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RAPPORT  

Raudevjedalen - Valle 

Vurdering av støy fra masseuttak ifm. detaljregulering 

Kunde: TD Maskin AS v/ Dreng Ose 

  

Sammendrag: 

Støysituasjonen for planlagt masseuttak i Raudevjedalen i Valle er kartlagt. 

Fremtidig drift inkluderer sterke støykilder, blant annet boring og knuseverk. Avstand til nærmeste 
bolig er ca 230 meter. Forutsatt driftstid for anlegget er hverdager i perioden 07:00 – 19:00. 

Beregninger for mest støyende dag viser at: 

• Ingen av boligene har beregnet støynivå som overskrider grenseverdier gitt i 
Forurensingsforskriften eller T-1442. Det er beregnet Lden 55 dB ved mest støyutsatte fasade. 
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Vedlegg: 

Vedlegg A  Lden, beregningsoppsett 1, borerigg og gravemaskin, mest støyende hverdag,                      
07:00 – 19:00. 

Vedlegg B Lden, beregningsoppsett 2, knuseverk, gravemaskin og hjullaster, mest støyende   
hverdag, 07:00 – 19:00. 
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1 Bakgrunn  

Brekke og Strand Akustikk AS er engasjert av TD Maskin AS for utføre en støyvurdering ifm. 
detaljregulering av et masseuttak i Raudevjedalen i Valle.  

2 Underlagsdokumentasjon 

Underlag som er benyttet i beregningene er vist i tabell 1. 

Tabell 1 Mottatt underlagsdokumentasjon 

Dokument Mottatt dato 

Digitalt kart fra Plankontoret Hallvard Homme AS 2.12.2019 

Tegning over anleggsområdet fra TD Maskin AS 9.01.2020 

Driftdata for planlagte maskiner fra TD Maskin AS 9.01.2020 

3 Situasjonsbeskrivelse 

Figur 1 viser et kartutsnitt fra området (hentet fra www.kart.finn.no). Område som er aktuelt for 
masseuttak er markert med rød sirkel. 

 
Figur 1 - Kartutsnitt fra område. Anleggsområde er markert med rødt. 

 

Avstand til nærmeste bolig er ca 230 meter. 

Det er om lag 10-15 boliger i nærområdet til masseuttaket. 

 

Masseuttak 

www.kart.finn.no
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4 Forskriftskrav og retningslinje 

4.1 Forurensningsforskriften 

Forurensningsforskriftens kapittel 30 omhandler forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og 
singel. §30-7 – Støy sier: Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende 
grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 

Tabell 1 - Grenseverdier iht. forurensningsforskriften. 

Tidsrom Støyindikator 
Grenseverdi 

Uten impulslyd Med impulslyd 

Mandag-fredag (kl. 07-19) Lden 55 dB 50 dB 

Kveld mandag-fredag (kl. 19-23) Levening 50 dB 45 dB 

Lørdag Lden 50 dB 45 dB 

Søn-/helligdager Lden 45 dB 40 dB 

Natt (kl. 23-07) 
Lnight 45 dB 40 dB 

LAFmax 60 dB 

Lden er A-veiet ekvivalentnivå for dag-kveld-natt med 5 dB/10 dB straffetillegg på kveld/natt. Tidsperioder: dag: 
07–19, kveld: 19–23, natt: 23–07. 

Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23. 

Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07. 

LAFmax er A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant "fast". 

 

Impulslyd er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under ett sekund som for eksempel slag ved 
containerhåndtering, pigghammer, spuntslager eller andre lyder med tilsvarende karakteristikker og 
påtrengende karakter. 

Grenseverdiene i forurensningsforskriften tilsvare gul støysone i "Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016. Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse som blir etablert etter at 
virksomheten har startet opp, ref. §30-7 Støy i forurensningsforskriften.  

§ 30-8.Støy fra sprengninger 

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. 
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4.2 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 

For planformål er de fleste utendørs støykilder, inkludert pukkverk, regulert av 
Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442:2016. 

T-1442 bygger på EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med støyreglene som 
er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 

Retningslinjen skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige etater ved planlegging og 
behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne 
beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. Utgangspunktet både ved 
planlegging av ny virksomhet og endring av eksisterende virksomhet, er at planen ikke skal føre til at 
eksisterende bebyggelse med støyfølsom bruksformål (herunder boliger) blir liggende innenfor det 
som er definert som gul eller rød sone i retningslinjen. 

Tabell 2 - Grenseverdier for støy fra Øvrig industri iht.  T-1442:2016. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå, lørdager 

og søn-

dager/helligdager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23 – 07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå, 

lørdager og søn-

dager/helligdager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23 – 07 

Øvrig industri 

Uten impulslyd: 

Lden 55 dB 

Levening 50 dB 

Med impulslyd: 

Lden 50 dB 

Levening 45 dB 

Uten impulslyd: 

lørdag: Lden 50 dB 

søndag: Lden 45 dB 

Med impulslyd: 

lørdag: Lden 45 dB 

søndag: Lden 40 dB 

Lnight 45 dB 

LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd: 

Lden 65 dB 

Levening 60 dB 

Med impulslyd: 

Lden 60 dB 

Levening 55 dB 

Uten impulslyd: 

lørdag: Lden 60 dB 

søndag: Lden 55 dB 

Med impulslyd: 

lørdag: Lden 55 dB 

søndag: Lden 50 dB 

Lnight 55 dB 

LAFmax 80 dB 

Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold. 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 

Rød sone er et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksmål, og etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse bør unngås. 

Vedrørende midling av støynivået over tid ved varierende drift angir retningslinjen følgende: 
"Ekvivalentnivåene i tabell 1 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden og 
Lnight (se kapittel 6). Unntaket er kategorien ”øvrig industri” som på grunn av stor variasjon i 
driftsmønster skal beregnes som døgnmiddelverdier (verste døgn)." 

 

Alle støygrenser gjelder i såkalt fritt felt, dvs. uten refleksjon fra nærliggende fasade.  

For industristøy er det definert følgende for situasjoner med impulslyd: 

"For industri, havner og terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn 
når denne type lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time". 

Retningslinjens veileder, M-128 og veileder til Forurensningsforskriften, angir også at impulslydene må 
være kraftige nok for at de strengere grenseverdiene skal legges til grunn. Kraftige nok kan illustreres 
ved at støynivået fra én impuls, angitt i LAF, er mer enn 10 dB høyere enn ekvivalent støynivå fra all 
støy på stedet i de mest støyende driftstimene. 
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5 Forutsetninger 

5.1 Produksjon 

Oppgitt driftstid for arbeid ifm. masseuttak er hverdager i dagperioden (kl. 07:00 -19:00). Driften er 
delt opp slik at boring og sprengning foregår for seg og knusing av masser for seg. Vi har mottatt 
følgende underlag for driften i løpet av et til to år: 

Beregningssituasjon 1 (inntreffer ca 6 dager i året): 

• Rensing før salve (gravemaskin), kl. 07:00 - 19:00. 

• Boring og sprengninger (boring), kl. 07:00 - 19:00. 

Beregningssituasjon 2 (inntreffer ca 14 dager i året): 

• Grov- og finknusing av masser (mobilt knuseverk), kl. 07:00 - 19:00. 

• Transport av masser (hjullaster), kl. 07:00 - 19:00. 

• Arbeid med steinmasser (gravemaskin), kl. 07:00 - 19:00. 

Det er beregnet et totalt uttaksvolum på ca. 20.000 m3 løse masser. 

5.2 Utstyr og lyddata 

Støydata og driftstider for utstyr som er benyttet i beregningene er vist i tabell 3.  

Det er forutsatt at effektiv driftstid for utstyret (eksklusiv matpauser og andre naturlige stopp) er 10 
timer per arbeidsdag (07:00 – 19:00). 

Tabell 3 - Støydata for kildene som er benyttet i beregningsmodellen. 

K
IL

D
E 

N
R

. 

K
IL

D
ED

A
TA

 1)
 

KILDE 
LYDEFFEKTNIVÅ 
LWA [DB] 

EFFEKTIVE DRIFTSTIMER PER 
DAG I PERIODEN 07:00 – 19:00 

1 E Boring 119 10 

2 E 

Gravemaskin 

(Rensking av fjell og 
håndtering av stein) 

113 10 

3 E 
Mobil grovknuser inkl. 

sikteverk 
120 10 

4 E Hjullaster 110 10 

1) E: Kildedata er erfaringstall fra Brekke & Strand Akustikk AS sin database, basert på målinger. 
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5.3 Kildehøyder og plassering 

Tabell 4 viser relative kildehøyder som er forutsatt i beregningsmodellen. Borerigg og knuseverk er 
plassert i utkanten av anleggsområde (nærmest boligene) og er modellert som punktkilder. 
Gravemaskin og hjullaster er modellert som arealkilder i anleggsområdet. Dette anses som 
dimensjonerende plassering for en verste dag mht. støy fra anlegget (se figur 2 og 3).  

Tabell 4 - Beregningshøyde over terreng for støykilder i beregningsmodellen. 

Kilde nr. Kilde Kildehøyde over lokalt terreng 

1 Boring 1,5 m 

2 

Gravemaskin 

(rensking fjell og 
steinhåndtering) 

1,5 m 

3 Mobil grovknuser 2,5 m 

4 Hjullaster 2,5 m 

5.4 Impulsstøy 

Arbeider i pukkverk kan til tider gi kraftige maksimalnivåer. Det er ikke planlagt å benytte seg av 
pigghammer som gjerne er en kilde som kan gi impulslyder og skal vurderes for ev. skjerping av 
grenseverdier. I dette pukkverket vil håndtering av stein kunne gi høye maksimalnivåer, men 
erfaringsmessig vil det uten pigghammer ikke være "mange og kraftige nok" hendelser til at dette blir 
utslagsgivende for skjerping av grenseverdiene.  

Krav til maksimalnivå gjelder kun på natt. Siden det ikke er drift på natt gjelder ikke dette kravet for 
masseuttaket. 

5.5 Flerkildeproblematikk 

Dersom det er støy fra flere kilder (flere anleggseiere, f.eks. industri og vei) kan det samlede støynivå, 
der støysonene overlapper, være høyere enn det som vises i hvert enkelt støysonekart. I dette 
prosjektet kan det på noen plasser være støy fra både pukkverk og veitrafikk samtidig. Det er 
imidlertid så kort driftstid for masseuttaket at flerkildeproblematikk er vurdert som lite aktuelt 
(overslagsberegning viser at dette kan gi ca 1 dB økning av nivå ved mest støyutsatte fasade).  

I tilfelle av nye boligutbyggingsprosjekter som ligger i støysonene for både pukkverk og vei må 
flerkildeproblematikk vurderes mer konkret i en støyfaglig utredning. 

5.6 Beregningsmetode 

Beregningene er utført etter Nordisk Metode for industristøy med programmet SoundPlan 7.4. Det er 
laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt kart fra oppdragsgiver. Metoden regner med 
medvindsforhold (3 m/s vindhastighet) og absorpsjon fra mark. Videre tar metoden hensyn til 
luftabsorpsjon og skjermingseffekter fra terreng, bygninger og eventuelle voller / støyskjermer. Alle 
resultater er gitt som nivå i frittfelt. 

Følgende parameter er benyttet i beregningene: 

- Lydabsorpsjon terreng 1,0 (myk mark) 

- Lydabsorpsjon vannoverflate, veier 0 (hard mark) 

- Antall refleksjoner 3  

- Gridoppløsning, støykart 5 x 5 m  
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- Beregningshøyde, støykart 4 m (relativt terreng) 

6 Resultater og vurderinger 

Grenseverdiene i Forurensningsforskriften tilsvarer gul støysone i T-1442, Lden ≤ 55 dB for hverdager. 

I vedlegg (og figur 2 og 3) er følgende støykart vist:  

• Vedlegg A: Beregningssituasjon 1 - Borerigg og gravemaskin.  

• Vedlegg B: Beregningssituasjon 2 - Mobilt knuseverk, gravemaskin og hjullaster. 

Støykartene viser beregningsresultat for det som anses som den mest støyende dagen mhp. plassering 
av kilder (se plassering på figur 2 og 3) og driftstid (10 timer effektiv drift per dag for aktuelt utstyr).  

Intervaller for støysonene er beskrevet i tabell 5. 

Tabell 5 – Støysoner benyttet i støykart i vedlegg.  

Farge Grense Forklaring 

 55 < … < 60 dB Overskridelse av grenseverdi, nedre del av gul støysone 

 60 ≤ … < 65 dB Overskridelse av grenseverdi, øvre del av  gul støysone 

 65 ≤ … < 70 dB Overskridelse av grenseverdi, rød støysone 

 

Støysonene har noe større utstrekning nær boligfasader enn fasadenivåene tilsier (beregnet støynivå 
vist som tallverdi på fasade). Grunnen til dette er at fasadenivåene ikke inkluderer refleksjoner fra 
egen bygning, mens dette er med i utbredelse av støykart. Grenseverdiene gjelder for beregnet 
støynivå uten fasaderefleksjon, altså fasadenivåene som er vist som tallverdi. 

Det er ikke tatt hensyn til skjæringer som opparbeides etter hvert som masse tas ut. Dette bidrar 
normalt til mer skjerming og dermed lavere nivå hos naboene (støyende utstyr bør plasseres så 
skjermet som mulig). I enkelte tilfeller kan skjæringer og hard mark som følge av at vegetasjon fjernes 
osv. gi høyere nivå (teoretisk inntil 3 dB). Dette er mest aktuelt i situasjoner hvor uttaksområdet er 
skjermet. Sannsynligheten for at dette vil gi overskridelser hos nabo anses som lav i dette tilfelle.  
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6.1 Beregningssituasjon 1 

Vedlegg A og figur 2 viser forventet støynivå fra rensking- og boreaktivitet i området nærmest 
boligene. Ingen av boligene vil ha beregnet støynivå som overskrider grenseverdier gitt i 
Forurensingsforskriften eller T-1442. Det er beregnet Lden 50 dB ved mest støyutsatte fasade. 

 
Figur 2 – Beregningssituasjon 1 med borerigg og gravemaskin. Masseuttaket er markert med skravur, mens knuseverket er 
markert med blått rektangel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knuseverk Masseuttak 
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6.2 Beregningssituasjon 2 

Vedlegg B og figur 3 viser forventet støynivå fra knuseverk og transport av masser i området nærmest 
boligene. Ingen av boligene vil ha beregnet støynivå som overskrider grenseverdier gitt i 
Forurensingsforskriften eller T-1442. Det er beregnet Lden 55 dB ved mest støyutsatte fasade. 

 
Figur 3 - Beregningssituasjon 2 med knuseverk, gravemaskin og hjullaster. Masseuttaket er markert med skravur, mens 
knuseverket er markert med blått rektangel. 

7 Oppsummering 

Ingen av boligene har beregnet støynivå som overskrider grenseverdier gitt i Forurensingsforskriften 
eller T-1442. Det er beregnet Lden 55 dB ved mest støyutsatte fasade (som er tett opptil grenseverdien). 
Støyende utstyr bør så langt det er mulig plasseres slik at skjæringer eller lignende skjermer mot 
naboene.  Uttak av masser bør også utføres slik at det dannes skjæringer/støyvoller mot naboene. 

Forutsatt driftstid for anlegget er hverdager i perioden 07:00 – 19:00. 

 

Knuseverk Masseuttak 
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Vedlegg A - Beregningssituasjon 1, borerigg og gravemaskin
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