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Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Beregning av støy fra knuseverk.
Bakgrunn
Formålet med vurdering av støyutbredelsen er å synliggjøre utbredelsen av støy fra knusing av steinmasser
mot nærliggende støyfølsomme eiendommer. Figur 1 viser aktuelt område for masseuttaket.

Figur 1: Område for masseuttaket er markert med rødt.
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Grenseverdier
Kriterier for soneinndeling er gitt i tabell 1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen
er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.
Grenseverdiene for soneinndeling i T-1442 varierer med type støykilde. Retningslinjens kriterier for
soneinndeling for støy fra industri er gjengitt i tabell 1.
Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå (se definisjon)
Støysone
Gul sone
Støykilde

Øvrig industri

•
•
•
•

•

Rød sone

Utendørs støynivå, Utendørs støyUtendørs støynivå Utendørs støyUtendørs
lørdager og søn- nivå i nattperiod, lørdager og søn- nivå i nattperiodstøynivå
dager/helligdager en kl. 23 – 07
dager/helligdager en kl. 23 – 07
Uten impulslyd: Uten impulslyd:
Uten impulslyd: Uten impulslyd:
Lden 55 dB og
Lden 65 dB og
lørdag: Lden 50 dB
lørdag: Lden 60 dB
Levening 50 dB
Levening 60 dB
søndag: Lden 45 dB
søndag: Lden 55 dB
Lnight 45 dB
Lnight 55 dB
Med impulslyd:
Med impulslyd:
Med
impulslyd:
Med
impulslyd:
L
AFmax
60
dB
L
AFmax 80 dB
Lden 50 dB og
Lden 60 dB og
lørdag: Lden 45 dB
lørdag: Lden 55 dB
Levening 45 dB
Levening 55 dB
søndag: Lden 40 dB
søndag: Lden 50 dB

Utendørs
støynivå

Lden er det ekvivalente støynivået for dag–kveld–natt (day–evening–night) med 5 dB og 10 dB ekstra
tillegg på henholdsvis kveld og natt.
Lnight er A-veid ekvivalent støynivå for nattperioden 23–07.
LAFmax er A-veid maksimalnivå for de 5–10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt med
tidskonstant «fast» på 125 ms.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart er
bestemmende for støysonenes utbredelse.
For industri, havner og terminaler med impulslyd (jfr. definisjon i T-1442 kapittel 6) skal de strengere
grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser
per time.

Beregningsgrunnlag og -metode
Beregninger er gjort i henhold til Nordisk beregningsmetode for industristøy. Dataprogrammet CadnaA
versjon 2019 MR 2 er benyttet ved beregninger og utarbeiding av støysonekart. Det er benyttet gjeldende
kartgrunnlag over planområdet.
For vannflater er markabsorpsjonen lik 0, det vil si fullstendig reflekterende. Absorpsjonsfaktor for vertikale
flater på bygg er satt til 0,21 i tråd med gjeldende praksis og det er beregnet med førsteordens refleksjoner i
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henhold til beregningsmetoden. Beregningsoppløsningen er satt til en beregningspunkttetthet på 5 x 5 m.
Beregningshøyden er satt til 4 meter over terreng, jamfør T-1442.
Resultatene for mest støyende trafikk fremstilles i form av støysoner for Ld er vist i vedlagt støysonekart,
X01.

Støykilder og driftstider
Tabell 2 viser støykildene som er lagt til grunn for beregningen samt driftstider som er opplyst av Vassbakk &
Stol As.
Tabell 2: Støykilder og driftstid
Støykilde

Driftstid

Grovknuseverk

Lydeffektnivå Lw.

Daglig: 720 min

121 dB

Beregningen er utfør med knuseverk plassert på kote 31 som vil være plassering på toppen av uttaket som
et «worst-case» scenario.

Resultat
Beregningen viser at ingen støyfølsomme bebyggelser vil ligge innenfor gul støysone.

Vedlegg: Støysonekart X01
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