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4.2. Kartgrunnlag og metode  
Det er benyttet eksisterende 3D-kartgrunnlag for området. Programmet som er benyttet er 
NoMeS versjon 4.5.4, som simulerer støy etter nordisk metode for støyberegning, 
industrimetoden.  
 
Lydeffektnivåer er hentet fra lydbibliotek utarbeidet av Kilde Akustikk as.  

Beregningene er utført, med grunnlag i en digital terrengmodell for området, med eksisterende 
veg-geometri og bebyggelse. Terrengmodellen er oppdatert med plan for drift av massetaket. 
Eksisterende vegetasjon inngår i beregningen for området mellom planområdet og aktuell 
bebyggelse. Marktype i uttaksområdet er definert som hard øvrige områder som myke. 
Beregningshøyden for beregningspunkt og støysoner er 4 meter. 
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5. Inngangsverdier for støykilder  

5.1. Transport til og fra massetaket 
Grunnlaget for støyberegning av transport til og fra massetaket, er basert på planlagt 
uttaksvolum på 2500 m³ pr. år. 95% av transporten foregår på barmark og ca. 5% vil gå til 
strøgrus og kjøres ut i vintermånedene. 

Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for støyberegningen av transport. Leveransene vil i 
hovedsak gå til hytteområdene nord og øst for massetaket. Transportstøyen er beregnet som 
industristøy og inngår i støybelastningen for området. 

Støykilde transport Kjøretøy 
fart 

Enhets 
lengde Hendelser/time 

 Km/t m Dag Kveld Natt 

Leveranser av grus/og pukk i 
årsmiddel beregning 30 15 0.1 0 0 

Leveranser av grus/og pukk i 
«verste døgn» beregning 30 15 0.5 0 0 

5.2. Drift i massetak 
Som grunnlag for utstyr og driftstider er det benyttet opplysninger fra driver og 
reguleringsbestemmelser. Det forutsettes drift på dagtid (0700-1900). Det er forutsatt at det 
ikke er drift på kveld, natt, helg eller helligdager. Tabellen nedenfor viser støykildene og 
inngangsverdiene for støyberegning av drift i massetaket. 
I samsvar med støyretningslinjen T-1442/2016,” behandling av støy i arealplanlegging”, er 
støyberegningen foretatt for «verste døgn». Plassering av de ulike støykildene er vist på kart.  
 
Støykildeopplysningene er gruppert etter ulike driftssituasjoner som ikke foregår samtidig. 
 
I samsvar med forurensningsforskriften §30-8 inngår sprengning ikke i støyberegningen. 

Støykilder  
(Grunnlag for Lden/Lekv24t beregninger) Driftstid pr. år/ 

døgn 

Lydeffekt 
LWA 

 Lden / 
Lekv24t 

Driftstid, % av periode og år 
Lden / Lekv24t 

Driftsituasjon, betegnelse, beskrivelse Dag 
07-19 

Kveld 
19-23 

Natt 
23-07 

Rensk 
1 uke pr.år 

p1 Gravemaskin, stein 50 timer/10 timer 96,8/113,0 2%/83% 0%/0% 0%/0% 

p2 Hjullaster, stein 50 timer/10 timer 96,8/113,0 2%/83% 0%/0% 0%/0% 

        
Borring 
1 uke pr. år p3 Boraggregat 50 timer/10 timer 100,6/116,8 2%/83% 0%/0% 0%/0% 

        

Drift i pukkverk 
2 uker pr. år 

p1 Gravemaskin, stein 50 timer/5 timer 96,8/113,0 2%/42% 0%/0% 0%/0% 

p2 Hjullaster, stein 73 timer/10 timer 99,8/113,0 4%/83% 0%/0% 0%/0% 

P4 
Piggmaskin, 
hydraulisk på 
Gravemaskin 

50 timer/5 timer 104,6/113,0 2%/42% 0%/0% 0%/0% 

P5 Grovknuser 100 timer/10 timer 109.1/112,9 4%/83% 0%/0% 0%/0% 

p2 Finknuser 100 timer/10 timer 105.4/108,7 4%/83% 0%/0% 0%/0% 

p3 Sikteverk 100 timer/10 timer 103.3/109,7 4%/83% 0%/0% 0%/0% 
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6. Foreslåtte støytiltak for området 
I beregningen av oppstart av etappe 1, er det forutsatt at det etableres en 3 meter høy voll på 
eksisterende terreng, mot vegen. Dette vil sikre tilfredsstillende støydemping mot nærliggende 
bebyggelse så lenge produksjonen foregår på eksisterende terreng. Vollen inngår ikke 
støyberegning av etappe 1 eller etappe 2.  

7. Beregninger 
Det er utført beregning for planområdet for drift av massetaket ved oppstart av etappe 1og drift 
i etappe 1 og 2. Beregningene er utført separat for rensk, boring og drift av pukkverket i de 
samme etappene. 

For et representativt utvalg av støyfølsom bebyggelse, er det utført beregninger i 
beregningspunkt. Alle beregninger utført i 4 meters høyde.  

Transportstøy og punktkildestøy er beregnet etter samme metode («Industrimetoden») og det er 
sumvirkningen som framgår av tabeller og kart 

7.1. Resultater for beregningspunkt. 
I tabellen nedenfor er støybelastningen i de ulike beregningspunktene vist for de ulike 
driftssituasjonene og etappene i massetaket. Støyverdiene er beregnet som dBA Lekv24t. 

Beregningspunktene er plassert ved støyfølsom bebyggelse, på støyutsatt side (mot 
planområdet), 4 meter over terreng. Betegnelse på beregningspunktene m1 – m12, henviser til 
betegnelser i tabeller og på støykart. 

Beregninger i beregningspunkt. Resultater av støyberegning av virksomheten i massetaket. 
Alle støyverdier i dBA Lekv24t («verste døgn»). 

Beregnings- 
punkt 

Oppstart etappe 1 Drift etappe 1 Drift etappe 2 

Rensk Boring Drift Rensk Boring Drift Rensk Boring Drift 

m1 42,8 41,5 46,7 39,4 42,3 37,1 30,5 43,2 40,4 
m2 34,6 44,4 46,6 42,1 43,8 40,3 41,6 45,4 45,0 
m3 33,5 45,1 45,0 43,1 44,8 41,4 40,4 45,7 45,5 
m4 32,4 31,6 44,2 43,3 44,4 41,8 38,4 45,5 44,4 
m5 34,0 33,3 45,4 41,8 43,5 42,9 38,3 44,5 43,1 
m6 33,9 32,9 45,0 43,7 44,4 44,2 38,6 45,8 43,5 
m7 35,6 34,7 47,5 45,6 47,2 43,0 41,9 46,3 39,9 
m8 34,3 32,0 42,7 29,8 36,5 32,6 31,6 46,7 35,0 
m9 32,8 30,5 42,4 28,5 35,9 31,7 30,8 37,4 34,5 

m10 36,1 32,1 48,0 31,3 48,9 39,0 32,8 49,1 42,2 
m11 34,9 31,1 47,0 30,1 45,5 39,6 28,5 45,8 39,7 
m12 31,8 28,3 43,9 29,7 42,8 33,9 25,8 43,4 37,9 

For driftssituasjonen med «rensk» er grenseverdien for GUL- støysone på 55 dBA og for RØD-
støysone på 65 dBA.  

Driftssituasjonen med boring og drift av pukkverket med pigging, inneholder impulsstøy med 
mer enn 10 hendelser pr. time og grenseverdien for GUL- støysone er på 50 dBA og for RØD-
støysone på 60 dBA.  

7.2. Beregning av støy fra transport. 
Støy fra transport til og fra uttaket er beregnet som linjestøy etter industrimetoden. 
Beregningene viser at transportstøyen bidrar lite til den samlede støybelastningen. 
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7.3. Beregning av støy fra drift i massetaket. 
Driften av massetaket gir liten støybelastning til nærområdet og støyfølsom bebyggelse i 
området. Støyverdiene er i samsvar med støyretningslinjene beregnet som Lekv24t (Ldøgn) 

verdier. (støybelastningen i «verste» døgn). 

7.4. Oppsummering av beregningsresultater 
Under de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene, med utstyr, plassering av 
utstyr, driftstider og transport, viser støyberegningene at ingen støyfølsom bebyggelse får 
støybelastning over grenseverdien for GUL eller RØD støysone som følge av driften i 
massetaket. I oppstarten av etappe 1 forutsettes det at det etableres jordvoll på 3 meter mot 
vegen. 

Det er ikke friområder eller friluftsområder i området som får støy over grenseverdiene. 

Det er ikke planlagt drift på natt, helg eller helligdager og kravene til utendørsstøy i disse 
periodene kommer ikke til anvendelse. Det er beregningene tatt hensyn til at virksomheten 
lager impulsstøy med mer enn 10 hendelser pr. time. 

Driften i Øregga massetak tilfredsstiller kravene til støy i støyretningslinjen T-1442/2016,” 
behandling av støy i arealplanlegging” 

8. Generelt om lyd og støy 

8.1. Støydempende tiltak 
Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer, 
jordvoller og bevisst plassering av ikke støyfølsom 
bebyggelse. Reduksjon av fart vil også bidra til å 
redusere støybelastningen.  

For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen 
mellom støykilde og mottaker brytes av støyskjermen, se figurene. 

Det støynivået som høres på mottakers side består dels av støy som passerer over skjermen og 
dels av støy som går gjennom den. En støyskjerm demper normalt 5-12 dB, avhengig av høyde, 
konstruksjon og avstand mellom støykilde, skjerm og mottaker. 
I beregningen skilles ikke mellom støyskjermer av ulike materialer, da effekten er tilnærmet lik 
ved rktig utforming.  

8.2. Støyskjerming. 
Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av 
skjermens effektive høyde (He). He er den delen av 
skjermen som rager over en rett linje mellom støykilde 
og mottaker. For å få best mulig effekt av en støyskjerm 
bør den som hovedregel plasseres så nært støykilden som 
mulig. I noen situasjoner kan dette gi liten effekt og en 
annen plassering må vurderes. Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil 
den effektive høyden forandre seg. En gang- og sykkelveg på innsiden av støyskjermen – i 
samme plan, vil få god effekt ved en skjermhøyde på 2-3 m. Boliger eller uteområder 
beliggende i en skråning på et høyere punkt enn vegen, vil få langt mindre effekt av slik 
skjerming. Her er det bedre å plassere skjermen nær mottaker.  
Det er mange hensyn som påvirker valg av skjermtype, materialbruk, teknisk utforming og 
plassering. Byggdetaljblad 517.522 (SINTEF Byggforsk 1997) gir en oversikt hva som bør legges 
til grunn.  
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8.3. Lydstyrke 
Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel). På grunn av det 
enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og laveste hørbare 
lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for lydstyrke.  
I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen. Eksempler på hvilke 
lydnivåer denne skalaen gir:  
- En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca. 60 dB.  
- Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 dB. 
- Vår smertegrense for støy er ved ca. 125 dB. 
 
Når det gjelder endringer av lydstyrke, er en endring på 1 dB knapt 
merkbar, en endring på 2-3 dB er merkbar, 4-5 dB oppfattes som tydelig 
endring og en endring på 6-7 dB er vesentlig.  
En forandring på 8-10 dB vil oppfattes som en halvering eller fordobling av lydstyrken.  

9. Støykart 
Det er utarbeidet støysonekart for driftsfasene av masseuttaket. 

Oppstart etappe 1 

Drift i etappe 1 

Drift i etappe 2 








