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Denne rapporten vurderer støy fra Storhammaren steinbrudd i Kåfjord kommune. Bebyggelse ligger ca. 3-400m lenger vest 

og sør for uttaksområdet. Denne rapporten baserer seg på opplyste maskiner i bruk og terreng for å beregne støyforhold iht. 

T-1442 og Forurensningsforskrift. Det vurderes kombinasjon av flere aktiviteter i steinbruddet. Disse er, i tillegg til vanlige 

maskiner, boring samt steinknusing. Sprenging er ikke vurdert detaljert i rapporten.  

- Dersom alt utstyr brukes samtidig dagtid bør steinknusing og/eller boring til sammen begrenses til maks. 2 timers 

drift uten støyskjerming, begrenses til maks. 1 time kveldstid og lørdager og ikke tillates nattestid. 

Tidsbegrensninger for utstyr vist i rapport bør brukes for lørdager.  

- Steinknusing kan tillates kveldstid og lørdager dersom det etableres tilstrekkelig skjerming eller innbygging.   

- Arbeid bør unngås søn- og helligdagerBeregningene er ett anslag og det anbefales å gjennomføre støymålinger 

for å kontrollere støynivåene og evt. vurdere flere avbøtende tiltak 

- -  Støynivå på området Rundhaugen vil være under grenseverdi og vil ikke utløse behov for tiltak.  

- Summen av veitrafikkstøy og støy fra steinbruddet vurderes derfor ikke å utløse behov for flere tiltak 

- Det bør gjennomføres kontrollmålinger av LAekv og LAFmax verdiene. Det bør vurderes tiltak hvis grenseverdiene er 

overskredet.  

- Sprengning nattestid bør unngås.  
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1 Innledning 

Sweco Norge AS har på oppdrag for Høgtuns plankontor utført en vurdering av støy for 

Storhammaren steinbruddet på Kåfjord. Støyrapporten kan benyttes som underlag for 

entreprenør/tiltakshaver for planlegging av støytiltak.  

Støysituasjonen har blitt vurdert mot krav i Forurensingsforskriften kap. 30 og T-1442/2021 med 

tilhørende veileder [4]. 

Underlag: 

• Digitalt kartgrunnlag (SOSI) over området med 1 m kotehøyde. 

• Anslag av utstyr samt effektiv brukstid i de ulike fasene 

2 Akustiske definisjoner 

Ekvivalent lydtrykknivå Lp,A(ekv),T er gjennomsnittlig (energimidlet) A-veid, tidsmidlet lydtrykknivå i 

desibel. A-veid vil si at det er korrigert for ørets frekvensfølsomhet. Energien er midlet over et visst 

tidsintervall (T), f.eks. 1 minutt, 30 minutt, 1 time, 12 timer eller 24 timer. 

Støynivå LDEN er et A-veid, tidsmidlet lydtrykknivå midlet over et døgn hvor støybidragene i 

kveldsperioden (kl.19-23) er gitt et tillegg på 5dB og støybidragene i nattperioden (kl.23-07) er gitt 

et tillegg på 10dB. 

Støynivå LD er et A-veid, tidsmidlet lydtrykknivå midlet over dagperioden mellom kl.07-19. 

Støynivå LE er et A-veid, tidsmidlet lydtrykknivå midlet over kveldsperioden mellom kl.19-23.  

Støynivå LN er et A-veid, tidsmidlet lydtrykknivå midlet over nattperioden mellom kl. 19-07. 

3 Forutsetninger 

3.1 Metode  

Støy fra drift i steinbruddet er beregnet etter gjeldende norske industristøymetode og veileder T-

1442. Beregningene er gjort i CadnaA versjon 2021 MR1. Informasjon om drift, støyende utstyr og 

driftstider ble gitt av oppdragsgiver. Vannoverflater er modellert som hardt reflekterende flate.  

3.2 Situasjon 

Uttaksområdet ligger i Djupvik, Kåfjord kommune, i grense mot Nordreisa kommune, og ved foten 

av fjellet Sorbmegáisá. Det er ca. 600m i luftlinje til Lyngenfjorden, og ca. 500m til tettstedet 

Djupvik. E6 følger kystlinjen og veien går gjennom Dypvik. På det nærmeste ligger bebyggelse ca. 

300m fra planområdet. Det er ett tidligere steinbrudd i området som skal åpnes opp igjen.  

Oversikt er vist i Figur 1. 
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Figur 1: Flybildet av steinbrudd-området med omgivelsene (kilde: Planprogram, Høgtuns plankontor). Blå 

sirkel: steinbruddet.  I rød skrift – bebyggelse som er vurdert i støyberegningene 

De nærmeste boliger i rapporten er omtalt med følgende navn, gitt i Tabell 1.  

 

Tabell 1: Stedsnavn brukt i rapport og deres angitte adresser (kilde: Norgeskart) 

Stedsnavn brukt i rapporten Adresse 

Hammarvollen Lyngenfjordveien 829 m.m. 

Elvebakken Lyngenfjordveien 795, 797 m.m. 

Lyngsletta Lyngenfjordveien 855, 859, 861 m.m. 

Storhaugveien 18, 22 Storhaugveien 18, 22 

Storhaugveien 10 Storhaugveien 10, 4 

 

Boligene ligger spredt i vest og sør for uttaksområdet, på noen hundre meters avstand.  

 

Figur 2: Spredt bebyggelse langs E6 sør for Djupvik nært steinbruddsområdet (kilde: Google street view) 

 

Hammarvollen 

Elvebakken 

Lyngsletta 

Storhaugvegen 
18, 22 

Storhaugvegen 10 
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4 Gjeldende bestemmelser og retningslinjer 

4.1.1 Forurensningsforskriften («Forskrift om begrensning av 
forurensning») 

Forurensningsforskriften regulerer støygrenser ved bl.a. produksjon av singel, sand og grus. 

Støygrenser er de samme som grenser i T1442, og er vist i Tabell 2. Bedriftens støy skal ikke 

overskride denne grenseverdien målt ved naboens mest støyutsatt fasade, beregnet som 

frittfeltverdi. All støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert trasport, lasting og lossing men 

ikke ordinær persontransport til- og fra bedriften.   

Impulslyd defineres som kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund, jf. definisjon 

i T1442.  

Støykrav i Forurensningsforskriftens kapittel 30 tilsvarer krav i retningslinje T-1442 (se under). 

4.1.2 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442  

Kapittel 3 i T-1442/2021 beskriver anbefalte støygrenser ved planlegging av bl.a. etablering av ny 

støyende virksomhet (se Tabell 2). Støygrensene for øvrig industri i T-1442 samsvarer med 

grenseverdier gitt i Forurensningsforskriftens §30-7 (Støy).  

Tabell 2: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bl.a. boliger (innfallende 

lydtrykknivå). 

 Maks. støynivå utenfor vinduer i rom med støyfølsomt 

bruksformål og på stille del av uteoppholdsareal 

Maks. støynivå 

utenfor soverom 

 Mandag-fredag  Lørdag Søn-/helligdager Natt kl. 23:00-07:00 

(med impulslyd) Lden 50dB 

Le 45dB 

Lden 45dB Lden 40dB Ln 45dB 

LAfmax 60dB 

 

Støygrensene gjelder for et verste døgn. 

Dersom lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsomt bruksformål inneholder tydelige innslag av 

impulslyd eller rentoner skjerpes støygrensene. Eksempler på dette er pigging og spunting med 

fallodd.  

4.1.3 Kommuneplanens arealdel 2015-2027, Kåfjord kommune 

Planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel viser til retningslinje T-1442 for behandling av 

støy: 
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5 Drift 

Steinbruddet brukes til uttak av fast fjell gjennom sprenging, knusing og frakt. Steinmasser fraktes 

via en adkomstvei nord for planområdet mot E6.  
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Figur 3: Uttaks- og transportområde for fremtidig steinbrudd (kilde bakgrunnskart: Norgeskart) 

 

Uttaksområdet er hovedsakelig fast fjell som skal tas ut ved boring og sprenging. Det legges til 

grunn at boring skjer intensivt med innleid borerigg noen ganger i året. Mobilt pukkverk brukes i 

uttaksområdet, samt gravemaskin og hjullaster. Ved drift kan det være samtidig uttak, produksjon 

og transport. For hver etappe vil det derfor være kortere perioder med boring og sprenging, 

etterfulgt av perioder med produksjon og frakt av steinmasser. Oftest vil aktiviteter ikke foregå 

samtidig. 

For sprenging gjelder eget regelverk og dette er ikke vurdert detaljert her. I utgangspunktet bør 

sprenging nattestid unngås. Iht. Forurensningsforskriften §30-8 skal sprengning foregå man.-fre. 

07:00-16:00.  

For støyberegningene deles driften opp i 2 aktivitetsfaser. Fase 1 gjelder knusing og frakt av stein, 

mens fase 2 gjelder boring forut sprengningsarbeid. Fasene kan skje samtidig eller adskilt. Antall 

maskiner, antatt lydeffekt og antatt driftsandel er vist i Tabell 3. 

Tabell 3: Støykilder, driftstid og lydeffekt 

Arbeidsfase Støykilder 
Antall 

maskiner 
Driftstid 
(min.) 

Lydeffekt 
(dBA) 

1 Gravemaskin 1 240 114 

  Mobilt pukkverk/knuseverk 1 240 120 

  Hjullaster 2 240*2 109 

2  Borerigg 1 240 118 

 

For trafikk er det estimert 40 kjøretøy dagtid, 20 på kveld og 10 turer nattestid fra 

steinbruddomårdet til E6 (hvorav 90% er lastebiltrafikk).  

 

6 Resultater og vurdering 

Støygrensen skjerpes for impulslyd for aktivitetene i steinbruddet. Tre scenario er beregnet og 

vurdert: 

- I første scenario brukes alle anleggsmaskiner (se Tabell 3) 

- I andre scenario brukes ikke borerigg (boring for sprengninger bl.a.)   

- I tredje scenario brukes hverken borerigg eller knuseverk 

For alle tre scenario er det beregnet støynivå med oppgitt driftstid fra Tabell 3 for dagtid, kveld og 

natt. Resultatene vil være forskjellige Da en driftstid på 4 timer (240min.) kveldstid vil medføre drift i 

100% av tiden (4 timer av 4) mens samme driftstid i dag vil bare utgjøre 1/3 (33%, 4 timer av 12). 

Derfor vil ekvivalent-resultatene (LAekv) for kveld delvis være høyere enn resultatene for dagtid for 

samme drftstid og anleggsmaskiner. Støykildene er plassert stasjonære i steinbruddområdet.  

Beregningene viser ett anslag og reelt støynivå vil kunne avvike basert på plassering av 

anleggsmaskinene i steinbruddet, endringer i uttaksområder, værforhold m.m.   
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6.1 Vurdering av støynivå ved bruk av alle anleggsmaskiner 

Beregnet høyeste støynivå på fasade er: 

 Ld Le Ln Lden 

Grenseverdi (m/ impulslyd) - 45 45 50/45/40 

Hammarvollen 42 43 40 47 

Elvebakken 48 53 50 57 

Lyngsletta 48 53 50 57 

Storhaugveien 18, 22 44 49 46 53 

Storhaugveien 10 45 49 46 53 

 

Alle verdier ligger under grenseverdi for dagtid i ukedager, men overskrides for alle områder 

unntatt Hammarvollen for kveld og nattestid. Lden gjennomsnittsnivåer over 24t. ukedager 

overskrides for alle områder med unntak av Hammarvollen, og overskrides for alle lør-, søn- og 

helligdager.  

6.2 Vurdering av støynivå ved bruk av alle anleggsmaskiner unntatt 
borerigg 

Beregnet høyeste støynivå på fasade er: 

 Ld Le Ln Lden 

Grenseverdi (m/ impulslyd) - 45 45 50/45/40 

Hammarvollen 37 42 39 46 

Elvebakken 44 49 46 52 

Lyngsletta 47 52 49 56 

Storhaugveien 18, 22 43 48 45 51 

Storhaugveien 10 43 48 45 52 

 

Grenseverdier overskrides for alle områder unntatt Hammarvollen for kveld og nattestid. For lør-, 

søn- og helligdager overskrides grensenivåer (Lden) for alle 5 boligområder med unntak av 

Hammarvollen. Lden gjennomsnittsnivåer over 24t. i ukedager overskrides for alle områder med 

unntak av Hammarvollen og Elvebakken.  

 

6.3 Vurdering av støynivå ved bruk av alle anleggsmaskiner unntatt 
borerigg og steinknusing 

Beregnet høyeste støynivå på fasade er: 

 Ld Le Ln Lden 
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Grenseverdi (m/ impulslyd) - 45 45 50/45/40 

Hammarvollen 37 42 39 46 

Elvebakken 43 47 44 51 

Lyngsletta 40 45 42 49 

Storhaugveien 18, 22 37 41 38 45 

Storhaugveien 10 38 41 38 45 

 

Alle verdier ligger under grenseverdi for dagtid i ukedager, men overskrides for alle områder 

unntatt Hammarvollen og Elvebakken for kveld og nattestid samt for lør-, søn- og helligdager. 

Største kilder til impulslyd forventes å være boring og steinknusing, og det er mulig at drift uten 

disse kilder vil medføre at skjerping for impulslyd kan tas bort. I så fall ligger Storhaugvegen 10, 18 

og 22 ved grensenivå for støy både kveld- og nattestid, og er sannsynligvis under grensenivå. Søn- 

og helligdager overskrides grensenivåer for alle 5 boligområder. Lden gjennomsnittsnivåer over 24t. 

ligger under grenseverdi for alle områder (i grensen for Elvebakken og Lyngsletta) dersom det ikke 

er impulslyd i området.  

6.4 Vurdering av støynivå ved bruk av alle anleggsmaskiner med 
støyskjerming ved steinknuser 

For modellen er det brukt en skjerm på 3m høyde ca.10m fra steinknuser som skjermer mot vest 

og mot sør. For denne vurderingen er det tatt utgangspunkt i døgnkontuerlig drift uten avbrutt for 

både borring og steinknuser, inkludert nattestid, derfor en del av støynivåene høyere sammenlignet 

med de øvrige alternativene.  

 Ld Le Ln Lden 

Grenseverdi (m/ impulslyd) - 45 45 50/45/40 

Hammarvollen 40 43 41 48 

Elvebakken 48 53 50 57 

Lyngsletta 44 46 45 51 

Storhaugveien 18, 22 42 45 43 50 

Storhaugveien 10 42 46 43 50 

 

Alle nivåer er innenfor grenseverdier med unntak av nattestid for steinknuser, men ikke for boring 

(uskjermet). Driften med steinknuser kan derfor tillates på dag/og kveld med støyskjerming, men 

ikke nattestid eller på søn- og helligdager. Ved borring kveldstid gjelder anbefalingene gitt i 6.1. Da 

beregnede nivåer er nært grenseverdier anbefales det å begrense støyende aktiviteter kveldstid 

samt gjennomføre lydmålinger for å kontrollere resultater.  
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6.5 Vurdering av støy mot Rundhaugen (Gnr./Bnr. 01/47) 

Støy (Lden) fra steinbruddet (hovedsakelig lastebiler på anleggsvegen) ved nærmeste bygg 

(192085195) vil ligge på ca. 45-50dB og vil være under grenseverdi for dag og kveld. Trafikk bør 

unngås/begrenses nattestid og på søndager. 

 

Figur 4: Rundhaugen-området med anleggsveg til steinbruddet i øst på ca. 100m avstand (kilde: Norgeskart) 

 

6.6 Vurdering av sumstøy ift. veitrafikkstøy fra E6 

Iht. T-1442 vil i områder hvor gul og rød støysone for flere kilder overlappes den totale 

støybelastningen være større enn fra enkeltkildene. Sumstøy/samlet støybelastning skal vurderes i 

ett område med støy fra flere kilder hvorav minst en i gul støysone, og ved behov beregnes.  

E6 langs Djupvik har 1100ÅDT, 15% tunge kjøretøy og fartsgrense 60km/t ihht. Nasjonal 

vegdatabank. Beregningene viser at grense til gul støysone vil ligge omkring 20-30m fra 

vegmidten. Det er dermed ingen overlapp mellom gul støysone for støy fra steinbruddet og for 

støyen fra E6. 

Summen av veitrafikkstøy fra E6 og støy fra steinbruddet vurderes derfor ikke å utløse behov for 

ekstra tiltak.  

6.7 Støy for friluftslivområdet opp mot Storhaugen 

Nøyaktig utbredelse av støy vil avhenge av mange ulike faktorer, men beregningene viser at 

hovedstiene opp til Storhaugen bør ligge goddt utenfor grense til gul støysone. Støy vil kunne være 

hørbar på deler av området, men bør ikke overskride grenseverdi for friluftsområder. Lden 55dB 

oppnås opp til ca. 100-200m fra steinbruddsområdet mot fjellet. Stille områder iht. definisjonen i 

T1442 (Lden 40dB) oppnås i ca. opp mot 500-700m avstand, dvs. høyere op fjellsiden.  
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Figur 5: anbefalte støygrenser for ulike friområder i T1442 

 

6.8 Konklusjon og anbefalinger 

- Det bør tillates maks. 2t. drift med steinknusing eller boring i dagtid ukedager uten støyskjerm 

- Arbeid med borerigg og steinknuser i samme periode bør unngås på kveld og nattestid. Boring 

eller steinknusing hver for seg bør tillates maks. 1t. kveldstid uten støyskjerm, men ikke 

nattestid.  

- Arbeid med borerigg eller steinknuser bør tillates lørdager med tilstrekkelige 

støyskjermingstiltak. Øvrig aktivitet lørdager bør begrenses, og angitt driftstider og utstyr brukt 

bør anses som ett maksimum på lørdager.  

- Arbeid bør unngås søn- og helligdager 

- Anbefalt skjermingstiltak er min.3m høyde og maks. 10-15m avstand fra steinknuser, f.eks. voll 

av steinmasser. Med skjerming og kontroll av skjerming (støymåling) kan steinknusing tillates 

kveldstid og lørdager.  

- Sprengningsarbeid skal unngås etter kl.16:00 og før kl.07:00. Sprengningsarbeid bør varsles.  

- Det anbefales støymålinger ved drift for å sjekke støynivåer ved utsatte boliger. Dersom målte 

støynivåer er lavere enn beregningene, og dersom det konkluderes med at drift skjer uten 

impulslyd, kan driften utvides 

 

 

 

  


