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SAMMENDRAG 
Multiconsult har utført beregninger av eksternstøy til naboer rundt planlagte masseuttak langs E6. Vurderingene er gjort mot grenseverdier i Forurensningsforskriften § 30-7, dvs. følgende støygrenser: 
Lden = 55 dBA (Grenseverdi ved boliger for industristøy) 
 
Det er beregnet støysonekart for et typisk driftsdøgn med følgende støykilder: 
- Grovknuser 
- Finknuser 
- Sikteverk 
- Gravemaskin 
- Hjullastere 
Beregningene er utført for mottakerhøyde 4 m. 
Beregninger viser at alle masseuttakene utenom deponi 5 ikke har støyfølsom bebyggelse innenfor gul sone. 
 

1 Bakgrunn 
Multiconsult har utarbeidet støysonekart for området rundt planlagte masseuttak. Hensikten er å synliggjøre hvilket støynivå det vil være hos de mest støyutsatte naboene. 

2 Grenseverdier for støy 
Støy fra virksomheten må vurderes mot grenseverdier i Forurensningsforskriften, § 30-7. Nedenfor er det gitt en oppsummering av støykravene i Forurensningsforskriften. 
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 Støykrav i Forurensningsforskriften 
Virksomhetens 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 for støyfølsom bebyggelse 

Mandag-fredag  Kveld mandag-fredag  Lørdag  Søn-/helligdager  Natt (kl. 23-07)  Natt (kl. 23-07)  
55 Lden  50 Levening  50 Lden  45 Lden  45 Lnight  60 LAFmax  

Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dB lavere. Den strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time.  
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 gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.  
Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dB lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen.  
Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.  
Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at virksomheten har startet opp.  
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3 Forutsetninger 
Beregningene er utført med utgangspunkt i digitalt kart mottatt av oppdragsgiver. 
Nærmålinger og erfaringstall fra støykilder fra tilsvarende virksomhet er lagt til grunn for beregningene. 
Oppdragsgiver har opplyst at pigging vil foregå svært sjeldent Det er derfor vurdert at lyden ikke er impulspreget. 
I beregningene er det forutsatt at all støyende aktivitet skjer på dagtid (kl. 07-15) og på hverdager. 
I beregningen forutsettes det at de er i drift 90% av tiden fra kl. 07-15. 
Antatt driftstid for de ulike støykildene er gjengitt i tabellen nedenfor. Det er lagt til grunn følgende forutsetning mht. lydeffekt og driftstid for verste døgn: 
Tabell 2: Lydeffekt og driftstid av støykilder for verste døgn 

Støykilde Lydeffekt (Lw) Verste døgn       
Hjullaster 
Gravemaskin 
Grovknuser 
Finknuser 
Sikteverk 

114 dBA 
114 dBA 
120 dBA 
116 dBA 
118 dBA 

432 minutter 
432 minutter 
432 minutter 
432 minutter 
432 minutter 

 
Gjennomsnittlig kildehøyde er satt til 2 m. 
Beregningene er gjort med myk mark. 
Støysituasjonen vil variere mye igjennom levetiden til masseuttaket, det er derfor tatt utgangspunkt i driftssituasjonen som gir mest støy til nærliggende bebyggelse. 

4 Beregningsresultat 
Støysonekart er vist i vedlegg 1A-5A. Det er utført beregning av Lden for verste driftsdøgn i 4 m høyde. Resultatene er oppsummert kort under: 
Deponi 5: Støyfølsom bebyggelse nærme masseuttaket ligger i gul sone.  
Deponi 12: Ingen støyfølsom bebyggelse i gul sone. Nærmeste bygning er ikke et bolighus. 
Deponi 15: Ingen støyfølsom bebyggelse i gul sone. Bygget som ligger i gul sone er Kvarv kraftverk. 
Deponi 17: Ingen støyfølsom bebyggelse i gul sone. 
Deponi 18: Ingen støyfølsom bebyggelse i gul sone. 
For deponi 5 er det foreslått å skjerme ved å opparbeide en voll på 3 meter i nordvestre del av deponiet. Dette er vist i Vedlegg 1B. 
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5 Konklusjon 
Beregningene av Lden viser at støyforholdene ved nærmeste bolig er tilfredsstillende for deponi 12, 15, 17 og 18 uten tiltak. Ved deponi 5 får man overskridelser ved de nærmeste boligene. Det foreslås å opparbeide en vold i nordvestre del av deponiet som skjermer videre arbeid. Generelt bør det om mulig forsøkes å organisere uttaket slik at spesielt knusere er skjermet av terrenget mot nærmeste bebyggelse, også der det ikke er noen overskridelser.   

6 Vedlegg 
Vedlegg 1A: Støysonekart Lden for deponi 5. 
Vedlegg 2A: Støysonekart Lden for deponi 12. 
Vedlegg 3A: Støysonekart Lden for deponi 15. 
Vedlegg 4A: Støysonekart Lden for deponi 17. 
Vedlegg 5A: Støysonekart Lden for deponi 18. 
Vedlegg 1B: Støysonekart Lden for deponi 5 med skjerming. 
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