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FORORD
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for at Etne Sand & Pukk AS kan
utvide eksisterende uttaksområde på Austrheim slik at det kan tas ut mer masser.
Planen/tiltaket krever konsekvensutredning.
Som en del av konsekvensutredningen inngår beregning og vurdering av støy, samt måling
av støvnedfall. Denne rapporten dokumenterer forholdene.
Jarle Skjold har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Denne rapporten, med tilhørende
arbeider tilknyttet støy og støv, er utarbeidet av Sturle Stenerud. Ilja Eriksen har bistått med
siste revisjon av rapporten.

Bergen, 03.11.2016

Sturle Stenerud/Ilja Eriksen
Utreder, støy og støv
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Janani Mylvaganam
Kvalitetssikrer
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1

INNLEDNING

Etne Sand & Pukk ble etablert i 1955, og har sidan det levert byggeråstoff til ulike
næringsområder som betongindustri, asfaltindustri, mørtelproduksjon, byggeprosjekter og
entreprenørbransjen.
Eksisterende uttaksområde ligger på Austrheim, ca. 3 kilometer øst for Etne sentrum.
Produksjonsanlegget til Etne Sand og Pukk ligger på Tongane industriområde i Etne
sentrum. Figur 1-1 gir en oversikt.

Figur 1-1: Plassering av uttaksområde og produksjonsanlegg tilhørende Etne Sand & Pukk.

Etter dagens godkjenning har Etne Sand og Pukk nok masser til å kunne drive i 6-8 år til.
Med utvidet uttak vil driften kunne forlenges med ca. 10-15 år.
Det presiseres at reguleringsplan med konsekvensutredning gjelder uttaksområdet.
Produksjonsanlegget inngår ikke. For eksisterende anlegg som her gjelder
Forurensningsforskriften. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442/2012, kommer til anvendelse f.eks. ved etablering av ny støyende virksomhet, eller ved
reguleringsplanprosess for eksisterende virksomhet. Grenseverdiene i
Forurensningsforskriften er omforent med grenseverdiene i T-1442. Se kap. 2 for detaljer.
Beregninger, målinger og vurderinger er gjort for uttaksområdet og produksjonsområdet.
Hensikten er å dokumentere forholdene mht. støy og støv. Dette danner grunnlag for
vurdering av behov for støyreduserende tiltak. Det må sikres tilfredsstillende forhold for
eksisterende støyfølsom bebyggelse.
Planområdet fremgår av Figur 1-2. Eksisterende uttaksområde består av to massetak som
ligger inntil hverandre; Etne Sand og Pukk AS tar ut masser på Austrheim, gnr./bnr. 37/8/1
og 36/1, Åsbø Sandrift AS tar ut masser på Sørheim, på gnr./bnr. 36/10 og 36/5.
Planforslaget innebærer at de to massetakene kan utvides mot nord. Nærmeste naboer i
nord er markert med grønne rektangler i figuren.

Etne Sand & Pukk AS

Asplan Viak AS

Figur 1-2: Foreslått plangrense med utvidet uttaksområde mot nord.

På industriområdet på Tongane er det flere aktører som bidrar til en sammensatt situasjon
mht. støy og støv. I nærområdet til produksjonsanlegget tilknyttet Etne sand & pukk finnes
blant annet Aasbø sanddrift sitt produksjonsanlegg, sveiseverksted, Etne betong, NCC,
entreprenør med anleggsmaskiner, etc.
Støyberegningene som er presentert i denne rapporten omfatter Etne Sand og Pukk og
Åsebø Sanddrift sin virksomhet. Støyende aktivitet tilknyttet øvrige aktører/bedrifter er ikke
inkludert. Støyberegningene kan dermed benyttes for å vurdere støybidrag fra Etne Sand og
Pukk og Åsebø Sanddrift direkte opp mot grenseverdiene i Forurensningsforskriften.
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2

REGELVERK

2.1

Forurensningsforskriften

FOR 2004-06-01-931: Forskrift om begrensning av forurensning, angir grenseverdiene for
avgitt støy og støv fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.

2.1.1

Støy

Grenseverdiene er gjengitt i Tabell 2-1 og gjelder utendørs ved eksisterende støyfølsom
bebyggelse. Støygrensene gjelder ikke for støyfølsom bebyggelse som blir etablert etter at
virksomheten har startet opp.
Tabell 2-1: Grenseverdier for bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager. Grenseverdier angitt som frittfeltsverdi ved
mest støyutsatte fasade.
Mandag fredag

Kveld mandag fredag

Lørdag

Søn/helligdager

Natt (kl. 23 – 07)

Natt (kl. 23 – 07)

LDEN 55 dB

Levening 50 dB

LDEN 50 dB

LDEN 45 dB

Lnight 45 dB

LAFmax 60 dB

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støygrensene gjelder ikke for
bebyggelse som blir etablert etter at virksomheten har startet opp.
I Forurensningsforskriften er LDEN definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd
er grensen 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen ovenfor. Den
strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn
10 hendelser pr. time.

2.1.2

Støv

Forurensningsforskriften § 30-5, utslipp av støv:
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel
målt ved nærmeste nabo, eller nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.
Forurensningsforskriften § 30-9, måling og beregning av utslipp:
Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre
støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.

2.2

T-1442/2012

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442/2012, legges til grunn ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan- og
bygningsloven. Retningslinjen kommer til anvendelse f.eks. ved etablering av ny støyende
virksomhet, samt ved reguleringsplanprosess for eksisterende virksomhet. Retningslinjen er
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veiledende og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for
innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen.
T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer)


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



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

Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold.
Anvendelse av retningslinjen T-1442/2012:
Grenseverdier for inndeling av støysonene fra aktivitet tilknyttet masseuttak er vist i Tabell
2-2. Iht. støyretningslinjen skal boliger og annen støyfølsom bebyggelse ikke ha støynivåer
som overstiger nedre grense for gul sone. Utdypninger:



Grenseverdiene for ekvivalentnivå fra masseuttak gjelder døgnmiddelverdier (verste
døgn).
Grenseverdien med impulslyd kommer til anvendelse når denne typen lyd opptrer
med gjennomsnitt mer enn 10 ganger pr. time. 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-1442/2012 kap. 6. Pigging er typisk en slik
aktivitet.

Soneinndeling uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av støykarakteristikken til de ulike
kildene og aktivitetene som foregår ved Etne sand & pukk. Soneinndeling uten impulslyd er
lagt til grunn for både uttaksområdet og produksjonsområdet.
Tabell 2-2: Kriterier for soneinndeling for støy fra øvrig industri (uten helkontinuerlig drift).
Støysone
Gul sone
Støykilde

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søndager/helligdager

Uten
impulslyd:

Uten impulslyd:

LDEN 55 dB1
Øvrig
industri

LDEN 50 dB
Levening 45 dB

Utendørs
støynivå i
nattperioden kl.
23-07

Lørdag: LDEN 50 dB
Søndag: LDEN 45 dB

Levening 50 dB2
Med
impulslyd:

Rød sone

Lnight 45

dB3

LAFmax 60
Med impulslyd:
Lørdag: LDEN 45 dB
Søndag: LDEN 40 dB

dB4

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søndager/helligdager

Uten
impulslyd:

Uten impulslyd:

LDEN 65 dB

Lørdag: LDEN 60 dB
Søndag: LDEN 55 dB

Levening 60 dB
Med
impulslyd:
LDEN 60 dB

Utendørs
støynivå i
nattperioden kl.
23-07

Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB

Med impulslyd:
Lørdag: LDEN 55 dB
Søndag: LDEN 50 dB

Levening 55 dB

1

LDEN er A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld/natt. Tidspunktene
for de ulike periodene dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: kl. 23-07.
2 L
evening er A-veid ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode, kl. 19-23.
3 L
night er A-veid ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode, kl. 23-07.
4 L
AFmax er det A- veide maksimalnivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms.
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FORUTSETNINGER OG METODE

3.1

Generelt

Støy er beregnet iht. Nordisk beregningsmetode ved bruk av programmet Cadna A, versjon
4.6.153. Beregningsmetoden har en usikkerhet på rundt +/- 2-3 dB. Beregningsmetoden tar
hensyn til moderate medvindsforhold (3 m/s) fra kilde til mottaker. Tabell 3-1 viser de
generelle beregningsforutsetningene oppsummert.
Tabell 3-1: Beregningsforutsetninger oppsummert.
Beregningshøyde støysonekart

4 meter

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan

1,5 meter

Oppløsning støysoner

10 x 10 meter

Refleksjoner

1. ordens

Marktype

Myk (absorberende)

Lydabsorpsjonskoeffisient vannflater

Hard (reflekterende)

Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger

0,21

Lydabsorpsjonskoeffisient støyskjermer

0,21

Oppdraget er løst på grunnlag av digital terrengmodell i 3D og innhentet informasjon om
utstyr og driftstider.
I et massetaksområde er det mange kilder til støy. Det er ikke mulig å simulere alle
variasjoner, det er derfor en viss usikkerhet i beregningene, samt praktiske avvik i forhold til
disse. Det skal imidlertid relativt store avvik til før disse påvirker beregningene av
ekvivalentnivåene i nevneverdig grad.
Figur 3-1 viser sammenheng mellom økt omfang av støyende aktivitet og økning i støynivå.
Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring av støyende aktivitet før dette
gir seg utslag i en endring av støynivået. Eksempelvis vil et avvik i beregningene eller 30 %
endring i driftstider utgjøre ca. 1 dB i forandret støyverdi for LDEN.
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Figur 3-1: Sammenheng mellom økning i støyende aktivitet i % og økningen i støynivå i dB. Eksempelvis vil en
dobling av driftstiden for alle støyende aktiviteter i et massetaksområde gi en økning av L DEN med ca. 3 dB
dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, døgnperiode for drift, osv.) holdes konstant.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.
En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av
lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det
samme gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre en
merkbar forskjell av oppfattet støynivå. Se Tabell 3-2 for oversikt.
Tabell 3-2: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

3.2

Økning

Reaksjon

1 dB

Knapt merkbart

2-3 dB

Merkbart

4-5 dB

Godt merkbart

5-6 dB

Vesentlig endring

8-10 dB

Dobbelt så høyt

Driftssituasjon, driftstider, maskiner og støyende aktiviteter

Asplan Viak utførte befaring med støymålinger ved Etne Sand & Pukk 9.2.2016.
Støymålinger ble utført i uttaksområdet og i produksjonsområdet.
Informasjonen om driftstider og støykilder er innhentet på befaring i dialog med
oppdragsgiver, supplert med beskrivelser og skisser fra oppdragsgiver.
Etne Sand og Pukk AS har en mobil siktestasjon i uttaket på Austrheim som benyttes til
utsortering av masser. Det er sjåføren av vogntogene som lesser på
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vogntogene/siktestasjonen. For Åsebø sanddrift er det lagt til grunn samme driftssituasjon
som for Etne.
Planen/tiltaket vil ikke føre til endret trafikkbelastning (ÅDT) på eksisterende lokalveg, men
trafikk som følge av masseforflytning vil vedvare over flere år. Trafikkbelastningen på
eksisterende lokalveg har vært uendret siden 2002 da Åsbø Sanddrift AS startet uttak på
Sørheim.
Begge bedriftene har i snitt 2 vogntog som kjører fast/daglig. Hvert vogntog kjører 2-3 lass
pr. time i gjennomsnitt. Kjøretøyene har en nyttelast på ca. 31 tonn. Begge bedriftene har en
hjullaster i uttaket som benyttes til pålessing av vogntog.
Utstyrspark og støyende aktiviteter som er lagt til grunn for beregningene:












Tipping av masser i grovknuser
Grovknuser/sikt, skjermet med container på den ene siden
Sikt/silo
Vaskesikt
Sikt/silo/konknuser
Sikt/silo
Mobilt sikteverk (uttaksområdet)
Hjullaster (1 i uttaksområdet og 2 i produksjonsområdet)
Transport av masser mellom uttaksområdet og påfylling grovknuser i
produksjonsområdet
Opplasting (hjullastere behandler masser, lastebiler lastes)
Lastebiltrafikk, 4-6 vogntog pr. time frakter masser fra uttaksområdet til
produksjonsområdet

De benyttede lydeffektnivåene for stasjonære kilder i produksjonsområdet er utregnet basert
på støymålingene for dagens produksjonsutstyr. Lydeffektnivå for mobilt sikteverk i
uttaksområdet er også basert på støymålinger. For de øvrige mobile kildene er det benyttet
erfaringsdata for tilsvarende støykilder.
Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum. Normal driftstid er hverdager kl.
07:30-16. Utvidet drift med uttak og produksjon frem til kl. 18 ved behov. Det foregår ikke
produksjon og uttak av masser i helger. I beregningene er det lagt til grunn en situasjon med
utvidet drift (verste døgn) med uttak av masser og produksjon i perioden kl. 7:30-18.
Bruk av mobilt sikteverk i uttaksområdet skjer periodevis. Det er følgelig gjort beregninger
med og uten bruk av mobilt sikteverk her. I beregningene med bruk av mobilt sikteverk i
uttaksområdet er det lagt til grunn en effektiv drift på 50% av arbeidsdagen.
I produksjonsområdet er det lagt til grunn at grovknuseren går 50% av tiden med masser og
50 % uten masser. For øvrige støykilder i produksjonsområdet er det lagt til grunn full drift
hele arbeidsdagen.
Lengst vest i produksjonsområdet er det en utskipningskai. Her lastes ca. 5-7 båter pr. uke.
Ved lasting av båt benyttes som regel to hjullastere i produksjonsområdet. Ellers benyttes
normalt én hjullaster. For å ta hensyn til støy tilknyttet lasting av båt er det i
beregningsmodellene tatt med totalt to hjullastere. Den ene med driftstid 100% av
arbeidsdagen og hovedarbeidsområde rundt produksjonsanlegget. Den andre med driftstid
20% av arbeidsdagen og hovedarbeidsområde i den vestlige delen av produksjonsområdet.
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4

BEREGNINGER OG VURDERINGER

4.1

Støy

4.1.1

Uttaksområdet

Det er utført støyberegninger for aktivitet tilknyttet Etne Sand og Pukk og Åsebø sanddrift sitt
uttaksområde, med utgangspunkt i forutsetninger som beskrevet i kap. 3. Støysonekart for
dagens situasjon og for en fremtidig driftssituasjon, der bruddkanten er drevet videre mot
nord, er presentert i vedlegg. Tabell 4-1 gir en oversikt.
Tabell 4-1: Støysonekart vist i vedlegg.
Driftssituasjon

Dagens situasjon for Etne
sand og pukk AS

Støyende aktiviteter

Nedre grenseverdi
gul støysone

Uttak med bruk av hjullaster og
mobilt sikteverk

Vedlegg B
LDEN 55 dB

Uttak med bruk av hjullaster

Fremtidig situasjon der uttaket
er driftet videre mot nord

Uttak med bruk av hjullaster og
mobilt sikteverk

Vedlegg C

Vedlegg D
LDEN 55 dB

Uttak med bruk av hjullaster

Dagens situasjon for Åsebø
Sanddrift AS

Uttak med bruk av hjullaster og
mobilt sikteverk

Vedlegg E
Vedlegg G
LDEN 55 dB

Uttak med bruk av hjullaster

Fremtidig situasjon for Åsebø
Sanddrift AS

Støysonekart

Uttak med bruk av hjullaster og
mobilt sikteverk
Uttak med bruk av hjullaster

Vedlegg H
Vedlegg I
LDEN 55 dB
Vedlegg J

Støybidrag fra aktivitetene som foregår i uttaksområdet begrenses effektivt av bruddkanten.
Figur 4-1 viser foto fra befaring i uttaksområdet, bildet er tatt mot bebyggelsen i nord.
Støyfølsom bebyggelse her skjermes av bruddkanten.
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Figur 4-1: Mobilt sikteverk i uttaksområdet. Foto: AsplanViak.

Det mobile sikteverket som står i uttaksområdet er av en eldre og lite støysvak type. Det er
derfor stor forskjell i støysonenes utbredelse for situasjon uten og med bruk av sikteverket.
Dette fremgår av beregningene i vedlegg.
For driftssituasjon uten bruk av mobilt sikteverk dekker støysonene primært kun arealer nede
i uttaksområdet. Dette gjelder både for dagens situasjon og også for fremtidig situasjon med
uttak lenger mot nord. Ved bruk av mobilt sikteverk dekker støysonene et større areal. Det
fremgår av beregnede støysonekart at omkringliggende naboer blir liggende utenfor
støysonene for alle situasjonene som er beregnet.
Støymessige konsekvenser som følge av utvidelsen av uttaksområdet mot nord vil
hovedsakelig være at uttaksområdet får en lengre levetid. Forlenget levetid vil ikke medføre
økt støy (gitt samme driftsmetode og uttaksvolum), men støy over flere antall år.
Med utgangspunkt i utførte beregninger vil utvidelsen medføre liten merkbar endring i
støybelastning for naboene i nord, til tross for at bruddkanten kommer nærmere boligene.
Forutsetningen er at det arbeides i skjermet posisjon, dvs. at støyende aktivitet tilknyttet uttak
skjermes av bruddkanten. I beregningene er det lagt til grunn en driftssituasjon der uttak av
masser foregår på kote 54. Ved aktivitet på lavere kotehøyder vil bruddkanten skjerme
ytterligere.

4.1.2

Produksjonsområdet

Støyberegning for aktivitet tilknyttet produksjonsområdet er vist i vedlegg F.
Nærmeste støyfølsom bebyggelse er gnr/bnr 10/19 i sørøst og gnr/bnr 32/186 i nordøst,
begge beliggende ca. 200 meter unna produksjonsområdet. Med driftsforutsetninger som
angitt viser beregningen at omkringliggende støyfølsom bebyggelse blir liggende utenfor
støysonene fra aktivitet tilknyttet Etne Sand & Pukk på Tongane industriområde.
Med utgangspunkt i utførte støymålinger og beregningen i vedlegg F konkluderes det med at
dagens drift tilfredsstiller grenser for støy i Forurensningsforskriften.

Etne Sand & Pukk AS

Asplan Viak AS

Det bemerkes at det er en sammensatt støysituasjon der flere ulike aktører/bedrifter bidrar til
avgitt støy fra industriområdet på Tongane. Støyende aktivitet tilknyttet øvrige
aktører/bedrifter er ikke inkludert.
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4.2

Støv

NS 4852:2010 (luftundersøkelser - uteluft – måling av støvnedfall) er lagt til grunn for
plassering av støvsamlere, behandling og analyser. Støvmålingene ble startet opp 9.2.2016
og er utført i fastsatte målepunkter med analyser av støvnedfall hver måned.
Figur 4-2 og Figur 4-5 viser målestasjonenes plassering. Målestasjonene representerer de
nærmeste naboene til uttaksområdet og produksjonsområdet. Foto av målestasjonene
fremgår av Figur 4-3, Figur 4-4 og Figur 4-6. Resultatene fremgår av Tabell 4-2.

Figur 4-2: Målepunkter for registrering av støvnedfall ved uttaksområdet.
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Figur 4-3: Målestasjon Austrheim øst.

Figur 4-4: Målestasjon Austrheim vest.
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Figur 4-5: Målepunkt for registrering av støvnedfall ved produksjonsområdet.
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Figur 4-6: Målestasjon Tongane sør.
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Tabell 4-2: Måleresultater
Periode

Februar 2016

Mars 2016

April 2016

Mai 2016

Juni 2016

Juli 2016

August 2016

September 2016

Målepunkt

Fra
dato

Til
dato

Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Austrheim øst

9.2.2016

10.03.2016

30

18,5

0,59

Austrheim vest

9.2.2016

10.03.2016

30

1,6

0,05

Tongane sør

9.2.2016

10.03.2016

30

14,6

0,46

Austrheim øst

10.03.2016 08.04.2016

29

9,0

0,30

Austrheim vest

10.03.2016 08.04.2016

29

10,5

0,35

Tongane sør

10.03.2016 08.04.2016

29

55,6

1,83

Austrheim øst

08.04.2016 10.05.2016

32

43.3

1.29

Austrheim vest

08.04.2016 10.05.2016

32

19.8

0.59

Tongane sør

08.04.2016 10.05.2016

32

73.8

2.20

Austrheim øst

10.05.2016 08.06.2016

29

40.0

1.32

Austrheim vest

10.05.2016 08.06.2016

29

10.8

0.36

Tongane sør

10.05.2016 08.06.2016

29

100.2

3.30

Austrheim øst

08.06.2016 08.07.2016

30

17.1

0.54

Austrheim vest

08.06.2016 08.07.2016

30

26.0

0.83

Tongane sør

08.06.2016 08.07.2016

30

89.1

2.84

Austrheim øst

08.07.2016 10.08.2016

33

5.7

0.16

Austrheim vest

08.07.2016 10.08.2016

33

3.7

0.11

Tongane sør

08.07.2016 10.08.2016

33

31.8

0.92

Austrheim øst

10.08.2016 08.09.2016

29

10.1

0.33

Austrheim vest

10.08.2016 08.09.2016

29

4.3

0.14

Tongane sør

10.08.2016 08.09.2016

29

20.6

0.68

Austrheim øst

08.09.2016 11.10.2016

33

12.0

0.35

Austrheim vest

08.09.2016 11.10.2016

33

15.0

0.43

Tongane sør

08.09.2016 11.10.2016

33

27.3

0.79

Austrheim øst
Oktober 2016

Austrheim vest
Tongane sør
Austrheim øst

November 2016

Austrheim vest
Tongane sør
Austrheim øst

Desember 2016

Austrheim vest
Tongane sør
Austrheim øst

Januar 2017

Austrheim vest
Tongane sør
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Konsentrasjon av mineralsk andel svevestøv avhenger blant annet av prosessene i uttaksog produksjonsområdet, massenes fragmentering, bruk av vanningsanlegg, størrelsen på
åpne uttaksflater med løsmasser, transport som fører til oppvirvlet støv fra
veger/kjøreflater/last og påvirkning fra ytre faktorer (særlig vind og nedbør). Det er generelt i
lengre tørre perioder med lite nedbør, at høyere konsentrasjoner av støvnedfall kan
forekomme i områder der støvende aktiviteter foregår.
For å begrense eventuelle støvplager er det viktig å opprettholde gode rutiner som reduserer
avgitt støv fra kjøretøy/lastebiler som går mellom uttaksområdet og produksjonsområdet.
Støvflukt fra massetransport generelt kan begrenses blant annet ved spyling av kjøretøy,
feiing av veg, tildekking av last, unngå overfylling, etc.
Støvreduserende tiltak tilpasses og anvendes ut fra behov, spesielt i tørre perioder med
ugunstige vind og nedbørsforhold kan støvreduserende tiltak være mer nødvendig enn
ellers. For å avdekke de faktiske forhold knyttet til støvbelastning hos eventuelle utsatte
naboer etter hvert som masser tas ut videre mot nord kan supplerende målinger utføres.
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5

OPPSUMMERING

5.1

Støy fra uttaksområdet

Med utgangspunkt i utførte beregninger for fremtidig situasjon der uttak av masser foregår på
kote 54, vil utvidelsen av uttaksområdet mot nord medføre liten merkbar endring i
støybelastning for naboene i nord. Forutsetningen er at støyende aktivitet tilknyttet uttak
skjermes av bruddkanten. Ved aktivitet på lavere kotehøyder vil bruddkanten skjerme
ytterligere.

5.2

Støy fra produksjonsområdet

Beregningen viser at omkringliggende støyfølsom bebyggelse blir liggende utenfor
støysonene fra aktivitet tilknyttet Etne Sand & Pukk på Tongane industriområde. Dermed vil
dagens drift tilfredsstille grenser for støy i Forurensningsforskriften.
Støyende aktivitet tilknyttet øvrige aktører/bedrifter er ikke inkludert.

5.3

Støv

Måleprogrammet er gjennomført sammenhengende over 8 måneder.
For støvnedfallsmålinger gir rapporten et foreløpig svar (målingene skal fortsette i 1 år til).
Resultatene av støvnedfall ved produksjonsområdet er sammenlignet med grenseverdien for
støvnedfall som gjelder for Etne Sand & Pukk på produksjonsområdet og på uttaksområdet.
I de måleperiodene som ble gjennomført i punktene Tongane sør, Austerheim vest og øst
(representativt for nærmeste naboer) lå mineralsk støvnedfall klart under utslippskravet.
Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt er
mer utsatt. Grenseverdien er et veiledende måltall -vurderingsgrunnlag og blir brukt av
myndighetene for pukkverk. For Etne Sand & Pukk sitt anlegg gjelder en grenseverdi på 5
g/m2 i en periode av 30 dager. Verdiene ligger derfor under grenseverdien.
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VEDLEGG A: VANLIGE STØYUTTRYKK OG BETEGNELSER
Begrep

Benevning

Forklaring

A-veid lydtrykknivå

dBA

Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve
A (LA, angitt i dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for
alle dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå.

A-veiet, ekvivalent
LDEN
støynivå for dag-kveld-natt

A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-eveningnight) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld.
Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 1923 og natt: 23-07

A-veide nivå som
overskrides 5 % av tiden,
Fast

L5AF

L5AF er 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

Desibel

dB

Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på
to måter:
1) For å angi forholdet mellom to størrelser
2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til
en referanseverdi.

Ekvivalent lydnivå /
Tidsmidlet lydnivå

Lekv,T
LA ,T

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt
tidsintervall, f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller
24 timer. Noen ganger markeres at det er A veid verdi ved en
A foran ekv. Normalt er det underforstått.

Fritt felt

Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs.
nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker i
lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i fra lydkilden. Vi
snakker ofte om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved
bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke
lydnivået

Lydnivå

L

Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.

Maksimalt lydnivå

Lmaks

Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd.
Lmaks er svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres.
(tidskonstant som skal brukes, hvilke topper som skal
inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste
definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden
Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy (1996) har definert
Lmaks til det nivået som overskrides en viss prosent av tiden.
Her er 5 % som anbefalt verdi.

Støy

Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets
velvære og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon
eller søvn

Støynivå

Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som
ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.

Veiekurve – A

ÅDT

Etne Sand & Pukk AS

A

Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets
følsomhet for ulike frekvenser ved lavere og midlere
lydtrykknivå. Brukes ved de fleste vurderinger av støy. Akurven framhever frekvensområdet 2000 - 4000 Hz
ÅDT (Årsdøgntrafikk) er i prinsippet summen av antall
kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning i året
dividert på årets dager. Antall tunge kjøretøy angis som en
andel i prosent.
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