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Sammendrag:   
Det er utført beregninger av støy til omgivelsene for ulike driftsfaser av aktiviteten ved Murtnes 
masseuttak. Beregningene er gjennomført ved bruk av datasimuleringer i detaljert digital 
terrengmodell.       

Beregningene av støy til friluftsområder omkring anlegget presenteres som støykart. Støykartene 
viser støysonenes utstrekning omkring støykildene. Støynivået fra masseuttaket er varierende 
avhengig av aktivitet. Avstanden fra masseuttak til konturlinjen av støysone Lden = 40 dB varierer fra 
ca 250 m for situasjon med massehåndtering og transport til ca 700 m for situasjon med sterkt 
støyende arbeider med boring i fjell. 

Beregningene viser et støynivå hos de nærmeste naboene som ligger lavere enn de anbefalte 
grenseverdiene i retningslinje T-1442. Dette gjelder også for de mest støyende aktivitetene med 
drift av knuseverk og boring i fjell.  

Det anbefales at knuseverket settes opp for å oppnå en best mulig skjerming av det omliggende 
terrenget. Det vil også være mulig å legge opp sprengmasser og produserte masser for ytterligere 
skjerming. Effekten av slike lokale skjermingstiltak er ikke vurdert i denne rapporten. 
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1 Bakgrunn  
Brekke og Strand akustikk AS er engasjert av Morten Rasmussen via landskapsarkitekt Hanne Karin 
Tollan for å gjøre en støyvurdering av Murtnes masseuttak.  

Dette dokumentet (revisjon 2) presenterer resultater fra støyberegninger som er gjennomført ved 
bruk av digital 3d-datamodell med detaljert terrenginformasjon. Tidligere utgave (revisjon 1), viste 
beregningsresultater basert på forenklede prinsipper.  

2 Underlagsdokumentasjon 
• Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan (L. HKT): Forslag til planprogram – Reguleringsplan 

med konsekvensutredning for Murtnes masseuttak gnr 126 bnr 1 Rakkestad kommune 4. aug 
2014 

• L. HKT: Driftsplan for Murtnes masseuttak gnr 126 bnr 1 Rakkestad kommune 22. des 2014 
• Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Turid Rikheim: Vurdering av konsekvenser for 

friluftsliv, - Reguleringsplan for Murtnes Masseuttak, November 2014. 
• L. HKT: Arbeidsnotat Murtnes masseuttak Forslagsstillers kommentarer til innkomne 

merknader 10.11.2014 
• Arealplanlegger Espen Glosli: Digital kartgrunnlag fra Rakkestad kommune 11.08.2016 

3 Situasjonsbeskrivelse 

 
Figur 1 - Flyfoto med de to nærmeste gårdene. Driftsbygningen på Murtnesødegård skjermer boligen i noen grad mot 
støy fra deler av masseuttaket. 

Ca 300m 

Ca 200m 

Murtnes  

Murtnesødegård 

Masseuttak 
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4 Grenseverdier 
Det henvises i administrativt vedtak fra Rakkestad kommune at: 

Virksomheten i området skal ikke medføre støynivåer på omkringliggende boliger eller andre 
støyømfintlige områder over de grenseverdier som til enhver tid er fastsatt av miljøvernmyndighetene 
og MD sin retningslinje T-1442. 

4.1 Retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442 

4.1.1 Generelt 
Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til 
grunn for vurdering av støy fra industri. 

4.1.2 Benevnelser for lydnivå og støysoner 
Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra 

tillegg på kveld/natt. 

Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23. 
Lnight A-veiet ekvivalent lydnivå for natt (night) med 10 dB ekstra tillegg, kl 23-07. 

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer. 

L5AF Det A-veide nivå målt med tidskonstant “Fast” på 125 ms som overskrides av 5 % av 
hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode - dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til 
antall hendelser. 

I forbindelse med støy fra steinbruddet er grenseverdier for støysoneinndeling gitt i Tabell 1. 
Tabell 1 Utdrag fra T-1442 tabell 1. Kriterier for soneinndeling, angitt som frittfeltverdier. 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 
søn/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden 
kl. 23-07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs 
støynivå, lørdager 
og 
søn/helligdager 

Utendørs 
støynivå i 
nattperioden 
kl. 23-07 

Øvrig 
industri 

Uten 
impulslyd: 
Lden 55 dB 

Levening 50 dB  

Med 
impulslyd:  
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 

45 Lnight, 60 
L5AF 

Uten 
impulslyd: 
Lden 65 dB 

Levening 60 dB  

Med 
impulslyd:  
60 Lden 

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 

L5AF 80 dB 

Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold. 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 

Rød sone er et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksmål, og etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse bør unngås. 



Murtnes masseuttak, Rakkestad 
Støyvurdering 

 

 

Rapportnr: AKU -01  Revisjon: 2 26.08.2016  Side: 5 av 12 

 

4.1.3 Friluftsområder 
Rekreasjonsområder og friluftsområder er særlig behandlet i T-1442 gjeldende støy. I T-1442 står det 
(punkt 2.3): 

Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full 
verdi. Hvilke lydnivåer som oppleves som sjenerende, avhenger av hvilken type område man befinner 
seg i, og hvilken bruk av området som er ønskelig. 

Tabell 2 i T-1442 anbefaler følgende grenseverdier for ulike typer friområder, frilufts- og 
rekreasjonsområder og stille områder: 
Tabell 2 - Utdrag fra retningslinje T-1442, tabell 2 

Områdekategori Anbefalt støygrense, ekvivalent 
støynivå 

Anbefalt støygrense, 
maksimalnivå 

Stille områder, nærfriluftsområder 
og bymark utenfor by/tettsted, Lden 40 dB 

Motorsport: LAFmax 60 dB 

Skytebaner: LAImax 60 dB 

Driftstidsbegrensninger bør 
benyttes 

4.2 Forurensingsforskriftens §30.7 
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller 
beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 

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

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

Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den 
strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 
hendelser pr. time. 

LAFmax , er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med Fast 
respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07. 

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-1442 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 anleggsvirksomhet og 
fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at virksomheten 
har startet opp. 

§ 30-8. Støy fra sprengninger 
Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i tidsrommet 
mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne sted. 
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4.2.1 Aktuelle grenseverdier 
Forurensingsforskriften og T-1442:2012 har i praksis likelydende grenseverdier for støynivå utenfor 
bygninger og tilhørende uteoppholdsarealer. 

Det oppgis at aktiviteten på steinbruddet vil være begrenset til dagtid, 07-19. Vi anser at støyen fra 
anlegget ikke har impulslyder av typen «highly impulsive sound». Følgelig er det grenseverdien Lden = 
55 dB som må innfris for at støygrensene etter retningslinjen skal være tilfredsstilt på dagtid. 

For friluftsområder anbefaler retningslinje T-1442 at støy ikke bør overstige dag-kveld-natt lydnivå 
Lden 40 dB.  

5 Støykilder, drift og uttaksvolum 
Aktuelle støykilder vil være: gravemaskin, hjullaster, knuseverk, borerigg og lastebil. 

5.1 Støykildedata 
Følgende utstyr med angitt lydeffektnivå benyttes i uttaket i dag:  

• Gravemaskin LwA = 108 dB  
• Hjullaster, LwA = 107 dB  
• Knuseverk LwA = 111 dB 
• Borerigg LwA = 113 dB 

5.2 Driftstid 
Driftstider er dagtid mandag til fredag fra kl 07:00 – 19:00. 

Det opplyses at mobilt knuseverk vil være i drift i kortere perioder av 2-3 uker rundt 2-3 ganger i året. 
Knuseverk vil være i drift på ukedager og ikke helg-/ helligdager. 

Borerigg benyttes en gang i året og går da ca 14 dager i ukedagene. 

Perioder for sprenging, pukking og sikting er maks 3 uker pr gang - to ganger i året. Av hensyn til 
naturmangfold/fugleliv, tillates ikke sprengning eller knusing i perioden 01.05. – 15.06. 

5.3 Uttaksvolum 
Totalt uttaksvolum antas å være ca 150 000 m3 massivt fjell, som stilsvarer ca 220 000 m3 / 350 000 
tonn knust masse. Årlig uttaksvolum er økende og ligger i dag på ca 15 000 – 20 000 tonn. 

Med årlig uttaksvolum på omtrent tilsvarende dagens drift, gir planlagt utvidelse grunnlag for drift i 
ca 20 år. 

5.4 Transport 
Med en lastebil eller traktorlasskapasitet på ca 10 m3 vil det totalt fraktes ca. 1.100 lass med masse 
pr år. Fordelt på 225 arbeidsdager gir dette ca. 5 lass/dag, dvs et lass omtrent hver andre time pr. 
arbeidsdag.  
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5.5 Etappevis utvinning  
Uttaket er planlagt i tre etapper, hvor etappe 1 er eksisterende uttaksområde med et mindre 
restvolum, se Figur 2. Etappe 1 vil fungere som driftsområde i hele uttaksperioden. Mobilt knuseverk 
skal plasseres inne i selve bruddet for best mulig støyskjerming mot omgivelsene og kortest mulig vei 
for forflytning av utsprengt masse. Bruddet drives ned til kote C+ 121 mot uttaksgrense i vest og 
C+122 mot øst for å sikre avrenning. 

5.6 Nærmeste naboer og avstander 
Nærmeste nabo, foruten kildeeier, er Murtnesødegård som ligger ca 300 m fra masseuttaket, se 
Figur 1. Ut over dette er det et hytteområde i ca 2,5 – 3 km avstand omkring Rørvann samt lysløype i 
tilsvarende avstand. 

 
Figur 2 - Planlagte driftsetapper. 
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6 Beregninger 

6.1 Beregningsmetode og beregningsprogram 
Støyberegningene gjøres med Nordisk beregningsmetode for industristøy ved bruk av 
støyberegningsprogram SoundPlan v7.3.  Beregningsprogrammet tar utgangspunkt i en digital 3d-
modell med detaljert informasjon om terreng og bygninger. Alle beregningene er gjort med 
utgangspunkt i eksisterende terreng som er modifisert for å tilsvare fremtidig terreng i tråd med den 
etappevise utvidelsen. Beregningsmetoden simulerer svak medvind i alle retninger.  
Beregningshøyde er 2 m over terreng.  

Resultatene fra beregningene er vist som A-veiet ekvivalent dag-kveld-natt lydnivå i mottakerpunkt 
ved de nærmeste boligene og som støysonekart. Støysonekartene viser støysonenes utbredelse med 
fargeskala ned til Lden = 40 dB, for å sammenligne mot støygrenseverdi til friluftsområder. 

 
Figur 3 – Vy fra sydvest i beregningsprogrammet. Bilden viser terrenget for etappe 1. 

6.2 Beregningssituasjoner 
Støyende aktivitet er i hovedsak knyttet til håndtering av masser og transport. Denne typen aktivitet 
kan ansees å representere en slags «grunnstøy»-situasjon. 

Mest støy vil være de dagene med boring eller knuseverk i drift. Knuseverket vil stå lavt i terrenget i 
nærheten av utsprengte og produserte masser. Skjermingseffekten av fra slike opparbeidede voller 
er ikke inkludert i beregningene.  

Borerigg er den lydkilden som vil stå høyest i terrenget, med tilnærmet uskjermet støyutbredelse.  

Det er gjort beregninger av totalt 3 situasjoner, med ulike støyende aktiviteter: 

• Massehåndtering og transport av masser. Aktivitet kl. 07 – 19  
• Sterkt støyende aktivitet 1: Knuseverk (kl. 07 – 19) 
• Sterkt støyende aktivitet 2: Boring (kl. 07 – 19) 
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7 Beregningsresultater 

7.1 Resultater – Støy fra massehåndtering og transport 
Beregnet støynivå for aktiviteter med massehåndtering med bruk av gravemaskin og hjullaster er vist 
i Figur 4. Det vises beregninger for alle de 3 driftsetappene.   

Som det fremgår av støykartene i figur 3 er støynivået ved denne aktiviteten beregnet å ligge lavere 
enn Lden 55 dB i avstander omkring 120 m til 140 m fra masseuttaket. Grunnet skjermingseffekt av 
fjellet i øst er støyutbredelsen noe kortere i denne retning. Nedre konturlinje for støysone Lden 40 dB 
ligger i ca 500 m avstand.  

Beregnet støynivå ved fasade til de nærmeste boligene er lavere enn Lden 55 dB. 

 

  

Figur 4 – Beregnet dag-kveld-natt støynivå for situasjon med massehåndtering og transport («grunnstøy»)  

Lden = 41 dB ved fasade 
Murtnesødegård 

Lden = 41 dB ved 
fasade Murtnes gård 

Etappe 1  

Etappe 2  Etappe 3 

Lden 44 dB 

Lden 43 dB 

Lden 44 dB 

Lden 43 dB 
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7.2 Resultater – Støy fra sterkt støyende arbeider med knuseverk 
Drift av knuseverk er eksempel på en sterkt støyende aktivitet. Figur 5 viser beregnet støynivå ved 
kontinuerlig drift av knuseverk (100% kl. 07-19) samtidig med aktivitetene som beskrevet i 
«grunnstøy»-situasjonene i forrige kapittel. 

Beregningene viser at drift av kun knuseverk gir en mindre utvidelse av støysonenes utbredelse og 
beregnet støynivå ved fasade til de nærmeste boligene er lavere enn Lden 55 dB. 

 

  
Figur 5 – Beregnet støyutbredelse for dag-kveld-natt lydnivå på dager med kontinuerlig drift av knuseverk  

 

Lden = 46 dB ved fasade 
Murtnesødegård 

Lden = 48 dB ved 
fasade Murtnes gård 
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Lden 49 dB 

Lden 48 dB 

Lden 48 dB 

Lden 47 dB 
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7.3 Resultater – Støy fra sterkt støyende arbeider med boring i fjell 
Boring i fjell er ytterliggere eksempel på sterkt støyende aktivitet. Denne aktiviteten vil foregå på 
eksiterende terreng (på fjellet), som gir en tilnærmet uskjermet støyutbredelse, se Figur 6. 
Beregningene viser en tilnærmet sirkulær utbredelsform med nedre konturlinje for støysone Lden = 55 
dB ved avstand ca 200 m fra borerigg og med støysone Lden = 40 dB ved avstand ca 700 m. 

  

  

   

  
Figur 6 – Beregnet støyutbredelse for dag-kveld-natt lydnivå på dager med boring i fjell 
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7.4 Resultater – Støy fra transport 
Mesteparten av tiden med aktivitet i masseuttaket er lasting og transport. I beregningene som vises 
nedenfor er det lagt til grunn en passering av tungtransport hver andre time dag (se Figur 7). 
Beregningene viser at støy fra lastebilpasseringer vil gi neglisjerbare bidrag til det resulterende 
ekvivalente dag-kveld-natt lydnivået, Lden.   

   
Figur 7 – Beregnet støyutbredelse fra massetransport. Beregnet etter «Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy 
1996» 

8 Konklusjon 
Støyen fra masseuttaket vil variere med aktiviteten.  

Beregningene viser at det vil være mulig å drive masseuttaket uten å overskride anbefalt grenseverdi 
etter retningslinje T-1442 ved de nærmeste boligene (Lden = 55 dB). Dette gjelder også dager med 
sterkt støyende aktiviteter som drift av knuseverk og boring i fjell. 

For friluftsområdene anbefaler retningslinje T-1442 en grenseverdi for ekvivalent dag-kveld-natt 
lydnivå Lden = 40 dB. I situasjonen med massehåndtering og transport viser beregningene at grensen 
for støynivå Lden = 40 dB ligger i avstand ca 250 m fra masseuttaket. For situasjon med boring i fjell er 
denne avstanden ca 700 m. For områdene mot øst er det lavere støynivåer grunnet fjellet som virker 
som støyskjerm. Boringen og knuseverk vil være i drift i begrensede tidsperioder per år. 

Det anbefales at knuseverket settes opp for en best mulig skjermet plassering.  Det vil også være 
mulig å legge opp sprengmasser og produserte masser for ytterligere skjerming. Effekten av slike 
lokale skjermingstiltak er ikke vurdert i denne rapporten.  

 

Lavere enn Lden 55 dB fra 
transport ved Murtnes-
ødegård 

Murtnes 
masseuttak 
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