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Brevikterminalen 
Vurdering av støy i 2020 

Kunde: Grenland Havn IKS v/ Torben Jepsen 

 

Sammendrag:  

Det har vært en økning i Lo-Lo-aktiviteten men en fortsatt nedgang i Ro-Ro-aktiviteten ved 
terminalen i 2020 i forhold til 2019. Vår vurdering er at siden totalaktiviteten over året har endret 
seg de siste årene har vi valgt å beregne nye støykart for ekvivalentnivåer etter Retningslinje T-1442, 
basert på årsmiddelverdier. 

Når det gjelder den maksimale aktiviteten ved terminalen som er dimensjonerende for 
utslippstillatelsen så er denne ikke nevneverdig forandret og tidligere beregninger av støyutbredelse 
er opprettholdt uten endringer. 

Nattaktiviteten er fortsatt dimensjonerende i forhold til støykravet. Støyberegningene for netter 
med Ro-Ro-aktivitet varierer fra 34-40 dB med høyest verdier i Hellåsveien, og for netter med Lo-Lo-
aktivitet fra 33-40 dB med høyest verdier på Sætre. 

 
De kontinuerlige målingene fra sentral målestasjon i 2020 viser at nivået er noe høyere enn i 2019. 

Det er gjennomført omfattende tiltak på terminaldekket i løpet 2020. 
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1 Bakgrunn  
På oppdrag fra Grenland Havn IKS er Brekke & Strand Akustikk AS bedt om å gi en oppsummering av 
støymålinger og støyberegninger knyttet til havneterminalen i løpet av år 2020 i henhold til 
gjeldende kontrollregime for Breviksterminalen. Denne rapporten presenterer oppdaterte 
støyberegninger for ekvivalentnivåer samt resultater fra støymålinger som er foretatt i løpet av 
perioden.  

Det er tatt utgangspunkt i revisjonen av måleprogrammet for støy fra Breviksterminalen som ble 
vedtatt av Porsgrunn kommune i brev datert 14.3.2012 /5/: 

 Jevnlige støyberegninger basert på kildemålinger: punktberegninger i referansepunkter som 
fremkommer i brev fra Fylkesmannen i Telemark datert 25.11.08 /7/ og jevnlig utarbeidelse av 
støykotekart for dag, kveld og natt. 

- Oppgradere eksisterende støymodell med nye kildemålinger samt for tiden gjeldende 
beskrivelse av trafikkdata/mønster. 

- Nye beregninger hver gang det skjer vesentlige endringer i driftsmønster eller 
støykilder som vil kunne endre støynivået med 3dB eller mer, og minst en gang per år. 

- Nye kildemålinger hver gang terminalen trafikkeres av ny båt, det tas i bruk nye 
kjøretøy og nytt utstyr på terminalområdet, eller hvis det skjer endringer av dekke og 
kjøremønster. 

 Supplering av måleprogrammet 

- Støymålinger fra båt 1 gang per år 

- Kontinuerlig støymåling ved sentral permanent målestasjon 

- Kontinuerlig støymåling ved Hellåsveien 15 

 Grenland Havn avgjør selv når den kontinuerlige støymåleren ved Hellåsveien fases ut. 

Med bakgrunn i at måleresultatene fra de ubemannede målinger av støyen hos naboene ikke 
tilfredsstiller kravene for måling av bakgrunnsstøy og derfor er beheftet med stor usikkerhet som gir 
tolkningsproblemer, ble støymåleren i Hellåsveien 15 faset ut i 2013. 

2 Underlagsdokumentasjon 
Hoveddokumentasjonen benyttet i notatet er gitt nedenfor.  

Ref Dato  Dokument 

/1/ 12.02.2021 Brekke & Strand: Støymålinger 8.november 2020 

/2/ 6.02.2020 Brekke & Strand: Vurdering av støy i 2019 

/3/ 12.02.2021 Brekke & Strand: Kildemålinger Ida Rambow og Benedikt 

/4/ 19.6.2013 Brekke & Strand: Støyberegninger 2013 

/5/ 10.3.2012 Brev fra Porsgrunn Kommune: Støymåleprogram for Breviksterminalen  

/6/ 12.5.2009 Kontrollregime for Breviksterminalen fra 2009 og inntil videre 

/7/ 28.8.2008 Brev fra Fylkesmannen i Telemark 

/8/ 19.5.2005 Statens forurensingstilsyn: TA-590 Veiledning og måling av støy fra industri: 
Immisjonsmålemetode 

/9/ 5.10.2004 Brev fra Fylkesmannen i Telemark 
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3 Støykrav  
Fylkesmannen i Telemark fastsatte i vedtak 5. oktober 2004, med hjemmel i 
kommunehelsetjenesteloven (khl) § 4a-8, jf § 4a-12, nye støygrenser for Brevik havneterminal i 
Porsgrunn /9/. 

Tabell 1 - Støykrav 

 Ekvivalent lydnivå 
LAekv (dB) 

Maksimalt lydnivå 
 LAmaks(dB) 

Mand.-lørd. kl.06-18 
Kveld alle hverdager kl.18-22 
Søn-og helligdager kl.07-22 
Natt kl.22-06/07  

<50 
<45 
<45 
<40 

 
=55 
=55 
=55 

Måleprogrammet er basert på SFTs retningslinjer for måling av industristøy, TA-590/8/, hvor 
støymålinger gjennomføres av terminalens ulike driftstilstander og hvor ekvivalent lydnivå deretter 
midles over de oppgitte tidspunktene for dag, kveld og natt basert statistikk for forekomst og 
varighet av de ulike driftstilstandene. Det forutsettes derfor at ekvivalent lydnivå midles over de 
oppgitte tidspunktene for dag, kveld og natt. 

Det forutsettes videre at kravet fortolkes i forhold til dimensjonerende perioder, det vil si dager, 
kvelder eller netter med størst aktivitet.  

I følge TA-590 er maksimalnivået en middelverdi av maksimalnivået fra fem målinger med minst 2 
minutters mellomrom. Dette krever en viss hyppighet av maksimalhendelsene slik at ikke kun en 
enkelthendelse i løpet av en natt vil være dimensjonerende: I nye veilederen M290 så skal man velge 
«5-10 normal forekommende (representative) hendelser». Det er ikke helt ulikt den gamle metoden 
som er benyttet her.  

Ved vurderingen av måle- og beregningsresultater i forhold til kravene må det også tas hensyn til 
måle- og beregningsusikkerheten. 

3.1 Retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442/2012 
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T- 1442/2016 angir grenseverdier 
og kriterier for støysoner for etablering av ny støyende virksomhet.  

Benevnelser for lydnivå: 

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra 
tillegg på kveld/natt. 

Lnight A-veiet gjennomsnittlig ekvivalent lydnivå for 8 timers nattperiode fra 23-07, uten vekting 
eller tillegg.  

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av 
en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser. 

LAFmax A-veiet maksimalnivå som oppstår ved korte smell, dunk etc, målt med tidskonstant "Fast" på 
125 ms fra kilder med gjentakelse mer enn 10 ganger i beregningsperioden. 

Lden-nivået og Lnight-nivået for kategorien med havner og terminaler skal ifølge retningslinjene 
beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som støybelastning i et gjennomsnittlig døgn over et år. I 
retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442/2016 er det denne verdien som skal legges til grunn 
for støyvurderingen og som gir grunnlag for støysonekartene. 
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T- 1442/2016 opererer man med to typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet nivå: 

Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål. 
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

I retningslinjen er det definert kriterier for støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk. 
Kriteriene er gitt i Tabell 2. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller 
arealet innenfor sonen. 

Tabell 2 - Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattp. 

kl. 23-07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattp. 

kl. 23-07 

Havner og 
terminaler 

Uten impulslyd: 
Lden 55 dB 

Med impulslyd: Lden 
50 dB 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 dB 

Uten impulslyd: 
Lden 65 dB 

Med impulslyd: Lden 
60 dB 

Lnight 55 dB 
LAFmax 80 dB 

For industri, havner og terminaler med impulslyd skal de strengere grenseverdiene legges til grunn 
når denne type lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time. Vi mener dette vil 
være tilfelle for Brevikterminalen.  
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4 Støyberegninger 

4.1 Materiell ved selve terminalen 
Maskinparken til terminalen ble gjennomgått i 2013 med kompletterende kildemålinger. I 2017 ble 
det etablert softlanding på én av containerkranene ved Lo-Lo-havnen og det ble da gjennomført 
støymålinger av denne. Kran-førene har nå fått opplæring og bedre erfaring av bruken av softlanding. 
Utover dette er det ikke rapportert om noen større endringer på materiell i 2020 som er av 
betydning for støyberegningene. 

4.2 Skip 
Det har fortsatt vært fokus på holdningsrettede tiltak mot støy fra skip. I 2018 ved besøk ombord på 
skip med måling og informasjon om bruk av hjelpemotorer siste strekket inn mot Brevik, og riktig 
dypgang / vinkling for å redusere støy fra rampe ved kjøring Ro-Ro. I 2020 er det vært fokus på nye 
Lo-Lo-skip. 

Ro-Ro «blomsterskip» som trafikkert terminalen i 2020 er Ficaria Seaways (45 anløp), Primula 
Seaways (33), Freesia Seaways (30), Freesia Seaways (30), Begonia Seaways (15), Petunia Seaways 
(6), Magnolia Seaways (5) (i rekkefølge etter hyppighet). I tillegg var det noen anløp av andre skip ved 
Ro-Ro-terminalen: Kristian With (2), Nina 1 (1), Eems Coast (1), Elektron 2 (1), Fadiq (1), Gerda (1), 
Gothia Seaways (1), Peak Sauda (1), Yara Birkeland (1).  

Det er ingen nye skip som trafikkerte terminalen annet enn med ett anløp i 2020. Tidligere vurdering 
av lydnivået fra Ro-Ro-skipene er derfor opprettholdt uten endringer /4/.  

Lo-Lo-skip som har trafikkert Tangen-terminalen i 2020 er Meandi (48), Energizer (39), Sven D (11), 
Ida Rambow (5), Benedikt (4), Conmar Gulf (4), Katharina Schepers (3), Anna G (1), Astrorunner (1), 
Ceres (1), Kristian With (1), Marja (1), Motivation D (1), Nordic Hamburg (1), Pachuca (1), Ruth (1), 
Steen (1), Tunadal (1), Ubc Cartagena (1), Wes Carina (1).  

Meandi og Energizer er de Lo-Lo-båtene som hyppigst trafikkerer havnen. Det ser ut som Spica J er 
erstattet av Meandi. Lydnivået til Energizer er tidligere vurdert til LWA=104 dB. For å sikre at ikke nye 
båter støyer mere enn tidligere så ble det gjennomført målinger av lydnivået til Ida Rambow og 
Benedikt. De ble nylig målt til henholdsvis LWA= 99 dB og 101 dB /3/. Det er noe lavere enn det som er 
lagt inn som typisk lydnivå, LWA=104 dB, for Lo-Lo-båter i beregningsmodellen. 

Tidligere vurdering av lydnivået fra Lo-Lo-skipene er derfor opprettholdt /4/.  
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Figur 1. Støykilder i beregningsmodellen 

Figur 1 viser støykildenes plassering i modellen. Det er både areakilder (aktiviteten i et 
terminalområde foregår vanligvis fordelt over større flater eller langs særlige leder) og punktkilder 
(som eksos fra båt).  

4.3 Terminaldekke 
Det er foretatt en utbedring av terminaldekket i løpet av 2020: Det er foretatt omfattende 
masseutskifting med avretting, reasfaltering, fjerning og legging av nytt dekke etter oversikten 
nedenfor. 
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4.4 Driften ved terminalen i 2020 
Data over antall lossede enheter ved terminalen samt en oversikt over alle skipsanløp og avganger er 
innhentet fra North Sea Terminal. I 2020 er det lastet og losset i gjennomsnitt ca. 860 enheter per 
uke. Det er en liten økning fra 2019 (788). Det er en økning i Lo-Lo-aktiviteten men en fortsatt 
nedgang i Ro-Ro-aktiviteten. 

Tabell 3. Volumer på North Sea Terminal: 
År Lo-Lo Ro-Ro Totalt: 

2010 16429 16104 32533 

2011 19442 16651 36093 

2012 24329 16748 41077 

2013 24371 16147 40508 

2014 27604 14878 42288 

2015 31541 15349 46890 

2016 28506 16784 45290 

2017 23328 17524 40852 

2018 22000 15746 37746 

2019 26071 14924 40995 

2020 29853 14871* 44724 

*-uten biler 

Følgende anløp har vært normalt for Brevikterminalen i 2020: 

Ro-Ro: 
 Mandag: Ro-Ro «DFDS blomsterskip» fra Immingham, kl. 08:00 til 20:00. Losser fra 08:00 til 

ca. kl. 12:00. Laster fra kl. 15:00 til ca. kl. 18:00. 
 Torsdag: Ro-Ro «DFDS blomsterskip» fra Immingham ved midnatt og avgang ca. 04:00. Losser 

og laster i en operasjon, avgang når skipet er ferdig lastet. 
 Søndag: Ro-Ro «DFDS blomsterskip» fra Ghent kl. 05:00 til 08:00. Losser og laster i en 

operasjon, avgang når skipet er ferdig lastet. 
Alle Ro-Ro-anløp er på Ro-Ro syd. 

Lo-Lo: 

Januar til november:  

Anløp tirsdag morgen og fredag morgen. (to anløp pr. uke + noen ekstra anløp.) 

November til desember: 

Fra begynnelsen av november ble det i tillegg til overstående to nye anløp pr. uke: 

 Onsdager: Intensjonen er fra morgenen av, tidspunktene har variert, men har stort sett vært i 
løpet av onsdag. 

 Lørdager: Intensjonen er fra morgenen av, men tidspunktene her har variert ganske mye, og 
ofte forskjøvet til søndag. 

Det var også en del ekstra anløp i november og desember.  

Alle containeranløp på Tangen kullkai.  
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Tidsforbruket avhenger av mengder og antall kraner. 

 

Totalt er det registrert 274 skipsanløp i løpet av 2020. 

Tabell 4. Antall skipsanløp i 2020. 

Aktivitet Antall Liggetid Fordeling: Dag Kveld Natt 

Ro-Ro 147 4 timer  32% 27% 41% 
Lo-Lo 127 10 timer  31% 47% 21% 

Vurdering: 

Siden støyberegningene knyttet til konsesjonen er basert på en dimensjonerende dag/kveld og natt, 
er den totale aktiviteten over året allikevel ikke nødvendigvis av størst betydning. Isteden må man se 
på aktiviteten i løpet en dimensjonerende ukedag/kveld/natt. Som mest er det totalt lastet og losset 
1834 enheter i løpet av en uke (uke 45). Uken med størst volum av Lo-Lo har 1437 enheter (uke 45) 
og størst volum med Ro-Ro er 404 enheter (uke 10). Dette kan sammenlignes med i 2019 hvor det 
som mest ble lastet 1043 enheter, 1087 enheter Lo-Lo og 551 enheter Ro-Ro. Den økte Lo-Lo-
aktiviteten er fordelt over uken, og aktiviteten for dimensjonerende dag/kveld/natt er ikke endret. 

Vår vurdering er derfor at selv om Lo-Lo -aktiviteten har økt så vil forutsetningene for tidligere 
beregninger /4/ fortsatt være gjeldene. Imidlertid, siden totalaktiviteten over året har endret seg de 
siste årene, har vi valgt å beregne nye støykart for ekvivalentnivåer etter Retningslinje T-1442, basert 
på årsmiddelverdier. 

4.5 Beregningsforutsetninger dimensjonerende natt/dag/kveld 
Følgende forutsetninger for antall båter og godshåndtering ligger til grunn for beregningene av 
dimensjonerende natt, dag og kveld.  

Tabell 5. Beregningsforutsetninger dimensjonerende natt/dag/kveld 
Periode Kilde Gjennomsn. 

lydeffekt,  
LwA (dB) 

Maksimal 
lydeffekt, 
LwA (dB) 

Antall 
enheter 

Varigh
et 
(timer) 

Kommentar 

Natt 
med  
Lo-Lo 

Lo-Lo-skip 104 - 1 båt 5 Kontinuerlig 

Kran 101 117 320 2*5 En syklus 120 sek 

Containertruck 105 116 320 2*5 En syklus 120 sek 

Vogntog 106 116 160 4 En syklus 90 sek 

Natt 
med  
Ro-Ro 

Ro-Ro-skip 109 - 1 båt 5 Kontinuerlig 

Terminaltraktor  108 119 170 5,5 En syklus 120 sek 

Maskiner 108 117 15 0,5 En syklus 120 sek 

Beltegående 100 117 7 0,5 En syklus 4 min 

Vogntog 106 116 185 4,5 En syklus 90 sek 

Dag Ro-Ro-skip 109 - 1 båt 8 Liggetid 8 timer 

Terminaltraktor 108 119 170 6 En syklus 120 sek 

Maskiner 108 119 15 0,5 En syklus 120 sek 

Beltegående 100 117 7 0,5 En syklus 4 min 
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Vogntog 106 116 185 5 En syklus 90 sek 

Lo-Lo-skip 104 - 1 båt 12 Kontinuerlig 

Containertruck 105 116 720 2*12 En syklus 120 sek 

Kran 101 117 720 2*12 En syklus 120 sek 

Vogntog 106 116 360 9 Kontinuerlig 

Kveld Lo-Lo-skip 104 - 1 båt 4 Kontinuerlig 

Kran 101 117 240 2*4 En syklus 120 sek 

Containertruck 105 116 240 2*4 En syklus 120 sek 

Vogntog 106 116 120 3 En syklus 90 sek 

4.6 Beregningsforutsetninger gjennomsnittlig døgn over et år 
Følgende forutsetninger for antall båter og godshåndtering ligger til grunn for beregningene av 
gjennomsnittlig natt, dag og kveld over et år. Antall døgn med båtaktivitet  

 Antall anløp og liggetider og fordeling over døgnet som angitt Tabell 4 
 Volum over alle enheter som er håndtert ved terminalen som angitt i Tabell 3.  
 Lydeffekter og varighet for håndtering av en enhet (varighet av en syklus) som angitt 

i Tabell 5.  

4.7 Beregningsresultater verste dag/kveld/natt 
Med bakgrunn i ovenstående så gjelder de samme beregningsforutsetningene for 2020 som for 
tidligere beregninger. Det er derfor ikke foretatt en ny støyberegning, men støyberegninger og 
støykart er fortsatt gjeldende for 2020.  

Tabell 6. Beregningsresultater i referansepunkter basert støymodell for 2015-2020 for netter med Ro-
Ro eller Lo-Lo-aktivitet. 

Ref.punkt Beskrivelse 
LAeq, natt, Ro-Ro 

 (dB) 
LAeq, natt, Lo-Lo 

(dB) 
LAeq, dag 

(dB) 
LAeq, kveld 

(dB) 
LAmax, natt, kveld 

(dB) 
1 Zoarbakken 8, Sætre 38 40 44 43 50 
2 Kastanjev. 3, Sætre 36 39 43 41 50 
3 Brentåsveien 20 39 39 44 42 49 
4 Kikutveien 7, Heistad 34 33 38 36 44 
5 Seivall (Brevik seilsenter) 38 37 42 39 47 
6 Seivall (rød hytte) 39 38 43 40 48 
7 Oksøyodden 38 38 43 40 49 
8 Oksøya 39 37 43 40 49 
9 Sandøya 36 35 40 38 47 

10 Sandøya 36 36 41 39 47 
11 Sentral målestasjon 57 52 59 55 68 
12 Breviksvegen 368 36 29 37 32 46 
13 Helleåsveien 15 40 40 44 42 51 
14 Strandjordvegen 30  38 34 41 37 47 
15 Brønnløkkavegen 19 38 35 41 38 46 
16 Heistadveien 50 38 37 42 39 46 
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5 Resultater måling fra båt 
I 2020 er det foretatt én kontrollert måling fra båt i forbindelse med Lo-Lo-anløp den 8.11.2020 /1/. 

Hovedaktiviteten i måleperioden var lossing og lasting av Lo-Lo-båten Ida Rambow. Ekvivalent 
støynivået i referansepunktene er på grunnlag av målinger fra båt beregnet til: LAeqda/kveld = 35-43 dB. 
Maksimalt støynivå fra slagstøy er beregnet til: LAmax = 39-51 dB. 

Tabell 7 viser støynivå i referansepunktene beregnet ut fra målingene. 

Tabell 7. Beregningsresultater periode med lossing og for hele natten i referansepunkter basert på 
målinger fra båt 8.11.2020. Lo-Lo-skipet Ida Rambow lå inne fra 07:00 til 22:00. Vi har regnet med 
aktivitet 12 timer i på dag og 4 timer på kveld. 

Ref.punkt Beskrivelse 
LAeq, dag/kveld 

(dB) 
LAmax

1 (dB) 

1 Zoarbakken 8, Sætre 43 51 
2 Kastanjev. 3, Sætre 42 51 
3 Brentåsveien 20 42 50 
4 Kikutveien 7, Heistad 36 43 
5 Seivall (Brevik seilsenter) 39 46 
6 Seivall (rød hytte) 40 48 
7 Oksøyodden 41 48 
8 Oksøya 40 47 
9 Sandøya 38 46 

10 Sandøya 39 46 
11 Sentral målestasjon 52 58 
12 Breviksvegen 368 30 39 
13 Helleåsveien 15 43 51 
14 Strandjordvegen 30  35 45 
15 Brønnløkkavegen 19 38 45 
16 Heistadveien 50 39 46 

Norcem Norcem 56 63 

 1 Maksimalhendelser fra containerhåndtering med kran. Det var også maksimalhendelser fra containerhåndtering lenger 
inn på området, men med lavere nivå ved måleren..  
 

Både ekvivalentnivået og maksimalnivået fra denne måling er nokså likt gjennomsnittet av de 
tidligere målingene ved terminalen. 

6 Kontinuerlige støymålinger 
Det er foretatt kontinuerlig støymåling ved sentral målestasjon frem til utgangen av 2020. 

Figur 2 til Figur 4 viser resultatene midlet per år. Resultatene er vist som aritmetiske gjennomsnitt 
med måleusikkerhet (95% konfidensintervall, det vil si det intervall som med 95% sannsynlighet 
inneholder den sanne verdien), for perioder med Ro-Ro-båt i havn, for perioder med Lo-Lo-båt i 
havn, og for perioder uten båt i havn. Figurene antyder at nivået for Ro-Ro-aktivitet og Lo-Lo-aktivitet 
er noe høyere i 2020 enn i 2019.   
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Figur 2. Støymålinger i forbindelse med havneaktivitet om natten ved sentral målestasjon – LAeq, natt. Resultat fra 
kontinuerlige målinger i perioden 2010-2020. Punktene viser aritmetiske gjennomsnitt med 95% konfidensintervall. 

 

Figur 3. Støymålinger i forbindelse med havneaktivitet om dagen ved sentral målestasjon LAeq, dag. Resultat fra kontinuerlige 
målinger i perioden 2010-2020. Punktene viser aritmetiske gjennomsnitt med 95% konfidensintervall 
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Figur 4. Støymålinger i forbindelse med havneaktivitet om kvelden ved sentral målestasjon LAeq,kveld. Resultat fra 
kontinuerlige målinger i perioden 2010-2020. Punktene viser aritmetiske gjennomsnitt med 95% konfidensintervall 

7 Henvendelser støy i 2020 
Det er registrert 28 skriftlige støyhenvendelser fra Breviksterminal totalt i 2020 sammenlignet md 29 
totalt i 2019.  

8 Vurdering 
Det har vært en økning i Lo-Lo-aktiviteten men en fortsatt nedgang i Ro-Ro-aktiviteten ved 
terminalen i 2020 i forhold til 2019. Vår vurdering er at siden totalaktiviteten over året har endret seg 
de siste årene har vi valgt å beregne nye støykart etter Retningslinje T-1442 som er basert på 
årsmiddelverdier. (Lden i vedlegg 1 og Lnight i vedlegg 2). 

Når det gjelder den maksimale aktiviteten ved terminalen som er dimensjonerende for 
utslippstillatelsen så er denne ikke forandret og tidligere beregninger av støyutbredelse er 
opprettholdt uten endringer. 

Nattaktiviteten er fortsatt dimensjonerende i forhold til støykravet. Støyberegningene for netter med 
Ro-Ro-aktivitet varierer fra 34-40 dB med høyest verdier i Hellåsveien, og for netter med Lo-Lo-
aktivitet fra 33-40 dB med høyest verdier på Sætre. 
De kontinuerlige målingene fra sentral målestasjon i 2020 viser at nivået er noe høyere enn i 2019. 
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Dato: 23.03.2021
Pr.nr.: 15047
Beregnet av: BE
Kontrolert av: KH

Støynivå
Lden dB

60 <=  
50 <= < 60

Brevikterminalen
Grenland Havn IKS
Vedlegg 1
Døgnekvivalent støynivå, Lden
Årsmidlet støy fra terminalen
Beregningshøyde: 4 m
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