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1. Innledning  
Feste NordØst as har foretatt beregninger av støy i forbindelse med regulering og utarbeidelse av 
driftsplan for Håseth grusuttak. Oppdragsgiver er Viken Pukkverk AS 
Rapport og støyberegninger er utført av  

2. Sammendrag 
Beregningene viser at det er mulig å drifte fjelluttaket uten å overstige grenseverdien for støy 
for støyfølsom bebyggelse. Det er foretatt beregning av støy fra oppstart og drift av de ulike 
fasene av fjelluttaket, samt støy fra transport av masser ut av masseuttaket. Det er også 
beregnet trafikkstøy fra Fv. 62 og adkomstvegen til fjelluttaket, Øvre Istad veg. Grunnlaget for 
beregningene er utkast til reguleringsplan og driftsplan. Trafikken til og fra fjelluttaket er basert 
på årlig uttak. Vegtrafikkstøy er beregnet med grunnlag i framskrevet årsdøgntrafikk. 

Under de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene, med driftstider, uttaksplan og 
plassering av ferdigvarelager, viser støyberegningene at ingen støyfølsom bebyggelse får 
støybelastning over grenseverdien for GUL eller RØD støysone som følge av drift i fjelluttaket.  

Fem støyfølsomme bygg ligger i GUL støysone som følge av støy fra vegtrafikk og ett bygg 
kommer i GUL støysone på grunn av sumvirkningen av vegtrafikkstøy og støy fra fjelluttaket.  

Det er i beregningene benyttet ferdigvarelagre som støyvoller for hele driftstiden.  

3. Retningslinjer  
Det er støyretningslinjen T-1442/2016,” behandling av støy i arealplanlegging” som benyttes for 
å vurdere resultatene fra støyberegningen.  I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner 

• Rød sone:  
Angir områder som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse skal unngås. 
• Gul sone:  
Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. 

Retningslinjene T-1442/2016 gir følgende kriterier for soneinndeling. 

Støykilde 
Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23-07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23 - 07 

Industri Lden 55 dBA L5AF 70 dBA Lden 65 dBA L5AF 85 dBA 
Vegtrafikk Lden 55 dBA L5AF 70 dBA Lden 65 dBA L5AF 85 dBA 

 
Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt med 5 dB tillegg på kveldstid og 10 dB 
tillegg for natt. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrides av 5 % av 
hendelsene. 

Dersom prosjektet kan betraktes som miljø- og sikkerhetstiltak, sier T-1442/2016 at utbygging 
som ikke endrer støysituasjonen skal som hovedregel kunne gjennomføres uten utbedring av 
støyforholdene. Det er gjeldende praksis at støyfølsomme bygninger i området kun har krav til 
tiltaksvurdering dersom: 

• De blir liggende i rød støysone etter utbygging. 
• De blir liggende i gul støysone etter utbygging og får en økning av støynivå på mer enn 3 dB. 

For støyfølsomme bygninger i rød støysone bør innendørs støynivå tilfredsstille kravene i Teknisk 
forskrift/NS 8175 Klasse C. I tillegg skal støyfølsomme bygninger, som er tiltaksvurderte ha 
tilgang til et egnet uteareal med et støynivå lavere enn Lden 55 dBA (lavere enn grenseverdien for 
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gul sone). Som egnet uteareal for skoler og barnehager anses som hovedregel hele arealet som 
brukes til aktivitet. Det stilles ingen krav til utendørs støynivå for hus til religiøst bruk eller 
hotell/overnatting.  

4. Beregningsforutsetninger 

4.1. Omgivelser 
Planområdet ligger knapt 30 km øst for Molde by, i enden av Fannefjorden, langs fylkesvei 62 til 
Sunndalsøra. Tettstedet Kleive ligger i fjordbunnen, og har om lag 480 innbyggere, barneskole, 
barnehage, idrettshall/grendehus, samt noe servicenæring og industri. Planområdet ligger om lag 
3,5 km øst for Kleive, på nordsiden av Fv.62 og den kommunale vegen Øvre Istad veg. 

Innenfor et område på 500 meter fra yttergrensen til uttaksområdet er det totalt 32 bygninger 
som er klassifisert som støyfølsom bebyggelse. Tre bygg er fritidsboliger de øvrige er boligbygg.  
Av disse er 12 boliger og to fritidsbygg innenfor en avstand på 200 meter.

 

4.2. Kartgrunnlag og metode  
Det er benyttet eksisterende 3D-kartgrunnlag for området. Programmet som er benyttet er 
NoMeS versjon 4.5.4, som simulerer støy etter nordisk metode for støyberegning. 
Industrimetoden er benyttet for drift og transport i fjelluttaket.  
Vegtrafikkmetoden er benyttet for beregning av trafikkstøy.  
Lydeffektnivåer er hentet fra lydbibliotek utarbeidet av Kilde Akustikk as.  

Beregningene er utført, med grunnlag i en digital terrengmodell for området, med eksisterende 
veg-geometri og bebyggelse. Terrengmodellen er oppdatert med plan for drift, ferdigvarelager 
og adkomst til fjelluttaket. Grunnlagsopplysninger om utstyr og driftstider er basert på 
opplysninger fra driver av masseuttaket. 

• Foreslåtte uttaksfaser og terrengforming er lagt inn i modellen.  
• Eksisterende vegetasjon inngår i beregningen. 
• Overflater i uttakets område er definert som harde. Øvrige overflater som myke. 
• Beregningshøyden for støysoner er 4 meter. 
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5. Inngangsverdier for støykilder  

5.1. Vegtrafikkstøy 
Grunnlaget for beregning av vegtrafikkstøy fra fylkesveg 62, er årsdøgntrafikk (ÅDT) 
hentet fra Nasjonal vegdatabank. Verdiene er framskrevet i samsvar med prognoser i nasjonal 
transportplan. For Øvre Istad veg er det benyttet stipulert ÅDT, beregnet etter metode 
beskrevet i Håndbok V713 Trafikkberegninger, utgitt av Statens vegvesen. Transport til og fra 
fjelluttaket inngår i den aktuelle del av vegen. Fartsgrenser er hentet fra Nasjonal 
vegdatabank. 

5.2. Transport til og fra grustaket 
Grunnlaget for støyberegning av transport til og fra uttaket er basert årlig uttaksvolum for 
Håseth grusuttak. Driftsplanen forutsetter et årlig uttaksvolum på 45 000 tonn. Fjelluttaket vil 
da generere ca. 1900 lastebillass årlig. I støyberegningen er dette beregnet til å utgjøre 15 
lastebiler med tur og retur pr. dag. 

5.3. Grunnlag for transportstøy i fjelluttaket 
Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for støyberegningen av transport. 

 

 

 

 

5.4. Drift i fjelluttaket 
Som grunnlag for utstyr og driftstider på utstyr er det benyttet opplysninger fra driver av 
fjelluttaket. I samsvar med forurensningsforskriften §30-8 inngår sprengning ikke i 
støyberegningen. Det forutsettes drift på dagtid og drift på kveldstid fram til kl.22. 
Det er forutsatt at det ikke er drift på natt. 
Tabellen nedenfor viser støykildene og inngangsverdiene for støyberegning av drift i 
fjelluttaket. Plassering av de ulike støykildene er vist på kart. 

Framskriving av årsdøgntrafikk (ÅDT) fra Nasjonal vegdatabank med 
grunnprognoser fra Nasjonal transportplan, tall for Møre og Romsdal 

Andel store kjøretøy 

Veg parsell ÅDT- 
2016 

Årlig 
vekst 

ÅDT- 
2020 

Årlig 
vekst 

ÅDT- 
2027 

%- 
2015 

Årlig 
vekst %- 2020 Årlig 

vekst %- 2027 

FV62 HP1 m6325 - 6433, HP2 m0 - 6974, 
Istadvegen 

 

2010 0.8 % 2108 0.75 % 2189 12 % 1.7 % 13.3 % 2 % 14,7 % 

Kv1054 Hp1 m0 - 1239,  
Øvre Istad veg, øst for fjelluttaket 

Stipulert ÅDT 44     2 % 

Kv1054 Hp1 m1239 - 11471,  
Øvre Istad veg, vest for fjelluttaket 

Stipulert ÅDT 59     25 % 

Støykilder, årsdøgntrafikk (ÅDT) 2027 
Kildegruppe Kjøretøy Kjøre 

fart %-andel  Lydeffektnivå pr. (dBA) Døgnfordeling 
kjøretøy 

Vegnr, hovedparsell, meter fra til ÅDT Km/t Store 
kjøretøy 

Meter veg 
Lden 

Kjøre tøy 
L5AF Dag Kveld Natt 

FV62 HP1 m6325 - 6433, HP2 m0 - 
6974, Istadvegen 

 

2189 70 15 % 83.6 115.0 1642 328 219 

Kv1054 Hp1 m0 - 1239,  
Øvre Istad veg, øst for fjelluttaket 

44 60 2 % 62.9 113.9 33 7 4 

Kv1054 Hp1 m1239 - 11471,  
Øvre Istad veg, vest for fjelluttaket 

59 60 25 % 67.1 113.9 44 9 6 

 

Støykilde transport Kjøretøy 
fart 

Enhets 
lengde Hendelser/time 

 Km/t m Dag Kveld Natt 

Trafikk til og fra fjelluttaket 20 18.5 1 1 0 
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6. Foreslåtte støytiltak for området 
I beregningene er det forutsatt plassering av lagre med ferdigvare i 8 meters høyde.  
Riktig plassering av ferdigvarelagerene vil ha en god støydempende effekt. Dette er vist i 
resultatene for beregningspunktene.  

6. Beregninger 
Det er utført beregning for planområdet for drift og oppstart av de ulike fasene og transport av 
masser fra uttaket. For all støyfølsom bebyggelse innenfor 200 meter, er det utført beregninger i 
beregningspunkt. Alle beregninger utført i 4 meters høyde.  

Transportstøy og punktkildestøy er beregnet etter samme metode («Industrimetoden») og det er 
sumvirkningen som framgår av tabeller og kart. Trafikkstøy er beregnet etter 
«vegtrafikkmetoden».  

Metoden for beregning av vegtrafikkstøy er annerledes enn for industristøy(massetak), og 
bidragene fra vegtrafikk og støy fra fjelluttaket bør derfor ikke summeres direkte.  
For likevel å kunne vurdere den samlede støybelastningen har vi benyttet logaritmisk summasjon 
på resultatene i beregningspunktene, etter en modell utgitt av KLIF (Klima- og 
forurensningsdirektoratet). Resultatene fra denne summeringen er vist i tabell. 

6.1. Resultater for beregningspunkt. 
I tabellene nedenfor er støybelastningen i de ulike beregningspunktene vist for vegtrafikkstøy 
og støy fra oppstart og drift av hver av uttaksfasene med og uten støyskjerming. I tillegg vises 
logaritmisk summering av vegtrafikkstøy med den høyeste verdien av støy fra fjelluttaket.  
Beregningspunktene er plassert ved støyfølsom bebyggelse, på støyutsatt side, 4 meter over 
terreng. Betegnelse på beregningspunktene m1 – m14, henviser til betegnelser i tabeller, på 
støykart og kartutsnittet under. 

 

Støykilder 
Drifts-
tid/år 

Lydeffekt 
 LWA 

Driftstid, % av periode og år 

Driftsituasjon, betegnelse, beskrivelse Dag 
07-19 

Kveld 
19-23 

Natt 
23-07 

Drift 

p1 Boraggregat, hydraulisk. 10 dager 103.6 4 % 1 % 0 % 

p2 Hjullaster, stein Hele året 112.3 70.8 % 25 % 0 % 
p3 Grovknuser, dempet, mobilt 1.5 mnd. 106.7 20 % 5 % 0 % 
p4 Finknuser, dempet, mobilt 1.5 mnd. 102.6 20 % 5 % 0 % 
p6 Gravemaskin, stein 1.5 mnd. 106.8 20 % 5 % 0 % 
p7 Piggmaskin, på gravemaskin 5 dager 104.6 2 % 0.5 % 0 % 

 

Vedlegg nr. 2



 
Støyberegning Håseth grusuttak, prosjektnr: 37652 

Side 7 av 12/ Dato 27.11.2017 
   

 

Beregninger med støyskjerming i fjelluttaket. Resultater av støyberegning fra trafikkstøy og støy fra drift 
av de ulike fasene i fjelluttaket. Sumvirkningene er beregnet med logaritmisk summasjon av vegtrafikkstøy og den 
driftsfasen med høyest støyverdi fra fjelluttaket.  Alle støyverdier i dBA Lden. 

Beregnings- 
punkt 

Vegtrafikk Drift og transport i grusuttak Sumvirkning 
vegtrafikk og 
grusuttak 

 
År:2027 

Eksisterende drift  
Oppstart fase 1 

Drift fase 1 
Oppstart fase 2 Drift fase 2  

m1 44.9 52.6 50.0 50.1 53.3 
m2 50.6 51.6 49.6 49.8 54.1 
m3 58.6 46.4 47.7 48.8 59.0 
m4 33.4 46.6 43.8 44.7 46.8 
m5 60.4 42.7 44.0 46.5 60.6 
m6 40.0 44.4 50.8 51.2 51.5 
m7 52.9 40.8 45.3 45.6 53.6 
m8 48.9 41.2 45.8 46.1 50.7 
m9 56.8 42.7 44.5 44.7 57.1 

m10 56.0 47.0 43.1 46.5 56.5 
m11 52.6 37.9 42.3 42.4 53.0 
m12 48.8 37.9 48.1 44.2 51.5 
m13 56.2 46.8 49.2 52.3 57.7 
m14 54.9 47.7 48.9 52.8 57.0 

 

Beregninger uten støyskjerming i fjelluttaket. Resultater av støyberegning fra trafikkstøy og støy fra drift 
av de ulike fasene i fjelluttaket. Sumvirkningene er beregnet med logaritmisk summasjon av vegtrafikkstøy og den 
driftsfasen med høyest støyverdi fra fjelluttaket.  Alle støyverdier i dBA Lden. 

Beregnings- 
punkt 

Vegtrafikk Drift og transport i grusuttak Sumvirkning 
vegtrafikk og 
grusuttak 

 
År:2027 

Eksisterende drift  
Oppstart fase 1 

Drift fase 1 
Oppstart fase 2 Drift fase 2  

m1 44.9 53.9 53.1 53.4 54.4 
m2 50.6 56.7 55.4 54.8 57.7 
m3 58.6 49.2 48.8 48.8 59.1 
m4 33.4 47.2 46.0 44.7 47.4 
m5 60.4 42.7 44.5 46.5 60.6 
m6 40.0 44.4 50.8 51.2 51.5 
m7 52.9 40.8 45.6 45.8 53.7 
m8 48.9 41.2 45.8 46.1 50.8 
m9 56.8 42.7 44.5 44.7 57.1 

m10 56.0 47.0 43.1 46.5 56.5 
m11 52.6 37.9 42.3 42.4 53.0 
m12 48.8 37.9 48.1 44.2 51.5 
m13 56.2 46.8 49.2 52.3 58.3 
m14 54.9 47.7 48.9 52.8 57.4 

6.2. Beregning av vegtrafikkstøy. 
Støy fra vegtrafikk er beregnet etter vegtrafikk-metoden. Resultatene viser at fem 
beregningspunkter ligger i GUL støysone uten bidrag av støy fra fjelluttaket. Sumvirkningen av 
støy fra vegtrafikk og fjelluttaket gir en liten økning i støybildet, ett beregningspunkt kommer i 
GUL sone på grunn av sumvirkningen. Støysoner fra beregningen er vist i støykartene. 

6.3. Beregning av støy fra transport. 
Støy fra transport til og fra uttaket er beregnet som linjestøy etter industri-metoden. 
Resultatene viser at transportstøyen bidrar lite til det totale støybildet. 

6.4. Beregning av støy fra drift i fjelluttaket. 
De ulike fasene i drift av fjelluttaket gir et forholdsvis likt støybilde. For den nærliggende 
bebyggelsen er det aktivitet på overflaten av eksisterende terreng og oppstart av de ulike 
fasene, som gir størst støybelastning. Aktivitet under eksisterende terreng bidrar mindre til 
støybelastningen.  Resultatet av beregningen forutsetter den terrengforming og plassering av 
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ferdigvarelagre og produksjonsutstyr som er vist på vedlagte kart. Støybilde vil kun endres noe 
ved annen plassering og utforming. Uten støyskjerming vil støybelastningen øke for den 
nærmeste bebyggelsen, og et av de nærmeste bolighuset vil ligge i GUL støysone ved oppstart 
og drift i fase 1 av driften.  

6.5. Oppsummering av beregningsresultater 
Det er foretatt beregning av støy fra oppstart og drift av de ulike fasene av fjelluttaket med og 
uten støyskjerming. Uten støyskjerming vil ett bolighus få støybelastning over grenseverdien for 
GUL støysone ved eksisterende drift og drift i fase 1. Transport til og fra fjelluttaket bidrar ikke 
signifikant til støybelastningen for området. Under de forutsetninger som er lagt til grunn for 
beregningene, med driftstider, uttaksplan og plassering av ferdigvarelager, viser 
støyberegningene at ingen støyfølsom bebyggelse får støybelastning over grenseverdien for GUL 
eller RØD støysone som følge av drift i fjelluttaket. 

Beregnet trafikkstøy fra Fv. 62 og Øvre Istad veg viser at fem støyfølsomme bygg ligger i GUL 
støysone som følge av støy fra vegtrafikk. Ett bygg kommer i GUL støysone på grunn av 
sumvirkningen av vegtrafikkstøy og støy fra fjelluttaket. 

7. Generelt om lyd og støy 

7.1. Støydempende tiltak 
Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer, 
jordvoller og bevisst plassering av ikke støyfølsom 
bebyggelse. Reduksjon av fart vil også bidra til å 
redusere støybelastningen.  

For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen 
mellom støykilde og mottaker brytes av støyskjermen, se figurene. 

Det støynivået som høres på mottakers side består dels av støy som passerer over skjermen og 
dels av støy som går gjennom den. En støyskjerm demper normalt 5-12 dB, avhengig av høyde, 
konstruksjon og avstand mellom støykilde, skjerm og mottaker. 
I beregningen skilles ikke mellom støyskjermer av ulike materialer, da effekten er tilnærmet lik 
ved rktig utforming.  

Støyskjerming. 
Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av 
skjermens effektive høyde (He). He er den delen av 
skjermen som rager over en rett linje mellom støykilde 
og mottaker. For å få best mulig effekt av en støyskjerm 
bør den som hovedregel plasseres så nært støykilden som 
mulig. I noen situasjoner kan dette gi liten effekt og en 
annen plassering må vurderes. Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil 
den effektive høyden forandre seg. En gang- og sykkelveg på innsiden av støyskjermen – i 
samme plan, vil få god effekt ved en skjermhøyde på 2-3 m. Boliger eller uteområder 
beliggende i en skråning på et høyere punkt enn vegen, vil få langt mindre effekt av slik 
skjerming. Her er det bedre å plassere skjermen nær mottaker.  
Det er mange hensyn som påvirker valg av skjermtype, materialbruk, teknisk utforming og 
plassering. Byggdetaljblad 517.522 (SINTEF Byggforsk 1997) gir en oversikt hva som bør legges 
til grunn.  
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7.2. Lydstyrke 
Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel). På grunn av det 
enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og laveste hørbare 
lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for lydstyrke.  
I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen. Eksempler på hvilke 
lydnivåer denne skalaen gir:  
- En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca. 60 dB.  
- Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 dB. 
- Vår smertegrense for støy er ved ca. 125 dB. 
 
Når det gjelder endringer av lydstyrke, er en endring på 1 dB knapt 
merkbar, en endring på 2-3 dB er merkbar, 4-5 dB oppfattes som tydelig 
endring og en endring på 6-7 dB er vesentlig.  
En forandring på 8-10 dB vil oppfattes som en halvering eller fordobling av lydstyrken.  

8. Støykart 
Det er utarbeidet følgende støysonekart for området: 
Støysonekart eksisterende drift, oppstart fase 1. 
Støysonekart drift fase 1 og oppstart fase 2.  
Støysonekart drift fase 2. 
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Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Prosjekt nr. Kart. nr. Dato:
KOT

Koordsys: 
Euref89 - 32

1 HB

STØYSONEKART
Håseth grustak
Molde kommune
Eksisterende drift,
oppstart fase 1
Beregningshøyde 4 meter
T-1442/2012, soneinndeling industristøy
T-1442/2012, soneinndeling vegtrafikky

27.11.1737674
Prosj.leder:

Kontroll:

Målesto kk:
1:2 500 (A4)

434 657.71  6 965 750.79 
ETRS 1989 UTM Z o ne 32N 

434 066.86  6 965 248.44
ETRS 1989 UTM Z o ne 32N 

Tegnforklaring
Støysoner-grusuttak (Industri)
Gul sone - dBA Lden

≥ 55
≥ 60

Rød sone - dBA Lden
≥ 65
≥ 70

Støysoner-Vegtrafikk
Gul sone - dBA Lden

≥ 55
≥ 60

Rød sone - dBA Lden
≥ 65
≥ 70

!H Beregningsp unkt
Støyskjerm , m idlertidig

Støykilder
]̂ Maskiner/utstyr

Vegtrafikk
Anleggstrafikk

Støfølsom bebyggelse
Andre bygg
Støyfølso m  bebyggelse
So m  støyfølso m  bebyggelse regnes:
Bo liger, fritidsbo liger, sykehus,
p leieinstitusjo ner, sko ler o g barnehager.

Vegtrafikkstøy er vist so m  so ner
i kartet, m en inngår ikke i støyverdiene fo r
beregningsp unktene. Transp o rt til o g fra
grusuttaket, beregnes so m  industristøy 
o g inngår i vist resultat.
Støyso nene er beregnet i et rutenett p å 
10x10 m eter. Beregningsp unktene har høyere
beregningsnøyaktighet enn støyso nene.0 50 100 15025

Meter
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49.2
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Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Prosjekt nr. Kart. nr. Dato:
KOT

Koordsys: 
Euref89 - 32

2 HB

STØYSONEKART
Håseth grustak
Molde kommune
Drift fase 1,
oppstart fase 2
Beregningshøyde 4 meter
T-1442/2012, soneinndeling industristøy
T-1442/2012, soneinndeling vegtrafikky

27.11.1737674
Prosj.leder:

Kontroll:

Målesto kk:
1:2 466 (A4)

434 654.42  6 965 750.01 
ETRS 1989 UTM Z o ne 32N 

434 071.71  6 965 254.59
ETRS 1989 UTM Z o ne 32N 

Tegnforklaring
Støysoner-grusuttak (Industri)
Gul sone - dBA Lden

≥ 55
≥ 60

Rød sone - dBA Lden
≥ 65
≥ 70

Støysoner-Vegtrafikk
Gul sone - dBA Lden

≥ 55
≥ 60

Rød sone - dBA Lden
≥ 65
≥ 70

!H Beregningsp unkt
Støyskjerm , m idlertidig

Støykilder
]̂ Maskiner/utstyr

Vegtrafikk
Anleggstrafikk

Støfølsom bebyggelse
Andre bygg
Støyfølso m  bebyggelse
So m  støyfølso m  bebyggelse regnes:
Bo liger, fritidsbo liger, sykehus,
p leieinstitusjo ner, sko ler o g barnehager.

Vegtrafikkstøy er vist so m  so ner
i kartet, m en inngår ikke i støyverdiene fo r
beregningsp unktene. Transp o rt til o g fra
grusuttaket, beregnes so m  industristøy 
o g inngår i vist resultat.
Støyso nene er beregnet i et rutenett p å 
10x10 m eter. Beregningsp unktene har høyere
beregningsnøyaktighet enn støyso nene.0 50 100 15025

Meter
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50.1
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m 7
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m 9
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m 13
52.3
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52.8

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua, pb 33
2540 Tolga         tlf: 62 48 03 55    www.feste.no

Prosjekt nr. Kart. nr. Dato:
KOT

Koordsys: 
Euref89 - 32

3 HB

STØYSONEKART
Håseth grustak
Molde kommune
Drift fase 2
Beregningshøyde 4 meter
T-1442/2012, soneinndeling industristøy
T-1442/2012, soneinndeling vegtrafikky

27.11.1737674
Prosj.leder:

Kontroll:

Målesto kk:
1:2 466 (A4)

434 663.50  6 965 772.67 
ETRS 1989 UTM Z o ne 32N 

434 080.79  6 965 277.25
ETRS 1989 UTM Z o ne 32N 

Tegnforklaring
Støysoner-grusuttak (Industri)
Gul sone - dBA Lden

≥ 55
≥ 60

Rød sone - dBA Lden
≥ 65
≥ 70

Støysoner-Vegtrafikk
Gul sone - dBA Lden

≥ 55
≥ 60

Rød sone - dBA Lden
≥ 65
≥ 70

!H Beregningsp unkt
Støyskjerm , m idlertidig

Støykilder
]̂ Maskiner/utstyr

Vegtrafikk
Anleggstrafikk

Støfølsom bebyggelse
Andre bygg
Støyfølso m  bebyggelse
So m  støyfølso m  bebyggelse regnes:
Bo liger, fritidsbo liger, sykehus,
p leieinstitusjo ner, sko ler o g barnehager.

Vegtrafikkstøy er vist so m  so ner
i kartet, m en inngår ikke i støyverdiene fo r
beregningsp unktene. Transp o rt til o g fra
grusuttaket, beregnes so m  industristøy 
o g inngår i vist resultat.
Støyso nene er beregnet i et rutenett p å 
10x10 m eter. Beregningsp unktene har høyere
beregningsnøyaktighet enn støyso nene.
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