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FORORD
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for
reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges
som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune.
Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som
planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med
Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for
konsulentgruppen.
Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike
fagtema.
Dette notatet beskriver hvordan anleggsperioden kan gjennomføres og viktige hensyn som
må tas i denne perioden. Notatet er skrevet av Kristi K. Galleberg og Halvor Berulfsen.

Sandvika, 01/02/2016

Kristi K. Galleberg
Rapportansvarlig
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1

FORESLÅTT VEGSYSTEM

1.1

Hovedtrekk

Hovedelementene i løsningen:
•
•
•
•
•

Total lengde ny E18
E18 i dagen
Bruer på E18
Tunneler på E18
Kryss

ca. 16.160 m
ca. 13.960 m
ca. 1040 m
ca. 2 200 m
3 stk

I tillegg kommer bearbeiding av langsgående lokalveger (gamle E18), nødvendige
omlegginger av kryssende lokalveger og gang- og sykkelveger.
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2

FRAMDRIFTSFORHOLD I GJENNOMFØRINGEN

2.1

Byggetid

Prosjektet forventes å bli bygget i 2 – 3 etapper:
1. Nytt Holstadkryss og kryssing av Østfoldbanen
2. E18 Vinterbro – Holstad og Holstad – Retvet
3. Vinterbrokrysset
Bevilgningstidspunkt og NTP-periode er pr. i dag usikker. Anleggsstart og –åpning er derfor
vanskelig å tidfeste. Det mest tidskritiske elementet er kryssingen av Østfoldbanen som bør
koordineres med Jernbaneverkets egne planlagte perioder for togstans i 2017 og 2018.
Øvrige elementer i prosjektet har ingen tidsmessige avhengigheter men i det etterfølgende er
det gjort en vurdering av samlet teknisk byggetid forutsatt en sammenhengende
anleggsperiode for strekningen sett under ett. Aktuell byggetid vil ut fra nedenstående tabell
kunne ligge på ca. 7 år (vil kunne påvirkes noe av parallellitet i entrepriser og når på året
oppstart og åpning blir lagt).

2.2

Framdriftsplan

Nedenfor er det vist en overordnet framdriftsplan som viser de viktigste elementer og
operasjoner i prosjektet.

Figur 2-1 Overordnet framdriftsplan

For driving av tunnelene er det foreløpig antatt ca. 30 m inndrift pr. uke. dette gir ca. 1 års
byggetid ved driving fra én ende (Holstad) på to stuffer for Holstadtunnelen som er det mest
tidskrevende enkeltelementet. Kompletterende arbeider antas å ta like lang tid som
tunneldrivingen. Frestadtunnelen og større konstruksjoner er forutsatt bygget parallelt med
Holstadtunnelen.

2.3

Stengetider for jernbanen

I forbindelse med bygging av Follobanen har Jernbaneverket planlagt å stenge deler av
Østfoldbanen i to sammenhengende uker sommeren 2017 og 4 sammenhengende uker
sommeren 2018. Gjennomførbarheten av den planlagte jernbanekryssingen er avhengig av
at arbeidene koordineres med Jernbaneverkets egne stenginger.
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TRAFIKKAVVIKLING OG FASEPLANER

3.1

Generelt

6

Dette kapittelet beskriver i hovedsak overordnede forslag til rekkefølge på hovedfaser og er
ment som et innspill for å kunne mene noe om behov for midlertidig trafikkavvikling og
omkjøringer/interimsveger i anleggsperioden. Det er utført vurderinger av mulig
gjennomføringsrekkefølge for de enkelte anelggselement for områdene Vinterbro, Nygård,
Holstad og Retvet.

3.1.1

Vinterbrokrysset

Det er vurdert slik at lokalvegnettet på vestsiden av E6 bør bygges om først. Dette vil legge
til rette for at man kan opprettholde hovedstrømmene i krysset og samtidig tilrettelegge for en
kortest mulig stengetid for enkelte av disse.
Arbeider langs E6 og E18 vil i hovedsak bestå i bruarbeider over vegen, arbeider med
retardasjons- og akselerasjonsfelt, samt av- og påkjøringsramper fra E18 og fylkesvegen.
Det vil være behov for korte stengeperioder (helg- og nattestenging) i forbindelse med
bruarbeidene, omlegging av midlertidig kjøremønster og arbeider med den kryssende
hovedledningen.
Følgende prinsipper ligger til grunn for forslaget til rekkefølgen:
* Trafikken på E6 skal ha høyest prioritet gjennom krysset i anleggsperioden. Det aksepteres
liten grad av driftsfortyrrelser i hele anleggsperioden. Forsinkelser som en følge av
kødannelse må derimot påregnes og aksepteres.
* Trafikken på E18 skal prioriteres høyere enn trafikken på fylkesvegnettet. Det kan
aksepteres driftsforstyrrelser i perioder. Forsinkelser og økt kjøretid for E18 trafikk gjennom
krysset må påregnes i deler av anleggsperioden.
* Fylkesvegnettet prioriteres lavest av vegnettet i kryssområdet. Omlegging av trafikk fra E18
vil i perioder benytte fylkesvegnettet. Kødannelse må aksepteres i store deler av
anleggsperioden.
* Atkomst til pukkverk skal holdes åpen i hele anleggsperioden.
* Det aksepteres ikke trafikk på veg under bru i støpeperioder.
* Det skal etableres trafikksikker atkomst til alle deler av anleggsområdet.
For planlagte arbeidsmetoder og omfang av arbeider med konstruksjoner og tekniske anlegg
vises til egne avsnitt i fagnotat.
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Vinterbro – Rissletta

Nygårdskrysset forutsettes holdt åpen for trafikk i hele anleggsperioden. Ved ombygging av
rundkjøringer og ramper i Nygårdskrysset må trafikken legges om i detaljerte faser.
Ved arbeider med ny trasé under Leonardo Da Vinci bru må trafikken på E18 legges om på
en midlertidig interimsveg som anlegges på vestsiden av brua.

3.1.3

Holstadkrysset

Ny trasé for eksisterende E18 gjennom Holstadkrysset bygges først slik at eksisterende E18
kan legges om til ny trasé på et tidlig tidspunkt. Deretter kan ny E18 med kryssing under
Østfoldbanen bygges uten større konflikter med E18-trafikken.
Anleggstrafikk til deponiene nord for E18 vil krysse eksisterende E18. Det etableres derfor en
rundkjøring vest for eksisterende jernbanekryssing.

3.1.4

Retvet (spleisen)

For å unngå problemstillingen med bygging av bru over trafikkert veg er det viktig at
utbygging av ny E18 her skjer vestfra slik at Retvet bru bygges ferdig før eksisterende E18
legges om i ny trasé under brua. E18-trafikken legges deretter om på eksisterende E18 fra
Elvestadkrysset i en periode på ca ½ år slik at koblingen til parsellen Knapstad – Retvet kan
bygges ferdig uten konflikter med trafikken på E18.
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4

TEKNISKE FORHOLD I GJENNOMFØRINGEN

4.1

Forslag til entrepriseinndeling

En naturlig oppdeling av prosjektet i entrepriser gir følgende entrepriseinndeling:
1.
2.
3.
4.
5.

Retvet - tom Bjastadveien bru
fra Bjastadveien bru tom Holstadtunnelen
Bølstadbekken bru - tom Holstadkrysset
Holstadkrysset - Nygårdskrysset
fom Nygårdskrysset - tom Vinterbrokrysset (totalentreprise)

I de videre betraktningene er det forutsatt at entreprise 3 Bølstadbekken bru – t.o.m.
Holstadkrysset blir gjennomført først. Deretter kommer entreprise 2 og 4 parallelt før
entreprise 1 Retvet – t.o.m. Bjastadveien bru avslutter arbeidet hvor E18 går i ny trasé.
Entreprise 5 f.o.m. Nygårdskrysset – Vinterbrokrysset som går langs eksisterende E18,
forutsettes å bli gjennomført som totalentreprise og siste entreprise i prosjektet.

4.2

Riggområder og anleggsgrenser

På kartskissen under er det vist forslag til riggplasser og omfang/avgrensning av
anleggsområdet. Vi ser følgende riggbehov, med foreslått plassering:
•
•
•
•
•

Entreprise 3: Riggområde i fremtidig Holstadkryss og/eller på jordet syd for
eksisterende E18.
Entreprise 2: Tunnelrigg, brurigg og anleggsrigg på/ved Skuterud gård
Entreprise 4: Riggområde ved Nygård på fremtidig døgnhvileplass
Entreprise 1: Tunnelrigg og anleggsrigg på/ved Li gård, brurigg øst for Nesveien ved
Frestad gård (?), brurigg på Retvet
Entreprise 5: Benytte samme riggområde som entreprise 4 og område for fremtidig
basseng på nordsiden av Vinterbrokrysset

De ovennevnte plasseringer er innarbeidet i reguleringsplanforslaget. Det blir opp til
entreprenør å vurdere hvilke funksjoner de enkelte riggplasser får.
Anleggsgrensene er vurdert ut fra behov for arealer til skjærings- og fyllingsutslag.
Tilgjengelig arbeidsareal utenfor disse utslag er også inkludert. Det anbefales at viltgjerde,
evt. anleggsgjerde settes opp så tidlig som mulig som avgrensning av anleggsarealene.
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Figur 4-1 Oversiktskart som viser riggområder og anleggsområder

4.3

Massebehandling og deponier

Det vil alltid herske noe usikkerhet rundt masseberegningene og deponikapasiteten (aksept
for form og størrelser) samt med hensyn på forholdet mellom løsmasser og berg i
beregningene. Behovet for fjellmasser vil normalt også være større enn det som framgår av
beregningene da masser til anleggsveger, opparbeiding av riggområder etc. ikke er med. De
nedenstående oppstillingene må derfor ses på som veiledende innspill og grunnlag for videre
planarbeid.
I oppsettet nedefor er det forutsatt at berg fra linja kan knuses og benyttes som
kvalitetsmasser i vegbyggingen.
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Overordnet mengdeoversikt

I tabellen nedenfor er det angitt massevolumer som tas ut i forbindelse med anlegget. Det er
også angitt hvor stort fyllingsbehov som ligger langs traseen. I tabellen er det forutsatt at alle
«konstruktive» fyllinger er bygget opp av steinmasser, mens jord regnes som overskudd som
kjøres til deponi. Noe av jordmassene vil bli kjørt tilbake for tildekking av de store
fyllingsskråningene til slutt.
Entreprise

Masseuttak i 1000pfm3

3
2
4
1
5
Sum

berg
180
440
210
360
500
1.690

jord
235
660
240
270
200
1.605

Fylling/vegbygging
i 1000 am3
berg
90
250
100
500
210
1.150

Overskudd i 1000 am3
berg
190
420
220
40
545
1.415

jord
235
660
240
270
200
1.605

Ut over massebehovet til vegfyllinger foreligger også mulighet for plassering av masser i
deponier i området. Kapasitet og forslag til utnyttelse av disse er angitt i tabellen nedenfor.
Deponi
4a
4b
2.2
8
19
24
Franzefoss
Sum
Sum disponert

Kapasitet
(1000 am3)
510
110
695
180
190
1600
+
3.285 +

Foreslått disponering
berg
jord
0
510
0
110
32
663
180
0
0
190
255
140
960
0
1.427
1.610
3.034

Som det framgår er prosjektet dekket med påkrevet mottakskapasitet for overskuddsmasser.
Dette må likevel bearbeides og bekreftes gjennom den videre planprosessen.

4.3.2

Transport

Disponering av deponier er gjort med tanke på å unngå massetransport på offentlig veg i
størst mulig grad. I hvilken grad dette lar seg oppnå vil være avhengig av
gjennomføringstempo og grad av parallellitet mellom entreprisene.

4.3.3

Massebalanse

Alle entreprisene har masseoverskudd av både løsmasser og fjell.
I anbefalt bruk av deponiene er det tilstrebet at det ikke skal være mer enn en ansvarlig
entreprenør om gangen på hvert deponi. Unntaket blir deponi 24 hvor det vil komme inn
masser fra flere entrepriser samtidig og/eller over lang tid. Det anbefales derfor å ha en egen
liten entreprise for å ha ansvaret for dette deponiet.
Det er også forutsatt at Franzefoss fortsatt er villige til å ta imot fjellmasser fra de tre
nordligste entreprisene av en størrelse på 960’ am3. Dersom dette skulle vise seg å ikke
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være tilfelle, er det tilstrekkelig restkapasitet i deponi 24 til at fjellmassene kan deponeres
der, men dette vil gi lengre fraktveier, mer anleggstrafikk på dagens E18 og/eller
anleggstrafikk fra flere entrepriser i samme anleggsområde og et mindre effektivt anlegg.
Det er forutsatt at fjellmassene i linja er av tilstrekkelig kvalitet til å kunne brukes i
vegbyggingen opp til og med forsterkningslag. Knusing er forusatt å skje i linja eller i
deponier. Mulighet til å stå med mobilt knuseverk innarbeides i reguleringsbestemmelsene
for alle deponiene.
Entreprise 3 Bølstadbekken bru – t.o.m. Holstadkrysset
Entreprisen har et masseoverskudd på ca 235’ m3 løsmasser og ca. 190’ lm3 fjell. Det
forutsettes at deponi 4a benyttes for deponering av jordmasser fra denne entreprisen.
Fjelloverskuddet på ca. 190’ m3 forutsettes kjørt til Franzefoss på Vinterbro fra denne
entreprisen.
Deponi

Kapasitet (1000 m3)

4a
510
Franzefoss

Løsmasser (1000
m3)
235

Fjellmasser (1000 m3)
0
190

Figur 4-2 Oversiktskart over entreprise 3

Entreprise 2 Bjastadveien bru - tom Holstadtunnelen
Entreprisen har et masseoverskudd på ca. 660’ m3 løsmasser og ca. 420’ m3 fjell. Det
forutsettes at deponiene 2.2 og 8 i sin helhet benyttes for deponering av alle jordmasser og
noe fjellmasser fra denne entreprisen. For øvrig forutsettes fjelloverskuddet på ca. 215’ m3
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kjørt til deponi 24 på Retvet. Dersom deponi 8 faller ut, benyttes deponi 24 til massene som
var tenkt å gå hit.
Deponi
2.2
8
24

Kapasitet (1000 m3)
695
180
1600

Løsmasser (1000 m3)
663
0
0

Fjellmasser (1000 m3)
32
180
215

Figur 4-3 Oversiktskart over entreprise 2
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Entreprise 4 Holstadkrysset – Nygårdskrysset
Entreprisen har et masseoverskudd på ca. 240’ m3 løsmasser og ca. 220’ m3 fjell. Det
forutsettes at restkapasiteten etter entreprise 3 i deponi 4a benyttes for deponering av
jordmassene fra denne entreprisen. Fjelloverskuddet forutsettes kjørt til Franzefoss på
Vinterbro.
Deponi

Kapasitet (1000 m3)

4a
273 (rest)
Franzefoss

Løsmasser (1000
m3)
240

Fjellmasser (1000 m3)

222

Figur 4-4 Oversiktskart over entreprise 4
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Entreprise 1 Retvet - tom Bjastadveien bru
Entreprisen har et masseoverskudd på ca. 270’ m3 løsmasser og ca. 40’ m3 fjell. Det
forutsettes at deponi 19 utnyttes fullt ut til deponering av jordmasser fra denne entreprisen. I
tillegg må ca. 80’ m3 løsmasser i tillegg til fjellmassene kjøres til deponi 24 på Retvet.
Deponi

Kapasitet (1000 m3)

19
24

190
1.371 (rest)

Løsmasser (1000
m3)
190
81

Fjellmasser (1000 m3)

42

Figur 4-5 Oversiktskart over entreprise 1

Entreprise 5 fom Nygårdskrysset - tom Vinterbrokrysset
Entreprisen har et relativt lite overskudd av løsmasser på ca. 200’ m3 og et stort overskudd
av fjellmasser på ca. 540’ m3. Det er forutsatt at restkapasiteten i deponi 4a og 4b benyttes
til å deponere deler av løsmassene. De løsmassene som det ikke er plass til der, er forutsatt
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kjørt til deponi 24 på Retvet. Entreprisen ligger gunstig til i forhold til Franzefoss på Vinterbro
og det forutsettes at masseoverskuddet av fjellmasser kan kjøres hit.
Deponi

Kapasitet (1000 m3)

4a
33 (rest)
4b
110
24
1.248 (rest)
Franzefoss

Løsmasser (1000
m3)
33
110
58

Fjellmasser (1000 m3)

544

Figur 4-6 Oversiktskart over entreprise 5
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Høyspentkabler
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Høyspent i luft over ny adkomstveg til Franzefoss: Det er ønskelig å la linje være urørt
Høyspent i luft fra trafostasjon ved Nygård: Det er ønskelig å la linje være urørt
Høyspentkabler i jord flere steder i Nygårdskrysset, både langs og på tvers av eksisterende
veger: Legges om før bygging av veg starter. Mangler tilbakemelding fra Hafslund.
Høyspentkabel i jord langs E18, krysser Kongeveien: Ved behov blottlegges blottlegges ved
forsiktig graving, påføres knepprør og senkes/støpes inn.
Høyspentkabel i jord langs Kongeveien: Lite problem for anleggsdriften. Ved behov
blottlegges blottlegges ved forsiktig graving, påføres knepprør og senkes/støpes inn.
Høyspent i luft på Rissletta: Det er ønskelig å la linje være urørt
Høyspent i jord rundt nordre brukar Da Vinci: Kabler påvises ved forsiktig håndgraving og
senkes ved behov.
Høyspentkabel i jord fra Rissletta til Sneissletta langs eks E18 krysser ny: Legges om før
bygging av veg starter.
Høyspent i jord krysser ny E18 før jernbanen: Legges om før bygging av veg starter.
Høyspent i luft krysser skrått øst for viltkryssing på Gryteland: Legges om i jord før bygging
av veg starter.
Høyspentkabel i luft krysser øst for overgangsbrua for Bjastadveien: Mast i konflikt med veg.
Legges om i jord før bygging av veg starter.
Høyspentkabel i luft krysser Kråkstadelva bru: Legges om i jord før bygging av veg starter.
Høyspentkabel over Frestadtunnelen vest: Vil ikke være noe problem forutsatt at påhugget
er der det er antatt
Høyspentkabel i luft krysser Retvet bru og nyomlagt eksisterende E18: Legges om i jord før
bygging av veg starter.

4.4.2

Lavspentkabler

Øvrige kabler, lavspent, anses å ha lite omfang og ligger relativt ukomplisert med hensyn på
anleggsdriften.

4.4.3

Telenor og Forsvaret

Pr. i dag er det ingen kjente hovedårer som er i konflikt med anlegget.
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Vann- og avløpsanlegg

Med tanke på VA-anlegg vil Vinterbrokrysset bli et krevende anlegg. Det ligger
ledningsanlegg både langs og på tvers av E18 og E6 i Vinterbroområdet, hvorav flere i større
dimensjoner: overvann opp til DN1400, vannledning til DN400 og spillvann til DN400.
Omlegging av ledningsnettet lar seg gjøre ut fra det kjente grunnlaget, men det er viktig å ta
hensyn til at E6-kryssingen kan blir komplisert hvis det oppdages «iso-plater» og / eller
dårlige grunnforhold. Kryssingen av E6 skal være DN2000 og kryssing av rampen fra E6 skal
være DN2400.
Anlegget for spillvann og vannforsyning må opprettholdes i anleggsfasen, men med tillatelse
til å tas ut av drift i korte perioder, sannsynligvis maksimum 4 timer med koordinert
planlegging med kommunen. Entreprenøren må også håndtere anleggsvann som må renses
før utslipp til resipient. Vassflobekken er direkte tilførsel til Gjersjøen som er en
drikkevannskilde. I tillegg må det håndteres store mengder terrengvann som føres under og
langs E6 i anleggsområdet.
Det er også et komplisert VA anlegg i Nygårdsområdet (Rissletta), som må legges om. De
samme forutsetninger i forhold til drift gjelder også her. Det forventes ikke «iso-plater» i dette
området, men grunnen er bløt.
Vannbehov til anleggsdriften må enten skaffes ved å framføre egne ledninger fra kommunale
anlegg, eller bore lokale brønner. Generelt må alt anleggsvann håndteres og renses ihht til
tillatte utslippsgrenser før utslipp til resipient.
Det er ikke generell godkjenningsplikt for lokale brønner, men grunneier må gi tillatelse.

4.4.5

Brønner for jordvarme og drikkevann

Brønner er registrert og kartlagt. I forkant av anleggsarbeidene vil aktuelle brønner bli logget
for vannstand og årstidsvariasjoner.
I Skuterudområdet er det mange som har egne brønner. Disse forsynes sannsynligvis av
samme akvifer som ligger i området mellom østre påhugg for Holstadtunnelen og
Skuterudbekken. Området har også vanskelige grunnforhold med poreovertrykk i grunnen og
må ha tett oppfølging fra geoteknikere og hydrologer/hydrogeologer gjennom
anleggsperioden.
Avhengig av eiers behov og godkjennings-/tilknytningsstatus i forhold til kommunene
vurderes følgende tiltak:
•
•
•
•

Erstatningsbrønn
Pumpe vann fra tilliggende anlegg/brønner
Bekoste nytt avløpsanlegg (der det eksempelvis er infiltrasjonsanlegg)
Betale/tilknytte til kommunalt anlegg

Tiltakene anses ikke å ha vesentlig påvirkning på anleggsdriften.

4.5

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Anlegget anses som et konvensjonelt samferdselsanlegg uten spesielt risikable arbeider,
men vi påpeker at følgende forhold bør vurderes i et sikkerhetsperspektiv:
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Høye skjæringer (Vinterbrokrysset)
Tunnelarbeider
Bruarbeider over eksisterende veger
Arbeider med tunnel og bru i dårlige grunnforhold
Arbeider i nærheten av E18 med myke trafikanter og biltrafikk
Arbeider i nærheten av eksisterende jernbanetrasé
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5

FORHOLD TIL OMGIVELSENE I
ANLEGGSPERIODEN

5.1

Støy i bygg- og anleggsperioden

5.1.1

Regelverk for støy i bygg- og anleggsperioden

Kapittel 4 i T-1442/2012, Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet, er lagt til grunn for utarbeidelse av støyprognose og vurderinger knyttet
til støy i anleggsperioden. Generelt er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake prosesser i
anleggsfasen for å unngå unødig støybelastning for naboer langs veganlegget.
Grenseverdiene for støy utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet fremkommer av Tabell
5-1. Grenseverdier for dag og kveld skjerpes iht. Tabell 5-2 når anleggsperiodens lengde
overstiger 6 uker, noe som vil være tilfellet for prosjektet. Anleggsperioden vil vare mer enn 6
måneder, grenseverdiene skjerpes derfor med 5 dB.
Eksempelvis vil grenseverdi for støy i dagperioden fra kl. 7-19 være LpAeq12h 60 dB når det
ikke benyttes pigghammer eller spuntes/peles. I perioder med pigging/spunting/peling vil
eksempelvis grenseverdi i dagperioden fra kl. 7-19 være LpAeq12h 55 dB pga. skjerpelser både
pga. anleggsperiodens lengde og impulslydkarakteristikk.
Iht. T-1442/2012 bør det utarbeides støyprognoser for forventet bygg- og anleggsstøy.
Støyprognosene benyttes hovedsakelig for 3 formål:
1. Informasjon til beboere om forventede støynivåer i bygge- og anleggsperioden.
2. Som grunnlag for varsling der hvor prognosen viser at kravene ikke vil innfris.
3. Som referanse relativt til kontrollmålinger.
Tabell 5-1: Støygrenser utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydnivå i dB
(frittfeltverdi) og gjelder utenfor rom til støyfølsom bruk. Støygrensene for dag og kveld skjerpes iht. Tabell 5-2 når
anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker.

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)

65 dB

60 dB

45 dB

Boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner
Skole, barnehage

60 dB i brukstid

Tabell 5-2: Skjerping av grenseverdiene for langvarige arbeider. Tabellen angir skjerping av støygrensene fra
Tabell 5-1 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker.
Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde

Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 5-1 skjerpes med

Fra 0 til og med 6 uker
Fra 7 uker til og med 6 mnd.
Mer enn 6 mnd.

0 dB
3 dB
5 dB
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Impulslyd og rentoner:
Dersom lyden i eller ved bygning for støyfølsom bruk inneholder tydelige innslag av
impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i T-1442/2012 (vist i Tabell 5-1, eller skjerpet iht.
Tabell 5-2) skjerpes med 5 dB. Skjerpingen bør gjøres gjeldende for driftssituasjoner der
impulslyd og/eller rentoner er et karakterisk trekk ved driften, eksempler på dette er pigging,
spunting og peling.
Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser. Eksempel på arbeider som
ikke omfattes av dette er sprengningsarbeider. Her gjelder egne varslings- og
sikkerhetsrutiner.
Avbøtende tiltak
I T-1442/2012 står det generelt at det for arbeidsoperasjoner hvor det ikke er mulig å
overholde grenseverdiene bør benyttes driftstidsbegrensninger og eventuelt andre
avbøtende tiltak. For mer utfyllende informasjon vises det til T-1442/2012.
Regler for mindre arbeider:
Ved mindre arbeider kan støykravene i Tabell 5-1 fravikes. Dette punktet ansees her som
ikke relevant.
Arbeider om natten:
Regelverket legger opp til at støyende aktiviteter normalt ikke bør forekomme om natten.
Dersom det tillates avvik fra dette og støygrensen i Tabell 5-1 overskrides, gjelder regelen
om varsling, se eget avsnitt under.
Innendørs støygrenser:
Utendørs grenser skal som hovedregel benyttes. I noen situasjoner hvor det er høyt
utendørs støynivå skal anbefalte innendørs støynivåer i Tabell 5-3 tilfredsstilles selv om
utendørs støynivå tillates overskredet.
Tabell 5-3: Støygrenser innendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder ekvivalent lydnivå i dB og
gjelder rom til støyfølsom bruk.

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

Støykrav på dagtid
(LpAeq12h 07-19)

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

Støykrav på natt
(LpAeq8h 23-07)

40 dB

35 dB

30 dB

45 dB i brukstid

Dersom støygrensene i Tabell 5-3 i spesielle tilfeller ikke kan overholdes, gjelder regelen om
varsling, se avsnittene under og T-1442/2012 for detaljer. Avvik bør bare tillates for kortvarig
drift inntil 2 uker, og støygrensene bør ikke heves med mer enn 5 dB.
Varsling av naboer m.fl.
Både større og mindre bygg- og anleggsarbeider bør varsles til naboer m.fl. som er utsatt for
en vesentlig støybelastning.

Varsling bør alltid omfatte følgende:
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Oppslag ved byggeplassen, og brev/personlig informasjon til de mest berørte
naboene.
Informasjon til større antall husstander og bruk av lokalavis kan benyttes.
Ved store prosjekter, for eksempel med varighet over ½ år, nattdrift eller med spesielt
støyende aktiviteter, bør det i tillegg arrangeres informasjonsmøter for berørte
beboere.
Med store prosjekter bør man vurdere å opprette en egen internettside og/eller SMSvarsling som beboere kan abonnere på, eller hente informasjon fra, for å holde seg
orientert om kommende støyende aktiviteter i deres område.

Varsling bør minst inneholde:
• Henvisning til regelverket.
• Arbeidets art og herunder hvorfor de støyende arbeidene er nødvendige.
• Stipulert periode for støyende aktivitet (kalenderdager).
• Daglig arbeidstid og type aktivitet.
• Hvem som er kontaktansvarlig (+tlf og arbeidssted).
Det bør også framgå at man kan få innsyn i støyprognosene som er utarbeidet. I tillegg bør
det informeres om hva som er gjort for å redusere støyen (for eksempel valg av støysvak
metode/maskin, eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, osv.). Den ansvarlige for
arbeidet skal alltid være tilgjengelig når arbeid pågår, og skal ha myndighet til å stanse
arbeidet om nødvendig.
Tidspunkt for varsling
Offentlig informasjon om store og/eller spesielt støyende aktiviteter bør gis som en
del av selve planleggingsprosessen, slik at berørte naboer har mulighet til å påvirke og ta
sine forholdsregler. Når selve driften skal startes gjelder følgende:
•
•
•

5.1.2

Spesielt støyende aktiviteter og arbeid på kveld eller natt bør varsles separat og
minst 1 uke før arbeidet starter.
Mindre arbeider bør varsles 1-2 dager før, og senest når arbeidet starter.
Andre støyende aktiviteter bør varsles senest 3 arbeidsdager før driftsstart.

Overordnede beregninger av anleggsstøy, i hovedsak ved deponier

Det er utført noen grove, overordnede beregninger av støy i anleggsperioden. Siden man
ikke vet hvilken entreprenør som velges og ikke kjenner maskinparken i detalj eller vet noe
nøyaktig om driftstider og plasseringer av støykildene er det ikke mulig å gjøre eksakte
prognoser for hvordan støyen vil bli. Det man vet er at det sannsynligvis vil bli plassert
mobile knuseverk i enkelte av massedeponiene, men ikke alle, ikke i dem som kun er ment
for avdekningsmasser. Ved knuseverk vil det være gravemaskiner, hjullastere og
sorteringsverk eller sikter. Langs hele strekningen vil det naturligvis være en stor mengde
anleggsmaskiner av ulik type, men beregninger av dette vil være mer naturlig å gjøre etter at
entreprenør er valgt. Spunting og peling er noe av det som er mest støyende og det
forventes at det vil være aktuelt mange steder pga. grunnforhold. Mer detaljerte prognoser
bør utarbeides før man igangsetter støyende arbeider og varslingsrutinene omtalt i kapitlet
over og i T-1442 bør innarbeides.
Basert på en grov modell av deponiområder er det plassert ut mobilt knuseverk,
sorteringsverk, gravemaskin og hjullaster i noen av områdene. Driftstid for knuseverkene er
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satt til 12 timer i dagperioden fra kl. 7-19. Som nevnt i regelverkskapitlet er den anbefalte
grenseverdien for bygge- og anleggsstøy i dagperioden LpAeq12h 60 dB når det ikke finnes
støykilder med impulslyd- eller rentonekarakteristikk og anleggsperioden er lenger enn 6
måneder. Det bemerkes at plassering av støykildene er helt tilfeldig innenfor
deponiområdene og at trafikk til/fra deponiene og all annen aktivitet langs anlegget ikke er
tatt hensyn til på disse enkle beregningene.
Som grunnlag for støykildene er det benyttet tidligere målinger utført ved pukkverk av en
Lokotrack LT116S mobilknuser, samt øvrige støykilder fra NoMeS-databaser.
Man ser på Figur 5-1 at anbefalt grenseverdi kan overholdes dersom avstanden til
støykildene er mer enn ca. 300 meter, men terrengforhold, spredning og plassering av
støykilder spiller en viktig rolle. Støyutbredelsen kan derfor se vesentlig annerledes ut enn på
figuren, men den gir en liten pekepinn på støyutbredelsen med den gitte aktivitetsmengden.
Man ser også hvordan terrenget skjermer støyen mot vest.

Figur 5-1: Beregnet LDAY 4 meter over terreng, fra mobilt knuseverk, gravemaskin, hjullaster og sorteringsverk
plassert i massedeponi nord for vestre utløp av Frestadtunnelen. Rød sone markerer grenseverdi på LpAeq12h 60
dB for en anleggsperiode uten skjerpelse for impulslyd og en varighet på mer enn 6 måneder. Støykildene er
plassert litt nedenfor midten av den røde sonen innenfor deponiområdet på figuren.

Figur 5-2 viser det samme deponiområdet, men inklusiv en pigghammer for pigging av store
stein før knusing. Det kan hende pigghammeren ikke vil befinne seg innenfor deponiområdet,
heller langs traséen, men for enkelhets skyld er alle støykilder plassert samme sted. Dette er
som nevnt veldig overordnede beregninger. Pigghammeren går ikke kontinuerlig hele dagen,
i beregningen er det lagt til grunn at det pigges ca. 25 % av arbeidstiden. Man ser at utenfor
en radius på ca. 450 meter fra støykildene kan man sannsynligvis overholde grenseverdien
med skjerpelse for impulsstøy. Man ser også at gjennomtenkte plasseringer av støyende
utstyr med bruk av naturlig terreng som støyskjerming er et effektivt tiltak for å begrense
støyplagen. Plassering av utstyr bør derfor gjøres både mht. støy og praktiske forhold i
anleggsgjennomføringen.
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Figur 5-2: Beregnet LDAY 4 meter over terreng, fra mobilt knuseverk, gravemaskin, hjullaster, sorteringsverk og
pigghammer plassert i massedeponi nord for vestre utløp av Frestadtunnelen. Rød sone markerer grenseverdi på
LpAeq12h 55 dB for en anleggsperiode med skjerpelse for impulslyd og en varighet på mer enn 6 måneder.
Støykildene er plassert litt nedenfor midten av den røde sonen innenfor deponiområdet på figuren.

Figur 5-3 viser den samme situasjonen som over, men nå med spunting eller peling som
aktivitet istedenfor pigging, noe som kan være aktuelt mange steder langs traséen. Den
samme forutsetningen om ca. 25 % effektiv brukstid i arbeidstiden som for pigghammer er
benyttet også for spuntingen. Man ser at utenfor en radius på ca. 550 meter fra støykildene
kan man sannsynligvis overholde grenseverdien med skjerpelse for impulsstøy.
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Figur 5-3: Beregnet LDAY 4 meter over terreng, fra mobilt knuseverk, gravemaskin, hjullaster og sorteringsverk
plassert i massedeponi nord for vestre utløp av Frestadtunnelen, samt spunting eller peling ved brua vest for
Frestadtunnelen. Rød sone markerer grenseverdi på LpAeq12h 55 dB for en anleggsperiode med skjerpelse for
impulslyd og en varighet på mer enn 6 måneder. Støykildene er plassert litt nedenfor midten av den røde sonen
innenfor deponiområdet på figuren og på østsiden av brua midt på figuren.

Ved jernbanekryssingen på Holstad kan det være aktuelt med døgnkontinuerlig
anleggsarbeid når kulverten under jernbanen skal etableres. Dette fordi man må stenge
jernbanen og man ønsker å gjøre dette så få dager som mulig pga. de store konsekvensene
for togpendlerne og godstrafikk. I kvelds- og nattperioden er det strengere grenseverdier enn
i dagperioden, spesielt i nattperioden. I hovedsak bør ikke støyende aktiviteter skje i
nattperioden i det hele tatt, men i spesielle tilfeller, som f.eks. ved Holstad, kan det allikevel
være nødvendig. Figur 5-4 viser beregnet støy i et slikt tilfelle, der knuseverket driftes hele
natta. Grenseverdien i nattperioden er vesentlig strengere enn i dag- og kveldsperioden. Man
ser at grenseverdien kan ha overskridelse inntil en avstand ca. 950 meter unna støykildene,
selvfølgelig sterkt avhengig av plasseringen av støykildene og terrengets utforming.
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Figur 5-4: Beregnet LNIGHT 4 meter over terreng, fra mobilt knuseverk, gravemaskin, hjullaster og sorteringsverk
plassert ved jernbanekryssingen på Holstad. Rød sone markerer grenseverdi på LpAeq8h 45 dB i nattperioden.
Støykildene er plassert like nord for den planlagte kulverten under jernbanen, ca. midt på figuren.

5.1.3

Oppsummering støy i bygge- og anleggsperioden

De overordnede beregningene viser at med de forventede støyende aktivitetene i
deponiområdene uten impulsstøy vil man i hovedsak ikke skape vesentlige problemer
dersom man begrenser driften til kun dagperioden mellom kl. 7-19 på hverdager og dersom
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avstanden til nærmeste bebyggelse er mer enn 300 meter. Med f.eks. pigging, spunting eller
peling langs traséen må man forvente overskridelser inntil 450-550 meter fra støykildene ved
arbeid i dagperioden. Drift i kvelds- og i nattperioden bør unngås, i nattperioden kan man ha
overskridelser inntil ca. 950 meter fra støykildene.
Det bemerkes at beregningene er utført basert på erfaringsdata fra andre prosjekter og at de
er en forenkling mht. antall støykilder og ulike typer støykilder. De er også fokusert rundt
deponiområdene og ikke så mye på arbeid langs traséen der det vil være mer aktivitet. Mer
detaljerte prognoser for støy bør utarbeides i samarbeid med entreprenør når det er valgt og
man bør fokusere på de mest befolkede områdene, f.eks. ved Vinterbro, Nygård/Riissletta,
Sneissletta og Holstad, samt at plasseringer av utstyr i deponiområdene må detaljeres.
Driftstider for anleggsarbeidet må avklares, varslingsrutiner etableres og informasjonsmøter
avholdes. Informasjon og varsling som tiltak er svært undervurdert, det hjelper naboer til å få
en forståelse av de nødvendige prosessene og gir dem mulighet til å planlegge aktivitetene
sine for å bli minst mulig plaget.
For boliger som befinner seg svært nær vegtraséen og har overskridelser av utendørs støy
må det gjøres vurderinger av innendørs støynivå. Dersom det er boliger som vil ha krav på
fasadetiltak mht. vegtrafikkstøy ved ferdig anlegg bør man vurdere å utføre fasadetiltakene
før anleggsarbeidene påbegynnes slik at man overholder grenseverdiene også i
anleggsperioden. Dersom man ikke klarer å overholde krav til innendørs støynivåer bør det
vurderes å tilby alternativ overnatting eller oppholdssted til berørte beboere.
Generelt er det viktig å ha fokus på bruk av støysvake prosesser i anleggsfasen for å skape
minst mulig støybelastning for naboer langs veganlegget. Det er mulig å begrense støyens
utbredelse eksempelvis ved å sørge for at dominerende støyende aktiviteter foregår i en
mest mulig skjermet posisjon, enten ved å benytte terrengets naturlige skjerming eller ved
midlertidige skjermingstiltak. Driftstidsbegrensninger kan også være aktuelt som avbøtende
tiltak.

5.2

Støv

Støv har tilnærmet samme nedslagsfelt og problemområder som for støy.
Tiltak som vanning, hjulvask og eventuelt salting spesifiseres i konkurransegrunnlaget for
entreprenør.

5.3

Vannavrenning

For tunneldrivingen vil det bli satt krav til oppsamling og rensing/gjenbruk av drivevannet.
Tunnelvannet renses i prosessanlegg med mikrofilter for partikler. Det kan også være aktuelt
med pH-justering før gjenbruk/utslipp.
For å holde kontroll på vannet kan det vurderes å drive tunnelene på synk. For
Holstadtunnelen synes det mest gunstig å drive fra øst mot vest med hensyn til tilkomst til
påhugg, dvs. på synk. For Frestadtunnelen vil det imidlertid være mest naturlig med tilkomst
fra Li gård midt mellom fjelltunnelene. Den østre delen av tunnelen vil dermed bli drevet på
stigning, mens den vestre delen blir drevet på synk.

5.4

Grunnvannssenkning

Det ligger ingen kjente våtmarksområder e.l. over tunnelene, men over det midtre partiet av
Frestadtunnelen er det tenkt å reetablere dyrket mark. Terrenget vil få et høybrekk over
tunnelen og det må vurderes tiltak for å unngå fullstendig uttørking.
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Senkingen av dagens E18 forbi Leonardo da Vinci bru vil sannsynligvis føre til senking av
grunnvannsnivået i varierende grad i et større område langs vegen. I anleggsperioden blir
det derfor viktig å ha et opplegg for kontroll/måling av grunnvannsnivået og mulige skjeve
setninger av bygninger i dette influensområdet.
Anlegget vil også bryte grunnvannstrømmer ved Skuterud, se kap.4.4.5.

5.5

Sikring av verneverdige områder

I tilknytning til anlegget er det identifisert en del områder med verneverdi. Disse områdene
må i varierende grad sikres mot trafikk/anlegg og ødeleggelser i anleggsperioden. Det skal i
den videre planprosessen lages en rigg- og marksikringsplan som viser hvilke områder som
skal hensyntas. Disse skal sikres/markeres med bånd eller alpingjerde.

5.6

Trafikksikkerhet

Store deler av prosjektet går i jomfruelig terreng med lite konflikter med eksisterende trafikk.
For områder med nærføring og/eller kryssing av eksisterende veger er det utarbeidet
faseplaner, bl.a. for å ivareta sikkerheten for alle trafikantgrupper.
For å sikre de ulike trafikantgruppene mot anleggsarbeidene er det i hovedsak lagt opp til
fysisk adskillelse mellom anleggsområdet og trafikk. I faseplanene er følgende
trafikksikkerhetsmessige hovedgrep vurdert i forhold til de enkelte grupper:
Biltrafikk:
•
•
•

Tung sperring mellom anlegg og offentlig tilgjengelig veg
Nedsatt hastighet på dagens E18. Vurderes
Rundkjøringer i koblingspunkter mellom E18 og anlegget (4 stk?)

Kollektiv:
•
•

Ekspressbuss. Opprettholdes greit, adskilt fra anlegget (nedsatt hastighet)
Lokaltransport: Opprettholdes greit, adskilt fra anlegget (nedsatt hastighet).
Stoppestedene på Nygård må tilpasses ny trafikk, evt. flyttes med hensyn på
anleggsgjennomføringen

Myke trafikanter:
•
•
•

Syklister: Holdes utenfor anlegget. Må ivaretas ved midlertidige omlegginger av
dagens E18
Tur/skigåere: Det legges opp til at anleggsområdene avgrenses i oppstarten ved at
nye viltgjerder settes opp. Adkomst og ivaretakelse av utfartsområder og parkeringer,
vil komme i berøring med anlegget og ha dårligere betingelser i anleggsperioden
Gående: Holdes utenfor anlegget. Må ivaretas ved midlertidig omlegginger.

Beitende dyr og vilt:
•

Viltgjerde settes opp før anlegget starter.
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