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Rapport etter støymålinger utført  30. januar   i Hovet . 

 
Bakgrunn. 

Det er i forbindelse med overhaling av turbinene ved kraftstasjonen i Hovet det blitt høyere lydnivåer 

enn det som var tidligere. Dette har medført noen reaksjoner fra folk som bor nær kraftstasjonen i 

forhold til sjenerende støy. 

Det er fra leverandøren av turbinutstyr foretatt justeringer i verksted for å redusere støynivået. Det er 

også gjort støydempingstiltak for de som skal arbeide rett ved turbinene. Deler av rørgata ute er nå 

isolert for å dempe svingningene som forplanter seg til rørgata. De nye målingene er utflørt for å se 

effekt av de siste tiltaka som er gjort. 

 
Metode.  
Det blei utført målinger ved tilsvarende steder som før. Det er  målt ved 50 MW last  for aggregat 1+ 2 

(målerunde 1) og  bare med  aggregat 1. (målerunde 2) 

 

Langs rørgata er det målt ved det første knekkpunkt i trappa som tidligere.  I bygda er det målt på 

tilsvarende steder som før. Det er tillegg til tidligere målepunkt  nå også utført frittfeltmålinger.  Dvs 

målepunkt mer en 10 m fra  husvegger  for å eliminere mulige feilkilder som usikker refleksjon pga 

lave lydnivåer og  ved å velge målesteder der en har best mulig frisikt til rørgata. Disse målingene er 

merka gult i resultatoppsettet under. 

 

Benytta måleutstyr: Handholdt støymåler: Norsonic 116, type 1. Kalibrert før måling.  

Værforhold: måleserie  1, med begge aggregat, vindstille  oppholdsvær og minus 7-10 grader. 20-30 

cm snø. 

 Måleserie 2, med ett aggregat i drift, svakt vindrag fra øst. ( fra kilden mot naboer) 

 

 

Resultat 

 

Se utfylt tabell nedenfor  ( tidligere målinger er også  tatt med. ) 

Målinger rørgate ved første trappeknekk 

Målinger fra trappas første knekkpunkt. Ingen fratrekke.   

Dato 10.11.2009 07.01.2011 30.01.2012 30.01.2012 - - 

      Agg 1+2 Agg. 1 - - 

MW dB A dB A dB A dB A - - 

15 70 62 - - - - 

25   66 - - - - 

35   64 - - - - 

50 76 62 61 59,5 - - 

       



 

Målinger  ved Strand (bolig Ruud) 

Støy mot reflekterende flate = Målt mot reflekterende flate - 6 
dB(A)    

Dato 10.11.2009 07.01.2011 30.01.2012 30.01.2012 - - 

      Agg 1+2 Agg. 1 - - 

MW dB A dB A dB A dB A - - 

15 41 35 Ikke hørbar lyd fra rørgaten. For mye omgivelsesstøy  

50 42 35 for pålitelige målinger.     

       Målinger  ved Ruud 

Støy mot reflekterende flate = Målt mot reflekterende flate - 6 
dB(A)  Målt som: Merknad 1 

Dato 10.11.2009 07.01.2011 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 

      Agg 1+2 Agg. 1 Agg 1+2 Agg. 1 

MW dB A dB A dB A dB A dB A dB A 

15 44 40         

50 49 44 33 35 40 40 

   
      Målinger  ved Larsgard 

Støy mot reflekterende flate = Målt mot reflekterende flate - 6 
dB(A)  Målt som: Merknad 1 

Dato 10.11.2009 07.01.2011 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 

      Agg 1+2 Agg. 1 Agg 1+2 Agg. 1 

MW dB A dB A dB A dB A dB A dB A 

15 41 35         

50 46 37 32 32 40 41 

       Målinger  ved boilghus Ola Tore Kirkeluten (Larsgard) 

Støy mot reflekterende flate = Målt mot reflekterende flate - 6 
dB(A)  Målt som: Merknad 1 

Dato 10.11.2009 07.01.2011 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 

      Agg 1+2 Agg. 1 Agg 1+2 Agg. 1 

MW dB A dB A dB A dB A dB A dB A 

15   29         

50   32 34 36 35,5 38,5 

    
(34 - 38) (35-36) 

 
       Målinger  ved Kleppo 

Støy mot reflekterende flate = Målt mot reflekterende flate - 6 
dB(A)  Målt som: Merknad 1 

Dato 10.11.2009 07.01.2011 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 30.01.2012 

      Agg 1+2 Agg. 1 Agg 1+2 Agg. 1 

MW dB A dB A dB A dB A dB A dB A 

15 29 29         

50 34 29 22 27 27 26,5 

       Merknad 1: Målinger tatt med støymåler pekt mot støykilden. Resulatet = målinger uten fratrekk  

       Merknader til målingene 30.01.2012: Under målingene med Aggregat 1+2 (50+50 MW) var det  

vindstille. Under målingene med Aggregat 1 (50 MW) var det en trekk fra øst.   
 



 

 

 

 

 

Kommentarer. 

 

For ytre miljøstøy bør målingen vurderes som orienterende målinger.  

Veilederen ( T-1442) operer med kriterier for sonegrenser til gul sone på 55 db A som ”den”- verdi 

(day, evening, night). Det gis et straffetillegg på målingene på 5 db fra klokka 19-23 og 10 dB tillegg 

fra klokka 23-7. For impulsstøy og reintone skal det gis et straffetillegg på 5 dB.  

I veileder til retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) heter det at det er 

denne som gjelder dersom det er snakk om tekniske installasjoner som er knytta til industrien i seg 

sjøl.  Det vil være nærliggende å mene at dette er situasjonen i Hovet.  

 

Dersom det er snakk om tekniske installasjoner som gjelder sjølve bygget, skal NS 8175 gjelde. Da 

blir grenseverdiene 45, 40 og 35 dB A max for henholdsvis dag, kveld og natt.   

 

Målingen på de mest skjerma (Strand) og fjerntliggende (Kleppo) målepunktene i bygda  er  vanskelig 

å  måle korrekt.  Det var på disse stedene knapt merkbart å høre lyden fra rørgata. Særlig gjaldt dette 

for Strand.  Støykilden bør ligge minst 6 db høyere enn bakgrunnsstøyen.  Det kunne også observeres  

svak forskjell  i lyden fra  målerunde 1 til 2 fordi det gikk fra vindstille til svak medvind.   

Ved  den nærmeste bebyggelsen (Ruud,  Larsgård og Kirkeluten ansees målerunde 1,  frittfelt  ( merka 

gult) som de sikreste måleresultatene. Pga  biltrafikk  og noe annen forstyrrende lyd , er det  lest av på 

måleren i perioder der det bare var lyden fra rørgata som kunne høres.  Refleksjonsfratrekket   på 6 db 

ved  måling på vindusrutene  blir mindre sikkert med varierende vindforhold , mer skjerming og  lave 

verdier som skal måles. 

 

Ved kjøring på 50 MW hele døgnet og innsetting i ”den”-formelen  (40 og 36 db A) får vi følgende 

verdier:  

Larsgard:  46,4 dbA  og Ruud 46,4 db.A Kirkeluten 42,4 dbA.   Det vil være en del usikkerhet knytte 

til målingen pga  flere forhold. Lydkilden er spesiell og riktige nærmålinger er vanskelig å utføre. 

Målinger på snødekt mark er heller ikke anbefalt. 

Reintone, vil en medføre en straff på  5 db og  medfører derfor en ”denverdi” på 50 db som en 

grenseverdi. 

   

Ved bruk av beregningsformelen  ( se avnitt under) vil det være problematisk å måle  korrekt lydnivå 

ved kilden siden rørgata har en utstrakt form. Lyddempingstiltaka  med isolering  rundt  2 av rørgatene 

er også foretatt høyere oppe enn der det er målt  (nedre del av rørgata). Dersom vil legger til grunn de 

målingene som er gjort,  vil innsetting i formelen gi ( forutsatt ca 60 db A oppe i lia ved rørgata  og  

200-300 m avstand  til nærmeste bebyggelse)   rundt 40  db A ved de  nærmeste husa. 

  

Kontrollmålinger langs  rørgata viser også at lydnivået her kan variere fra 66 - 54 db A  innafor korte 

områder i nedre 100m av rørgata. (Målt i trappa)   Det er rimelig å anta at det  er lydnivået langs hele 

rørgata som vil være bestemmende sjøl om  avstanden til bebyggelsen da  samtidig også blir større.  

 

Målingen viser at lavfrekvente frekvensområdet dominerer i lydbildet. Veiekurve C viser  8-9 db 

høyere verdi langs rørgata og  12-15 db høyere ute i bygda. 

 
Om bakgrunnsstøy ( fra T-1442) 
Støy fra andre kilder enn den som kontrolleres kan gi bakgrunnsstøy som påvirker resultatene. Under 

måling anbefales det å sette instrumentet i "pausestilling" eller stoppe målingen når tydelig bakgrunnsstøy 

høres. Det bør ikke utføres målinger når bakgrunnsstøyen er godt hørbar. Er bakgrunnsstøyen 

konstant og det er mulig å stoppe driften og måle bakgrunnsstøyen separat, kan det gjøres korreksjoner 

for denne. Totalt støynivå skal ligge mer enn 6 dB A over bakgrunnsstøyen, hvis ikke anses målingene 

som ugyldige. Det henvises også til pkt. 9.7.1. 

Påvirkning fra bakgrunnsstøy kan også reduseres ved å foreta nærmåling ved kilde og beregne støynivået 

ved nabo. Slike beregninger baseres på oktavbåndsmålinger og bruk av "Nordisk metode for beregning 

av industristøy". Beregninger bør bare utføres av personer med kunnskap og erfaring i støyanalyser. 

Dersom det er begrenset avstand (<300 m) og god sikt fra kilde til mottaker (lyden beveger seg høyt 



 

over bakken) kan et grovt overslag for lydutbredelse gjøres ved nærmåling ved kilden. Det må imidlertid 

være myk mark mellom kilde og mottaker, kilden må være fritt plassert og måling må være utført i 

retning mot aktuelt mottakerpunkt. Det må videre kreves at måleavstand, rs, ved nærmåling må være 

mye større enn kildens lengde, bredde og høyde. 

Lm = Ls - 20 log (rm/rs) 

Der 

Ls = målt lydnivå i kort avstand, rs meter fra støykilden 

rs = måleavstand ved nærmåling, rs >> l, b, h (kildens lengde, bredde og høyde) 

rm = avstand mellom kilde og mottaker 

Lm = beregnet lydnivå i rm meter avstand fra kilden 

Siden formelen ikke tar hensyn til bakkerefleksjon, vegetasjon, luftabsorpsjon og lignende kan feilen i 

denne forenklede metoden bli betydelig. Over "myk mark" overvurderes normalt lydnivået i mottakerpunktet 

 

 

Konklusjon og anbefalinger. 

 

- Støydempingstiltaka på rørgata ser ut til å ha en positiv effekt. Større deler av rørgata bør tas   

med i  det videre vurderingsgrunnlaget. 

- Lydnivået  ved nærliggende bebyggelse ligger nå med rimelig sikkerhet under DEN 50 db A 
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