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“If you cause your ship to stop and place the head 
of a long tube in the water and place the outer 
extremity to your ear, you will hear ships at a great 
distance from you.”
-Leonardo da Vinci, 1490



Le Monde de Silence, 1956



Landrø and Amundsen, 2018





Lydtrykk og partikkelhastighet

• Endring i trykk på grunn av lydbølge betegnes 

akustisk trykk

• Lokal endring i hastigheten til molekyler på 

grunn av en lydbølge kalles akustisk 

partikkelhastighet

Dan Russel, Acoustics and Vibration Animations



Hvorfor er lyd under vann viktig

Marine dyr Mennesker

Orientere seg i miljøet Ja Ja

Unngå fare 

Finne mat

Kommunisere med andre

Reproduksjon
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Ja
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Ja
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Ja
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Uvanlig (under vann)

Vi introduserer støy i havet ved å bruke lyd aktivt og indirekte via aktiviteter til havs



Kilder til lyd i havet

• Naturlige lyder (biologisk, biofoni)
• Marine pattedyr

• Fisk

• Skalldyr

• Naturlige lyder (ikke-biologisk, geofoni)

• Menneskeskapte lyder (antrofoni)

LoVe Ocean Observatory

https://loveocean.no/



Kilder til lyd i havet

• Naturlige lyder (biologisk, biofoni)

• Naturlige lyder (ikke-biologisk, geofoni)
• Vind

• Regn

• Is (kalving, oppsprekking)

• Undersjøiske jordskjelv

• Undersjøiske vulkanutbrudd

• Menneskeskapte lyder (antrofoni)

LoVe Ocean Observatory

https://loveocean.no/



Kilder til lyd i havet

• Naturlige lyder (biologisk, biofoni)

• Naturlige lyder (ikke-biologisk, geofoni)

• Menneskeskapte lyder (antrofoni)
• Kontinuerlig bakgrunnstøy

• Skipsfart

• Marine installasjoner

• Impulsive lydkilder
• Eksplosiver

• Seismikk

• Sonar

• Annen industriell aktivitet
• Installasjon / pæling

• Undervannskommunikasjon og posisjonering

+ Offshore vind

LoVe Ocean Observatory

https://loveocean.no/



Skipsfart



Abrahamsen 2012, POMA

IMO



Hildebrand 2011, MEPS

Handelsflåten er tredoblet de siste 50 årene

Tonnasje har økt med en faktor > 6

(Lloyds register)

Richard Heitmeyer (US Naval Research Laboratory)

Antall fartøy
Tonnasje



Hildebrand 2011, MEPS

Handelsflåten er tredoblet de siste 50 årene

Tonnasje har økt med en faktor > 6

(Lloyds register)

Antall fartøy
Tonnasje

Farcas et al., 2020





Offshore vind



Konstruksjon

Operasjon

Dekomisjonering

Amaral et al. 2020, ASA AT

• Begrenset tidsperiode – O(mnd)

• Lydkilder i denne perioden kan være pæling, boring, graving og 

økt skipstrafikk

• For bunnmonterte vindturbiner blir det ofte brukt pæling der en 

hydraulisk hammer slår påler ned i havbunnen



• Produksjonslyder er mye lavere enn lydene under 

konstruksjonsfasen, men dette er permanente lyder som vil 

være der så lenge vindturbinene er i drift (+ økt skipstrafikk)

• Lydnivået varierer og vil i stor grad påvirkes av vindstyrke

Betke 2014, Thomsen et al, 2006; Tougard et al. 2009, 

Pangerc et al. 2016, Cheesman 2017, Wahlberg og Westerberg 2005

Betke 2014
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• Produksjonslyder er mye lavere enn lydene under 

konstruksjonsfasen, men dette er permanente lyder som vil 

være der så lenge vindturbinene er i drift. 

• Lydnivået varierer og vil i stor grad påvirkes av vindstyrke

Betke 2014

Konstruksjon

Operasjon

Dekomisjonering



Flytende vindturbiner

• Støy vil oppstå i forbindelse med 
• Installasjon: utplassering av sugeankere, 

oppkobling av turbiner og kabellegging
• Driftsfasen: støy fra turbinene og eventuelt 

fra forankringssystemet og trafikk i 
forbindelse med vedlikehold 

• Vi trenger mer informasjon om hva lydfeltet 
rundt vindturbinparker vil bli i 
produksjonsfasen

• Teknologien er under utvikling og 
støybildet vil endres i forhold til tidlige 
målinger 

Hywind Tampen flytende vindturbin. Ill.: Kværner
Hywind 1: Martin, 2011; Hywind Tampen: Weissenberger, 2019



Oppsummering

• Marine organismer er avhengig av å bruke lyd

• Viktige naturlige kilder til «støy» i tillegg til menneskeskapte
• Vind/regn
• Jordskjelv
• … 

• Radikal økning i menneskeskapt støy i havet de siste 50-60 åren (av 
kontinuerlig og impulsiv karakter)

• Skipsfart
• Seismikk
• Operasjoner (for eksempel pæling)
• Sonar, undervannskommunikasjon, posisjonering



Oppsummering

• Økningen i støy har konsekvenser
• Adferdsendring individ

• Adferdsendring populasjon

• Skade/død

• Offshore vind
• Det er begrenset med kunnskap om effekt av vindkraftanlegg på 

marine økosystem, spesielt når det gjelder flytende vindturbiner

• Det er flere potensielle mekanismer til påvirkning i tillegg til lyd



Leseliste - kilder til støy under vann og kunnskapsstatus:

• Kvadsheim et al., 2020 (FFI, HI, UiO) – «Effects of anthropogenic noise on the marine 
environment» 

• Sivle et al., 2019 (HI) – «Advice from the Institute of Marine Research of anthropocentric noise in 
the sea: seismic, electromagnetic surveys and underwater explosions»

• de Jong et al., under utarbeidelse (HI) – «Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet»

• Popper et al. (2014) (…) – «Sound Exposure Guidelines… fishes and turtles»

• Southall et al. (2007/2019) (…) – «Marine Mammal Noise Exposure Criteria» / NOAA (2018) –
«Technical Guidance for Assessing the Effects of Anthropogenic Sound on Marine Mammal 
Hearing”

Takk for oppmerksomheten!


