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Sammendrag

I forbindelse med omregulering av Granerud indust ri med utvidelse av
industriområdet mot n ord - nord - øst skal konsekvensen av denne utvidelsen ved
omkringliggende bebyggelse kartlegges og denne rapporten tar for seg
dokumentasjon av de akustiske konsekvensene av reguleringsplan en .

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i dag ens situasjon med pukkverk, biltrial og
trafikk til pukkverk, boliger og omkringliggende næring. Fremtidig situasjon
modelleres med støy fra industri og trafikk for full utbygging iht reguleringsplanen, i
tillegg til støy fra ny pla ssering av biltrial og F as e 3 for pukkverket i hht. d riftsplanen
av Rambøll datert 29/11 - 2012 .

Revisjon 1: Det ble ønsket vist bidrag av støy fra kommunalveier for Granerud
industriområde, det er siden også blitt vurdert at økning for tungtrafikk tidligere var
overestimert og har derfor blitt redusert til 40 % hvilket fortsatt vurderes konservativt
for storsjøvegen.

Revisjonshistorikk
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1 Innledning
I forbindelse med omregulering av Granerud industri med utvidelse av industriområdet mo t nord / nord -
øst skal konsekvensen av denne utvidelsen ved omkrin gliggende bebyggelse kartlegges . D enne rapporten
tar for seg dokumentasjon av de akustiske konsekvensene til planlagt reguleringsplan. Akustikkgruppen
til ÅF Engineering AS er underkonsulen t til Tegn_3 som har utarbeidet den nye reguleringsplanen.

2 F orutsetninger
Det henvises til planbeskrivelsen som beskriver at det for regulerings planen må utføres en
konsekvens utredning for omkringligg ende boliger , med kartlegging av dagens og fremtidig støysituasjon .
Dagens og fremtidig situasjon sammenlignes med gjeldende krav til nye boliger.

2.1 Definisjoner

Lden Level Day - Evening - Night

A - veid tidsmidlet lydtrykknivå for et helt døgn korrigert for dag - , kvelds - og
nattperioder, henholdsvis 0 dB, 5 dB og 10 dB.

Lp,A,24h Ekvivalent lydnivå

Energimidlet lydnivå over døgnet

Lw Lydeffektnivå

Utstyrsspesifikk kildedata som beskriver totalt utstrålt lyd energi. ( dB ref 10 12 W )

ÅDT Års - Døgn - Trafikk

Beskriver årsmidlet trafikkmengde pr. døgn.

2.2 Retningslinjer og grenseverdier for samferdselsstøy
Miljøverndepartementets krav til utendørs støynivåer, T - 1442 :2016 , ”Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging”, angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Dette for å forebygge
støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.

Lden er definert som ekvivalent lydnivå med 5 dB tillegg på kveldstid kl. 19 - 23, og 10 dB på natt kl. 23 -
07 (den = day, evening, night).

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, som angitt i definisjonen av
Lden og Lnight.

• Grens everdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på

bygning gjelder krav i teknisk forskrift, N S8175 klasse C.
• Grenseverdiene for ut eplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som

er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kapittel 6.
• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn ti hendelser per natt

St øy fremstilles gjerne som støysoner definert av tabell 1.

TABELL 1 : KRITERIER FOR SON E IN N DELIN G. ALLE TALL I DB, FRITTFELTSVER DIER.
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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

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

Øvrig industri

Uten impulsly d:
Lden 55 dB
Levening 5 0 dB

Med impulsly d:
Lden 5 0 dB
Levening 45 dB

Uten impulsly d:
Lør: Lden 5 0 dB
Søn: Levening 4 5 dB

Med impulsly d:
Lør: Lden 45 dB
Søn: Levening 40 dB

Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB

Uten impulsly d:
Lden 65 dB
Levening 6 0 dB

Med impulsly d:
Lden 60 dB
Levening 5 5 dB

Uten impulsly d:
Lør: Lden 60 dB
Søn: Lden 55 dB

Med impulslyd:
Lør: Lden 55 dB
Søn: Lden 5 0 dB

Lnight 5 5 dB
LAFmax 8 0 dB

Motorsport
Lden 45 dB
L5AF 60 dB

Aktivitet bør
ikke foregå

Lden 55 dB
L5AF 70 dB

Aktivitet bør
ikke foregå

Rød sone: Nærmest støykilden. Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

Hvit sone: Angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for avbøtende tiltak mot
støy.

3 Støy
Beregning av støy fra industri, veitrafikk og biltrial er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode i
n yeste versjon av CadnaA. Grunnlag for beregningene er reguleringsplanen, digitalt kart, trafikkdata,
Kildeinformasjon om maskinpark i pukkverk, inkl usiv støynotat av Akustikk - konsult AS utarbeidet for
foranledning av Gunnar Holth Grusforretning AS.

Markabsorpsjon er satt til myk mark og det er beregnet med 1. ordens refleksjoner. Det er beregnet med
en beregningstetthett p å 2 x 2 meter med beregning shøyde i 4 meter.

3.1 Beregningsforutsetninge r

3.1.1 For Veitrafikk
TABELL 2 : TRAFIKKTAL FOR STORS JØVEGEN FRA NASJONAL VEIDATABANK FOR 0 - A LTERNATIV OG MED ØKT TRAFIKK
SOM KONSEKVENS AV NY INDUSTRI ESTIMERT A V TEGN_3

Veinavn ÅDT ÅR Hastighet Tunge
biler

F ordeling
d/k/n

O - Alternativ

Storsjøvegen 3135 2036 80 (5 0 ) k m/t 10 % 84 / 10 / 6

Gullfotdalen 160 2036 30 km/t 60 % 84 / 10 / 6

Industrivegen 100 2036 30 km/t 60 % 84 / 10 / 6

Fullt utbygget iht. Reguleringsplan

Storsjøvegen 4000 2036 8 0 (50) km/t 40 % 84 / 1 0 / 6

Gullfotdalen 130 2036 30 km/t 60 % 84 / 10 / 6

Industrivegen 180 2036 30 km/t 60 % 84 / 10 / 6

Industrivegen utvidelse nord 260 2036 30 km/t 60 % 84 / 10 / 6

Vei til ny industri mot vest 130 2036 30 km/t 60 % 84 / 10 / 6
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3.1.2 Fra Pukkverk
Tabell 4 gir oversikt over driftsituasjonen for pukkverket som er grunnlag for beregning av støy fra
aktiviteter knyttet til uttak og knusing av stein. Plasser ing av støykilder er tatt fra angivelsen i
driftsplanen s om også er gjengitt i tabell 4 med unntak av borerigg og lastemaskin som er plassert for
mest støyende plassering for hhv fase 1 og fase 3 fra omtalte driftsplan. Det er gjort et konserv ativt valg
å bruke lydeffekt for boring , både for boring og pigging i masseutt aket og som kompensasjon for ikke å
modellere sikten , da plassering av sikten ikke er angitt på tegning . L ydeffekten av denne er også
betydelig lavere enn de andre lydkildene.

TABELL 3 : DENNE TABELLEN GJE NGIR GRUNNLAG FOR STØYBEREGNING FRA PU KKVERKET

Årsdrift 28.500 faste
m 3 pr år

Dagdrift
(hverdager)

07: 00 – 18: 59 1

Kveldsdrift -

Nattedrift -

Lørdag og
Søndager

-

Maskinpark 2 / 3

Grovknuser Lw = 118 dBA

Finknuser Lw = 118 dBA

Borerigg Lw = 122 dBA

Lastemaskin Lw = 114 dBA

Piggemaskine Lw = 113 dBA

Sikt Lw = 107 dBA

3.1.3 Biltrial
Støy emisjonsdata for Motorsport er oppgitt i veilederen til T - 1442: «M128 – Veileder til retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging»

Bil - og Moto cross - trial vurderes akustis k sett sammenlignbare mtp lydnivå fra disse. Spekter med
lydeffekt er for en kilde er gjengitt i tabellen under.

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA

100 dB 102 dB 96 dB 94 dB 93 dB 89 dB 83 dB 79 dB 97 dB

For å ta høyde for maksimalt støybilde er det lagt til 10 dB for som svare til en ti dobling , svarende til ti
kjøretøy i aksjon samtidig. Dette er plassert som areal kilde og modellert på eksisterende og ny tomt for
Biltrialkjøring.

3.1.4 Ny Industri
Det legges til rette for etablering av ny industri på begge sider av Nordsjøvegen av typen «lager og
gods». I støyberegningene legges det til grunn at primærstøykilde til ny industri er teknisk utstyr til drift
av bygninger. For vurdering av n y industri er det i beregningene anvendt flatekilder på de ulike

1 På foranledning av Nord - Odal kommune økes produksjonen til 12 timers drift pr. dag i ny reguleringsplan.
2 ”Granerud Pukk – Driftsplan” av Rambøll, datert 29/11 - 2012
3 Målenotat: ”GHG AS, Granerud grustak. Støy fra grustak i 2016” av Akustikk - konsult AS
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industritomter med en lydeffekt pr. m 2 på 60 dB. Dette menes å være et konservativt estimat på støy fra
teknisk utstyr til drift av bygg. Ny industri med moderne teknisk utstyr skal ikke have noen særlige
utfordringer med å tilfredsstille dette.

Ny industri må imidlertid dokumentere at støybidraget fra den enkelte virksomheten ikke overskrider
Lden < 50 dB med nærmeste støyfølsomme nabo (dvs 5dB under grensen for samlet støybidrag fra
indust ri) , og ved eventuelle avvik fra dette må det beskrives og bygges tiltak for håndtering av dette .
Dersom nye industrien skaper støy av impuls karakter skjerpes grenseverdien ved nærmeste nabo med 5
dB til Lden < 45 dB.

4 Resultater & Vurdering
For vurdering av støyteknisk konsekvens av omreguleringen vurderes industristøy og trafikkstøy, samt
sumstøy fra nåværende situasjon mot planlagte reguleringsplan. Herunder økt trafikkmengde, fremtidi g
driftsituasjon for pukkverk, ny plassering for b iltria lbane og ny industri av typen «lager og gods» .

Biltrial er ikke aktiv hver dag , men beregningene inkludere r biltrial på en hverdag dag og kveld for å
simulere mest kritiske støybilde for 0 - alternativet og for foreslåtte reguleringsplan. Bidraget fra biltri al er
imidlertid veldig begrenset og ved vurdering av dette alene ser vi at grenseverdien på Lden < 45 dB
tilfredsstilt for avstander på mer en n 35 meter fra ytre grense til kjørefeltet. Omplassering av kjørefelt vil
ikke ha negativ konsekvens for omkringliggende boliger.

Tilsvarende ses det at økt arealmessig omfang av masseuttaket ved pukkverket ikke har store
støymessige konsekvenser , forutsatt at årlig masseuttak ikke endres vesentlig .

Kildeana lyse av 0 - alternativet ved nærmeste bolig viser at støy bidrag fra borerigg er 5 dB lavere enn
støy bidrag fra veitrafikk, og da piggemaskin ref. Tabell 4 har 9 dB mindre lydeffektnivå enn borerigg da
vurderes støy fra pigging å være så lavt at det ikke er a ktuelt å skjerpe grenseverdien til teknisk støy
med 5 dB som konsekvens av impulslyder fra denne .

Nedre g renseverdien for gul støy sone fra industri og støy fra veitrafikk er ref tabell 2 sammenfal l ende på
Lden = 55 dB. Dette foru tse tter at det ikke er pågår arbeid på pukkverket om kvelden, natten eller i
helgen og at det som beskrevet over ik ke er impulslyder i støybildet.

Støyberegningene viser at ny industri kan plasseres på angitte plasseringer uten å skape overskridelser
til g jeldende grenseverdier for støy fra industri. Dette under forutsetningen at nye individuelle anlegg og
virksomheter dokumentere ivaretakelse av «Lden < 50 dB» 4 ved støyfølsomme naboer. I tillegg skal det
nevnes at ny industri med mye utendørs aktivitet og håndtering av gods med fordel kan plasseres nordlig
og østlig på planområdet.

Eksisterende boliger

Lden 50 50 < Lden 55 55 < Lden 60 60 < Lden 65 65 < Lden

Alternativ 0 5 7 1

Reg. plan 6 7

Basert på resultatene i tabellen over ser vi at en del boliger får økt støynivå foran fasade. Angitte boliger
vil få en økning som vil oppleves som en « merkbar » til en «godt merkbar » økning i støynivået , relatert til
0 - alternativet.

Den mest signifikante støykilde er veitrafikken. Ø k t trafikkmengde og økt andel av trafikken som er
tunge kjøretøy , betyr at 5 hus går fra hvit støysone til gul støysone og at 6 boliger får et støynivå på over
60 dB på fasaden .

4 Akustiker med ansvarsrett for prosjektering av ny industri må dokumentere støy, fra nye anlegg og
arbeid. Om vurdering tilsier dette må det gjennomføres støyberegninger ihht nordisk beregningsmetode
for å dokumentere samsvar, og effekten av eventuelle stø yreduserende tiltak.
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TABELL 4 : PRAKTISK EFFEKT AV E NDRING I DBA NIVÅ. ( KILDE: BYGGFORSK)

Endring Praktisk effekt

Ca. 1 dBA Endringen er knapt merkbar

2 – 3 dBA Endringen er merkbar

4 – 5 dBA Endringen er godt merkbar

5 – 6 dBA Endringen er vesentlig

8 – 10 dBA Endringen oppfattes som en halvering/dobling av støyen

Alle o mtalte hus vil derfor komme over gjeldende grenseverdi til støy og må påregnes utredet for lokale
støytiltak , innom - og utom hus. Aktuelle tiltak kan f. eks. være h ovedskjerm langs veien , lokale
støyskjermer, bytting av vinduer, balansert ventilasjon, påforing av fasade med krysslagt isolert
stenderverk og ekstra tett platelag.


