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 SITUASJON - FORUTSETNINGER 

Stad skipstunnel er planlagt å forbinde Moldefjorden med Kjødspollen. I forbindelse med 

bygging av tunnelen, så vil eiendommer i nærliggende område kunne bli utsatt for 

anleggsstøy. I startfasen, i perioden når borerigger begynner å arbeide seg innover i 

tunnelen, vil være den fasen som i størst grad påvirker omliggende bebyggelse. Ettersom 

byggingen skrider fremover, så vil det opparbeides en voll/vegg i terrenget på hver side av 

der farleden vil gå inn i området. Dette vil bidra til å skjerme omliggende bebyggelse fra 

anleggsstøyen. For typiske vegtunneler vil støybelastningen på omgivelsene avta etter man 

har kommet rundt 20 m innover i tunnelen. Med stor tunneldiameter og en skråstilt 

tunnelportal vil man her forvente å ha en noe lengre støyperiode; - man må lengre inn i 

terrenget, før støyen avtar merkbart. 

Per 08/12-2016 er type anleggsmaskiner og arbeidsprosess ukjent, men det må fjernes fjell 

og terreng i begge ender der tunnelen skal ha utløp. Det må dessuten fjernes masser for å 

etablere selve tunnelen. All massetransport skal gå på vann, det vil si at det forutsettes at det 

benyttes en lekter som skal fylles med masser for så å transportere massene vekk.  

Foreløpig er det laget en simulering av anleggsstøy for å belyse konsekvensene basert på 

bruk av de mest nødvendige maskiner. Følgende forutsetninger er lagt til grunn. 

1. Alt arbeide skjer i dagperioden 07 – 19. 

2. Støy er beregnet som ekvivalentnivå i dagperioden. LAeq,12h iht. T-1442 

3. Støy er beregnet for 2 faser: 

a. Anleggsvirksomhet med impulslyder, dvs. at boring og pigging er inkludert 



  NOTAT 
Side 2 av 8 

NAA AS  Asplan Viak AS 
 

b. Anleggsvirksomhet uten impulslyder, dvs. at det kun er bruk av hjullaster, 

gravemaskin, bulldoser og grovknuser 

4. All massetransport foregår på vann, dvs. at støy i forbindelse med transport av 

masser fra tunnelområdet, blir neglisjerbar. 

5. Effektivt, akustisk driftstid er satt til 6 timer for borerigg og grovknuser, 4 timer for 

pigging og 7 timer for andre aktiviteter. 

6. Ingen andre støykilder i drift 

1.1 Om støykildene 

Ved håndtering av sprengstein er støynivået fra maskinene nokså likt, dominert av selve 

håndteringen av stein som gir vesentlig høyere støynivåer en ved håndtering av løse 

masser. Model for maskin (type, modellbetegnelse) er således mindre vesentlig da 

motorstøyen som regel vil bli lavere enn selve håndteringsstøyen av steinmassene. 

En teoretisk fordobling/halvering av maskiner fra de i alt 4 stk. som er simulert vil øke/minske 

støynivået med 3 dB. Endring i antall maskiner har således moderate konsekvenser. 

Støydata er som regel målt under nær full drift. Pauser, perioder med laver pådrag av motor, 

kortere perioder uten støy fra steinhåndteringen m.m., gjør at «akustisk driftstid» som regel 

settes i området 20 til 70 % av arbeidsperioden. Det antas at det kun er snakk om aktiv 

anleggsdrift i dagperioden, ingen drift mellom kl. 19:00 og 07:00 om morgenen etter. 

Støy fra sprengning er ikke styrt av T-1442, men av §30 i forurensingsloven som sier at støy 

fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i 

tidsrommet mandag til fredag kl. 0700 - 1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger 

skal finne sted. Støy fra selve boreriggen er derimot styrt av T-1442. 

1.2 Tenkte faser mht. støy 

Dette er antatt at en vertikal arbeidende borerigg vil plasseres på fjellpartiet som skal 

sprenges bort. Dette er kalt fase 1. Etter utsprengt fjellmasser vil det være en fase 2 hvor 

stein ryddes, samles, plasseres, fordeles og delvis transporteres bort. Fase 1 og Fase 2 kan 

gå i sykler fram til man starter boring av selve tunellen. Fase 3 er tenkt å representere en 

fase hvor man begynner å bore horisontalt inn i nytt tunnelløp, renser ut masser; dvs. fase 3 

består i hovedsak av horisontal borerigg pluss fase 2. 

Bruk av flere horisontale borerigger vil gi noe mer støy, ref. drøfting i 1.1. over, men det er 

usikkert om dette er fysisk mulig. 

Når horisontale borerigger er mer enn 15 – 20 m inne i typiske veitunneler avtar 

støybelastningen fra borerigg mot bebyggelsen utenfor markant og suksessivt. Her i 

skipstunnelen må forventes en noe lengre avstand og tidsperiode pga. større tunneldiameter. 

1.3 Om terrenget 

Simuleringene kan kun gjøres på eksisterende terreng inntil det foreligger justerte 

terrengmodeller som gjenspeiler terrenget under og etter prosjektgjennomføringen. 
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Støysonekartene vil endre seg noe ettersom terrenget endres, men det er mest sannsynlig at 

de blir marginalt lavere nivåer ved boligene ettersom den mest støyende del av 

maskinparken beveger seg innover i skjæring eller tunnel. 

 REGELVERK 

Regelverket for bygge- og anleggsstøy er angitt i tabell 4 og 5 i T-1442. 

Tabellene i T-1442 er angitt under. Det må antas at anleggsarbeidet i området vil vare så 

lenge, > 6 måneder, at en skjerpelse på 5 dB bør legges til grunn. Det vil i perioder med 

boring og pigging være innslag av impulslyd. Det er derfor beregnet driftssituasjoner med og 

uten impulslyd, hvor førstnevnte har en skjerpet støygrense på 5 dB. Støysonekartene er 

laget med rød farge for områder ved overskridelse av støykrav. Man bruker ikke begrepene 

«rød» eller «gul» sone i forbindelse med anleggsstøy. Nominell grense er 65 dBA som angitt 

i tabell 4 i T-1442. 

Eventuell drift inn i kveldsperioden vil gi større overskridelser enn vist i vedlegg A til B. 
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Se fargekode i vedlegg A til B for støysoner. Merk at grenseverdien avhenger av 

tidsomfanget og driftstid med impulslyd. 

 

 RESULTATER 

Vedlegg A til F viser oversiktsbilder over simulert omfang av beregnet anleggstøy med og 

uten impulslyd. 

Som angitt i beregningsforutsetningene så er det på dette nivået overordnede beregninger. 

Oppsummert kan man derfor si at yttergrensen for de bygninger og områder som omfattes 

utgjøres av beregninger med impulsstøy. 

For Moldefjorden er dette området vist i figur 3-1, for Kjødspollen er området vist i figur 3-2. 

Dersom man vurderer støy i perioden hvor man ikke har impulslydbidrag så vil 

støyutbredelsen bli mindre omfattende som vist i figur 3-3 for Moldefjorden og i figur 3-4 ved 

Kjødspollen. 

Hvilke konkrete boliger som blir berørt må vurderes nærmere når detaljer om fremdrift, 

maskinpark og arbeidsprosesser er kjent, men for området innerst i Moldefjorden er det i 

hovedsak boliger langs fylkesvei 618 på strekningen fra Lervika til Osen.  

Rundt Kjødenpollen er det boliger beliggende mellom sjøen og fylkesvei 618 på strekningen 

fra Sneideneset til Gorgeneset. 

Det fremgår at det er betydelig høyere støybelastning i perioder med borring og pigging. Nå 

vil en halvering i driftstid generelt kun gi 3 dB reduksjon i støynivå samtidig som 

anleggsperioden for aktiviteten fordobles i tid og kostnader. Det er som regel bedre for de 

som belastes å beholde ordinær framdrift og heller basere seg på gode varslingsrutiner for 

naboer i slike situasjoner, men driftsrutiner, varslingsrutiner for støy og andre tiltak må 

vurderes nærmere i forkant av den fremtidige byggeprosessen. 
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Figur 3-1: Grenseverdien for anleggsstøy ved Moldefjorden. (Med impulslydkarakteristikk) 
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Figur 3-2: Grenseverdien for anleggsstøy ved Kjødspollen. (Med impulslydkarakteristikk) 



  NOTAT 
Side 7 av 8 

NAA AS  Asplan Viak AS 
 

 

Figur 3-3: Grenseverdien for anleggsstøy ved Moldefjorden. (UTEN impulslydkarakteristikk) 
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Figur 3-4: Grenseverdien for anleggsstøy ved Kjødspollen. (UTEN impulslydkarakteristikk) 
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