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1 Sammendrag
Norconsult AS har på oppdrag fra Kroken Naturstein AS foretatt beregninger av industristøy i forbindelse
med planlagt fjelluttak i Kublikøllen i Drangedal kommune.
Det er lagt til grunn et «verste døgn» i hver fase/ driftsområde med høy aktivitet i fjelltaket og ugunstig
plassering av kilder. Planlagt drift vil ikke gi overskridelser på dagtid hverdager for omkringliggende
boliger/fritidsboliger med følgende unntak:
•
•

Drift utover bruddfronten slik den er illustrert for år 2035-40, vil kunne gi overskridelser for hytte 3.
Boreriggen bør skjermes.
Lasting av jernbanevogner vil kunne gi til dels store overskridelser for hytte 1 og 2. Lasteområdet
bør skjermes.

Med foreslått skjerming vil sannsynligvis ingen boliger/fritidsboliger være utsatt for overskridelser
Drift på kveld og i helger bør unngås, da dette vil medføre overskridelser.

Figur 1: Oversiktsplan som viser planområdet på kartet.
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2 Grenseverdier
Retningslinje T-1442
Støy ved boliger og fritidsboliger skal ikke overstige følgende grenseverdier for industristøy fra fjelltaket, gitt i
tabell 2 i T-1442:

For å visualisere støyutbredelse er det i T-1442 definert støysoner for gul og rød støysone. Nedre grense for
støysoner angitt i tabell 1 i T-1442:

Støy fra steinbrudd er forbundet med impulslyd. Støygrensene er derfor satt til Lden 50 dB på dagtid
hverdager og Lden 45 dB på kveld og lørdager (grensen for henholdsvis skarp gul sone og lys gul sone i
støysonekartene)
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3 Beregninger
Planlagt drift/prosess og maskinpark/kilder er oppgitt av oppdragsgiver.

3.1

Planlagt drift

Se illustrasjonsplanen i Figur 2 under. Uttaket starter i vest, ved BSM2, og skrider fram i pilenes retning. Det
vil si at bruddfronten i hovedsak beveger seg mot bebyggelse, og de fleste maskiner vil stå skjermet bak
bruddfronten med hensyn til fritidsboliger i øst. Boreriggen vil i hovedsak stå på toppen av bruddfronten og
vil tidvis være mer eksponert.
Arbeidstid vil hovedsakelig være hverdager kl 7-16, unntaksvis 7-19. Det vil ikke være aktuelt med arbeid
kveld og helg.
Arbeidet vil foregå som følger:
Fase 1 og 2. Hele feltet avskoges med skogsmaskin i løpet av ca 2 uker. Deretter renskes 10-20 % av
uttaksområdet for løsmasser som transporteres til deponi BSM2. Fase 1 og 2 er relativt kortvarige og vil
være relativt støysvake sammenlignet med Fase 3. Fase 1 og 2 inngår derfor ikke i beregningene.
Fase 3. Boreriggen står på toppen av bruddfronten og borer hull til salvene. 2 gravemaskiner står under
bruddet og sorterer og laster stein i dumpere som videre transporterer massene til lager like ved deponi
(BSM2).
Deler av massene transporteres til snuplass ved jernbanen nordøst for feltet, hvor massene lastes over i
jernbanevogner med hjullaster. Her vil deler av massene kunne være steinblokker som lastes forsiktig
(mindre støy), mens andre deler vil kunne være bulk som tippes i kontainere/jernbanevogner med hjullaster
(mer støy). I beregningene tas det høyde for det siste. Jernbanens kapasitet er 1000 tonn (maks 800 m3) om
gangen. Det anslås to leveranser i måneden på jernbanen. Én leveranse lastes i løpet av en arbeidsdag.
Hovedvekten av massene fra uttaket transporteres med lastebiler. Lastebilene går både østover mot Kroken
og vestover mot Ausland (se Figur 1) og videre ut på E18. Totalt uttak fra fjelltaket er estimert til 8-10 mill. m3
fast fjell. Fordelt på 50 år gir dette et snitt på 200.000 m3 per år – estimert opp mot 500.000 m3 i et travelt år.
En lastebil tar i snitt 20 m3. Det gir 25.000 lastebiler per år (de skal frem og tilbake, men fordeles i hver sin
retning), eller 70 lastebiler per dag. 70 lastebiler per dag (07-19) tilsvarer en normaltrafikkert vei med ÅDT
100-150 (00-24). Dette medfører ingen konflikt med støykrav langs vei. Mertrafikkstøy langs vei vurderes
ikke videre.
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Figur 2: Utsnitt fra illustrasjonsplan (Landskapsarkitekt John Lie)
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3.2

Kilder

Følgende maskinpark er opplyst av oppdragsgiver og legges til grunn for beregningene:
Effektiv driftstid

Fase

Beskrivelse
av fasen

Fase 1 Avskoging

Type maskin/
støykilde

Antall

Dag (%)
(07-19)

Dag (min)
(07-19)

Skogsmaskin

Lydeffektnivå
LwA (dB)
-

Varighet Kommentar
2 uker

1

Gravemaskin 50t
Fase 2 Fjellrensk
1

Boring/
sprenging2/
Fase 3
håndtering
av masser

Dumper Volvo
A40
Borerigg Tamrock
ranger

1

100 %

720

103

Avskoging med skogsmaskin på hele feltet
(såkalt sluttavvirkningsprosess)
10-20% av uttaksområdet av gangen.

Få uker

1

100 %

720

108

1

100 %

720

122

50 år

Gravemaskin 50t
stein

2

30 %

216

114

50 år

Gravemaskin 50t
stein

2

70 %

504

114

50 år

Gravemaskin 25t
stein

2

100 %

720

114

50 år

Dumper Volvo
A40 Transport

1

100 %

720

108

50 år

Dumper Volvo
A40 Tipp3

2

5%

36

124

50 år

Hjullaster

1

100

720

114

50 år

Transport fra feltet - deponeres på deponi
BSM2 i vest.
1-2 uker per måned, innleid rigg. Plassert
på toppen av fronten.
Gravemaskin 50t rippertann - vipper ute
større blokker (noe mindre støy konservativt anslag)
Gravemaskin 50t med skuffe - Sortering av
mindre håndstein i hauger
Gravemaskin 25t med klype - sortering av
stein (noe mindre støy - konservativt
anslag)
Transport fra bruddfront til lager (ved
BSM2 deponi), og fra lager til snuplass ved
jernbanen.
Tipp av stein ved deponi/lager og snuplass
ved jernbane.
Lasting av tog.

Pigging på pallen (sletting av underlag) og
pigging av blokker
Tidvis mobilt knuseverk - 2 uker, 2gg i året.
Mobilt knuseverk
1
100 %
720
121
50 år
Går ikke samtidig med boring4.
1
Fase 1 og 2 vil ikke være dimensjonerende faser og har relativt kort varighet, og inngår derfor ikke i beregningene.
2 Selve sprengingen inngår ikke i beregningene pga kort varighet.
3 Tipp 30s hvert 10 min = 36min i løpet av 12 timer.
4 Boreriggen er dominerende pga plassering, og går ikke samtidig med knuseverk, derfor er ikke knuseverk tatt med i beregningene.
Pigging

1

20 %

144

122

50 år

Det er lagt til grunn «verste dag» med høy aktivitet i fjelltaket, og ugunstig plassering av spesielt boreriggen.
Se vedlagt støysonekart og forstørr digitalt for å se detaljert plassering av kilder. Det er beregnet for følgende
situasjoner:
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Tegningsnummer Situasjon

Beregningsparameter

X01

Startposisjon – år 2022. Uten lasting på jernbane.

Lden, 4 mot

X02

Estimert bruddfront år 2035-40. Uten lasting på jernbane.

Lden, 4 mot

X03
X04
X05
X06

Estimert bruddfront år 2050-60. Kilder plassert sørvest på
bruddfronten. Uten lasting på jernbane.
Estimert bruddfront år 2050-60. Kilder plassert nordøst på
bruddfronten. Uten lasting på jernbane.
Estimert bruddfront år 2050-60. Kilder plassert nordøst på
bruddfronten. Med lasting på jernbane.
Estimert bruddfront år 2050-60. Kilder plassert nordøst på
bruddfronten. Med lasting på jernbane, skjermet alternativ.

Lden, 4 mot
Lden, 4 mot
Lden, 4 mot
Lden, 4 mot

Merk at grenseverdien for dagtid hverdager går ved skarp gul støysone. Lys gul gjelder for kveldstid 19-23
og lørdager – dersom dette blir aktuell driftstid.

3.3

Resultater

Støynivå er beregnet etter nordisk beregningsmetode for industristøy med programmet Cadna A.
Det er identifisert 4 fritidsboliger i nærheten av fjelltaket (se Figur 2). I tillegg ligger det en hytte i nordenden
av Steinsvann. Denne skal brukes i forbindelse med driften, og er ikke vurdert. På støysonekartene (se
vedlegg) vises også en klynge boliger/fritidsboliger lengst nord på kartet. Disse er vurdert.
•

Basert på verste døgn, med drift på dagtid 07-19, ugunstig plassering av borerigg, men uten lasting på
tog, vil sannsynligvis alle fritidsboliger ligge under grenseverdien for industristøy frem til bruddfronten når
ut slik som illustrert for år 2035-40.

•

Videre fremdrift fra bruddfronten slik den er illustrert for år 2035-40, vil tidvis gi overskridelser for hytte 3.
Hytte 2 ligger akkurat i grenseland ved arbeid nordøst på denne bruddfronten.
Tiltak: For å unngå overskridelser må det skjermes på samme måte som beskrevet for tiltaket
under; Skjermen eller vollen må dekke siktelinjen fra boreriggen til hytte 3. Skjermhøyden må være
ca 2m over toppen av borehullet. I skrående terreng kan skjermen bli nokså høy. Avstand fra
borehullet til skjerm skal være maks 50m.
Med foreslåtte tiltak vil alle fritidsboliger ligge under grenseverdien for støy fra bruddet.

•

Lasting med bulk på tog vil gi relativt store overskridelser for hytte 1 og 2.
Tiltak: Det bør vurderes skjermingstiltak for denne aktiviteten. Dersom toget kan flyttes underveis i
lastingen, trenger ikke skjermen bli så lang ved at det skjermes kun for selve «lasteområdet». Det
er her foreslått en skjerm med lengde på 25 m. Skjermhøyden må nå opp til topp skuffe når
hjullasteren tipper massene i jernbanevognen/containeren, anslagsvis 1,5m over
jernbanevognen/containeren som lastes. Skjermen må plasseres slik at hjullasteren er skjermet
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både når den fyller og tømmer lasteskuffen. Avhengig av plassering av mellomdeponi fra dumper til
hjullaster, kan det være behov for separat skjerming av mellomdeponi. Skjermen må dekke
siktelinjene fra støykildene (mellomdeponi og «lasteområde») til hytte 1 og 2.
Skjermen må være tett – også mot bakken – og ha en flatevekt på minimum 15 kg/m2. Alternativer
til skjerm kan være en voll, eller mer plassbesparende: en rekke med containere. Eventuelle
luftspalter mellom containerne tettes med løsmasser eller byggemateriell.
Med foreslåtte tiltak vil alle fritidsboliger ligge under grenseverdien for støy fra lasting av tog (hytte
1 og 2 ligger på grensen med fasadenivå 50-51 dB).
•

Arbeid på kveld og i helger vil kunne gi overskridelser generelt, og bør unngås.

4 Referanser
[1] T-1442 – Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging – 2021
[2] M-128 – Veileder til retningslinje T-1442 – Miljødirektoratet, 2014

5 Vedlegg
Tegningsnummer Situasjon

Beregningsparameter

X01

Startposisjon – år 2022. Uten lasting på jernbane.

Lden, 4 mot

X02

Estimert bruddfront år 2035-40. Uten lasting på jernbane.

Lden, 4 mot

X03
X04
X05
X06

Estimert bruddfront år 2050-60. Kilder plassert sørvest på
bruddfronten. Uten lasting på jernbane.
Estimert bruddfront år 2050-60. Kilder plassert nordøst på
bruddfronten. Uten lasting på jernbane.
Estimert bruddfront år 2050-60. Kilder plassert nordøst på
bruddfronten. Med lasting på jernbane.
Estimert bruddfront år 2050-60. Kilder plassert nordøst på
bruddfronten. Med lasting på jernbane, skjermet lasteområde.

Lden, 4 mot
Lden, 4 mot
Lden, 4 mot
Lden, 4 mot

Merk at grenseverdien for dagtid hverdager går ved skarp gul støysone. Lys gul gjelder for kveldstid 19-23
og lørdager – dersom dette blir aktuell driftstid.
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Startfront

Kilder
Bruddfront
Sidespor for lasting av tog
Grense for konsesjonsområde

Tegnforklaring

Point Source
Line Source
Building
Barrier
Contour Line

Støynivå

dB
> 45 dB
> 50 dB
> 55 dB
> 60 dB

Kublikøllen fjelltak

Startposisjon – år 2022.
Uten lasting på jernbane.

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Kontrollert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag

Kroken Naturstein AS
15.12.21
52109824
HANHOP
AANSKO
1:4988 (A3)
X01
Ukjent

Bruddfront år 2035-40

Kilder
Bruddfront
Sidespor for lasting av tog
Grense for konsesjonsområde

Tegnforklaring

Point Source
Line Source
Building
Barrier
Ground Absorption
Contour Line
Building Evaluation

Støynivå

dB
> 45 dB
> 50 dB
> 55 dB
> 60 dB

Kublikøllen fjelltak

Estimert bruddfront år 2035-40.
Uten lasting på jernbane.

Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Kontrollert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag

Kroken Naturstein AS
15.12.21
52109824
HANHOP
AANSKO
1:4988 (A3)
X02
Ukjent

Bruddfront år 2050-2060

Kilder
Bruddfront
Sidespor for lasting av tog
Grense for konsesjonsområde

Tegnforklaring

Point Source
Line Source
Building
Barrier
Ground Absorption
Contour Line
Building Evaluation

Støynivå

dB
> 45 dB
> 50 dB
> 55 dB
> 60 dB

Kublikøllen fjelltak

Estimert bruddfront år 2050-60.
Kilder plassert sørvest på bruddfronten.
Uten lasting på jernbane.
Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Kontrollert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag

Kroken Naturstein AS
15.12.21
52109824
HANHOP
AANSKO
1:4988 (A3)
X03
Ukjent

Bruddfront år 2050-2060

Kilder
Bruddfront
Sidespor for lasting av tog
Grense for konsesjonsområde

Tegnforklaring

Point Source
Line Source
Building
Barrier
Ground Absorption
Contour Line
Building Evaluation

Støynivå

dB
> 45 dB
> 50 dB
> 55 dB
> 60 dB

Kublikøllen fjelltak

Estimert bruddfront år 2050-60.
Kilder plassert nordøst på bruddfronten.
Uten lasting på jernbane.
Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Kontrollert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag

Kroken Naturstein AS
15.12.21
52109824
HANHOP
AANSKO
1:4988 (A3)
X04
Ukjent

Bruddfront år 2050-2060

Kilder
Bruddfront
Sidespor for lasting av tog
Grense for konsesjonsområde

Tegnforklaring

Point Source
Line Source
Building
Barrier
Ground Absorption
Contour Line
Building Evaluation

Støynivå

dB
> 45 dB
> 50 dB
> 55 dB
> 60 dB

Kublikøllen fjelltak

Estimert bruddfront år 2050-60.
Kilder plassert nordøst på bruddfronten.
Med lasting på jernbane.
Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Kontrollert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag

Kroken Naturstein AS
15.12.21
52109824
HANHOP
AANSKO
1:4988 (A3)
X05
Ukjent

Bruddfront år 2050-2060

Kilder
Bruddfront
Sidespor for lasting av tog
Grense for konsesjonsområde

Tegnforklaring

Point Source
Line Source
Building
Barrier
Ground Absorption
Contour Line
Building Evaluation

Støynivå

dB
> 45 dB
> 50 dB
> 55 dB
> 60 dB

Kublikøllen fjelltak
Estimert bruddfront år 2050-60.
Kilder plassert nordøst på bruddfronten.
Med lasting på jernbane,
skjermet lasteområde.
Beregningsoppløsning: 10 x 10 m
Støynivå Lden [dB] 4.0 m.o.t.
Høyeste fasadenivå Lden [dB]

Produsert for
Tegningsdato
Prosjektnummer
Produsert av
Kontrollert av
Målestokk
Tegningsnummer
Dato geometrigrunnlag

Kroken Naturstein AS
15.12.21
52109824
HANHOP
AANSKO
1:4988 (A3)
X06
Ukjent

