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Sammendrag 
Forurensningsforskriften er lagt til grunn som vurderingskriterium for støy fra grustaket. 
Inndelingen av gul og rød sone i de beregnede støysonekartene er i tråd med retningslinje 
for støy i arealplanlegging, T-1442/2012.  
 
Befaring og støymåling ble utført av Asplan Viak ved Prestmoen grustak under 
representativ drift 14.11.2012. Som grunnlag for utarbeidelse av støysonekart er det 
benyttet erfaringsdata for tilsvarende støykilder, som er komplettert med, samt kontrollert 
opp mot støymålingene. 
 
Det er utført støyberegninger for fire ulike driftssituasjoner ved Prestmoen grustak; normal 
driftssituasjon og tre driftssituasjoner med bruk av mobilt sorteringsverk i ulike posisjoner. 
Iht. intensjonen i regelverket er støy beregnet som døgnmiddel.  
 
Beregnede støysonekart viser at nærmeste naboer blir liggende utenfor gul støysone (LDEN 
< 55 dB) med god margin for alle beregningssituasjonene. Punktberegning av støynivå ved 
mest støyutsatte naboer øst for Prestmoen sandtak viser en margin på 12-14 dB til 
grenseverdien gitt av Forurensningsforskriften; LDEN < 55 dB utendørs ved mest støyutsatte 
fasader. 
 
Avbøtende tiltak for å begrense støy fra Prestmoen grustak anses ikke som nødvendig da 
det fremgår av beregningsresultatene at grenseverdiene gitt av Forurensningsforskriften 
overholdes.  
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1 INNLEDNING 
Asplan Viak har blitt engasjert for å utføre støyberegninger for aktivitet tilknyttet Prestmoen 
grustak, en del av John Myrvang AS. Hensikten med arbeidet er å kartlegge støy tilknyttet 
driften av grustaket og vurdere beregningsresultatene opp mot gjeldende grenseverdier i 
Forurensningsforskriften for støy fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. 

Støymålinger ble utført av Asplan Viak 14. november 2012. Måleresultatene er benyttet for å 
utarbeide beregningsmodellene.  

Figur 1 nedenfor viser en oversikt over plassering av grustaket (rødt rektangel) og 
nærliggende boliger (blå rektangler). Grustaket er av mindre skala og benytter et sikteverk og 
en hjullaster som maskinpark for den daglige driften. I perioder flyttes det inn et mobilt 
sorteringsverk. 

 

Figur 1: Oversiktsillustrasjon. Grustaket er markert med rødt rektangel. Dominerende støykilder 
tilknyttet grustakets produksjonsområde befinner seg hovedsakelig i midten av rektangelet. 
Busundveien strekker seg forbi grustaket i sør. Nærmeste naboer befinner seg øst og vest for 
grustaket, markert med blå rektangler.   
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2 REGELVERK 

2.1 Forurensningsforskriften 
Forurensningsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning, 
angir i § 30-7 grenseverdiene for avgitt støy fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. 
Grenseverdiene er gjengitt i tabell 1 nedenfor og gjelder utendørs ved eksisterende 
støyfølsom bebyggelse.  

Tabell 1: Grenseverdier for bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner 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 

 

LDEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB 
ekstra tillegg på natt / kveld. I forurensningsforskriften er LDEN definert som døgnmiddel, dvs. 
verste driftsdøgn blir dimensjonerende. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik: 

Dag: kl. 07-19, kveld: kl. 19-23 og natt: 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 impulsstøy eller rentonelyd er grenseverdiene 5 dBA lavere. Den strengeste 
grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 
hendelser 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 
kapittel 6.  

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. 

2.2 T-1442/2012 
Gjeldende støyregelverk ved etablering av ny støyende virksomhet er retningslinje T-
1442/2012; Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, utgitt av 
Miljøverndepartementet. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og 
målestørrelser, og er koordinert med støykrav gitt av Forurensningsloven og teknisk forskrift 
til plan- og bygningsloven. 

Etter EU-direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en 
mottakerhøyde på 4 meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal 
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har ved 
beregningene.  

T-1442/2012 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for 
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442/2012 for detaljer) 

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 
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• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Øvrige områder (hvit sone), angir en sone med tilfredsstillende støynivå, avbøtende tiltak 
anses her ikke som nødvendige.  
 
Retningslinjen T-1442/2012 angir grenseverdier utendørs for støy fra industri med 
helkontinuerlig drift og øvrig industri. Kriteriene for øvrig industri er vist i tabell 2. 
Sammenligning av grenseverdier i tabell 1 og grenseverdier for gul støysone i tabell 2 viser 
overenstemmelse mht. støykriterier for eksisterende og ny industrivirksomhet. 

Tabell 2: Kriterier for soneinndeling for støy fra øvrig industri (uten helkontinuerlig drift). 

 

2.3 Om støysonene 
Inndelingen av gul og rød sone i støysonekartene for Prestmoen grustak er definert ut fra 
tabell 2. Soneinndelingen samsvarer med gjeldene grenseverdier/vurderingskriterier gitt av 
Forurensningsforskriften. Soneinndelingene uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av 
utstyrsparken som benyttes og støykarakteristikken som de ulike aktivitetene tilknyttet 
grustaket genererer.  

 Ekvivalentnivå (driftsdøgn) 1 Maksimalnivå i nattperioden (23-07) 

Gul sone 
øvrig industri 

Uten Impulslyd:  

LDEN 55 dB  

Levening 50 dB              

lørdag:  LDEN 50 dB ,                      

søndag:  LDEN 45 dB 

Med Impulslyd:  

LDEN 50 dB  

Levening 45 dB 

lørdag:  LDEN 45 dB ,                      

søndag:  LDEN 40 dB 

Med og uten impulslyd:  

Lnight 45 dB   

LAFmax 60 dB 

 

Rød sone 
øvrig industri 

Uten Impulslyd:  

LDEN 65 dB  

Levening 60 dB              

lørdag:  LDEN 60 dB ,                      

søndag:  LDEN 55 dB 

Med Impulslyd:  

LDEN 60 dB  

Levening 55 dB 

lørdag:  LDEN 55 dB ,                      

søndag:  LDEN 50 dB 

Med og uten impulslyd:  

Lnight 55 dB   

LAFmax 80 dB 

 

1 = På grunn av stor variasjon i driftsmønster skal ekvivalentnivå beregnes som døgnmiddel (verste 
døgn).  
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3 FORUTSETNINGER OG METODE 

3.1 Generelt 

Støyberegningene er utført i programmet Cadna A, versjon 4.3.144. Beregningsmetoden 
som benyttes, Nordisk metode for beregning av industristøy, har en usikkerhet på omtrent +/- 
2 dB. Erfaringsmessig tenderer beregningsresultatene mot å være konservative.  

Oppdraget er løst på grunnlag av mottatt digitalt kartmateriale, informasjon innhentet på 
befaring, samt støymålinger utført på stedet. 

Etter EU-direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en 
mottakerhøyde på 4 meter. Kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade (FOR 2004-06-01 
nr 931 og T-1442/2012) og på en normal uteplass (kun for T-1442/2012). Med hensyn til 
beregningshøyde skal man imidlertid ta praktiske hensyn til den aktuelle situasjonen og 
tilpasse beregningshøyden til denne. Eksempelvis bør beregning av støy på uteplasser 
foretas ved en høyde 1,5 meter over mark. 4 meter beregningshøyde er som regel 
representativt for en lav 2. etasje. 

Det er beregnet støykoter samt støy i utvalgte beregningspunkter. Støykoter er linjer trukket 
opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er 
derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i 
beregningsmodellene brukt rutenett på 5 x 5 meter mellom beregningspunktene. Alle 
beregnede støyverdier presentert i dette notatet er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten 
fasaderefleksjon. 

En vurdering av beregningsresultatene i forhold til regelverket er gjort i kapittel 4 med 
beregningsresultater/støysonekart vist i vedlegg. 

Figur 2 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. 

 
Figur 2: 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 LDEN med ca. 3 
dB dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, osv.) holdes konstant. 
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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.  

Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. 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 nedenfor for oversikt. 

Tabell 3: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå. 

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 

 

3.2 Driftsituasjoner 

Vedlegg B viser en oversikt over utstyrsparken og driftstidene som er lagt til grunn for 
støyberegningene. Driftstidene ble innhentet fra kontaktperson og driftspersonell på befaring 
onsdag 14.11.2012. 

Som grunnlag for utarbeidelse av støysonekart er det benyttet erfaringsdata for tilsvarende 
støykilder, som er komplettert med, samt kontrollert opp mot støymålinger utført under 
representativ drift ved Prestmoen grustak. Det ble utført støymålinger av sikteverket (type 
Finlay 312C) tilknyttet grustaket onsdag 14.11.2012. Prestmoen deler noe av maskinparken 
med andre masseuttaksområder tilhørende John Myrvang AS. Torsdag 15.11.2012 ble det 
utført støymålinger på sorteringsverket (Keestrack Explorer 1800) som da var stasjonert ved 
Heen grustak. Denne maskinen benyttes på Prestmoen enkelte perioder avhengig av behov. 

Lastebiltrafikk for en normal driftssituasjon er estimert ut fra et årlig uttaksvolum på 20.000 
tonn. Med utgangspunkt i gjennomsnittlig vekt pr lastebillass på 15 tonn blir dette 1334 
lastebillass, hvilket genererer 2667 lastebilkjøringer pr. år til/fra produksjonsområdet. Totalt 
gir dette en ÅDT på 2667/365= ca. 8 tunge kjøretøy pr. døgn i gjennomsnitt. Et uttaksvolum 
på 100.000 tonn pr. år gir ÅDT på ca. 40 tunge kjøretøy pr døgn i gjennomsnitt. 
Lastebiltrafikken er tatt med i beregningsmodellene. 

Som det fremgår av vedlegg B foregår aktivitet som avgir støy hovedsakelig i dagperioden i 
tidsrommet kl. 07-1530. Variasjon forekommer da mobilt sorteringsverk kun benyttes i 
enkelte perioder ved behov og lasting på kveldstid forekommer noen kvelder ukentlig. Det er 
valgt å belyse følgende fire driftssitssituasjoner: 

• Normal driftssituasjon: Sikteverk og hjullaster i drift hele arbeidsdagen, 8 timer effektiv 
driftstid. Uten sorteringsverk og uten lasting på kveldstid. Plassering av støykilder 
tilsvarende dagens drift, alle kilder plassert på kotehøyde K+73. Se figur 3 for 
plassering av støykilder. Uttaksvolum på 20.000 tonn pr. år er lagt til grunn for 
lastebiltrafikken. 
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• Driftssituasjon 1: Sikteverk, sorteringsverk og hjullaster i drift hele arbeidsdagen, 8 

timer effektiv driftstid, samt bruk av hjullaster 0,5 time på kveldstid i forbindelse med 
lasting av masser. Plassering av alle kilder på kotehøyde K+73, inkludert 
soteringsverk. Se figur 3 for plassering av støykilder. Uttaksvolum på 100.000 tonn 
pr. år er lagt til grunn for lastebiltrafikken. 
 

• Driftssituasjon 2: Tilsvarende plassering og driftstider som for driftssituasjon 2, men 
med sorteringsverk plassert på kotehøyde K+79 (pall 2). Se figur 3 for plassering av 
støykilder. 
 

• Driftssituasjon 3: Tilsvarende plassering og driftstider som for driftssituasjon 3, men 
med sorteringsverk plassert på kotehøyde K+94 (toppen av øverste pall). Se figur 3 
for plassering av støykilder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Plassering av støykilder for driftssituasjonene. 
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4 BEREGNINGER OG VURDERINGER 
Det er utført støyberegninger for Prestmoen grustak med utgangspunkt i driftstider som vist i 
vedlegg B og plassering av støykilder som beskrevet i kap. 3.2. Beregningsresultatene er 
vurdert opp mot gjeldende krav til støy ved produksjon av pukk, grus, sand og singel, gitt i 
tabell 1 i kapittel 2. Tabell 4 viser en oversikt over beregnede støysonekart. 

Tabell 4: Beregnede støysonekart. 

Driftssituasjon Støyende aktiviteter Støysonekart 

Normal driftssituasjon 
(uten sorteringsverk) 

Sikteverk 
Hjullaster dagtid 
Lastebiltrafikk 

Vedlegg C 

Driftssituasjon 1 
(sorteringsverk på 
kotehøyde K+73) 

Sikteverk 
Sorteringsverk  
Hjullaster dagtid 
Hjullaster kveldstid 
Lastebiltrafikk 

Vedlegg D 

Driftssituasjon 2 
(sorteringsverk på 
kotehøyde K+79) 

Sikteverk 
Sorteringsverk  
Hjullaster dagtid 
Hjullaster kveldstid 
Lastebiltrafikk 

Vedlegg E 

Driftssituasjon 3 
(sorteringsverk på 
kotehøyde K+94) 

Sikteverk 
Sorteringsverk  
Hjullaster dagtid 
Hjullaster kveldstid 
Lastebiltrafikk 

Vedlegg F 

I et masseuttaksområde er det flere kilder til støy, noen stasjonære med fast plassering og 
noen mobile som forflytter seg avhengig av driftssituasjon. Variasjon i plassering, driftstid, 
terrengskjerming, osv. forekommer. Det er ikke mulig å simulere alle variasjoner og 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. Eksempelvis vil 30 % endring i driftstider utgjøre ca. 1 dB i forandret støyverdi for LDEN, 
ref. figur 2. Plasseringene som er brukt i beregningsmodellene er vist i figur 3 og gjenspeiler 
en representativ plassering av støykildene for de ulike situasjonene. 

Støysonekart i 4 meter beregningshøyde for døgnmidlet ekvivalent støybidrag til 
omgivelsene, LDEN, er vist i vedlegg C til F for de ulike driftssituasjonene som er belyst. 
Støysonekartene viser at støysonenes utbredelse utenfor sandtaket er begrenset. Rød 
støysone når ikke utenfor sandtaksområdet. Gul støysone strekker seg ned til Busundveien i 
sør og ut på deler av jordbruksområdet og skogsområdet øst for Prestmoen grustak.  

Det fremgår av de beregnede støysonekartene at nærmeste naboer blir liggende utenfor gul 
støysone med god margin for alle beregningssituasjonene. Utførte punktberegninger ved 
mest støyutsatte naboer øst for Prestmoen sandtak viser en margin på 12-14 dB til 
grenseverdien gitt av Forurensningsforskriften; LDEN < 55 dB utendørs ved mest støyutsatte 
fasader. 
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Forurensningsforskriften angir skjerpede kriterier for kvelds- og nattperioden. Som det 
fremgår av tabell 1 skal Levening < 50 dB og Lnight < 45 dB tilfredsstilles utendørs ved 
omkringliggende boligers støyutsatte fasader. I tillegg angir Forurensningsforskriften krav til 
maksimalnivå i nattperioden (kl 23 - 07), LAFmax < 60 dB. Grustaket driftes hovedsakelig på 
dagtid. Grenseverdiene for ekvivalent støynivå på natt- og kveldstid, samt maksimalt 
støynivå på nattestid, er ikke dimensjonerende. 

Avbøtende tiltak 

Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor 
de beregnede støysonene fra Prestmoen grustak med god margin for alle 
beregningssituasjonene. Avbøtende tiltak for å begrense støy fra Prestmoen grustak anses 
følgelig ikke som nødvendig da det fremgår at grenseverdiene gitt av 
Forurensningsforskriften overholdes.   
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VEDLEGG A 
Vanlige støyuttrykk og betegnelser 

Begrep Benevning Forklaring 

Etterklangstid, T s Etterklangstiden, T er den tiden det tar for lydtrykknivået å avta med 
60 dB etter at en lydkilde er blitt stoppet, m.a.o. er det tiden det tar 
for lyden å dø ut i et rom. Angis i sekunder, [s]. 
 

Feltmålt veid 
lydreduksjonstall, R`w 

dB Lydreduksjonstallet beskriver en konstruksjons evne til å isolere mot 
luftlydoverføring (tale, høytalerlyd o.l.) mellom to rom. Jo større verdi 
av veid lydreduksjonstall desto bedre er konstruksjonens evne til å 
isolere mot luftlyd. Angis i desibel, [dB]. 
 

Feltmålt veid normalisert 
trinnlydnivå, L`n,w 
 

dB Trinnlydnivået beskriver en konstruksjons evne til å overføre lyd fra 
fottrinn, dunking, o.l. i bygninger. Jo lavere verdi av veid normalisert 
trinnlydnivå desto bedre er konstruksjonens evne til å isolere mot 
trinnlyd. Angis i desibel, [dB]. 
 

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 støynivå 
for dag-kveld-natt 

LDEN A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) 
med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de 
ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 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 Lekv,T 

LA,ekv,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 A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for 
ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de 
fleste vurderinger av støy. A-kurven framhever frekvensområdet 
2000 - 4000 Hz 

Veiekurve – C C Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet ved 
høye nivåer. C-kurven har bare en svak demping av de aller laveste 
og høyeste frekvenser. Benyttes en del i NS 8175, 
bygningsakustikk. 
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VEDLEGG B 
Driftstider for Prestmoen grustak 

Normal driftstid :    man - fred kl 0700-1530 

Støyende aktivitet/Type utstyr Ca. normal plassering 
 

Effektiv driftstid i 
perioden 07-19 

 

Effektiv driftstid i 
perioden 19-23 

(timer el. ant. Hendelser) 

Effektiv driftstid 
perioden 23-07 

(timer el. ant. Hendelser) 

Anmerkninger 

Sikteverk, Finlay 312C Midt på plass, rett vest for brakke 8 timer 
   

Sorteringsverk, Keestrack Explorer 1800 Mobil, flyttes med driftssituasjon Opptil 500 timer i året1 

   
Hjullaster, Volvo 150E Mobil 8 timer 0,5 time 3 ganger i uka2 

  
Lastebiltrafikk Mellom Busundvn. og grustaket - - - 20 000 – 100 000 tonn pr. år3 

      

      

      

      

      

      

      

   
 

  

      

Vinterstengt 1. desember til 1. mars. 

1 Deles med Heen grustak, i driftssituasjon 1, 2 og 3 inngår sorteringsverket i beregningen med en effektiv driftstid på 8 timer i dagperioden. 

2 Det hender kunder laster selv og det benyttes da hjullaster på grustaket, inntil 3 ganger pr. uke på kveldstid, fra 15 minutter til maksimalt 0,5 time hver gang. I driftssituasjon 1, 2 og 3 inngår bruk av hjullaster i forbindelse 
med lasting i kveldsperioden.  

3 For normal driftssituasjon er det inkludert lastebiltrafikk tilsvarende en produksjon på 20 000 tonn pr. år. For driftssituasjon 1, 2 og 3 er det inkludert lastebiltrafikk tilsvarende en produksjon på 100 000 tonn pr. år.  
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