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Enhver industribedrift har strenge miljøkrav for forurensning og miljø. I tillegg til å dokumentere 
avfall, utslipp og kjemikalier, må verftsbedrifter kunne vise at de ikke lager for mye støy. For å 
komme lokalmiljøet og retningslinjer fra Miljødirektoratet i møte, går Myklebust Verft nye veier med 
sensorikk og IoT for å få dokumentert lyden fra verftet.

Færre naboklager og mindre
forurensning med 
sensorikk og IoT

- Skipene kommer inn fjorden, 
og legger til kai her – midt i 

mellom fjell, fjord og lokal bebyggel-
se, sier Daniel Moltumyr mens han 
peker utover Gurskefjorden.  

Som lageransvarlig på Myklebust 
Verft gjennom 9 år vet han hvor 
mye verftet har å si lokalsamfunnet 
– både som arbeidsplass og bidrags-
yter. 

- Vi holder på med tungt arbeid, og 
når det står på er det over 600 an-
satte og gjestearbeidere på verftet. 
Til sammenligning har bygda som 
slenger seg rundt verftet 280 fastbo-
ende innbyggere.

Som industribedrift ligger Mykle-
bust Verft i forkant. Timeføring, ut-
tak av materiell og utstyrskontroll 
er tilnærmet fullstendig digitalisert. 
Værstasjonen skal oppgraderes, og 
samtidig er flere prosjekter i startfa-
sen. Verftsbransjen ser mot Gurske-

fjorden og Haugsbygda når de skal 
se og lære hvordan selv en tung og 
manuell industri kan ta i bruk og få 
verdi ut av digitale løsninger. 

- Vi er svært opptatt av å ligge i 
forkant, ikke bare fordi vi er tek-
nologi-praktikere, men også fordi 
det gjør det mulig for oss å ta imot 
flere skip, flere ansatte og skape 
merverdi for kunder, ansatte, eiere 
og lokalsamfunnet. Derfor har vi nå 
satt i gang med å endre hvordan vi 
kartlegger lyd og støy. Vi har hatt 
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Myklebust Verft går nye veier for å dokumentere støy og lyd fra verftet. Foto: Kevin Myklebust
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måling tidligere, men ikke på dette 
nivået som vi jobber med nå.

Retningslinjer, krav og ny 
teknologi

Ifølge forurensningsforskriften fra 
Miljødirektoratet (Regulering av 
forurensning fra skipsverft etter ka-
pittel 29 i forurensningsforskriften) 
skal alle skipsverft ha et målepro-
gram. 

Virksomheter skal ha et målepro-
gram for kontrollmåling av utslipp 
til luft, vann og støy som skal inngå 
i bedriftens dokumenterte intern-
kontroll. Formålet med målingene 
er å dokumentere at gitte krav over-
holdes. I tillegg gir en slik løsning 
grunnlag for å kunne ta tak i støy, 
og på sikt varsle naboer før verftet 
skal i gang med støyende operasjo-
ner. Det er klare og strenge krav til 
både lydnivåer, dokumentasjon og 
vurderinger som må gjøres. Dette er 
ikke en sak Myklebust overlater til 
tilfeldighetene. 

Sammen med teknologibedriften 
Lexit Group er verftet i gang med en 
pilot for å kartlegge støy med senso-
rer. IoT, eller Internet Of Things – 
sensorer og små dataenheter som 
er tilkoblet internett – plasseres på 
verftet, hos naboer og på husvegger 
i nærheten. Informasjonen sendes 
til en skybasert løsning, som visu-
aliserer utviklingen over tid. Slik 
måles og kontrolleres lydnivået til 
enhver tid, og gjør det mulig for Da-
niel og Myklebust Verft å vite og do-
kumentere at de holder seg innenfor 
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En av sensorene som brukes under piloten, 
levert av Lexit Group. Foto: Lexit Group

Slik ser oversikten ut i IoT-løsningen fra Lexit Group. (Skjermbilde)

det Miljødirektoratet krever - og det 
naboer må være fornøyd med.

- Det er viktig for oss å samarbei-
de med gode partnere, de som kan 
levere både raskt og med kvalitet 
over tid. Lover, regler og konkurran-
sesituasjon gjør at vi hele tiden må 
tilpasse oss. Med Lexit Group har 
vi stadig nye prosjekter gående, og 
vi opplever dem som en av de mest 
frempå digitale partnerne i Norge.

Hva er IoT?

IoT, eller tingenes internett, er en 
samlebetegnelse på små enheter 
og sensorer som samler inn data 
og sender denne til internett. Dette 
gjør det mulig å samle informasjon 
og data både hyppigere og mer 
presist enn tidligere. Dette skriver 
SNL:

Tingenes internett, IKT-system 
hvor et stort antall fysiske enheter 
kommuniserer med hverandre 
og med internett. Enhetene 
i tingenes internett er typisk 
batteridrevet og koblet sammen 
med trådløs kommunikasjon. 
Tingenes internett er muliggjort 
av den raske utviklingen innen 
kommunikasjonsteknologi, 
sensorteknologi, batteriteknologi 
og kraftige små datamaskiner. 
Tingenes internett kan anvendes 
innen mange ulike områder som 
for eksempel miljøovervåkning, 
transport, energi, varehandel og 
smarte hus. Ett eksempel på bruk 
av tingenes internett er når små og 
energieffektive sensorer plasseres 
over store arealer for å overvåke og 
samle informasjon om temperatur, 
CO2 konsentrasjon eller andre 
miljøparametre (fjernmåling). Disse 
sensorene kan sende informasjon 
til hverandre og til en sentral enhet 
(for eksempel en datamaskin) for 
videre analyse og overvåkning. 
(Øverby, Harald: tingenes internett 
i Store norske leksikon på snl.no. 
Hentet 21. januar 2022 fra https://
snl.no/tingenes_internett).

Fortsettelse følger

For Daniel Moltumyr på Myklebust 
Verft er dette bare starten, eller ret-
tere sagt fortsettelsen, på en ny æra. 

- Vi jobber alltid med å se på mulig-
heter for å gjøre ting bedre, enklere 
og mer skalerbart. Digitalisering er 
noe vi gjør og har gjort lenge, og ser 
frem til å ta i bruk sensorikk og IoT 
på stadig nye områder.


