigheten på boringen gjør at støvet potensielt sprer seg hurtig. Standard i 

dag er at borerigger har en støvsuger som samler opp borstøv som minsker 

utslipp. Det må legges vekt på gode rutiner ved skifte av støvsugerposer for å 

unngå videre spredning. Værforholdene har stor betydning for 

eksponeringsforholdene. Nedbør og vind vil redusere støvdannelse og motsatt, 

sol og tørt vær vil potensielt kunne bidra til at støv som ikke blir fanget opp i 

støvsugerposen eller blir spredt rundt på bakken og virvles opp når riggen 

flyttes. Vanning ved bergboring er derfor også en metode som reduserer 

støvfukt. 

Gode rutiner for rengjøring av maskiner og utstyr på vaskeplass vil begrense at 

steinstøv dras videre ut på veisystemet. Vanning av tunnelmasse eller tildekking 
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av tunnelmasse ved utkjøring på veisystemet vil kunne redusere støvflukt fra 

massene. 

Videre må det legges inn krav til entreprenør om at tomgangskjøring skal 

unngås. 

5.5 Transport av masser 

Ved transport av masser med mye finstoff bør det vurderes tildekking på 

lasteplan for å redusere støvspredningen. 

5.6 Plassering av tunnelvifter 

Tunnelviftene er i utgangspunktet planlagt i tunnelmunning. Det er mulig å føre 

tunnelventilasjonen i rør/tube og plassere viften lengere unna nærliggende 

boliger. Støyberegning anbefales imidlertid som styrende som grunnlag for 

vifteplassering. 
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6 Videre arbeid 

› Det bør arrangeres folkemøter/informasjonsmøter for å informere om de 

planlagte arbeidene og konsekvensene de vil ha for den nærmeste 

bebyggelsen. 

› Beregningsresultatene bør oppdateres når type maskiner og plassering av 

disse er kjent. Da er det også mulig å optimalisere støyskjermer. 

› Det vil bli behov for et måleprogram for overvåkning av støy og støv i hele 

anleggsperioden. Det foreslås at det benyttes 3 målepunkter på Grannes og 

2 målepunkter på Tjensvoll for å overvåke situasjonen ved de nærmeste 

boligene. Det skal benyttes integrerende instrumenter for måling av 

ekvivalent lydnivå, Leq. Instrument med mulighet for måling av C-veid 

lydnivå (dBC) og/eller lineært nivå (dB) i tillegg til A-veid nivå (dBA) 

anbefales, da en ved å registrere disse størrelsene også får noe mer 

kjennskap til lydens frekvenskarakteristikk (innholdet av lavfrekvent 

lyd/"basslyd"). Måleutstyret skal minimum tilfredsstille kravene til 

integrerende lydnivåmålere av type 2 iht. internasjonal standard EN 61672-

1. Det må være mulighet for å generere ukentlige rapporter som viser 

ekvivalent støynivå hver dag gjennom anleggsperioden. 

 


