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1. SAMMENDRAG 

Rambølls seksjon for akustikk gjennomførte målinger av støyutbredelse ved Nes Miljøpark. Etter 

krav fra kommunen skal det gjøres en utredning av støybelastning fra steinknuseanlegg. Målinger 

ble gjennomført i nærfelt ved steinknusemaskinen og ved fire nærliggende boliger. Resultatet viser 

at målte verdier tilfredsstiller gitte krav satt i Forurensningsforskriften § 30. Høyeste målte lydnivå 

ved nærliggende boliger var 1 dB under krav.  

 

Da feltmålinger har en høy grad av usikkerhet på grunn av at det er flere støyende virksomheter i 

området, har det også blitt utarbeidet en støyberegning for å vise støyutbredelsen fra Nes Miljø-

park alene.  

 

Industristøy fra Nes Miljøpark opprettholder fastsatte krav til Forurensningsforskriften og ingen til-

tak er derfor nødvendig. Ved å se på tidligere rapport utarbeidet i 2015, kan man konkludere med 

at Nes Miljøpark har lavere lydnivåer i dag da blant annet askesortering nå er avviklet.  

 

1.1 Revisjon 01 – Nye Målinger og korreksjonsfaktor 

Etter forespørsel har det blitt gjennomført målinger høsten 1. september 2020. Værdata er oppda-

tert i Tabell 5 og målte lydnivå er oppdatert i rapporten i Tabell 8. 

 

En korreksjonsfaktor på 6 dB er korrigert ved målte verdier for å omgjøre disse til frittfeltsverdier, 

slik at de kan sammenlignes med grenseverdiene i T-1442.  

 

2. MYNDIGHETSKRAV 

2.1 Forurensningsforskriften 

Kapittel 30 i Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) er lagt til grunn 

for vurderingene. Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleiein-

stitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grensene i 

Tabell 1, målt eller beregnet som frittfeltsverdier ved mest støyutsatte fasade. 

 

Tabell 1. Grenseverdier fra Forurensingsforskriften 

Mandag-fredag 
Kveld mandag-

fredag 
Lørdag Søn-/helligdager Natt (kl. 23-07) 

55 Lden 50 Levening 50 Lden 45 Lden 45 Lnight / 60 LAFmax 

 

− Lden er her definert som døgnmidlet støynivå med 5 og 10 dB "straffetillegg" på hhv. kveld 

og natt. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grense-

verdien 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.  
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- 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-14421 kapittel 6. Dersom 

impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA 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 anleggs-

virksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfat-

tet av grensene. 

2.2 Kriterier for soneinndeling, T-1442 

Retningslinjen T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og tek-

nisk forskrift til plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs 

støynivå rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: 

 
• Rød sone: 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 til-

tak gir tilfredsstillende støyforhold.  

 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, pleiein-

stitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 2. 

Tabell 2: Kriterier for soneinndeling fra T-1442. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støy-

nivå, lørdager og 

søndager/ hellig-

dager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperio-

den kl. 23 

- 07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støy-

nivå, lørdager og 

søndager/ hellig-

dager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperio-

den kl. 23 

- 07 

Øvrig  

industri 

Uten impuls-

lyd: Lden 55 

dB Levening 50 

dB 

Med impuls-

lyd: Lden 50 

dB Levening 45 

dB 

Uten impulslyd: 

lørdag: Lden 50 

dB søndag: Lden 

45 dB 

Med impulslyd: 

lørdag: Lden 45 

dB søndag: Lden 

40 dB 

Lnight 45 dB 

LAF,max 60 

dB 

 

Uten im-

pulslyd: 

Lden 65 dB 

Levening 60 

dB 

Med im-

pulslyd: 

Lden 60 dB 

Levening 55 

dB 

Uten impulslyd: 

lørdag: Lden 60 

dB søndag: Lden 

55 dB 

Med impulslyd: 

lørdag: Lden 55 

dB søndag: Lden 

50 dB 

Lnight 55 dB 

LAF,max 80 

dB 

 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien. 

 

Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 

grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 

støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 

tiltakseffekt og lignende.  

 

 
1

 https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
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Midlingstid for ekvivalentnivåer beregnes i kategorien «øvrig industri» som døgnmiddelverdier og 

ikke årsmiddelverdier på grunn av variasjon i driftsmønster. Det beregnes årsmiddelverdier ved 

helkontinuerlig drift. For «øvrig industri» skal det legges til grunn den «verste dagen». 

 

I et område hvor gul eller rød sone for flere kilder overlapper, vil den totale støybelastningen være 

større enn nivået fra den enkelte kilde. Retningslinjen T-1442 kapittel 3.2.3 sier at dersom  

det planlegges etablering av støyfølsom bebyggelse i områder som er utsatt for støy fra flere  

kilder, kan kommunen vurdere å benytte inntil 3 dB strengere grenseverdier enn angitt i tabell 2. 

Dette er for å sikre at den samlede støybelastningen ikke overskrider anbefalte nivåer.  

 

 

1.1 Vurderinger 

 

Steinknuseanlegget anses som industri med impulslyder. Grenseverdiene i Tabell 1 som skal opp-

fylles er dermed skjerpet med 5 dB. Det gjøres oppmerksom på at grenseverdiene i forurensnings-

forskriften tilsvarer grenseverdiene for gul sone i T-1442, og støyutbredelsen er på bakgrunn av 

dette vist som gul og rød sone.  

 

Driftstider for de aktuelle støykildene ved Nes Miljøpark er gitt i tabell 5. Siden det ikke er drift på 

kveld, og natt, og ikke knusing på lørdager og helligdager, anses det som at det dimensjonerende 

kravet som skal ivaretas av bedriften er Lden 50 dB mandag – fredag. 

 

Industrien har svært variabel drift. Iht. regelverket skal verste døgn legges til grunn for vurde-

ringene, noe som vil være på vinteren for Nes Miljøpark. 

3. MÅLEMETODE OG GJENNOMFØRING 

Målingene ble gjennomført i driftstid fredag 15. november mellom kl.09.30-14.00 og torsdag 28. 

november mellom kl. 14.00-16.30. Målinger ble gjort i Miljøparken i nærheten av knusemaskinen 

og en siktemaskin ved en avstand på henholdsvis 3 og 10 meter. I tillegg ble det gjort målinger på 

fasade som vender mot miljøparken for fire nærliggende boliger. Dette ble gjort så godt det lot seg 

gjøre i henhold til veiledning M-2902. Måleutstyr er gitt i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Måleutstyr brukt 15. november og 28. oktober 2019 

Fabrikat Type Beskrivelse 

Fredag 15. november 

Norsonic 2 stk. 118 Enkanals lydanalysator 

Norsonic 1225/1206 Mikrofoner/forsterkere 

Norsonic 1251 Kalibrator 114 dB @ 1000 Hz 

Diverse div. Stativ, kabler, vindskjerm, lasermåler, etc. 

Torsdag 28. november 

Norsonic 118 Enkanals lydanalysator 

Norsonic 1225/1206 Mikrofon/forsterker 

 
2
 http://tema.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M290/M290.pdf 

http://tema.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M290/M290.pdf
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Norsonic 1251 Kalibrator 114 dB @ 1000 Hz 

Diverse div. Stativ, kabler, vindskjerm, lasermåler, etc. 

 

3.1.1 Revisjon 01  

Målingene ble gjennomført i driftstid tirsdag 1. september mellom kl.09.00-14.00. Målinger ble 

gjort i Miljøparken i nærheten av knusemaskinen ved en avstand på 20 meter. I tillegg ble det 

gjort målinger på fasade som vender mot miljøparken for fire nærliggende boliger. Dette ble gjort 

så godt det lot seg gjøre i henhold til veiledning M-290. Måleutstyr er gitt i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Måleutstyr brukt 1. september 2020 

Fabrikat Type Beskrivelse 

Norsonic 2 stk. 140 Enkanals lydanalysator 

Norsonic 1225/1206 Mikrofoner/forsterkere 

Norsonic 1251 Kalibrator 114 dB @ 1000 Hz 

Diverse div. Stativ, kabler, vindskjerm, lasermåler, etc. 

 

 

3.2 Målinger 

Figur 1 viser miljøparken med nærliggende boliger og målinger som gjennomført er markert i røde 

punkter. Målinger som ble gjennomført i nær knusemaskinen er gjort på stativ, mens målinger på 

omliggende boliger er gjennomført på veggfasade markert med røde linjer i figur 3-6.  

 

 

Figur 1. Oversikt over område med angitte målepunkter. 
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Tabellen under viser måleoppsett og værforhold. Det ble gjort nærmålinger av steinknuseren og 

siktemaskinen for å kunne brukes i beregningene.  
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Tabell 5. Målinger 

 

 

 

 

 

Adresse Nr. Temperatur Nedbør Vind/ret-

ning 

Mikrofonhøyde Kommentar 

Fredag 15. november 2019 (mellom kl. 09.00-14.00) 

Nes Miljøpark,  

Steinknuser 

 1 °C 0.3 mm 0.6 m/s 

fra nord 

1.6 meter Nærfelt, 

3 meter 

Nes Miljøpark, 

Siktemaskinen 

 1 °C 0.3 mm 0.6 m/s 

fra nord 

1.6 meter Nærfelt, 

10 meter 

Holslia 100 1 1 °C 0.3 mm 0.6 m/s 

fra nord 

3.8 meter  

Sorgenfrivegen 7 2 1 °C 0.3 mm 0.6 m/s 

fra nord 

1.5 meter  

Torsdag 28. november 2019 (mellom kl. 13.30-16.30) 

Blekstadvegen 107 3 - 0.4 °C 9.2 mm 0.0 m/s 

stille 

3.9 meter Nysnø 

Vesetalleen 20 4 - 0.4 °C 9.2 mm 0.0 m/s 

stille 

3.8 meter Nysnø 

Tirsdag 1. september 2020 (mellom kl. 09.00-14.00) 

Nes Miljøpark,  

Steinknuser 

 20 °C 0.0 mm 3.0 m/s 

fra sør 

1.6 meter Nærfelt, 

15 meter 

Holslia 100 1 20 °C 0.0 mm 3.0 m/s 

Fra sør 

2.1 meter Nærliggende 

støykilder de-

tektert 

Sorgenfrivegen 7 2 20 °C 0.0 mm 0.0 m/s 

stille 

2.0 meter  

Blekstadvegen 107 3 20 °C 0.0 mm 1.0 m/s 

stille 

2.2 meter Nærliggende 

støykilder de-

tektert 

Vesetalleen 20 4 - - - - - 
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Figur 2. Holslia 100 med målt fasade angitt i rødt. 

Mikrofon ble plassert på låvedør i 3.8 meters høyde. 

 

 

Figur 3. Sorgenfrivegen 7 med målt fasade angitt i rødt. Måling gjennomført 1. september er målt fasade 
angitt i gul. 

 

Mikrofon ble plassert på garasjebygg i 1.5 meters høyde. 

 

3.2.1 Revisjon 01 

Ved måling 1. september ble mikrofon plassert ved nærliggende småhus i 2 meters høyde da fa-

sade som tidligere ble målt var skjermet av en jordvoll. Den nye plasseringen er angitt i gult i Figur 

3. 
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Figur 4. Blekkstadvegen 107 med målt fasade angitt i rødt. 

Mikrofon ble plassert på husvegg i 3.9 meters høyde. 

 

 

 

Figur 5. Vestaleen 20 med målt fasade angitt i rødt. 

Mikrofon ble plassert på husvegg i 3.8 meters høyde. 

 

3.2.2 Revisjon 01 

Det ble ikke gjort målinger ved Vestaleen 20 1. september da det ikke var ønsket målinger denne 

dagen. Samtidig ville støy fra jordbruksmaskiner påvirke resultatene slik at det ville være vanskelig 

å skille ut støykildene i området. 
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4. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

4.1 Beregningsparametre 

Lydutbredelse for støy fra uttaksområdet er beregnet i henhold til Nordisk beregningsmetode for 

beregning av industristøy. For alle beregninger gjelder 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til motta-

ker. 

 

Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra fa-

sade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes (refleksjoner 

fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens refleksjoner tatt med, 

mens lydnivå på bygningsfasader er beregnet med 3. ordens refleksjoner.  

 

Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. Be-

regningene er utført med SoundPLAN v. 8.1. De viktigste inngangsparametere for beregningene er 

vist i Tabell 6. 

 

 

Tabell 6. Beregningsparametre 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Refleksjoner, fasadeberegninger 3. ordens  

Markabsorpsjon Generelt: Veier og andre harde overflater: 0 (reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger 1 dB 

Beregningshøyde støysonekart 4 m 

Kildehøyde 2 m 

Oppløsning, støysonekart 5 x 5 m 

Målestørrelse sonekart LpAeq12h 

Målestørrelse punktberegning LpAeq12h 
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4.2 Støykilder og driftstider 

Tabell 7 viser alle støykilder på området til Nes Miljøpark, gitt som driftstider/turer og lydeffekt-

nivå. De ulike områdene med plassering av støykilder er vist i Figur 6. Antall lastebiler med lass 

langs vei er et anslag etter samtale med Nes Miljøpark. 

 

Tabell 7. Støykilder hentet fra M-128 eller fra nærfeltsmålinger. 

Støykilder Område Driftstid* Lydeffektnivå LW (dB) 

Sikte** C (punktkilde) 07-19 (80 %) 117 

Gravemaskin 

(Løsmasse) 

C 07-19 (80 %) 
106 

Hjullaster (2 stk.) 

(Løsmasse) 

B 07-19 (80 %) 
106 

Steinknuser** C (punktkilde) 08-15.30 (80 %) 114 

Lastebiler Vei (35 lass per dag) 07-19 - 

Deponering*** 
A 2 timer pr. dag  

(mellom 07-19) 
108 

* Driftstid utenom lunsjtid på 30 min (11.45-12.15) og middag på 30 min (15.30-16.00) 

** Målt i Miljøparken 

*** I deponeringsfasen er det kun bulldoser med løsmasser som er i bruk. 

 

 

Figur 6. Angitt område med kilder fra Nes Miljøpark. 
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5. RESULTATER 

5.1 Måleresultater 

Tabell 8. Resultater av målte lydnivåer, med steinknusing ved Nes miljøpark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I tidligere rapport ble målinger fra 2019 gitt uten en korreksjonsfaktor iht. M-290. For å gjøre målte verdier 

sammenlignbare med krav iht. T-1442, så må målte verdier korrigeres med 6 dB for å få frittfeltsverdier. Det 

ble ikke gjort i hovedrapporten og er rettet opp i revisjon 01. 

 

Tabell 8 viser målte lydnivåer der høyest målte lydnivå er ved Holslia 100 som er 5 dB under krav. 

Disse lydnivåene ble målt ved drift av hele industriområdet, og ikke Nes Miljøpark alene. Det antas 

at hele industriområdet var i normal drift under målingene. 

 

5.1.1 Revisjon 01 

Målingene gjennomført våren 2020 er betydelig lavere enn målingene gjennomført på høsten 2019. 

Lavere lydnivå skyldes bedre værforhold, samtidig som at steinknuser var flyttet lenger nordvest 

på anleggsområdet. Målte verdier fra 2020 og beregnede verdier fra 2019 kan ikke sammenlignes 

direkte, da steinknusemaskinen har endret posisjon. Det er antas at drift fra hele industriområdet 

var kontinuerlig og normal under hele målingen. 

Adresse Nr. Målte nivåer 

høst 2019 (Lden)* 

Målte nivåer 

 vår 2020 (Lden) 

Holslia 100 1 45 36 

Sorgenfrivegen 7 2 41 35 

Blekstadvegen 107 3 37 33 

Vestalleen 20 4 35 - 
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5.2 Beregninger 

 

Figur 7. Støykart med beregningshøyde 4 meter. 

 

Figur 7 viser støysonekartet fra drift ved Nes Miljøpark alene. Her ser man at nærmeste hus ikke 

ligger i støysonen.  

 

Våren 2015 skrev Brekke & Strand (B&S) rapporten Esval Miljøpark – Beregning av støynivå ved 

nærliggende boliger. Tabell 9 sammenligner beregnede resultater gjennomført i 2015 (samlet støy 

fra hele industriområdet mot beregnede resultater i 2019 (kun Nes Miljøpark). 

Tabell 9. Sammenligning av beregnede lydnivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Det må bemerkes at det ikke er sikkert om lydnivåene er hentet fra samme fasade. 

 

Tabell 9 viser en sammenligning av beregnede lydnivåer der er høyest beregnede lydnivå i 2015 og 

2019 er ved Sorgenfrivegen 107 som er henholdsvis 7 og 13 dB under krav. 

6. VURDERINGER 

Målinger og beregninger viser at støy fra Nes Miljøpark (inkludert støy fra steinknuser) ikke over-

går grenseverdien satt i Forurensningsforskriften på Lden = 50 dB. Selv om det ble målt verdier opp 

mot grenseverdien, er det ikke dokumentert avvik som krever tiltak. 

 

Adresse Nr. Lden  

År 2015 (B&S)* 

Lden 

År 2019 (Nye beregninger) 

Holslia 100 1 35 34 

Sorgenfrivegen 7 2 43 37 

Blekstadvegen 107 3 41 36 

Vestalleen 20 4 34 32 
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Holslia 100, Sorgenfriveien 7 og Vestaleen 20 har høyest målte verdier. Disse ligger nærmest og 

befinner seg på samme side av Vorma som miljøparken.  

 

Fasaden målt ved Blekestadveien 107 er lengst unna miljøparken i luftlinje, så her har det mest 

sannsynlig blitt målt generell bakgrunnsstøy eller relativt lave nivåer fra industriområdet.  

 

Målte verdier gir høyere lydnivåer enn beregnede nivåer fra Nes Miljøpark alene. Dette kan skyldes 

at det på måletidspunktet var drift ved de andre virksomhetene ved industriområdet. Esval Miljø-

park og Romerike Biogassanlegg opererer i tillegg til Nes miljøpark på området i enden av Esvalve-

gen.  

 

Et godt sammenligningsgrunnlag vil være å se på beregnede verdier gjort ved en tidligere utred-

ning. I rapporten fra Brekke & Strand er det lagt til grunn støykilder fra alle næringer i området. I 

tillegg tok den med støy fra askesortering, noe Nes Miljøpark ikke gjør i dag, så med bakgrunn i 

tidligere rapport er det tydelig at lydnivået fra Nes Miljøpark er lavere i dag og at den nye steinknu-

semaskinen ikke vil ha særlig stor innvirkning på totale støynivået.  
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VEDLEGG A – STØYSONEKART 4 METER 

VEDLEGG B – STØYKART, HOLSLIA 100 

VEDLEGG C – STØYKART, SORGENFRIVEIEN 7 

VEDLEGG S – STØYKART, BLEKESTADVEGEN 107 

VEDLEGG E – STØYKART, VESTALEEN 20 



Vedlegg A - Støykart, 4m

30

31

40

41

34

40

48

36

35

35

36
36

3636

30
36

34

36

37

32

36

40

34

32

34

32
31

22
25

24

37

31

31

32

37

35

48

29
29

37

34

Dato: 06.01.2020
Oppdragsnummer: 1350037638

Målestokk 1:12000
0 50 100 200 300 400 500

m

Lden dB(A)

50 <= <60
60 <=  

Tegn og symboler
Kote

Vaskehall

Eksisterende bebyggelse

Veg

Egenskap
Refleksjoner:

Støysonekart

Punktberegninger

Refleksjonstap

Beregningshøyde

Oppløsning

Etasjehøyde

Støykilde

Beregningsår

Verdi
3

1

3

3 dB (bygninger)

4 meter

5 x 5 m

2,8 m

vei

2017
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Vedlegg C - Støykart, Sorgenfrivegen 7
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Vedlegg D - Støykart, Blekstadvegen 107
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Vedlegg D - Støykart, Vestaleen 20
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