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Sweco Norge AS har på oppdrag fra Fotlandsvåg maskinentreprenør utført beregning av støy fra 
massetak på Vevletveit i Osterøy kommune. 

Støynivået har blitt vurdert mot grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 
T-1442, og Forurensingsforskriften. 

Støynivået ved alle nærliggende boliger blir Lden < 55 dB for boring og knusing og Lden < 50 dB for 
pigging. Boligområde på Stuttåsen er ikke berørt av aktiviteten i massetaket. 

Grenseverdiene for støy fra massetak er tilfredsstilt. 
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1. Innledning 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Fotlandsvåg maskinentreprenør utført beregning av støy 
fra massetak på Vevletveit i Osterøy kommune. 

Støynivået har blitt vurdert mot grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442 [1], og Forurensingsforskriften [2]. 

Beregningen baserer seg på informasjon mottatt fra oppdragsgiver. Digitalt kart med 1 m 
kotehøyde har blitt brukt som underlag for beregningene. 

Oversiktskart over området er vist i Figur 1.  

 

 

Figur 1: Oversiktskart hentet fra www.norgeskart.no. 
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2. Forutsetninger og metode 

 

Figur 2: Uttaksområde og nærmeste boliger. Kart hentet fra www.norgeskart.no. 

Nærmeste boliger ligger 140 m og 280 m fra yttergrensen til planområdet. Det er regulert et 
nytt boligområde (Stuttåsen) på andre siden av viken nordvest for uttaksområdet. Avstanden 
dit er ca. 600 m. 

Maskinparken består av hjullaster, gravemaskin, knuser, pigghammer og bor. 

Det er drift ved massetaket hele året og består av knusing, boring og masseforflytting. Boring 
og knusing kan skje samtidig. 

Driftsperioden er kl. 7-18. 

Støydata og effektiv driftsandel i de ulike arbeidsfasene er angitt i Tabell 1. Tallene er bestemt 
på faglig skjønn etter erfaring fra andre norske prosjekter [3]. Valget er konservativt, dvs. slik 
at støyen ikke skal undervurderes. 

Støyen er beregnet etter nordisk metode for ekstern industristøy [4]. Metoden forutsetter 
utbredelse i svak medvind, der lyddemping fra vegetasjon og terreng blir svært begrenset. 
Beregningene er gjort med beregningsverktøyet CadnaA, versjon 4.6.155. Støyen er beregnet 
i høyde 4 m over terreng, representativt for vinduene i en lav 2. etasje. 
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Tabell 1: Støydata og skjønnsmessig anslått andel drift i driftsperioden for maskinene. 

Maskin Antatt lydeffekt 
LWA [dB] 

Effektiv driftsandel i 
driftsperioden 7-18 [%] 

Hjullaster 114 70 

Gravemaskin 114 70 

Knuser 122 70 

Pigghammer 122 2 

Bor 118 20 

 

3. Støygrenser 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, gir anbefalte grenseverdier for 
bl.a. industri. Aktuelle grenseverdier er vist i Tabell 2. 

Tabell 2: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av støyfølsomme 

bygg, jf. T-1442 kap. 3. 

Støykilde Støynivå på uteoppholds-

areal og utenfor vinduer 

til rom med støyfølsom 

bruksformål 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23-071 

Massetak 

m/impulslyd 

Lden = 50 dB 

 

Lnatt = 45 dB 

LAFmax = 60 dB 

Massetak 

u/impulslyd 

Lden = 55 dB 

 

Lnatt = 45 dB 

LAFmax = 60 dB 

 

Kapittel 30 i Forurensingsforskriften gir krav til støy fra massetak, se Tabell 3. Støykravene er 
tilsvarende som for industri uten helkontinuerlig drift i planretningslinjen T-1442.  

Stasjonære anlegg skal anlegges slik at terrenget og bruddkanten samt vegetasjon i størst 
mulig grad vil skjerme aktiviteten i bruddet og hindre direkte innsyn fra naboer. 

Tabell 3: Grenser for støy fra massetak ved boliger, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, 
barnehager m.m. etter kapittel 30 i Forurensingsforskriften. Mest støyutsatte fasade. 
Frittfeltverdier. 

Mandag-

fredag 

Kveld mandag-

fredag 

Lørdag Søn- og 

helligdager 

Natt (kl. 23-07) Natt (kl. 23-07) 

Lden = 55 dB Levening = 50 dB Lden = 50 dB Lden = 45 dB Lnight = 45 dB LAFmax = 60 dB 

 

                                                      
1 Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 
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Her er Lden tolket som et døgnmiddel for de mest støyende døgnene. Med impulsstøy eller 
rentonelyd er grensen 5 dB lavere. For at impulser skal vurderes må de være: 

1. Av rett type – det vil si skarpe nok, 

2. Kraftig nok i forhold til støy som ikke er impulsiv, og 

3. Mange nok 

Støy fra pigghammer er typisk en impulslydkilde, og vil ha flere enn 10 impulser per time. Om 
støyen er av typen impuls, dvs. skarpe nok, blir vurdert på faglig skjønn eller med støtte i 
målinger etter NT ACOU 112 [5]. For at impulsene skal være kraftige nok må støynivået fra en 
impuls, angitt i LAF, være mer enn 10 dB høyere enn tidsmidlet støynivå fra all annen støy ved 
mottakerpunktet i de mest støyende driftstimene. 

Sprenging er unntatt fra bestemmelsene i Forurensingsforskriften, kapittel 30. Sprenginger 
skal bare skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 7-16. Naboer skal varsles om når sprenging 
skal finne sted. 

4. Beregnet støynivå 

Det er beregnet støynivå for hver av aktivitetene knusing, pigging og boring. Resultatet av 
beregningene er vist som omhyllingskurver for de mest støyutsatte plasseringene av 
maskinene i uttaksområdet, se Vedlegg 1. I de fleste situasjonene vil støyutbredelsen være 
betydelig lavere.  

Støynivået ved alle nærliggende boliger blir Lden < 55 dB for boring og knusing og Lden < 50 dB 
for pigging. Boligområde på Stuttåsen er ikke berørt av aktiviteten i massetaket. 

Grenseverdiene for støy fra massetak er tilfredsstilt. 

5. Referanser 
[1] «T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», Klima- og 

miljødepartementet, jan. 2012. 
[2] «Forskrift om begrensning av forurensning», Klima- og miljødepartementet, FOR-2004-

06-01-931, jan. 2004. 
[3] «NoMeS inkl. databaser for støykilder.», Kilde Akustikk AS, 2010. 
[4] «Environmental noise from industrial plants. General prediction method.», Lydteknisk 

Laboratorium, Lyngby, 32, 1982. 
[5] «NT ACOU 112 Prominence of impulsive sounds for adjustments of LAeq», Nordtest, NT 

ACOU 112, mai 2002. 
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Vedlegg 1 - Støykoter 

 

Figur 3: Omhyllingskurve Lden = 55 dB (gul linje), for mest utsatte posisjoner for borerigg. Lilla 
linje viser grensen for uttaksområdet. 

 

Boring 
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Figur 4: Omhyllingskurve Lden = 55 dB (gul linje), for mest utsatte posisjoner for knusemaskin. 
Lilla linje viser grensen for uttaksområdet. 

 

Knusing 
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Figur 5: Omhyllingskurve Lden = 50 dB (gul linje), for mest utsatte posisjoner for pigghammer. 
Lilla linje viser grensen for uttaksområdet. 

 

 

Pigging 
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Vedlegg 2 - Lyduttrykk 

 


