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RAPPORT  

Rudsbygd steinbrudd, Lillehammer 
Kartlegging av støy til omgivelsene 

Kunde: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen 

  
Sammendrag: 
Støysituasjonen for eksisterende og planlagt masseuttak ved Rudsbygd nord for Lillehammer er 
kartlagt. Driften inkluderer typiske støyende aktiviteter, blant annet pigging, boring og drift av 
knuseverk.  
Rapporten konkluderer med at støyutbredelsen fra både nordre og søndre del av bruddet, tidlig og 
sen fase, tilfredsstiller gjeldende grenser. Det forutsettes at de sterkeste støykildene, pigging og 
knuseverk plasseres skjermet som beskrevet i rapporten. Det opplyses at den mest intensive perioden 
vil foregå ca. 4-5 uker pr år. 
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1 Bakgrunn  
Brekke og Strand akustikk AS er engasjert av Rudsbygd stenbrudd via Structor Lillehammer AS for å 
kartlegge støy fra planlagt utvidelse av et steinbudd ved Rudsbygd nord for Lillehammer. 

2 Underlagsdokumentasjon 
Tabell 1 Mottatt underlagsdokumentasjon 
Dokument Mottatt dato 
Digitalt kart fra høydedata.no 1.5.2021 
Tegning over planlagt steinbrudd fra Structor Lillehammer AS 19.5.2021 
Lyd- og driftdata for planlagte maskiner Mai 2021 

 

3 Situasjonsbeskrivelse 
I Figur 1 fremgår området for den planlagte utvidelsen av steinbruddet i Rudsbygd. Utvidelsen skal skje 
langs skråningen i retning NNV og SSØ. Nærmeste boliger ligger ca. 200-250 meter nord og vest for 
steinbruddet. 
 
Figur 1. Område for planlagt utvidelse av steinbrudd ved Rudsbygd. 
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4 Grenseverdier 

 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, se utførlig definisjon i vedlegg 1. 

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 2. 
 
Tabell 2 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 

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. 

 
Vedrørende midling av støynivået over tid ved varierende drift angir retningslinjen følgende: 
 
"Ekvivalentnivåene i tabell 1 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden og 
Lnight (se kapittel 6). Unntaket er kategorien ”øvrig industri” som på grunn av stor variasjon i 
driftsmønster skal beregnes som døgnmiddelverdier (verste døgn)." 
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 Forurensingsforskriftens §30.7 
Bedriftens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som 
frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo:  

 
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. 
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. 
 
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 er etablert etter 1. januar 2010. 
 
§ 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. 

 

 Aktuelle grenseverdier 
Grenseverdiene etter forurensingsforskriften og T-1442 er i grunnen likelydende gjeldende støykrav 
utenfor bygginger og tilhørende utearealer dagtid, hverdager, dvs. Lden = 50 og Lden = 55 for henholdsvis 
arbeid med og uten innslag av impulslyd.  

For midlingstid er vår vurdering at perioder da flest støykilder/de mest støyende kildene er i bruk i/på 
de mest støyende posisjonene blir dimensjonerende.  

Vedrørende eventuelt innslag av impulslyd er det gjort en vurdering av støybidragene fra de ulike 
støykildene, inkludert pigging, som er den støykilden som vurderes å være av mest utpreget impulsiv 
karakter, se vedlegg 2. Forutsatt at piggingen vil foregå i et avgrenset og skjermet område i det 
eksisterende bruddet, maksimalt 10 meter fra eksisterende fjellvegg, vil støybidraget være av mindre 
betydning for det totale støynivået hos nabo. For denne kartleggingen er det derfor benyttet 
støygrenser som for «uten impulslyd» Lden = 55 dB. 
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5 Beregninger 
Beregninger av støy fra steinbruddet er basert på Nordisk beregningsmetode for industristøy. For 
gjennomføringen av beregningene er programmet Soundplan versjon 8.2 benyttet. 

Beregningsmetoden baserer seg på at man benytter kildedata for de ulike støykildene på området. 
Støykildene er i modellen representert med et lydeffektnivå og er gitt en representativ plassering på 
området. Beregnet lydtrykknivå i mottakerposisjon er avhengig av lydeffektnivå, avstand mellom kilde 
og mottaker, terrengformasjoner, markdempning, vegetasjon, skjermer, reflekterende flater og 
luftabsorpsjon.  Beregning av støy til omgivelsene er presentert som støykotekart. Modellen simulerer 
svak medvind. 

 Forutsetninger 

5.1.1 Drift-scenarier 
Det er planlagt uttak av masser nord i eksisterende brudd og i skråningen sør for eksisterende brudd. 
Figur 2 og Figur 3 viser eksisterende terreng og fremtidig ferdig steinbrudd.   
Arbeidet vil suksessivt senkes ned i terrenget, fra overflaten på opprinnelig terreng ned til ferdig nivå 
ca. 5-45 meter under eksisterende nivå. Da topografien, og dermed skjerming av støyen, endres 
betydelig under arbeidets gang, vil det derfor være nødvendig å vurdere situasjonen dels for en tidlig 
og en senere fase og dels for arbeid i nordre og del søndre del.  
De tidligere fasene vil generere den største støyutbredelsen siden aktiviteten til dels skjer opp på 
eksisterende terreng og noen av støykildene dermed er lite skjermet. Tilsvarende verste støyscenarier 
vil imidlertid kun være aktuelle for de initiale fasene som spenner over anslagsvis 2-3 uker for 
henholdsvis nordre og søndre del. 
 
 

Figur 2. 3D-skisse over eksisterende (over) og planlagt steinbrudd (nedenfor). 

 
 

N 

N 
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Figur 3. Planlagt uttak av masser i eksisterende brudd (nord) og i utvidelse av bruddet (sør). 

 

5.1.2 Støykilder – driftstider og lydeffekter 
Fra Tabell 3 fremgår aktuelt utstyr for steinbruddet med oppgitte driftstider for en situasjon som 
tilsvarer «verste døgn». Denne mest intense perioden, med boring og pigging i tillegg til gravemaskin, 
hjullaster og knuseverk, vil oppgå til 4-5 uker per år. 
 
Tabell 3. Planlagt utstyr til masseuttaket med tilhørende driftsforhold for en situasjon som tilsvarer «verste døgn». 

Utstyr Driftsforhold, prosent drift i perioden 
07-19 19-23 23-07 

Borerigg 50 10 0 

Gravemaskin 65 10 0 

Hjullaster/dumper 60 10 3 

Knuseverk 65 10 0 

Piggemaskin 50 10 0 

 
 I beregningene er lydeffekter som vises i Tabell 4 for de aktuelle støykildene brukt. 
 
Tabell 4. Lydeffekter for de aktuelle støykildene. 

Utstyr LwA, dB Kilde 

Borerigg 118 M-128 1) 

Gravemaskin 113 M-128 1) 

Hjullaster/dumper 113 M-128 1) 

Knuseverk 121 M-128 1) 

Piggemaskin 122 M-128 1) 
1) M-128, Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442/2016 
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5.1.3 Støykilder – plassering og skjerming 
I beregningene er støykilder plassert på henholdsvis på eksisterende terreng og nede i ferdig 
steinbrudd, lengst mot nord og lengst mot sør. Unntak gjelder knuseverk og pigging som i tidlig fase 
(eksisterende terreng) forutsettes plassert mest mulig skjermet nede i eksisterende steinbrudd, se 
Figur 4. Piggemaskinen som genererer de høyeste nivåene plasseres med en maksimal avstand på 10 
meter fra fjellveggen i retning nordvest. Når terrenget suksessivt bearbeides/forandres plasseres 
piggemaskinen på tilsvarende skjermete punkter i forhold til de nærmeste boligene i retning nord og 
vest. 

 
Figur 4. Anbefalt plassering av piggemaskin (lilla) nedenfor fjellvegg i tidlig fase. Maksimal avstand til nordvestre veggen er 
10 meter. Knuseverk (blå) plasseres nærmest mulig i retning mot sørøst.  

 

 
6 Resultat 
Figur 6 - Figur 9 viser resultat i form av støykart for beregninger for henholdsvis tidlig og sen fase, 
nordre og søndre del. Figur 5 viser i tillegg punktresultat for de nærmeste boligene.  
Det fremgår fra støykartene at aktiviteten i det utvidete steinbruddet, for tidlig og sen fase, 
tilfredsstiller grenseverdien. Støyutbredelsen er noe større for de tidlige fasene, da skjerming fra 
terrenget er minst, men forutsatt at de kraftigste støykildene, pigging og knuseverk er plassert 
skjermet nede i eksisterende brudd, kan grensene overholdes.  
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Figur 5. Lden, døgnmiddel, for de nærmeste boligene for de fire vurderte situasjonene. 

  

Lden, dB 
Tidlig fase, 

eksisterende 
terreng 

Lden, dB  
Sen fase, 
utvidet 

steinbrudd 
  N del S del N del S del 
1 Ellingsbergvegen 91 51 42 41 47 

2 Gausdalsvegen 597 26 38 25 38 

3 Gausdalsvegen 615 45 48 38 39 

4 Gausdalsvegen 645 48 46 41 39 

5 Gausdalsvegen 677 47 38 38 35 

6 Gausdalsvegen 701 48 41 38 39 

7 Øverbygdsvegen 490 48 37 39 33 

8 Øverbygdsvegen 495 35 35 32 35 
 

 

  

Figur 6. Lden, døgnmiddel, for aktivitet i tidlig fase ved nordre delen av planlagt utvidelse av steinbrudd. 
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Figur 7 Lden, døgnmiddel, for aktivitet i tidlig fase ved søndre delen av planlagt utvidelse av steinbrudd. 

 
 
Figur 8. Lden, døgnmiddel, for aktivitet i sen fase ved nordre delen av planlagt utvidelse av steinbrudd. 
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Figur 9. Lden, døgnmiddel, for aktivitet i sen fase ved søndre delen av planlagt utvidelse av steinbrudd. 

 
 

7 Oppsummering og konklusjon 
Resultatene viser at arbeid i planlagt utvidelse av eksisterende steinbrudd tilfredsstiller grenseverdier, 
forutsatt at de viktigste støykildene skjermes som beskrevet (ref. kap. 5.1.3). Spesielt gjelder dette 
pigging, som gir støy med karakter av impulslyd.   
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Vedlegg 1. Kort teori og forklaring av begrepene Leq24 og Lden 
Våre ører kan oppfatte variasjoner av lufttrykk som lyd eller støy. Lufttrykk måles normalt i 
Pascal, men siden det er en enorm forskjell på den svakeste og kraftigste lyden vi kan oppfatte 
– ca. 100 000 000 000 (100 milliarder) – er det praktisk å bruke den logaritmiske 
desibelskalaen. 

I Norge er det flere ulike typer grenser for støy, men i hovedsak kan de deles opp i maksimale 
og ekvivalente (gjennomsnittlige). Når det gjelder de ekvivalente (gjennomsnittlige), har noen 
støykilder grenser gitt som Leq24. Denne målestørrelsen tilsvarer gjennomsnittlig lydnivå over 
et døgn (24 timer). Siden støy normalt oppfattes som mer plagsomt på kveld og natt, har 
imidlertid de fleste støykilder, som for eksempel veg-, jernbane-, flytrafikk og industri, grenser 
gitt med målestørrelsen Lden.  

Lden er ekvivalent (gjennomsnittlig) lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 
10 dB ekstra tillegg på kveld/natt. Lday, Levening og Lnight er ekvivalente (gjennomsnittlige) nivåer 
for henholdsvis dag-, kveld- og nattperioden. 

I praksis betyr dette at Lden ikke er direkte målbar. Hvis Lden skal måles over et døgn må Leq24, 
døgnekvivalent (eller gjennomsnittlig nivå over døgnets 24 timer) registreres. Kveldsperioden 
(Levening) og nattperioden (Lnight) adderes siden med henholdsvis 5 og 10 dB før dag-, kveld- og 
nattperioden siden summeres igjen. (Fordi Leq24 (og Lday, Levening og Lnight) er logaritmiske 
størrelser, må summeringen skje logaritmisk).  

Eksemplet nedenfor viser støy fra en industri som over døgnet varierer mellom Leq = 54 og 57 
dB (blå linje). Leq24, døgnekvivalent, dvs. gjennomsnittlig lydnivå over døgnet, er litt i 
underkant av 56 (blå stiplet linje). 

Lden, med 5 dB straffe for perioden 19-23 samt 10 dB straffe for perioden 23-07 (blå stiplet 
linje) blir ca. 62 dB. 
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Vedlegg 2. Vurdering av impulsstøy 
Veileder M128 til retningslinjen T1442/2016, Behandling av støy i arealplanlegging, gir 
følgende anbefalinger om hvilken støy som skal vurderes som impulsiv (kapittel 9.7.1): 

«Impulser som skal vurderes må både være: 
1. av rette type – det vil si skarpe nok 
2. kraftige nok i forhold til støy som ikke er impulsiv, og 
3. mange nok» 

«At impulsene er kraftige nok kan illustreres ved at støynivået fra én impuls, angitt i LAF, er mer enn 10 
dB høyere enn ekvivalent støynivå fra all støy på stedet i de mest støyende driftstimene. Det skal her 
tas hensyn til både driftsstøy og bakgrunnsstøy (for eksempel trafikkstøy fra områder utenfor 
bedriften). Normalt trekker man ikke ut den impulsive støyen fra ekvivalentnivået, da impulsene sjelden 
bidrar mye til ekvivalent støynivå. Dersom kilden har meget sterk impulskarakter, eller bare består av 
impulslyd, skal man imidlertid sammenlikne støynivået fra én impuls mot all ikke-impulsiv støy.» 

Tabellen nedenfor viser beregnete nivåer ved de nærmeste boligene for «verste time» ved uttak i tidlig 
fase i den nordre delen, dvs. med alle aktuelle støykildene i samtidig drift og med pigging plassert 
skjermet nede i eksisterende brudd. Det fremgår at maksimale nivåer fra pigging, støykilden med 
typisk impulskarakter, ligger 2-4 dB under de totale ekvivalente nivåene. Støy generert fra pigging ved 
Rudsbygd steinbrudd vil dermed ikke kategoriseres som impulsivt. 
 

Adresse 
Maksimalt nivå 

fra pigging,  
LAF 1) 

Total 
ekvivalent nivå,  

Leq (Ld) 

Øverbygdsvegen 490 49,1 51,1 
Ellingsbergvegen 91 49 53,2 
Gausdalsvegen 701 46,5 50,2 
Gausdalsvegen 677 47,5 50 

1) Maksimalt nivå er, med et konservativt anslag, beregnet å ligge 10 dB over det ekvivalente bidraget fra 
aktiviteten med pigging i hvert punkt. 
 
Sammenlikninger fra andre faser gir liknende resultat. 
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