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Revisjoner
Revisjon 02

Revisjon basert på tilbakemeldinger fra Lillestrøm kommune på planforslaget. Følgende er
endret:

· Det er beregnet og vist støy fra biogass- og hydrogenanlegget hver for seg og ikke kun
samlet

· Støysonekartene er beregnet i høyde 1,5m over terreng istedenfor 4m.

Revisjon 01

Det er ønskelig å gjennomføre en reguleringsendring av detaljreguleringsplanen for Krogstad
Miljøpark for å legge til rette for produksjons- og lagringsanlegg for hydrogen. I den forbindelse
har kommunen satt krav om en støyutredning som viser at T-1442/2021 er innfridd og hvor mye
støy nærliggende friluftsformål blir utsatt for. Sweco har på grunnlag av dette revidert
støyberegningene for eksternstøy.

Sammendrag
I forbindelse med nytt biogassanlegg for NRA på Krogstad i Sørum kommune har Sweco
foretatt lydtekniske vurderinger av administrasjonsbygg, vurderinger av støy til omgivelsene og
vurdering av støy for arbeidsmiljø.

Plasseringen av anleggene er støymessig gunstig og gir ingen overskridelser av støynivå til
omkringliggende bebyggelse.

Lydtekniske vurderinger for administrasjonsbygg

Regelverk og lydkrav
Overordnede krav som gjelder lydforhold og vibrasjonsforhold i og utenfor bygninger er gitt i §
13-6 i Byggteknisk forskrift (TEK17) /1/. TEK17 angir at krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt
bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175 «Lydforhold i
bygninger» /2/. Standarden angir krav til trinnlydnivå, luftlydisolasjon, romakustikk, lydnivå fra
tekniske installasjoner og lydnivå fra utendørs støykilder.
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Tabell 1: Lydkrav i NS 8175 for klasse C i kontorbygg
Type lydforhold Målestørrelse Type bruksrom Krav

Luftlydisolasjon R'w

Mellom kontorer

Mellom kontor og fellesarealer (fellesgang,
korridor) uten dørforbindelse.

≥ 37 dB

Mellom vanlige kontorer som foran, og
fellesgang/korridor med dørforbindelse ≥ 24 dB

Mellom møterom, spiserom, arb.rom,
pauserom og andre rom/korridor uten
dørforbindelse

≥ 44 dB

Mellom møterom, spiserom, arb.rom,
pauserom og andre rom/korridor med
dørforbindelse.

≥ 34 dB

Mellom samtalerom, legekontor, og lignende
kontorer med behov for konfidensielle
samtaler og andre rom

≥ 48 dB

Mellom rom som foran, med behov for
konfidensielle samtaler og korridor med
dørforbindelse.

≥ 34 dB

Trinnlydnivå L'n,w

Mellom kontorer, mellom kontor og
møterom, i kontorer fra
fellesarealer/fellesgang/korridor

≤ 63 dB

I møterom fra fellesgang/korridor ≤ 58 dB

Innendørs
lydtrykknivå fra
tekniske
installasjoner

Lp,A,T
Lp,AF,max

I kontorer/fellesareal og møterom fra
tekniske installasjoner i samme bygning eller
i annen bygning

≤ 33 dB
≤ 35 dB

I videokonferanserom ≤ 28 dB
≤ 30 dB

Utendørs
lydtrykknivå fra
tekniske
installasjoner

Lp,AF,max
Lydnivå utenfor vinduer fra tekniske
installasjoner i samme bygning og i annen
bygning ≤ 45 dB

Innendørs
lydtrykknivå fra
utendørs lydkilder

Lp,A,T I kontorer fra utendørs kilder ≤ 35 dB

Etterklangstid T [s]
Kontorer, møtelokaler 0,2 x romhøyde

I kontorlandskap og videokonferanserom 0,16 x romhøyde
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Lydisolasjon

Krav til vegg med dørforbindelse gjelder for det samlede lydreduksjonstallet for dør og vegg,
samt eventuelle andre gjennomføringer og flankeelementer.

Følgende tilslutningsdetaljer må vurderes for å sikre at aktuelle krav til lydisolasjon innfris:

· Himlinger skal brytes ved veggskille i oppholdsrom.

· Skilleveggene må bryte ytterveggenes indre veggflate.

· Mineralull må ikke forårsake press mellom veggskall i dobbeltvegger

· Gipsplatelagene monteres slik at skjøtene er forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte
skjøter).

· Tetting i overgangene vegg/vegg, vegg/dekke osv. Det benyttes elastisk fugemasse.

· Skjøter mellom betongelementer må fuges for å hindre lydlekkasjer

· Lette vegger, himlinger og overgulv skal brytes ved skillevegger.

Akustisk regulering
For kontorer og møterom må det i nedsenkede himlinger brukes mineralullplater
absorpsjonsklasse A.

For kontorlandskap og videokonferanserom kan det i tillegg være behov for ytterligere
lydabsorbenter på vegger for å tilfredsstille kravet til etterklangstid. Dette må detaljeres i neste
fase når romplan og romutforming er på plass.

For garderober og trappeganger benyttes det himling i absorpsjonsklasse B.

Akustisk absorpsjon (minimum i himling) bør benyttes for støyende rom (f.eks. pumperom) med
noe opphold dersom det er teknisk mulig. Dette reduserer generelt støynivå i rom med 0 – 5 dB
(«0» nært utstyr) og bedrer den generelle akustikken (etterklang) i rommet. Det er også krav i
TEK/NS 8175 til lydabsorpsjon i arbeidslokaler.

Eventuelle kontorer, lab, verksted ol. ute i anlegget utformes med akustisk himling.

Tekniske installasjoner
Alle avløpsrør bør være støysvake plastrør eller støpjernrør. Rør føres aller helst i gang /
korridorer og sjakter og bør unngås i oppholdsrom. Rør og kanaler må ikke festes i lette
konstruksjoner mot oppholdsrom. Rør og kanaler kan enten festes til etasjeskiller eller evt. til
eget bæresystem opplagret på etasjeskiller.

Alt roterende teknisk utstyr (ventilasjonsaggregater, avtrekksvifter, m.m.) må vibrasjonsisoleres.

Vifter i ventilasjonsaggregater må være vibrasjonsisolert og koblingen av kanaler må skje via
fleksible mansjetter. Det settes et krav til vibrasjonsisolering på 95% ved frekvensen tilsvarende
laveste turtall.
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Alle aggregater og avtrekksvifter må være systematisk utstyrt med en primære lydfeller på tilluft,
avtrekk, avkast og innluft slik at lydnivå i kontorbygget og utenfor vinduer er under
grenseverdiene. Disse lydfellene vil normalt ha en lengde på 1m.

Med hensyn på krav til ventilasjonsstøynivå bør lufthastighet i hovedkanal og i avgreninger
være mindre enn henholdsvis 4,5 m/s og 3 m/s.

Aggregater og eventuelle firkantede hovedkanaler bør monteres minst 500 mm fra lettvegger
tilstøtende oppholdsrom for å unngå lavfrekvent problematikk.

Eksternstøy

Regelverk og grenseverdier

Anleggsfase

Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-
1442/2021) /3/ oppgir grenseverdier for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, se
Tabell 2.

Dersom bygge- og anleggsvirksomheten har varighet kortere enn 6 måneder, kan det
aksepteres opp mot 5 dB høyere støynivå på dagtid og kveld enn angitt i Tabell 2

Tabell 2: Anbefalte støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene gjelder frittfelt
ekvivalent lydtrykknivå utenfor rom med støyfølsom bruk.

Bygningstype Dag
(LpAeq12h 07-19)

Kveld
(LpAeq4h 19-23)
Søn-/helligdag
(LpAeq16h 07-23)

Natt
(LpAeq8h 23-07)

Boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner 60 dB 55 dB 45 dB

Skole, barnehage 55 dB i brukstid

Arbeider om natten bør ikke forekomme. Ved arbeid i natteperioden gjelder det at maksimalt
lydnivå ikke bør overskride ekvivalentnivå med mer enn 15 dB, dvs 45 + 15 = 60 dBA. I tillegg bør
støygrensene skjerpes med 5 dB dersom arbeidene har karakteristiske trekk av impulslyd eller
rentoner.

Vibrasjoner:
NS 8141 /7/ angir grenseverdier for tillatte vibrasjoner for å unngå direkte skader på byggverk.
Disse grenseverdiene er bestemt av faktorer som beskriver grunnforhold, byggverk, avstand og
vibrasjonskilde. Omkringliggende bygninger som kan tenkes påvirket av sprengningsarbeid skal
besiktiges før arbeidet igangsettes. NS 8141 oppgir at det kan være aktuelt å besiktige områder
opp til 100 m fra sprengningsstedet.
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Driftsfase

Reguleringsbestemmelser for Krogstad miljøpark henviser til T-1442.

Anbefalte støygrenser fra Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging» (T-1442/2021) /3/ ved planlegging av ny virksomhet er gitt i Tabell 3.

Tabell 3: Anbefalte utendørs støygrenser ved planlegging av ny industrivirksomhet. Alle tall er "frittfelt" A-
veid lydnivå i dB re 20 μPa.

Kilde Støynivå på uteareal og
utenfor vinduer til rom med
støyfølsomt bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt (kl. 23-07)

Industri med helkontinuerlig
drift

Uten impulslyd: Lden ≤ 55 dB
Med impulslyd: Lden ≤ 50 dB

Lnight ≤ 45dB
LAFmax ≤ 60 dB

Stille områder

Tilgang til stille områder er viktig for å redusere støyplage og forebygge negativ
helsekonsekvens. Stille områder bør synliggjøres og gis vern gjennom kommuneplanen.
Ambisjonsnivået bør være at støynivået i stille områder tilfredsstiller grenseverdiene i Tabell 4.
Hvilket støynivå som kan aksepteres vil imidlertid variere ut fra bruken av og karakteren på
området.

Bymarker og rekreasjonsområder, samt viktige områder for naturmangfold, kan avsettes som
stille områder i kommuneplanen. Verdien av disse som rekreasjonsområder anbefales ivaretatt
ved at støynivået ikke tillates økt. I større upåvirkede naturområder, som nasjonalparker,
naturområder i fjellet og kjerneområder i bymarker, er all hørbar fremmed lyd i utgangspunktet
uønsket.

Tabell 4: Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille områder.

Kilde Områdekategori Anbefalt støygrense,
ekvivalent støynivå

Industri med helkontinuerlig
drift

Byparker, kirkegårder og
friområder i tettbygd strøk

Uten impulslyd: Lden ≤ 55 dB
Med impulslyd: Lden ≤ 50 dB

Sammenhengende
grønnstruktur i tettsteder Lden ≤ 50 dB
Sammenhengende
nærfriluftsområder og
bymark utenfor by/tettsted

Lden ≤ 40 dB
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Beregninger

Det er etablert en støyberegningsmodell basert på digitalt kartgrunnlag for å vurdere
utberedningen av støy til omgivelsene. Beregningene er utført ved bruk av Nordisk
beregningsmetode med beregningsprogrammet CadnaA (versjon 2022).

Støysonene er beregnet i høyde 1,5 meter over terreng.

Det er lite bebyggelse i området, nærmeste bolig er omtrent på 1 kilometers avstand. Det er
våningshuset på Krogstad gård med adresse Kompvegen 717, 1925 Blaker. Det er to andre
boliger bortenfor gården, Kompvegen 715 og 719. I tillegg er det en bolig ved avkjøringen fra
fylkesveg 170, med adresse Brumåsavegen 1, 1925 Blaker. Denne boligen er omtrent 1,4
kilometer fra anlegget.

Figur 1: Anleggsområdet (stiplet rød linje) og nærmeste boliger (røde nåler). (Kilde: kart.finn.no)

Anleggsfase

Beregning av støy fra anleggsfasen er forbundet med stor beregningsusikkerhet. For å gjøre en
vurdering av støy i anleggsfasen er det tatt utgangspunkt i lydeffektnivåer oppgitt i veileder til
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) /6/. Ved å benytte et konservativt
anslag for kontinuerlig totalt lydeffektnivå på 120 dBA viser beregningen at lydnivå på nærmeste
bolig ikke overskrider grenseverdi for støy. Dette nivået tilsvarer samtidig arbeid med stein for to
gravemaskiner, en hjullaster og en doser. For eventuell spunting og/eller pigging kan det i kortere
perioder forekomme høyere støynivåer. Mer detaljerte vurderinger kan utføres når aktiviteter er
definert. Videre antas det at det ikke opprettes noe riggområde nær bebyggelsen. Det er beregnet
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støykart for anleggsarbeider ved henholdsvis Biogassanlegget og Hydrogenanlegget.
Støysonene er beregnet i 1,5 m høyde over terreng som er relevant for utendørs
oppholdsområder. I tillegg er støynivå beregnet til fasader for bygninger (boliger) i relevant høyde.
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Figur 2: Støyberegning anleggsfase Biogassanlegg, LpAeq. Nærmeste boliger har støy under grenseverdi.
Støykartet er også vedlagt.



9 (20)

BIOGASS NRA KROGSTAD – RIAKU B1
REV 02
09.08.20

Figur 3: Støyberegning anleggsfase Hydrogenanlegg, LpAeq. Nærmeste boliger har støy under grenseverdi.
Støykartet er også vedlagt.
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Det er i tillegg sendt inn melding om bruk av et midlertidig pukkverk / knuseverk. Antatt dato for
etablering av det midlertidige pukkverket er 01.07.2021 med en antatt varighet på 8 måneder. I
forbindelse med meldingen til Statsforvalteren i Oslo og Viken utførte Sweco en støyutredning
som viste at selv med det midlertidige pukkverket i drift vil kravene til støy i anleggsfasen
overholdes med god margin.

Sprengning

Krav til maksimalnivå er gjeldende på natt. Ved å unngå at sprengning forekommer på nattestid,
mellom kl. 23-07, vil støy fra sprengning være under grenseverdier.

Med en avstand på ca. 1 kilometer til nærmeste bebyggelse ansees det ikke som en aktuell
problemstilling at vibrasjoner fra sprengning kan føre til skader på byggverk.

Drift

Prosessutstyr og ventilasjon skal primært være plassert innendørs og antas å ikke gi noe
betydelig bidrag til eksternstøy. Beregningen av støy til omgivelsene tar utgangspunkt i bruk av
hjullaster i åpent lende som beskrevet i konsekvensutredningen /9/ samt noe støy fra
prosessutstyr. Vi har lagt til grunn en lydeffekt LwA på 106 dB for Biogassanlegget og 106 dB for
Hydrogenanlegget, noe vi anser som representativt for typisk støy fra anlegg som disse. Det er
antatt kontinuerlig drift hele døgnet. Dersom man i senere faser får mer sikre data for støy fra
anleggene bør støyberegningene oppdateres.

Det er beregnet støykart for døgnekvivalent støynivå Lden og ekvivalent støynivå på natt Lnatt for
samlet støy fra Biogass- og Hydrogenanlegget samt bidrag fra hvert enkelt anlegg. Det er vist
støysoner for Lden ned til 40 dB for å vise støy til eventuelle friluftsområder. Vi er ikke kjent med
at kommunen har avsatt arealer som stille områder i kommuneplanen som berøres av støy fra
Krogstad Miljøpark. Støysonene er beregnet i 1,5 m høyde over terreng som er relevant for
utendørs oppholdsområder. I tillegg er støynivå beregnet til fasader for bygninger (boliger) i
relevant høyde.

Støyberegningen viser at støy fra driftsfasen med god margin ikke vil overskride grenseverdier
for støy for omkringliggende beboelse. Støy fra anlegget forventes ikke å medføre stor negativ
påvirkning for natur- og friluftsområder.
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Figur 4: Støyberegning driftsfase for bidrag fra Biogassanlegget, Ekvivalent døgnveid støynivå Lden.
Nærmeste boliger har støy under grenseverdi. Støykartet er også vedlagt.
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Figur 5: Støyberegning driftsfase for bidrag fra Hydrogenanlegget, Ekvivalent døgnveid støynivå Lden.
Nærmeste boliger har støy under grenseverdi. Støykartet er også vedlagt.
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Figur 6: Støyberegning driftsfase for samlet støy fra Biogass- og Hydrogenanlegg, Ekvivalent døgnveid
støynivå Lden. Nærmeste boliger har støy under grenseverdi. Støykartet
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Figur 7: Støyberegning driftsfase for bidrag fra Biogassanlegget, Lnatt. Nærmeste boliger har støy under
grenseverdi. Støykartet er også vedlagt.
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Figur 8: Støyberegning driftsfase for bidrag fra Hydrogenanlegget, Lnatt. Nærmeste boliger har støy under
grenseverdi. Støykartet er også vedlagt.
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Figur 9: Støyberegning driftsfase for samlet støy fra Biogass- og Hydrogenanlegg, Lnatt. Nærmeste boliger
har støy under grenseverdi. Støykartet er også vedlagt.
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Trafikk til anlegget

Trafikk til anlegget vil følge eksisterende vei Brumåsavegen fra fylkesvei 170 og passere
bebyggelse. Tungtransport til anlegget vil i all hovedsak foregå på dagtid. Trafikkmengden vil
være så lav at døgnekvivalent støynivå fra trafikken dermed ikke vil ha noen betydning for
boligene.

I anleggsfasen vil det benyttes samme vei fra fylkesvei 170 til anleggsområdet.

Arbeidsmiljø

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
Forskriften om tiltaks- og grenseverdier /4/ oppgir grenseverdier for støy med det formål å
beskytte arbeidstakere mot hørselsskader og å overholde behov for konsentrasjon i arbeid. Noen
utdrag fra forskriften er vist under.

«§ 1-4.Definisjoner – støy

I denne forskriften menes med:
a) Daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h : ekvivalentnivå (LpAeq,T) for en arbeidsdag
normalisert til 8 timer i henhold til internasjonal standard ISO 1999:1990 punkt 3.5 og
3.6. Dette omfatter all støy på arbeidsplassen,
b) Grenseverdier: verdier for støyeksponering som ikke skal overskrides,
c) Gruppe I: arbeidsforhold hvor det stilles store krav til vedvarende konsentrasjon
eller behov for å føre uanstrengt samtale og i spise- og hvilerom,
d) Gruppe II: arbeidsforhold hvor det er viktig å føre samtale eller vedvarende store
krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet,
e) Gruppe III: arbeidsforhold med støyende maskiner og utstyr under forhold som ikke
går inn under arbeidsgruppe I og II»
…

§ 2-1.Tiltaksverdier

Tiltaksverdiene for støyeksponering er:
a) nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe I: LEX,1h = 55 dB
b) nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe II: LEX,1h = 70 dB
c) nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe III: LEX,8h = 80 dB
d) øvre tiltaksverdier: LEX,8h = 85 dB og

LpC,peak = 130 dB

For arbeidsforhold i gruppene I og II skal støy fra egen aktivitet ikke inngå i vurderingen
i forhold til nedre tiltaksverdi såfremt arbeidstakeren kan avbryte støyen. For spise- og
hvilerom skal kun bakgrunnsstøy fra installasjoner, tilstøtende lokaler og omgivelser
inngå i vurderingen.

§ 2-2.Grenseverdier for støy

Grenseverdier for støyeksponering er:
a) daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h : 85 dB
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b) toppverdi av lydtrykknivå, LpC,peak : 130 dB

Ved fastleggingen av arbeidstakerens faktiske eksponering, skal det tas hensyn til den
effektive dempingsvirkningen av påbudt personlig hørselsvern som arbeidstakeren
skal bruke.
…

Vibrasjoner

§ 3-1.Tiltaksverdier
Tiltaksverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):
a) for hånd- og armvibrasjoner: 2,5 m/s²
b) for helkroppsvibrasjoner: 0,5 m/s²

§ 3-2.Grenseverdier
Grenseverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):
a) for hånd- og armvibrasjoner: 5,0 m/s²
b) for helkroppsvibrasjoner: 1,1 m/s²

Kvalitetshåndbok for anlegg og tekniske installasjoner
NRV/NRA har utgitt en kvalitetshåndbok for anlegg og installasjoner /5/. Der kvalitetshåndboken
setter strengere krav enn lover og forskrifter, skal kravene i kvalitetshåndboken følges. Hvis
beregninger, prosjektering eller utførelse ønskes utført etter andre regler enn de som er angitt i
denne kvalitetshåndboken, må dette avklares på forhånd med NRV/NRA. Det skal føres en
fraviksliste for alle fravik fra kvalitetshåndboken.

Fra kvalitetshåndboken:
« 61.02.3 Støy og vibrasjoner

Anlegg skal utformes slik at ingen rom eller deler av anleggene etter regelverket vil
kreve hørselsbeskyttelse. Støyende komponenter må plasseres i egne rom, isoleres
lokalt eller erstattes av mindre støyende komponenter.

Prosessrom skal ha støyforhold som tilfredsstiller krav til gruppe II, jfr. Forskrift om
tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier),
FOR-2011-12-06-1358. Eventuelle maskiner som har støynivå som overskrider
dette kravet, skal støyisoleres og plasseres i eget rom.

Komponenter skal monteres slik at uønskede vibrasjoner ikke oppstår. Vibrasjoner
skal ikke spres i anlegget.

For vibrasjoner vises det til gjeldende forskrifter.»

Spesifikasjoner for utstyr og komponentvalg:

· Blåsemaskinaggregat:
Blåsemaskinen skal monteres i en egen, tilpasset støydempingskasse. Enheten skal
inkludere innsugingslyddemper, fleksible gummianslutninger til det faste rørsystemet,
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vibrasjonsdempet manometer, maskinsko tilpasset aggregatvekten og ha driftspunkt med
maks turtall < 2000 o/min.

· Høytrykkskompressorer:
Kompressorer skal ha/monteres i støydempingskasse. Enheten skal inkludere luftfilter
forberedt for støydempings-deksel.

· Pumper:
- Dykkede pumper og tørroppstilte pumper skal ha maksimalt turtall 1500 o/min.
- Eksenterskruepumper skal ha pumpefundament med maskinsko.
- For rentvannspumper gjelder støykrav på Lp ≤ 80 dBA@1m målt i fritt felt. Dersom

det tilbys pumper med lavere støynivå vurderes dette fordelsmessig.

Operatørrom i prosessbygg

Basert på avsnitt 61.02.3 i kvalitetshåndboken /5/ angående støyforhold i prosessrom settes det
et krav til støynivå i prosessrom på Leq ≤ 70 dBA.

Støynivå i lokale kontrollrom bør ikke overskride støynivå på Leq 55 dBA for å sikre
kommunikasjon og mulighet for vedvarende konsentrasjon.

Maskiner som overskrider områdestøykravet på Leq ≤ 70 dBA må plasseres i ubemannede rom
og hørselsvern skal stilles til disposisjon om gjennomsnittlig støynivå overstiger 80 dBA (eller
når arbeidstaker opplever støynivået sjenerende).

Dersom arbeidstaker utsettes for gjennomsnittlig lydtrykknivå høyere enn 85 dBA, eller når
maksimalt lydtrykknivå er høyere enn 130 dBCpeak, er det påbudt med egnet hørselsvern. Det
skal være satt opp varselskilt ved inngang til rom, sone eller operatørplass hvor det er påbudt å
bruke hørselsvern, /8/.

Referanser
/1/ Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift), FOR-2017-06-19-840.

/2/ NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper

/3/ Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)

/4/ Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og
grenseverdier), FOR-2011-12-06-1358

/5/ NRV/NRA Kvalitetshåndbok for anlegg og installasjoner -  Versjon: 1.01
/6/ M128 | 2020 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2016) og M-2061 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
(T-1442/2021)

/7/ NS 8141-1:2012 Vibrasjoner og støt. Veiledende grenseverdier for bygge- og
anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk. Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra
sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom.
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/8/ Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften), FOR-2017-04-18-473

/9/ Reguleringsplan med konsekvensutredning Krogstad Miljøpark, Utgave 1, dato 2009-
09-23

Vedlegg
· X001 - Støyberegning driftsfase for biogassanlegget, Ekvivalent døgnveid støynivå Lden

· X002 - Støyberegning driftsfase for hydrogenanlegget, Ekvivalent døgnveid støynivå
Lden

· X003 - Støyberegning driftsfase for samlet støy fra biogassanlegget og
hydrogenanlegget, Ekvivalent døgnveid støynivå Lden

· X004 - Støyberegning driftsfase for biogassanlegget, Ekvivalent støynivå natt Lnatt

· X005 - Støyberegning driftsfase for hydrogenanlegget, Ekvivalent støynivå natt Lnatt

· X006- Støyberegning driftsfase for samlet støy fra biogassanlegget og
hydrogenanlegget, Ekvivalent støynivå natt Lnatt

· X007 - Støyberegning anleggsfase Biogassanlegg, LpAeq

· X008 - Støyberegning anleggsfase Hydrogenanlegg, LpAeq
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X001 - Krogstad miljøpark, NRA Biogassanlegg med Hydrogenanlegg.
Estimat for støybidrag Lden fra Biogassanlegget.
Sammenlignes med grenser i T-1442 (reguleringsbestemmelser).
Antatt drift 24 t døgn / LwA 106 dB fra Biogassanlegget.
Oppdragsnr.: 10207132
Utført av: nojeaa 25.05.2022
Kontrollert av: noerlg

Støysoner
Høyde:
1.50 m
over terreng

Rutenett:
5.00 x 5.00 m

Indikator:
Lden

 Avrundet Lden:
 Over 40 dB. Anbefalt grense friluftsområder utenfor by/tettsted
 Over 50 dB. Anbefalt grense grønnstruktur i tettsteder
 Over 55 dB  Over
 Over 60 dB  grense-
 Over 65 dB  verdi
 Over 70 dB  bolig
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X002 - Krogstad miljøpark, NRA Biogassanlegg med Hydrogenanlegg.
Estimat for støybidrag Lden fra Hydrogenanlegget.
Sammenlignes med grenser i T-1442 (reguleringsbestemmelser).
Antatt drift 24 t døgn / LwA 106 dB fra fra Hydrogenanlegg.
Oppdragsnr.: 10207132
Utført av: nojeaa 25.05.2022
Kontrollert av: noerlg

Støysoner
Høyde:
1.50 m
over terreng

Rutenett:
5.00 x 5.00 m

Indikator:
Lden

 Avrundet Lden:
 Over 40 dB. Anbefalt grense friluftsområder utenfor by/tettsted
 Over 50 dB. Anbefalt grense grønnstruktur i tettsteder
 Over 55 dB  Over
 Over 60 dB  grense-
 Over 65 dB  verdi
 Over 70 dB  bolig
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X003 - Krogstad miljøpark, NRA Biogassanlegg med Hydrogenanlegg.
Estimat for støybidrag Lden fra samlet anlegg.
Sammenlignes med grenser i T-1442 (reguleringsbestemmelser).
Antatt drift 24 t døgn / LwA 106 dB fra Biogass og 106 dB fra Hydrogenanlegg.
Oppdragsnr.: 10207132
Utført av: nojeaa 25.05.2022
Kontrollert av: noerlg

Støysoner
Høyde:
1.50 m
over terreng

Rutenett:
5.00 x 5.00 m

Indikator:
Lden

 Avrundet Lden:
 Over 40 dB. Anbefalt grense friluftsområder utenfor by/tettsted
 Over 50 dB. Anbefalt grense grønnstruktur i tettsteder
 Over 55 dB  Over
 Over 60 dB  grense-
 Over 65 dB  verdi
 Over 70 dB  bolig
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X004 - Krogstad miljøpark, NRA Biogassanlegg med Hydrogenanlegg.
Estimat for støybidrag Lnatt fra Biogassanlegget.
Sammenlignes med grenser i T-1442 (reguleringsbestemmelser).
Antatt drift 24 t døgn / LwA 106 dB fra Biogassanlegget.
Oppdragsnr.: 10207132
Utført av: nojeaa 25.05.2022
Kontrollert av: noerlg

Støysoner
Høyde:
1.50 m
over terreng

Rutenett:
5.00 x 5.00 m

Indikator:
Lnatt

 Avrundet Ln:
 Over 40 dB ................
 Over 45 dB  Over
 Over 50 dB  grense-
 Over 55 dB  verdi
 Over 60 dB
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X005 - Krogstad miljøpark, NRA Biogassanlegg med Hydrogenanlegg.
Estimat for støybidrag Lnatt fra Hydrogenanlegget.
Sammenlignes med grenser i T-1442 (reguleringsbestemmelser).
Antatt drift 24 t døgn / LwA 106 dB fra Hydrogenanlegget.
Oppdragsnr.: 10207132
Utført av: nojeaa 25.05.2022
Kontrollert av: noerlg

Støysoner
Høyde:
1.50 m
over terreng

Rutenett:
5.00 x 5.00 m

Indikator:
Lnatt

 Avrundet Ln:
 Over 40 dB ................
 Over 45 dB  Over
 Over 50 dB  grense-
 Over 55 dB  verdi
 Over 60 dB
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X006 - Krogstad miljøpark, NRA Biogassanlegg med Hydrogenanlegg.
Estimat for støybidrag Lnatt fra samlet anlegg.
Sammenlignes med grenser i T-1442 (reguleringsbestemmelser).
Antatt drift 24 t døgn / LwA 106 dB fra Biogass og 106 dB fra Hydrogenanlegg.
Oppdragsnr.: 10207132
Utført av: nojeaa 25.05.2022
Kontrollert av: noerlg

Støysoner
Høyde:
1.50 m
over terreng

Rutenett:
5.00 x 5.00 m

Indikator:
Lnatt

 Avrundet Ln:
 Over 40 dB ................
 Over 45 dB  Over
 Over 50 dB  grense-
 Over 55 dB  verdi
 Over 60 dB
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X007 - Krogstad miljøpark, NRA Biogassanlegg med Hydrogenanlegg.
Støybidrag LpAeq fra anleggsaktivitet ved Biogassanlegg.
Sammenlignes med grenser for anleggsstøy T-1442.
Antatt LwA 120 dB og drift 100% (ikke natt).
Oppdragsnr.: 10207132
Utført av: nojeaa 25.05.2022
Kontrollert av: noerlg

Støysoner
Høyde:
1.50 m
over terreng

Rutenett:
5.00 x 5.00 m

Indikator:
LpAeq

 Under 55 dB
 Over 55 dB (grense kveld bolig)
 Over 60 dB (grense dag bolig)
 Over 65 dB (grense varighet < 6 mnd)
 Over 70 dB
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X008 - Krogstad miljøpark, NRA Biogassanlegg med Hydrogenanlegg.
Støybidrag LpAeq fra anleggsaktivitet ved Hydrogenanlegg.
Sammenlignes med grenser for anleggsstøy T-1442.
Antatt LwA 120 dB og drift 100% (ikke natt).
Oppdragsnr.: 10207132
Utført av: nojeaa 25.05.2022
Kontrollert av: noerlg

Støysoner
Høyde:
1.50 m
over terreng

Rutenett:
5.00 x 5.00 m

Indikator:
LpAeq

 Under 55 dB
 Over 55 dB (grense kveld bolig)
 Over 60 dB (grense dag bolig)
 Over 65 dB (grense varighet < 6 mnd)
 Over 70 dB
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