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Sammendrag:
Det foreslås støyskjermingstiltak. 

Boliger ved Norddolmsøyveien 54 og 60 vil ikke være utsatt for støynivå over grenseverdi. 
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1 Bakgrunn  
Brekke & Strand Akustikk AS er engasjert av Kystplan AS v/May Andreassen for å gjøre støyvurderinger 
av driften ved Hitra Marina i forbindelse med omregulering av anlegget. 

Denne rapporten presenterer vurderinger av støysituasjonen mot nærmeste naboer og tiltak for å 
bedre situasjonen. 

2 Situasjonsbeskrivelse 
Hitra Marina ligger på Dolmøya på Hitra i Norddolmvågen, vist i kartutdrag ved figur 1. Tomten er 
planlagt endret for å utvide driften som presentert i figur 2. Det skal bygges et nytt båthotell på 
nordlige del av tomten, og det søkes om fyllinger for å øke kapasiteten til marinaen. Driften i dag 
består i hovedsak av generell båthåndtering med truck og høytrykksspyling. 

 
Figur 1: Kartutdrag - Hitra Marina (kart.finn.no) 

 
Figur 2: Oversiktsbilde - Hitra Marina (Kystplan AS) 
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Det er tre boenheter som ligger støyutsatt til. Norddolmsøyveien 52, 54 og 60 ligger rundt tomten til 
anlegget. Det opplyses om at beboere ved Norddolmsøyveien 52 og 54 har tilknytning til Hitra Marina, 
men støygrensene vil likevel være gjeldende. 

På grunn av nærhet til anlegget vil støyen kunne oppleves som sjenerende.  

3 Grenseverdier 
Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442» 
angir anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Alle tall oppgitt i dB, 
innfallende lydtrykknivå. T-1442 angir følgende grenseverdier for industri1: 
Tabell 1: Utklipp fra tabell 3, T-1442 - Grenseverdi for støy fra industri 
Støykilde Støynivå på uteareal og utenfor vindu til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Industri med helkontinuerlig 
drift 

Uten impulslyd: Lden 55 dB / LdenLørdag 50 dB 

Med impulslyd: Lden 50 dB 

Øvrig industri Uten impulslyd: Lden 55 dB / Levening 50 dB / LdenLørdag 50 dB 

Med impulslyd: Lden 50 dB / Levening 45 dB / LdenLørdag 45 dB 

Grenseverdiene for industri gjelder for et gjennomsnitt av støybidraget gjennom året, med 
straffetillegg på 5/10 dB for kveld/natt.  

For øvrig industri regnes et gjennomsnitt av verste døgn. Resultater som vurderes opp mot 
grenseverdiene må vurderes som typiske lydnivåer for angitt aktivitet.  

Ettersom driften ved anlegget vil være sesongbasert bør man vurdere mot grenseverdiene for øvrig 
industri, og det forventes ikke støykilder som kan defineres som impulslydkilder. 

Det skal kun gjennomføres støyende aktivitet på dagtid, i hovedsak hverdager. I enkelte tilfeller kan 
det være behov for arbeid på lørdager. 

Gjeldende grenseverdi for vurderingen er dermed Lden 55 dB og Lden på lørdager 50 dB. 

  

 
1 Det forventes ikke aktivitet på natt, helg- og helligdager 
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4 Underlag 
Beskrivelse av drift og ulike støykilder er oppgitt av oppdragsgiver 6. november 2019. Det er opplyst 
om at truck-kjøring vil foregå på anlegget sør for båthotellet. Spyling skal foregå på sørvestsiden av 
anlegget. Nærmeste utsatte boliger er Norddolmsøyveien 54 og 60. Norddolmsøyveien 52 ligger noe 
lengre unna og vil ikke være like støyutsatt. 

4.1 Høytrykksspyling 
Av oppdragsgiver er det oppgitt at det brukes høytrykksspylere av typen Kärcher HDS 798 Eco. Fra 
Kärcher oppgis at maskinen har et lydeffektnivå LWA = 93 dB. Dette nivået antas å være støynivå fra 
maskinen i seg selv, og ikke spyling ved bruk. Dermed gjøres en vurdering utover oppgitt data. 

Erfaringsdata fra lignende utstyr er målt totalt lydeffektnivå ved bruk LWA = 101 dB. I beregningen 
gjøres det vurdering uten at støykilden skjermes.  

4.2 Truck-aktivitet 
For transport og flytting av båter benyttes trucker. Generell truck-aktivitet er vanskelig å vurdere uten 
eksakte tall på passeringer og ruten på anlegget. Det kan derimot vurderes hvilke ruter som vil 
benyttes mest, og deretter anta at støynivå fra truck-aktivitet fordeles likt over denne ruten.  

Normal truck-aktivitet på området er forventet å gi et gjennomsnittlig lydeffektnivå LWA = 105 dB.  

4.3 Drift 
Grenseverdien Lden er et døgngjennomsnitt med straffetillegg på kveld og natt, og følgelig vil dermed 
kortere driftstid bety lavere støynivå. Driftsandel/driftstid på de enkelte aktiviteter vil påvirke det 
forventede støynivået.  

Det oppgis at Hitra Marina har normal arbeidstid med aktiviteter fra 07:00-17:00. Dermed vil det ikke 
være krav til vurdering av Levening eller LAF,maks. Men det vurderes to beregningssituasjoner. En for 
hverdag og en for lørdag. 

Høytrykksspyling er antatt å foregå 500/240 minutt hverdag/lørdag. 

Truck-kjøring er antatt å foregå 500/240 minutt hverdag/lørdag. 

Arbeidet som utføres ved Hitra Marina er lite forutsigbart. Det kan være varierende hvordan selve 
arbeidet utføres, hvilken type utstyr det arbeides med og hvor på området arbeidet utføres. Slike 
forhold er naturligvis med å øke usikkerheten for støyvurderingen av anlegget. Generelt skal en slik 
støyvurdering ikke underestimere forventet støynivå.  Derfor er driftstider, aktiviteter og lydeffekt for 
beregninger rundet opp for å ikke underestimere det totale støybidraget. 
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5 Beregninger 
Med bakgrunn i oppgitt data og digitalt kartunderlag er det laget en beregningsmodell som gir 
lydnivået i området fra nevnte aktiviteter med støyberegningsprogrammet CadnaA 2020.  

Det foreslås en støyskjerm som angitt i blått i figur 3 og 4 med høyde 2 m. Denne bidrar til å skjerme 
støybidraget mot nærmeste nabo. 

Figur 3 viser beregnet støynivå Lden på fasade og uteoppholdsareal (1,5 m høyde) for området på 
hverdager, og figur 4 viser beregnet støynivå for lørdag. 

Støyutbredelsen på lørdag er noe annerledes, ettersom man har en grenseverdi som er 5 dB strengere. 

Støynivå mot nærmeste naboer fra Hitra Marina er tilfredsstillende i henhold til grenseverdi angitt i T-
1442. 

 
Figur 3: Utklipp fra tegning X001 - Støynivå Lden på fasade og uteareal hverdager 
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Figur 4: Utsnitt fra tegning X002 - Støynivå Lden på fasade og uteareal lørdager 
 

 






