
Godt lydmiljø er lik  
mindre vold og aggresjon

Side 37

Spørsmål til  
statsrådene

Side 12

Skjønnhet og søvn
Side 35

Tidsskrift for gode lydmiljøer www.stoyforeningen Nr. 1/2013

Fo
to

: W
ikim

ed
ia

 C
o

m
m

o
n

s

Foto: Wik.comFoto: Wikimedia Commons

1963–2013 - 50 ÅR I ARBEID FOR Å FREMME GODT LYDMILJØ
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LEDER 

1963 – 2013 = 50 år 

HURRA FOR NORSK FORENING 

MOT STØY 

Det er en livssterk forening som feirer sine 
femti år i kamp for godt lydmiljø. VI er en 
av landets eldste miljøorganisasjoner og den 
nesteldste organisasjonen på verdensbasis som 
arbeider med støyforurensning.
 Det hele startet med professor Jan Brøggers 
initiativ i 1963. Solid flankert av Norges Hus-
morforbund, LO og Norsk Industriforbund 
(dagens NHO) ble fokus rettet mot støyproble-
matikk fra naboer og musikkstøy. I årenes løp 
er flere områder kommet til samtidig som både 
nabo- og musikkstøy er like aktuelle.
 
Foreningen vil i jubileumsåret feire seg selv 
med et festskrift der ulike bidragsytere invite-
res til å betrakte foreningens arbeid og innsats i 
historisk og fremtidig perspektiv. Hva har for-
eningen bidratt med i norsk miljøpolitikk og 
hva bør den bidra med i årene som kommer.
 
Som daglig leder for foreningen i snart seks 
år, mener jeg å vite at foreningen målbærer et 
dagsaktuelt perspektiv på miljø- og klimade-
batten. Det vi gjør for dagens mennesker, deres 
bomiljø og livssituasjon legger grunnlaget for 
fremtidige generasjoner. I klimadebatten hører 
vi ofte om kommende generasjoner og deres 
behov. Vi mener dagens mennesker fortjener 
den samme oppmerksomheten. Kunnskap og 
forståelse for gode lydmiljøer hjemme, på skole, 
arbeidsplass og offentlige områder i dag, legger 
føringer for fremtidige beslutninger for trans-
portsektoren, by- og stedsutvikling til gode for 
fremtidige generasjoner. Derfor er det viktig at 
vårt nasjonale støymål respekteres av politikere 
på alle nivåer i samfunnet. Det målet fører en 
slumrede tilværelse altfor langt bak i rekken av 
andre klima- og miljømål. Vi vil minne om at 

det ene miljømålet ikke utelukker et annet; 
tvert imot henger de gjerne sammen. Derfor 
skriver vi om transport, om luftforurensning, 
om by- og stedsutvikling, om boligbygging, om 
vindkraft, om natur, om oppvekst, alderdom, 
om kunst og kultur og livskvalitet.
 Det heter seg at lufta er for alle; vel, det er 
lyden også. Men lyd er noe annet enn støy. Lyd 
blir til støy når den enkelte mister kontrollen 
over lydkilden. 
 
Jeg håper mange av dere vil være med å feire 
foreningen i år. I forbindelse med vårt festskrift, 
ønsker vi å invitere alle interesserte til å stå på 
en tabula gratulatoria, det koster kr. 250 for 
privatpersoner og kr 500 for bedrifter, organi-
sasjoner og lignende. 
Du kan ta kontakt med oss pr. telefon  
22 87 04 20
eller sende oss en epost til post@stoyforenin-
gen.no
I november håper vi å kunne invitere til  jubi-
leumskonferanse. Følg med på vår hjemmeside 
www.stoyforeningen.no
 Vi konstaterer at støy er et stadig voksende 
problem, på tross av politikernes ønsker om å 
redusere den. Skal vi la snøballen rulle videre 
i et stadig større tempo, eller skal vi reflektere 
over hvilken arv vi etterlater til barn og barne-
barn og gjøre noe med det? Er det kanskje på 
tide å sette strek,  å arbeide for at støymålet fra 
2007 faktisk innfris i 2020?

Hilsen Hanne Herrman
Daglig leder

ved Hanne Herrman, daglig leder

Foto: NFMS
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STØYFRI DAG ONSDAG 24. APRIL
Barn og unge – fremtidens 

hørselstapere?

Onsdag 24. april er verdens støyfrie dag. I den 

anledning arrangerer Norsk forening mot støy i 

samarbeid med elektronikkbransjen, barnehager, og 

skolemyndighetene en åpen formiddagskonferanse 

for drøfting av utfordringene med dårlige lydmiljøer 

og overdrevent lydkonsum for barn og unge. I 

barnehager og på skolen. Programmet vil belyse 

utfordringer og helserisko dette medfører.

Utdeling av årets støypriser 

Konferansen vil bli avsluttet med at Norsk forening 

mot støy deler ut årets støypriser: Støydempern og 

Snegleprisen. 

Gratis adgang, påmelding. Enkel servering. Lydbølge. Kilde: Wikimedia Commons 

Av hensyn til servering, påmelding til  

post@stoyforeningen.no 

Merk påmeldingen Støyfri dag 

Spørsmål om arrangement. Bruk helst epost. 

Eller telefon: 22 87 04 20
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Styreleder Tone Tellevik Dahl

STYRET I NORSK FORENING  
MOT STØY 2013 – 2014

Styrets medlemmer fra venstre: Ole Erik Yrvin, Mads Wam Schneider,  
Torstein Larsen, Trond Iver Pedersen

Varamedlemmer fra venstre: Didrik Hvoslef-Eide, Mehmet Naci Akkøk
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De sakkyndige 2013 –2014 fra venstre
Jan Arhaug jus
Iiris Turunen-Rindel akustikk
Dag T. Elgvin Friluftsliv
Egil Mossige kommunal saksbehandling
Nils Faarlund Økofilosofi
Ørn Terje Foss Spesialist arbeidsmedisin
Ratab-Ul-Lissan Malik Trafikkstøy 

Sekretariatet fra venstre
Hanne Herrman, daglig leder
Pål Jensen, rådgiver
Ulf Winther, prosjektansvarlig støysvak trafikk
Lars Skiple, medarbeider
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EN JUBILANT MED FREMTIDEN 
FORAN SEG

I foreningens strategidokument gir daværende 
styreleder Kjell Dahle et grundig innblikk i for-
eningens arbeid fra 1963 og frem til 2005 da 
strategidokumentet ble utgitt. Siden da er det 
gått ytterligere åtte år; nåværende daglig leder, 
Hanne Herrman, har ledet foreningens arbeid 
siden 2007. Hun overtok etter Torleif Johnsen. 
Foreningen har kun hatt tre ledere i sitt 50-årige 
liv. I de første årene hadde ikke foreningen en 
daglig leder; daglig leder ble ansatt i takt med 

ved Hanne Herrman

økende arbeidsoppgaver og bedre økonomi. Det 
var i forbindelse med at foreningen kom inn 
som fast post på Miljøverndepartementets bud-
sjett at Mutt Aiello ble ansatt på begynnelsen av 
1970-tallet. Hun satt i mer en 15 år, etterfulgt 
av Torleif Johnsen og deretter av undertegnede.
 Styreleder Kjell Dahle er siden 2008 blitt 
etterfulgt av to andre styreledere og én inte-
rimleder mellom de to. To av dem var kvinner 
og heltidspolitikere, Rina Mariann Hansen fra 

Foto: Wikimedia Commons
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2008 til desember 2009. Ole Erik Yrvin ledet 
styret fra desember 2009 og frem til årsmøtet 
i mars 2010. Da overtok Tone Tellevik Dahl; 
hun er nå i sin andre periode som styrets leder.

I strategidokumentet tegnes foreningens faste 
satsningsområder opp, styrets og de sakkyn-
diges arbeid likeså, bladet som kom i gang på 
begynnelsen av 2000-tallet, omtales, støypri-
sene på Støyfri dag fra 2006, utfordringene 
fremover, og ikke minst hva det daværende sty-
ret bestemte seg for å satse på.
 I denne artikkelen skal jeg ta for meg perio-
den fra 2007 og frem til i dag, dvs. jubileums-
året og foreningens 50 årsdag, og fortelle hvor-
dan det har gått med vårt nasjonale støymål, 
foreningens tidsskrift, med støyprisene, de faste 
arbeidsoppgavene og hvilke utfordringer vi har 
fremover.

En forening er summen av dem som arbeider 
der daglig og de som har det overordnede ansva-
ret. Nye folk vil ofte se ting på andre måter, løse 
oppgavene annerledes, endre kursen noe; kort 
sagt gjennom råd og dåd bidra til at foreningen 
fortsetter å utvikle seg, men alltid i henhold til 
sin egen formålsparagraf. 
 Den er imidlertid også endret siden strategi-
dokumentet ble skrevet i 2005. Siste vedtekts-
endring før 2005 var i 2004. Da endret man 
formålsparagrafen til «å bidra til å redusere og 
forebygge støybelastning og støyplager i Norge, 
for derved å sikre en bedre livskvalitet». I 2009 
ble den igjen endret. Man bygget formålet ut 
ved å legge til følgende presisering om forenin-
gens arbeidsform: …Dette skal blant annet skje 
gjennom å opplyse og veilede om støyproblemer i 
 samfunnet, og arbeide for å redusere disse. I sitt 
arbeid skal foreningen være en aktiv og løsnings-
orientert samfunnsaktør for gode lydmiljøer. 

Paragraf 2 har følgende formulering pr. i dag:
Foreningen skal bidra til å redusere og forebygge 
støybelastning og støyplager i Norge, for derved å 
sikre en bedre helse og livskvalitet. Dette skal blant 
annet skje gjennom å opplyse og veilede om støypro-
blemer i samfunnet, og arbeide for å redusere disse. 
I sitt arbeid skal foreningen være en aktiv og løs-
ningsorientert samfunnsaktør for gode lydmiljøer.

Det er en sterkere understreking av opplys-
nings- og veiledningsarbeid for å redusere 
støyen i dagens formålsparagraf. I tillegg skal 
foreningen være løsningsorientert, delta som 
samfunnsaktør og bidra til gode lydmiljøer. 
Det siste er viktig fordi fravær av støy ikke 
nødvendigvis er stillhet, men lyd og stillhet. 
Fremhevingen av lydmiljøer innebærer bl.a. at 
folk skal ha optimal kontroll over eget lydmiljø. 
Definisjonen av støy er jo uønsket lyd. Dermed 
henger oppgaven å være en aktiv og løsningso-
rientert samfunnsaktør for gode lydmiljøer godt 
sammen med foreningens oppgave om å bidra 
til å redusere støyen.

Sekretariatet har de siste tre årene bestått av tre 
personer. To i halv stilling og daglig leder i hel 
stilling. Oppgavene er mange, og stadig i tråd 
med dem som defineres i strategidokumentet: 
Aksjon, Lobby, Service og Opinionsbygging. 
Enkeltsaker av prinsipiell karakter er viktige 
for foreningen fordi de kan bidra til å legge 
kursen for en politikk som verner om støypla-
gede. Lobbyarbeidet opprettholdes gjennom 
årlige høringer i forbindelse med statsbudsjet-
tet, høringsuttalelser og møter med politisk og 
administrativ ledelse i departement og i stor-
tingskomiteer. 
 Service er ikke et medlemsgode, men en ytelse 
som gis alle som henvender seg til oss. Prinsippet 
er hjelp til selvhjelp. De siste to årene drifter vi to 
hjemmesider. Vår hovedhjemmeside www.stoy-
foreningen.no fikk en kraftig oppdatering for ett 
år siden, den andre er www.stoysvaktrafikk.no. 
Begge sidene er godt besøkt. Vi har ca. 12000 
treff på dem hver måned. I tillegg er innmeldin-
gen forenklet ved at folk kan melde seg inn via 
hjemmesiden www.stoyforeningen.no
 På hjemmesidene legger vi ut nyheter, rele-
vant informasjon fra inn- og utland, faktaark 
om gjeldende regelverk, informasjon i anled-
ning Støyfri dag, Mobilitetsuken og andre begi-
venheter.
 Opinionsbygging er et langvarig arbeid som 
krever tålmodighet. Opinionsbygging henger 
sammen med synlighet; og det er et problem at 
støyforurensning kommer altfor langt bak i rek-
ken av presserende saker på miljøområdet. Selv 
om dette er en naturlig og viktig komponent i 



STØYDEMPER’N 1/20138

kampen for miljøet. Klima har vært den store 
medievinneren de siste årene. Navn og menin-
ger resirkuleres og det er vanskelig å komme til 
med støyproblematikk. Det til tross for at støy 
er et problem for 1, 7 millioner nordmenn. Og 
at støy av WHO (Verdens helseorganisasjon) 
rangeres som den neststørste forurensningspla-
gen etter luftforurensning.

Norges nasjonale støymål – fra 
optimisme til pragmatisme 
Norges nasjonale støymål løper som en rød 
tråd gjennom strategidokumentet fra 2005. 
Betydningen av å verne om det, understrekes, 
og troen på at det ville nytte da Soria –Moria 1 
regjeringen til Stoltenberg samme år og av seg 
selv nevnte støyforurensningen. Det var der-
for grunn til optimisme i 2005 da Kjell Dahle 
skrev strategidokumentet. Optimismen holdt 
seg til godt ut i det nye året, 2006. Daværende 
miljøvernminister Helen Bjørnøy forsikret 
våren 2006 at støymålet om 25% reduksjon av 
støyplagene innen 2010 lå fast.
 Ett år senere endret regjeringen Stoltenberg 
Norges nasjonale støymål. For foreningen og 
andre som er opptatt av miljøpolitikk og løfters 
holdbarhet, var det et forutsatt sjokk. De nye 
ambisjonene er, om ikke annet, ambisjoner: 
10% reduksjon av støyplagen innen 2020. Det 
kan komme til å bli like vanskelig å innfri som 
det gamle – hvis regjeringen som har ansvar 
for det endrede målet, blir sittende for lenge 
på hvileskjæret; da vil dagens støymål bli like 
uoppnåelig som det regjeringen skrotet i 2007.
  
Et område er blitt stadig tydeligere de siste 
årene: Behovet for å samarbeide med andre. 
Vi i Norsk forening mot støy mener at årsaken 
til at mange miljømål går i glemmeboka hos 
politikere og er ukjent for beslutningstagere er 
mangel på oversikt og kunnskap om sammen-
heng mellom de ulike forurensningsformene. 
For eksempel at luft- og støyforurensning 
 henger sammen. Fordi samferdsel og særlig 
biltrafikk står for det desidert største bidraget 
til både luft- og støyforurensning. Dette er 
innsikt som er viktig å formidle til politikere 
og beslutningstagere i det norske samfunnet. I 
arbeidet for å komme høyere opp på agendaen, 

gjør derfor foreningen stadig oftere felles front 
med andre organisasjoner. Oslopakke 3 er ett 
eksempel. Her ble møter med politikere i Oslo 
kommune og artikkelskriving gjort i fellesskap 
med ti andre organisasjoner. De siste årene har 
både Naturvernforbundet og Norsk elbilforen-
ing vært samarbeidspartnere i forbindelse med 
høringer og konferanser. 
 I arbeidet for å opplyse og informere, er 
foreningens arbeid relevant for stadig nye sam-
funnsområder. By- og stedsutvikling, infra-
struktur, fritidsaktiviteter, utvikling og satsning 
på miljøvennlig energi, barn og unges oppvekst-
miljø. I tillegg kommer overordnede problem-
stillinger som metodikk ved beregning av kost 
og nytte ved ulike samfunnstiltak, samferdsel 
for eksempel, de statlige budsjettenes metodikk 
og tematikk, ønsket om et overordnet budsjett 
der miljø- og helsetall sees i sammenheng med 
samfunnsutviklingen, kompetanseheving på 
kommune- og fylkesnivå, for å nevne noe.

Sekretariatet forestår det daglige arbeidet. 
Styret møtes til ca. 6 styremøter i året, dvs. at 
antall styremøter er redusert siden 2005. De 
sakkyndige utgjør en verdifull kilde til fakta-
informasjon. Valgkomiteen gjør en viktig jobb 
for foreningen når den hvert år rekrutterer nye 
folk til styre og stell. En gang i året møtes vi 
alle sammen til julemiddag. Det er en tradi-
sjon fra tiden før 2007, og som er verdifull å 
ta vare på.
 I 2006 ble foreningens to priser innstiftet. 
Det har vært diskusjon rundt Snegleprisen 
fordi den gir negativ omtale av prisvinneren. 
Likevel, vi fortsetter å dele den ut når vi fin-
ner verdige kandidater til den. I fjor fant vi 
ingen kandidat til Snegleprisen (som ikke betyr 
at ingen fortjente den), og det første gang den 
ikke ble utdelt. 

Bladet har siden 2007 gjennomgått store end-
ringer. Antall utgivelser er redusert til to i året, 
navnet er endret fra Støymåler’n til Støydemper’n- 
tidsskrift for gode lydmiljøer, og bladet er siden 
2010 i farger. Hver utgave teller ca. 55 sider, 
og er inndelt i tre faste deler. Personlig synes 
jeg bladet er blitt mye bedre og mer profesjo-
nelt. Bladet henvender seg til alle med interesse 
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for støytematikk innenfor de områdene som er 
omtalt ovenfor, i tillegg til å være et medlems-
gode.

Noe er nytt siden 2007 
Bransjekontakt er et voksende tema for oss. 
Leverandører av varmepumper for eksempel; vi 
planlegger et bransjemøte med dem i år for å 
snakke om støy fra varmepumpene og mulig-
heten for å lydisolere dem. Boligmarkedet er 
et annet område. Vi har etablert kontakt med 
Leie boerforeningen, Konfliktrådet og med 
Norsk huseierforening. Vi mener nabostøy er 

kraftig underkommunisert og at årsakene er 
sammensatte. Gjennom samarbeid med profe-
sjonelle organisasjoner ønsker vi å bidra til at 
kunnskap om regelverk, styrers ansvar i sameier 
og borettslag og den enkeltes eget bidrag skal 
bli mye større. Og vi ønsker selvfølgelig å bidra 
til støysvake boligområder, fortrinnsvis i pro-
sjekterings- og planleggingsfasen. 

Sterkere satsning på internasjonalt arbeid 
Støy kjenner ikke til landegrenser. Internasjo-
nal handel, transport, reiseaktivitet øker støy-
problemene over alt. Støyforeningen ønsker å 

1963 – 2013, Norsk forening mot støy fyller 
50 år i år, og vi spør oss: Hvordan ser frem-
tiden ut for foreningen? Hva skal vi ta itu 
med videre i tiden fremover, er det områ-
der vi bør interessere oss for, er noe gått ut 
å dato?
 Vi spør ikke bare oss selv: vi har spurt 
politikere, sakkyndige, styremedlemmer 
og medlemmer, ja, alle som har lyst til å 
rose og rise foreningens arbeid. Hva kan vi 
gjøre bedre? Hvordan kan vi gjøre det? Hva 
har vi gjort som bør være med videre, etc. 
 Vanskelige og nødvendige spørsmål. 

Selv har jeg grublet en del over det og 
mener å se følgende:
Norges nasjonale støymål er viktigere enn 
noen gang
 Det er en økende interesse for støypro-
blematikken i samfunnet. Og det er en 
økning i støyproblematikken. Og her er det 
vel en sammenheng.
 Antall henvendelser fra folk er klart 
større; det ser vi av nettsidene våre. Økt 
interesse fra mediene; særlig fra radio, men 
også fra aviser, og i blant fra TV. Både lokal 
og riksdekkende presse. 

Hva kan Støyforeningen gjøre?

 Få større gjennomslag og bli bedre kjent 
blant folk, slik at de kontakter oss i større 
grad, stiller spørsmål. Således bidra til at 
mennesker får økt bevissthet om støy. 

 Bidra til økt støykompetanse i kommu-
nene. Slik at folk får den hjelpen de har 
krav på når vi henviser dem til førstelin-
jetjenesten; den forvaltes på kommune-
nivå. Kanskje tilby kommuner å legge ut 
lenke til oss på sine hjemmesider.

 Økt mediekontakt der sammenheng-
stenkningen gir oss større gjennomslag; 
felles artikkelskriving er én idé.

 Pleie omgang med våre «uvenner» innen 
samferdsel, bygg og anlegg, miljøvennlig 
energi m.m.; dvs. møte og samtale for å 
skape forståelse for vår tematikk, for det 
er ingen tvil om at Støyforeningen repre-
senterer lillebroren til Storebroren i de 
fleste sammenhenger.

 Støy i planarbeidet: med fortetting og økt 
boligbygging, utbygging av infrastruktur 
og mange om plassen, øker bl.a. støyen. 
T-1442 må styrkes betraktelig.

 Øke antall ansatte i foreningen. Vi har 
svært mange og til dels springende opp-
gaver. Vi ønsker å vokse, til det trenger vi 
økte bevilgninger, flere medlemmer som 
betaler medlemskontingenten hvert år.

Som skrevet innledningsvis er det en jubi-
lant med fremtiden foran seg som feirer seg 
selv i år. Støyforeningen blir ikke arbeidsle-
dig med det første. Jeg tror bedre struk-
tur på satsningsområder, flere ansatte og 
større åpenhet og tilpasninsgdyktighet er 
nøkkelord for foreningen fremover.



STØYDEMPER’N 1/201310

være med å påvirke til et effektivt internasjonalt 
regelverk, kunnskap og oppmerksomhet om de 
støyplagede, og EUs arbeid i forbindelse med 
støydirektivet og det ferske bildekkirektivet.
 I september i fjor meldte foreningen seg 
ut av EEB, European Environmental Bureau. 
Foreningen søker medlemskap i T&E, Trans-
port & Environment fra og med 2013; fordi vi 
mener vi har større muligheter til gjennomslag 
for sammenhengstenkning og arbeidet med å 
reduserer støyplagene  i denne organisasjonen.
 Nytt er også at vi på hjemmesiden har en 
fane for informasjon på engelsk; den søkes utvi-
det. Målet er å oversette og formidle norsk poli-
tikk og forskning på området til engelskspråk-
lige organisasjoner og land.

Foreningens tradisjonelle konferanse på Bil-
fri dag under Mobilitetsuken. For én gang er en 
hendelse, to ganger er tradisjon. I fire år har vi 
arrangert konferanse på Bilfri dag. Interessen er 
stor, og samarbeidet med Norsk elbilforening 
er et viktig bidrag. Konferansene er godt besøkt 
og de tar gjerne hele dagen. Tema vil typisk 
være i tilknytning til Mobilitetsukens overord-
nede tematikk. 
 I 2013 planlegger vi i grunnen to konferan-
ser. Blir det en realitet, gjennomfører vi i tillegg 
til konferanse på Bilfri dag, også en konferanse 
på dagen for feiringen av foreningens jubileum, 
torsdag 28. november til høsten. 
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DEL 2: POLITIKK OG SAMFUNN

Stortinget. Foto: Wikimedia Commons.
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SPØRSMÅL TIL STATSRÅDENE

Kjære miljøvernminister
Som øverste ansvarshavende for Norsk foren-
ing mot støy, og fordi foreningen feirer 50 år 
i år, ønsker vi å stille deg noen spørsmål. Dine 
svar vil bli trykt i første utgave av vårt tidsskrift 
Støydemperen, Tidsskrift for gode lydmiljøer. 
Norsk forening mot støy  er en av landets eldste 
miljøorganisasjoner og den nesteldste organisa-
sjonen på verdensbasis med støyforurensning 
som hovedområde. Norsk forening mot støy 
startet opp i 1963.

Spørsmål: 
-  Kan du beskrive hvordan du vurderer Støyfore-
ningens rolle i miljøpolitikken de siste 50 årene? 

-   På hvilke måter har Støyforeningen bidratt 
til å fremme og skape forståelse for en målrettet 
støypolitikk?
- Hvordan mener statsråden Støyforeningen 
best kan bidra til at det nasjonale støymålet 
gjennomføres frem mot 2020?
-   NTP 2014 -2023 legges frem for Storinget 
denne våren, vi ønsker statsrådens syn på om 
fagetatene i nasjonal transportplan satser på 
mindre støy fra samferdsel; særlig med tanke på 
biltrafikken.

Svar: 
Statsråden klarte ikke å holde materiellfristen.

Foto: Wikimedia  

Commons.
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Kjære samferdselsminister
Som øverste ansvarshavende for mesteparten 
av støyproblematikken i Norge   og fordi for-
eningen feirer 50 år i år, ønsker vi å stille deg 
noen spørsmål vedrørende arbeidet for å redu-
sere støyen for folk flest. Dine svar vil bli trykt 
i første utgave av vårt tidsskrift Støydemperen, 
Tidsskrift for gode lydmiljøer.
 Norsk forening mot støy   er en av landets 
eldste miljøorganisasjoner og den nesteldste 
organisasjonen på verdensbasis med støyforu-
rensning som hovedområde. Norsk forening 
mot støy startet opp i 1963.

Spørsmål: 
-  Samferdsel og miljø henger sammen. Kan du 

beskrive hvordan du vurderer Støyforeningens 
rolle i det miljøpolitiske arbeidet på samferd-
selsområdet de siste 50 årene? 
-   På hvilke måter har Støyforeningen bidratt 
til å fremme og skape forståelse for en målrettet 
støypolitikk innenfor samferdsel?
- Hvordan mener statsråden Støyforeningen 
best kan bidra til at det nasjonale støymålet 
gjennomføres frem mot 2020?
-   NTP 2014 -2023 legges frem for Storinget 
denne våren, vi ønsker statsrådens syn på om 
fagetatene i nasjonaltransportplan satser på 
mindre støy fra samferdsel; særlig med tanke på 
biltrafikken.

Svarfrist var mandag 25. mars.

Foto: Wikimedia Commons.
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Kjære helse og omsorgsminister
Som øverste ansvarshavende for helsepla-
gene som stammer fra   støyforurensningen 
i Norge   og fordi foreningen feirer 50 år i år, 
ønsker vi å stille deg noen spørsmål vedrø-
rende arbeidet for å redusere støyen og der-
med bedre helsen for folk flest. Dine svar 
vil bli trykt i første utgave av vårt tidsskrift 
Støydemperen, Tidsskrift for gode lydmiljøer. 
Norsk forening mot støy  er en av landets eldste 
miljøorganisasjoner og den nesteldste organisa-
sjonen på verdensbasis med støyforurensning 
som hovedområde. Norsk forening mot støy 
startet opp i 1963.

Spørsmål: 
-   Helse og miljø henger sammen. Kan du 

beskrive hvordan du vurderer Støyforeningens 
rolle i miljøpolitikkenpå helseområdet de siste 
50 årene? 
-   På hvilke måter har Støyforeningen bidratt 
til å fremme og skape forståelse for en målrettet 
støypolitikk for å fremme folkhelsen?
- Hvordan mener statsråden Støyforeningen 
best kan bidra til at det nasjonale støymålet 
gjennomføres frem mot 2020?
-   NTP 2014 -2023 legges frem for Storinget 
denne våren, vi ønsker statsrådens syn på om 
fagetatene i nasjonaltransportplan satser på 
mindre støy fra samferdsel; særlig med tanke på 
biltrafikken.

Svar: 
Statsråden klarte ikke å holde materiellfristen.
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MINDRE STØY MED NASJONAL 
TRANSPORTPLAN?

Av Pål Jensen, rådgiver

Nærmere 90 % av støyplagene i Norge skyldes 
trafikk – særlig veitrafikk, men også fly, jern-
baner og skip. Samtidig viser regjeringen nett-
opp til Nasjonal Transportplan 2014-2013 
(NTP) når den blir spurt om trafikkstøy. Der-
for er NTP også et støypolitisk nøkkeldoku-
ment. Nå har deler av NTP begynt å lekke ut, 
og hele NTP er kanskje fremlagt når dette leses. 
Hva får regjeringens nasjonale transportplan-
legging å si for støyplagene?

Fra bypakker til bymiljøpakker?
Nytt i NTP er et forslag om å erstatte bypakker 
(f.eks. Oslopakke 3) med bymiljøpakker. Sam-
tidig vil staten bruke 26,1 mrd. kr til kollektiv-
transport i byene. 9,2 mrd. utgjøres av beløn-
ningsordningen; hertil kommer en ny pott på 
16.9 mrd. Regjeringen ønsker at de største 
byene skal innføre rushtidsavgift og dessuten 
inndra parkeringsplasser. Trondheim har alle-
rede innført rushtidsavgift. De andre byene har 
bompenger med flate satser. Hittil har ingen 
byer redusert antall parkeringsplasser.
 Disse forslagene har skapt mange sure reak-
sjoner, men erfaringene viser at det er nettopp 
slike tiltak – sammen med et bedre kollektiv-
tilbud – som bidrar til å redusere biltrafikken. 
Dette understrekes også av ekspertene fra Trans-
portøkonomisk institutt, Vista Analyse, Urba-
net osv. Særlig blir luftkvaliteten avgjort bedre, 
samtidig som busser og trikker kommer lettere 
frem. Det er mer usikkert om støyen reduseres. 
Hvis tiltakene fører til mindre bilkøer og høy-
ere fart, kan støyen tvert imot øke. Erfaringer 
med innføring av rushtidsavgift i Stockholm 
viste at mens luften ble bedre å puste inn, så 
endret støyen seg svært lite. Hvis tiltakene føl-
ges opp ved at f.eks. boliggater stenges for gjen-
nomkjøring, kan støyen reduseres kraftig i disse 
gatene. Og slike tiltak skal fortsatt vedtas lokalt.

 Forslaget om fergeløs E39 Stavanger–
Kristian sund, til ca. 150 mrd. kr, har mindre 
med byer å gjøre, og enda mindre med miljø. 
Et slikt gigantprosjekt vil kreve naturinngrep 
som får monstermastene i Hardanger til å virke 
som et tørkestativ for en musefamilie i forhold. 
Og gigantveien vil selvfølgelig føre til en kraftig 
økning av trailertrafikken og –støyen.
 Sykkelandelen i Norge er bare 4 % av antall 
reiser, mot ca. 12 % i Sverige. Regjeringen lover 
å fremme mer bruk av dette mest støysvake 
transportmiddelet. Til dette foreslås 6,9 mrd. 
kr, ca. 4 % av det fergeløs E39 er beregnet å 
koste.

Vedlikeholdsetterslep, f.eks. i Oslo. Foto Pål Jensen. 

Lover indre intercity-triangelet til 
2024, hele innen 2030
Regjeringen lover dobbeltspor i det indre IC-
triangelet (Oslo–Hamar/Tønsberg/Fredrikstad) 
innen 2023, og full utbygging i hele IC-trian-
gelet (Oslo–Lillehammer/Skien/Halden) innen 
2030. Indre IC er et stort fremskritt for person-
trafikken, for dagens flaskehalser ligger særlig i 
og nær Oslo. Nye dobbeltspor gir både kortere 
kjøretider og mulighet for halvtimesavganger. 
Det vil også redusere kjøretiden noe på lengre 
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strekninger. Men det er ikke til-
strekkelig for å overføre gods fra 
vei til bane.
 Utbyggingen av indre og hele 
IC er beregnet å koste henholds-
vis 60 og 130 mrd. kr. Hertil 
kommer Follobanen (nytt dob-
beltspor i tunnel Oslo–Ski, ved-
tatt fullført til 2019) til ca. 23 
mrd., og ny Oslotunnel (anslags-
vis 10-15 mrd.). Men inntil 
Bryndiagonalen er fullført, må 
godstog til Alnabruterminalen 
og nordover fortsatt måtte støye 
seg gjennom tettbebyggelsen på 
den gamle linjen mellom Ski og 
Oslo. I tillegg til LO i Oslo og en 
del miljøorganisasjoner krever 
derfor ordførerne i Ski og Oppe-
gård at Bryndiagonalen bygges 
sammen med Follobanen.
 Silje Lundberg, leder i Natur 
og Ungdom (NU), er glad for 
økt jernbanesatning. NU foreslår 
også en flyskatt på 100-200 kr pr. 
billett, som skal brukes til ytter-
ligere jernbanesatsing, og som da 
vil utgjøre 2½–5 milliarder kr/år.

Også sjøveien kan erstatte  
støyende trailere
Også overføring av gods fra vei til sjø kan redu-
sere støyplagene, selv om naboene til bl.a. Oslo 
Havn vet at heller ikke havner alltid er lydløse. 
Regjeringens løfter om 3 mrd. til havnene ble 
møtt med jubel fra Rederiforbundet.
 – Dette er et viktig skritt for det norske sam-
funnet. Det er meningsløst å la store trailere 
dundre på veiene mellom havnene når gods fra 
200- 300 trailere kan løftes om bord i ett skip, 
sier administrerende direktør i Norges Rederi-
forbund, Sturla Henriksen.
 Etter denne uttalelsen har regjeringen også 
lekket ut et løfte om å starte byggingen av en 
skipstunnel ved Stad, med byggestart 20181. 

1  Se også http://www.nationen.no/tag/skipstunnel, 

http://www.tu.no/bygg/2013/03/21/1-milliard-til-

skipstunnel-ved-stad.

En milliard skal avsettes i NTP-perioden. Tun-
nelen er beregnet å koste 1,5–2,1 mrd. Hoved-
hensikten er selvfølgelig at mindre skip skal få 
slippe å måtte forsere et av Europas mest for-
blåste havstykker. Men det vil nok også bidra 
til å fjerne en del trailere fra veiene.

Konklusjon
Nasjonal Transportplan 2014-2023 alene gir 
ingen løfter om noen radikal reduksjon av tra-
fikkstøyen – unntatt togstøyen, som nå utgjør 
ca. 3 % av støyplagene. Men mye av trafikk-
støyen påvirkes mest av lokal samferdselspoli-
tikk, særlig i byene. NTP inneholder en forbe-
dret verktøykasse for håndtering av trafikken i 
byene. Men det blir lokalpolitikerne som skal 
bestemme hvilke verktøy som skal brukes.
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VI SPØR SAMFERDSELS-
DEPARTEMENTET OM STØY  
FRA KJØRETØY
Samferdselsdepartementet, blant annet statsråd Kleppa har tidligere påpekt at til-

tak for å dempe støy fra støykilden er prioritert som hovedsatsing i arbeidet med 

å redusere den problematiske, helseskadelige støyen fra veitrafikk. EU-behandlingen 

av nye støyregler ser nå ut til å gi et meget spinkelt resultat mht. reduksjon av støy. 

Hva gjør Norge?

Bakgrunn
Kildestøybegrepet knyttes til (a)støy fra kjø-
retøy (bil,lastebil etc), (b) støy fra bildekk 
(rullestøy), og (c) støy fra veidekke (asfal-
tens støyegenskaper). Regelverk for katego-
riene a og b fastlegges stort sett i EU, mens 
vi kan bruke sjølråderetten til å videreutvi-
kle støysvak asfalt for bruk på norske veier. 
 Desember 2011 forelå det er lovforslag fra 
EU-kommisjonen til EU-parlamentet om 
regulering av tillatte støygrenser for kjøretøy 
(vehicle sound directive). Forslaget innholdt 
forskjellige tiltak som skal bidra til å redusere 
støy fra alle nye biler og vil i sum på sikt «halv-
ere støyen fra Europas bilpark». Forslaget ble 
ansett som et meget viktig bidrag i kampen for 

å redusere trafikkstøy, ikke minst fordi dette 
området ikke har vært regulert siden 1992. I 
samme periode har regelverket for tillatt eksos-
utslipp (klimagasser) vært revidert 6 ganger. 
 Det er mange indikasjoner på at bilers 
egenskaper på dette området er drevet av 
utviklingen av regelverk og ikke av markeds-
etterspørsel. Derfor ble en revisjon av 
støyregelverket ansett som meget viktig. 
 I høringsrunden til dette lovforslaget gikk 
både Vegdirektoratet og Klif sterkt inn for et 
lovverk som var mest mulig ambisiøst mht. 
støyreduksjon: tillatte støygrenser, klasseinnde-
ling for kjøretøy, tidsperiode for implemente-
ring, innføring av ytterligere en fase, fastsetting 
av tidspunkt for ny revisjon, målemetoder mm.  

EU´s arbeid med nye, stren-

gere støykrav for biler, 

opplevde tilbakeslag i EU-

parlamentet. Det foreløpige 

resultatet, på folkemunne 

«lex Porsche», er ikke full-

behandlet, den skal også til 

ministerrådet. Det bør være 

aktuelt for norske politikere 

å ta en ekstra runde om støy-

utfordringene, når Nasjonal 

Transportplan 2014-2023 

legges fram rett over påske. 

ved Ulf Winther
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 På sin vandring gjennom EU-parlamentets 
kompromisser er kraften og ambisjonen i den 
nye loven blitt betydelig svekket. Miljøkomi-
teen ENVI behandlet saken 18. desember og 
vedtok det mest ambisiøse regelverket. Saken 
ble behandlet i EU parlamentets plenum 6. 
februar og det støymessig sett svakeste alterna-
tive ble vedtatt. For lastebiler er det i realiteten 
ingen skjerpning med det første, og sportsbiler 
kan notere vedtaket som en seier.

Spørsmål til Samferdsel-
departementet 
I lys av massive utfordringer med støy fra 
veitrafikk: Hvordan ser Samferdselsdeparte-
mentet på utviklingen i denne saken? I lys av 
denne utviklingen, Norges gjeldende hand-
lingsplan mot støy og de vedvarende massive 
utfordringer med støy fra veitrafikk. Vurderer 
departementet endringer i sin støystrategi?  
Er det aktuelt med særnorske tiltak? F. eks. 
fremme en merkeordning basert på egenskapen 
«kjøretøystøy» som er en egen komponent i 
typegodkjenningsprosedyren? Eller som kritei-
rum for å lansere en særskilt støyavgift? Eller 
andre stimuleringstiltak for mer støysvake kjø-
retøy? Hvilket syn på kjøretøy og støy vil SD 
gjøre gjeldende i sine EU/EØS-kanaler? 

Viser til behandlingen av Nasjonal 
Transportplan
Politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard 
svarer på vegne av departementet at når det 
gjelder Norges offisielle syn på forordningen 
om bilstøy som fortsatt er under behandling 
i EU, gjelder det EØS-notat som er publisert 
på regjeringens nettside Europortalen.no, på 
følgende link: http://www.regjeringen.no/nb/
sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/nota-
tene/2011/juni/nye-grenseverdier-til-stoy-fra-
kjoretoy.html?id=706315
(Denne siden ble sist oppdatert 29.10.12)
For de øvrige spørsmålene av støypolitisk 
karakter, vises det til at støypolitikken omtales i 
Stortingsmeldingen om nasjonal transportplan 
2014-2023 som legges fram rett over påske. 

Omfattende potensial for reduksjon av støy fra bil, er 

den indirekte informasjonen i  ACEA´s brosjyre (euro-

peiske bilprodusenter), som organisasjonen benyt-

tet i sin lobbykampanje for å svekke lovforslaget om 

skjerpede støykrav. Bilprodusentene ber om mer «lead 

time».

«Utrolig greit for lastebiler»
Offisiell uttalelse fra EU-parlamentet 

fremstiller avstemmingen om nye støy-

krav for biler som en seier for støysaken. 

Den sier bl.a. at støygrensene skjerpes 

fra 74 dB til 68 dB. Vær oppmerksom på 

at 2 dB er kun pga endring i måleme-

tode, og ingen reduksjon. Videre skal 

reduksjonen tas i 2 trinn (2+2 dB), og 

første trinn er ikke før 6 år etter at for-

ordningen trer i kraft for nye modeller ( 

8 år for eksisterende). Tunge kjøretøy har 

sluppet utrolig greit unna, med krav om 

kun 1 dB skjerping, og endring i krav til 

dekkene de skal testes med veier opp for 

denne ene decibel’en!!» (Ledende norsk 

ekspert plassert i en statsetat)
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STØY: OSLO VERRE ENN  
ANDRE STORBYER

Henk Wolfert, fra Amsterdam kommune, er 
leder av EUROCITIES arbeidsgruppe mot støy. 
Han redegjorde i desember for formannskapet 
i EU om problemene som Europas befolkning 
har med støy. I følge ham er 45 prosent pla-
get av støy, og støyplagen er økende. Gruppen 
hadde blant annet analysert støykartleggingen 
som Norge og de fleste andre europeiske land 
har gjennomført i henhold til støydirektivet. 

I følge et av parametrene i Wolferts undersø-
kelse, nemlig prosentvis andel av befolknin-
gen som er eksponert for nattestøy høyere enn 
WHO´s anbefalte grenser, viser det seg at Oslo 
overraskende er verre enn flere andre euro-
peiske storbyer. Oslo kommer dårligere ut enn 
Helsinki, Paris, Berlin, Tallinn, Roma, Amster-
dam og Stockholm. 

Lavest støynivå av de europeiske hovedstedene 
har Tallinn i Estland. Interessant at en del 
storbyer makter å lage bedre lydmiljø for sine 
innbyggere enn hva man opplever i Oslo. Kan 
hende bør Oslos folkevalgte se nærmere på sin 
praksis med å legge så mye av sin boligbygging 
i gul sone? 

Konklusjonene fra Wolferts arbeidsgruppe er 
for øvrig velkjente; Støy fra veitrafikk er det 
som plager flest. Tettbygd strøk og byer er har-
dest rammet. Støyeksponering over mange år er 
forbundet med alvorlig helserisiko. Trafikkstøy 
er forventet å øke. 220 millioner europeere er 
eksponert for støy over anbefalte grenser om 
dagen, 150 millioner utsettes for uforsvarlig 
nattestøy. 

Overraskende for noen. Når det gjelder andel av befolkningen som er eksponert for nattestøy høyere enn WHO´s 

anbefalte grense, er Oslos borgere dårligere stilt enn enn mange hovedsteder med adskillig flere innbyggere. På 

tide å se på arealpolitikken en gang til? 

ved Ulf Winther
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POLITIARBEID FRA LUFTA
OM AVVEINING, BOMILJØ OG ØKENDE STØYPLAGE

Politihelikoptertjenesten ble først gjennom-
ført som et prøveprosjekt i perioden 1997–
1999. I 2000 ble Justisdepartementet bedt 
om å legge frem en egen sak for Stortinget om 
politihelikopter. Politiets behov for helikopter-
støtte ble så fremlagt i Stortingsmelding nr. 51 
(2000–2001).

Kilde: Wikimedia commons

ved Hanne Herrman

 Justisdepartementet gikk ikke inn for at 
politiet skulle etablere en egen helikopteror-
ganisasjon, men anbefalte å inngå en leieavtale 
med ett eller flere sivile selskap, samt utrede 
muligheten for et bedre samarbeid mellom For-
svaret og politiet. Stortinget behandlet saken på 
grunnlag av justiskomiteens innstilling, men 

Helikopter brukes i flere sammenhenger for å ivareta sivil sikkerhet. Mest kjent er 

ambulansehelikoptere som frakter pasienter til sykehus. Plassering av landings-

plass har flere ganger skapt konflikt mellom beboere og sykehus. Som i andre 

situasjoner vil en løsning avveie det allmenne hensyn opp mot det individuelle. 

I retningslinjer, lover og regler er avveining et rådende prinsipp. Det betyr at 

det legges opp til at flest mulig, men ikke alle skal kunne leve i et tilfredsstillende 

bomiljø. Noen vil altså alltid være plaget av for eksempel støy fra helikopter.
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vedtok å etablere en egen helikoptertjeneste for 
politiet innen 1. september 2003. Stortinget 
stilte flere krav til helikoptertjenesten: at heli-
kopteret skulle være en nasjonal bistandsressurs 
med døgnkontinuerlig tjeneste året rundt, at 
det måtte etableres et back-up-helikopter, at 
helikopteret skulle flys med politipiloter, og at 
det i fremtiden skulle etableres en helikopter-
base i Oslo.
 Politidirektoratet fikk i oppdrag å etablere 
tjenesten. Det operative og administrative 
ansvaret for helikoptertjenesten ble overført 
Oslo politidistrikt 1. september 2003. I star-
ten hadde helikopteret begrenset utrustning. 
Dagens politihelikopter med utrustning ble 
satt i drift i første halvår 2004. Politiets heli-
koptertjeneste ble etablert i 2003 og er en 
nasjonal bistandsressurs for politiet. Siden den 
gang har politihelikopteret vist seg å være et 
viktig støtteverktøy, og da først og fremst som 
observasjonsplattform, under mange politio-
perasjoner både på taktisk, operativt og strate-
gisk nivå.
 Politihelikopteret har avansert utstyr og 
kan benyttes til en rekke ulike oppdrag. Sær-
lig er helikopteret egnet til observasjon, og det 
kan gi verdifull informasjon til å understøtte 
en politiaksjon. Det kan brukes til spaning, 
overvåking, søk, dokumentasjon, overføring 
av bilder/video, ledelse og kontroll. En del av 
overvåkingsjobben er å gi de operative enhetene 
på bakken en så nøyaktig beskrivelse som mulig 
av objekter og situasjonen i sanntid. Helikopte-
ret kan benytte video- og varmekamerautstyret 
på avstand, også utenfor syns- og hørselsrekke-
vidde til objektet. Bildene kan overføres direkte 
til operasjonssentralen eller linkes til en porta-
bel mottaker, noe som gjør det mulig å overføre 
bilder til for eksempel en innsatsleder eller en 
kortesjeleder i bil.

Flytrafikk generelt
Støyforeningen mottar stadig flere henvendel-
ser fra støyplagede beboere på grunn av politi-
ets arbeid fra lufta. De forteller om støy til langt 
på natt, om helikoptere som står stille i lufta 
opp mot tre kvarter over boligområder rundt 
midnatt. Det kommer i tillegg til flystøyen fra 
sivil luftfart, som også er økende.

 I 2011 etablerte OSL Gardermoen nye 
inn- og utflyvningstraseer rundt Gardermoen. 
Målet var å redusere støyen for de mest støypla-
gede rundt flyplassen. Det er naturlig å se dette 
i sammenheng med den økende flytrafikken og 
planene om en tredje rullebane, og at det derfor 
ville være, slik AVINOR og OSL Gardermoen 
ser det, bedre å spre støyplagen enn en fortsatt 
akkumulering i allerede belastede områder. 
Vi mottok mange henvendelser i etterkant av 
dette, fra folk som hadde fått en støypreget 
hverdag fra lufta. Fra næringsdrivende og fri-
luftsfolk. 
 
Økende sivil luftfart og politiarbeid i helikopter 
= mer støy. Oslo- og Østlandsområdene er de 
mest sentrale områdene både for politi- og sivil 
luftfart. Støykildene blir flere og argumentene 
for å etablere dem er sterke. Så hva gjør man?
Under årets temamøte i forbindelse med års-
møtet 14. mars i år, inviterte vi til møte om 
helikopter, politiarbeid og bomiljø. Utgangs-
punktet var en konkret henvendelse fra en 
beboer i Oslo. Innlederne kom fra politiet, fra 
foreningens sakkyndige, fra HMS-sektoren og 
fra produsenter som arbeider med støydemping 
i og av helikopteret.
 Politiet er seg bevisst at de representerer en 
støykilde; ikke minst fordi de har en døgnkon-
tinuerlig drift. De arbeider med holdninger, 
metodikk og arbeidsmetoder. Politiet forklarte 
at flyhøyde er lik støynivå. Det vil si at jo lavere 
de flyr, jo mer støyer de. Ofte må de – av ope-
rative hensyn – fly lavt, men ofte må de på 
grunn av OSL Gardermoens innflyningstra-
seer også fly lavt, det vil si legge seg under inn-
kommende og utgående fly. Politiets mening 
er at helikopter i politiarbeid er kommet for 
bli; og mest sannsynlig vil det øke i årene som 
kommer.
 
Spesialist i arbeidsmedisin Ørn Terje Foss 
påpekte at medisinsk er det lite å hente på støy-
plage fra helikopter. Støyskadeproblematik-
ken er minimal sammenlignet med vanlige fly. 
Samtidig er flyhøyden ofte lavere, intensiteten 
større på grunn av lavere flyhøyde, støyen er 
uforutsigbar fordi man aldri vet hvor helikop-
trene kommer fra – i motsetning til sivile fly 
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som følger faste traseer, det er mer lavfrekvent 
støy fra rotor som går sakte rundt og flytter mye 
luft, og den er mer gjennomtrengende.
 Foss mente også det er knyttet angst til det ut 
fra bruksområde - ambulanse, politi, militære. 
Angsten kan henge sammen med at kunnska-
pen om politiets arbeid fra helikopter er liten, 
noe som ble fremhevet av politiet.

Sentrale retningslinjer og lover

– T-1442

– Folkehelseloven kapittel 3
– § 14 retting, § 15 tvangsmulkt, § 16 stan-

sing.

– § 2. Ingen må ha, gjera eller setja i verk 

noko som urimeleg eller uturvande er til 
skade eller ulempe på granneeigedom

– § 350. Den som ved slagsmål, støy eller 
annen utilbørlig atferd forstyrrer a)den 
alminnelige fred og orden, b)den lovlige 
ferdsel, c)omgivelsenes nattero eller… 
bøter eller fengsel inntil to måneder

– § 78. (straffansvar for forurensning)

Innendørs støynivå – Kartlegging  
og tiltak

forurensningsloven gjelder for innendørs 
støynivå.

Kilde: Jan Arhaugs presentasjon 14.03.2013
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samme frekvensmessige sammensetning som 
propellfly. 
Kartleggingsgrensen går på et utendørs 
døgnekvivalent støynivå på 53 dBA. Det 
tilsvarer et innendørsnivå på 35 dBA med 
laveste standard støyisolasjon (18). 
Dersom andre støykilder er tilstede i områ-
det skal man også undersøke støyømfintlige 
bygninger ned til 32 dBA, tilsvarende uten-
dørs nivå på 50 dBA.
Tiltak utløses dersom innendørsnivå fra 
støykilden(e) overskrider 42 dBA. Det gir 
en tentativ tiltaksgrense på 60 dBA utendørs 
nivå. Hvorvidt tiltak skal iverksettes med 
hjemmel i forskriften til forurensningsloven, 
skal fremkomme gjennom en kartlegging av 
fasadeisolasjon for de aktuelle bygg.

Hvordan gå frem med klage?
Klageinstanser

 Eks kommune, huseier, politi

 Eks kommune, kommunelege, fylkesmann
– Overordnet
 Eks SFT, departement
– Domstolene
 T-1442 som tålegrense

Når klagemuligheter er prøvd 

– HR 02.05.06 - Gardermoen flyplass
– HR 12.09.02 - Estetiske ulemper må tas 

med i vurderingen (i tillegg til støy m.v). 

Det er de samlede ulemper som er en 
følge av anlegget, som vil være avgjørende 
for om tålegrensen i naboloven § 2 er 
overskredet

– HR 21.06.06 – vurderingen av støyulem-
pene må skje på bakgrunn av gjeldende 
retningslinjer på bedømmelsestids-
punktet (utbygging av havneanlegg)

– HR 12.11.91 Ikke «bare» erstatning, men 
også mulig å få dom på avbøtende tiltak 
(her vindmøller) 

Når man ikke får medhold i klagen, 
er årsakene gjerne flerfoldige
Fra Veileder om miljørettet helsevern

som etter en helsefaglig vurdering kan 
påvirke helsen negativt og som ikke er helt 
uvesentlig. Med det menes at forholdet må 
være av en viss alvorlighet eller overstige et 
visst minstemål av akseptabel helserisiko, før 
det anses som en «helsemessig ulempe»«. En 
viss grad av helsemessig risiko må nødven-
digvis aksepteres i samfunnet»

mulig å regulere enhver mulig negativ inn-
virkning helsemessig påvirkning. Forhold 
som går ut over dagliglivets alminnelige 
risiko vil ikke omfattes av forkriften. For-
hold som etter en helsefaglig vurdering må 
anses å være av liten betydning vil altså falle 
under tålegrensen».

Konklusjon er at en overskridelse gir ikke noe 
ubetinget krav på retting. Det må foretas en 
totalvurdering

Kilder til artikkelen er regjeringen.no, innleg-
gene fra Støyforeningens temamøte om Heli-
kopterstøy 14.02.2013

BARNEHAGEPERSONALE MER UTSATT FOR TINNITUS
omsnittsstøyen er på ca. 71 dBA. Støynivået 

øker med antall barn i avdelingen. Og dobles 

antallet, blir støynivået mer enn doblet. Alt 

dette har Fredrik Sjödin ved Umeå-universi-

tetet påvist i sin doktoravhandling om støy i 

barnehager.

Barnehagebarn og –personale kan så visst 

trenge å hvile ørene, iallfall hvis norske barne-

hager er like støyende som i Sverige. Der 

er tinnitus (øresus) 2-3 ganger så utbredt 

blant barnehageansatte som gjennomsnit-

tet i befolkningen, 31 % mot 10-15 %. Gjenn-
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NORSK ENERGIPOLITIKK:  
MYE VIL HA MER 
- OM DEMOKRATISK OVERKJØRING AV MYKE VERDIER

Energipolitikken var sentral i gjenreisningen av 
Norge etter 2. verdenskrig. Nasjonen sto sam-
let om å utvinne «det hvite kull» - vannkraften 
- som den norske fjellheimen bokstavelig talt 
rant over av. Kraft-patriotismen med Norge i 
rødt-hvitt-og-blått rådde over velgernes «Ja-vi-
elsker-dette-landet»-følelser. Vi trengte strøm til 
å få hjulene i gang igjen, til de tusen hjem - og 
til produksjon som skaffet landet hard valuta til 
import av alt fra produksjonsutstyr til sydfruk-
ter og biler. 
 Sam Eyde hadde med utviklingen av indus-
trieventyret på Rjukan vist hva «det private ini-
tiativ» kunne drive det til med vidundermidlet 
elektrisk strøm. Einar Gerhardsen, statsminister 
i samlingsregjeringen i 1945, fikk med hjelp av 
sine foretrukne, teknokratiske rådgivere tverr-
politisk oppslutning om en vannkraftbasert, 
statlig energipolitikk. Den sosialdemokratiske 
visjonen ble med stor dyktighet omsatt til prak-
tisk suksess av hardt arbeidende, unge menn fra 
bygdene med sivilingeniørkompetanse fra Nor-
ges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim. 
 Det var ikke mange som hadde motforestil-
linger mot vekstøkonomien. Lokomotivet i 
økonomien var den tunge industrialiseringen 
som etter hvert viste seg å gi «uante» ringvirk-
ninger - og nå - ikke bare i den norske fjell-
heimen. I Langtidsprogrammet for 1974 - 77 
kan vi lese at regjeringen tar «sjølkritikk» (viktig 
begrep i 68-ernes dialekt) og ramser opp føl-
gene av å fokusere ensidig på økonomisk vekst. 
I denne situasjonen fikk forsvarerne av fri natur 
til fjells derfor mer og mer gehør for sin kritkk 
av «industrivekstsamfunnet» etter å ha lansert 
økologiske argumenter med forankring i natu-

av Nils Faarlund, sakkyndig i Støyforeningen

rens egenverdi med Mardøla-aksjonen somme-
ren 1970: Øko-filosofien. Den ikke-voldelige 
aksjonen for vern av Mardøla-vassdraget mak-
tet riktig nok ikke å forhindre nedbyggingen av 
en av Europas mektigste fosser, men aksjonen 
ble begynnelsen på slutten for vannkraftepoken 
i norsk energipolitikk. 
 Men norsk energipolitikk skulle snart ta en 
ny vending. Opptakten var det første funnet av 
olje i Nordsjøen i 1968. Alt våren 1971 kom 
det i gang prøveproduksjon på Ekofiskfeltet og 
i løpet av 1970-årene ble Norge en oljenasjon. 
Staten tok kontroll over den nye energipolitik-
ken med eget Oljedirektorat og operatørselska-
pet Statoil. Oljeinntektene begynte å flyte inn. 
De økopolitiske argumentene for å begrense 
energiuttaket av olje ved å sette en geografisk 
grense for oljeutvinning ved 62. breddegrad 
(like sør for Stadt!) prellet nå av.
 I dag - en generasjon senere - lever vi med 
virkningene av en hemningsløs, statlig energi-
politikk - som for lengst er ute av våre politi-
keres kontroll. Petroleumsindustrien har smurt 
det norske statsmaskineriet og katapultert 
Norge opp i verdens økonomiske elitedivi-
sjon. I oljealderen ser vi ikke konsekvensene 
av denne utviklingen alene i eget land. Bruk av 
olje og gass som energikilder truer nå vår planet 

Foto: Nils Faarlund.
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med drastiske klimaendringer. Hvordan kunne 
det ha seg at våre politikere - tilsynelatende 
uforvarende - skle inn i et nytt regime for ener-
gipolitikk som overrasker oss med en serie nye, 
«uante» konsekvenser?
 Tegn i tiden tyder på at historien gjentar 
seg. Denne gangen, tilsynelatende i godt sel-
skap, følger vi med i dragsuget fra FNs vekst-
og-vern-tenkning fra 1987 - et program der vår 
fremadstormende sosialdemokrat, Gro Harlem 
Brundtland, var gallionsfigur. Etter Verdens 
miljøtoppmøte i Rio de Janeiro i 1992 tiltrådte 
Norge FNs Klimakonvensjon som satte som 
mål at vi skal unngå farlig, menneskeskapt 
påvirkning av klimasystemet. Så godt som alle 
land som er medlem i FN, har undertegnet 
konvensjonen. Kyoto-protokollen som ble for-
handlet fram i Kyoto i Japan i 1997, «fikk på 
plass» det som manglet i Klimakonvensjonen: 
Tallfestede mål for hvor mye de rike landene 
må kutte sine utslipp av klimagasser. 
 Klimakvoter og grønne sertifikat er 
eksempler på økonomiske fiksfakserier som er 
konstruert ut fra bærekrafttenkemåten etter 
at Kyoto-avtalen gjorde klimagassene til pri-
oriterte hensyn i mylderet av miljøforuren-
sning. På finurlig vis er det lagt til rette for 
en vinn-vinn-situasjon ved at leverandørene 
av fossilbasert energiproduksjon (kull, olje, m 
m) - ikke minst i Norge -kan kjøpe avlat ved å 
bidra til subsidiering av «ny, fornybar energi». I 
Norge var vannkraft-lobbyen rask med å defi-
nere innholdet av dette nye miljømantraet som 
bygging av «mini- og småkraftverk» – les utbyg-
ging av mindre elver som har fått renne fritt. 
Oppmuntret av satsingen på vindkraftpro-
duksjonen i land som ikke er gudbenådet med 
vann og vassdrag som her på berget, har våre 
vannkraftselskap og spekulanter i opparbeiding 
av konsesjoner til salg på verdensmarkedet, sett 
sin besøkelesestid og etablert green-og-clean-sel-
skaper i fleng. Våre ansvarlige (?) politikere har 
fulgt med på ferden til en hode-i-sanden-poli-
tikk som baserer seg på at vi skal produsere oss 
ut av det klimatiske uføret med «ny, fornybar» 
energi. 
 Hvorfor er vi nå til dags så få med et kritisk 
syn på den norske energipolitikk? Svaret er, slik 
jeg ser det, at man ikke kan lese seg til innsikt i 

norsk energipolitikk i pensum ved universiteter 
og høgskoler, i offentlige documenter, eller få 
særlig hjelp av tidens massemedier. Dyp innsikt 
får man først, når man engasjerer seg i konses-
jonssaker. Jeg visste ikke at jeg var mot vind-
kraftanlegg på land før jeg høsten 2010 snappet 
opp nyheten om at det skulle anlegges 70 vin-
dturbiner med høyde 100 meter og vingefang 
112 meter i Totenåsen - i himmelbrynet bare 4 
- 5 kilometer fra slektsgården Faarlund Vestre. 
Jeg hadde trådd mine barnesko på «Åsen». Erfa-
ringene og utsikten derfra til snøkledde tinder 
inspirerte meg til å bli tindebestiger. Det førte 
i studietiden til oppdagelsen av hva mine pro-
fesjonskolleger, sivilingeniørene drev med i den 
fjellverdenen jeg etter hvert ble fortrolig med og 
glad i som brevandrer og tindebestiger: Tørrleg-
ging av vassdrag, «alt vatn i røyr» (som det sto i 
min geografibok) til kraftsasjonene.
 Etter 2010 å ha brukt de siste 44 år på hel-
tid med Norges Høgfjellsskole til å vinne ven-
ner for fri natur, hadde jeg fått med meg det 
meste om hvordan norske bygdesamfunn ble 
bondefanget til å avstå fjellområdene sine til 
Apparatenlandschaft som filosofen og den tid-
lige naturverneren Peter Wessel Zapffe uttrykte 
det. Det kom godt med i David-og-Goliat-
opp gjøret mellom Havgul Clean Energy AS, 
rettighetshaveren til 1,8 milliarder-prosjektet,  
og krinsilen Åsens Venner som etterhvert fikk 
oppslutning fra 17 ulike foreninger. Når vi 
kunne sette en stopper for det som ville ha blitt 
det største inngrepet på Åsen vår siden istiden, 
var det takket være et særdeles godt samarbeid 
mellom de 473 allmenningsberettigede/ grun-
neiere og totninger i sin allmindelighet med 
sterke følelser for høre heme en stann (jfr Svein 
Erik Brodahls skuespill).
 Vi i krinsilen (totning for krets) hjalp grun-
neieren med å grave frem fakta om alle vin-
dkraftindustriens tekniske og økonomiske 
begrensninger (det var sjokkerende å oppdage 
hvordan presmumptivt ansvarlige politikere 
har banet veg for noe slikt med lovgivning og 
sløsing med våre skattepenger). Da de 3 styrene 
for grunneierinteressene etter 3 måneders tid 
enstemmig hadde avvist å utlevere 14 kvadratki-
lometer som de hadde råderetten over til indus-
trianlegg, brukte Åsens Venner det neste året 
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aktivt på å få lokalsamfunnet til å samle seg bak 
grunneierenes «Dætta har vi itte bedt om, dætta 
vil vi itte ha!» I vår høringsuttalelse til meldin-
gen for prosjektet og i lokale medier gjorde vi 
vårt beste for å mane frem for sambygdingene 
våre hva som sto på spill: Tapet av en livsverden 
som er mer verd enn det den kan kjøpes for - et 
landskap vi er knyttet til med minnenes sterke 
bånd. Vi argumenterte også med biodiversi-
tet og rødlistearter, men det er først når folk 
skjønnet at affeksjonsverdiene står på spill at de 
våkner og står skulder til skulder. Vi vant frem - 
den 4. januar 2012 satte NVE foten ned!
 Kan erfaringer fra energipolitikken også 
være til nytte i bekjempelsen av støy? Jeg mener 
at svaret er ja. I tiden etter 2.verdenskrig har vi 
valgt politikere som i demokratiets navn over-
kjører myke verdier ved å innfører lover som 

gir prioritet til verdsetting i kroner og øre og 
fratar den frie naturen kvalitetene ved bruk av 
abstraksjoner som miljø i stedet for natur og 
kvantifisering av sjeldenhetsverdien til arter 
og landskap. Erfaringen viser imidlertid at 
vi ikke begeistrer våre medborgere til forsvar 
for et landskap ved å referere til at det er 5 % 
mulighet for at en rødlisteart vil dø ut i løpet av 
100 år, dersom NVE gir konsesjon til et kraft-
verk. Vi skaper heller ikke trivelige lydlandskap 
og hegner om stillheten så lenge vi går med på 
at det som teller av styringsverktøyene er kost/
nytte-analyser, decibel-målinger, A- og C-vek-
ting for ulike frekvensområder, m. m. 
 Til høsten er det stortingsvalg. Da må vi være 
våkne og velge politikere som er innsiktsfulle og 
modige nok til å erklære: «Dætta har vi itte bedt 
om, dætta vil vi itte ha!»

BILFRIE DAGER I SEOUL GIR 
STORE BESPARELSER – FOR 
MILJØET OG LOMMEBOKA
Ved fremleggelsen av Nasjonal Transportplan 
reises på nytt spørsmål om tiltak som kan 
sanere trafikk. Kanskje en ide på nytt å se på 
hvordan Sør-Koreas hovedstad Seoul gjennom-
fører sitt system for bilfri dag – No Driving 
Day. Det gir bedre luft, mindre støy, reduse-
rer trengsel, og sparer energi. I bytte med noen 
fordeler, forplikter bileieren seg i No Driving-
programmet til å lå bilen stå ubrukt en dag i 
uken. Det gir store miljømessige, helsemessige 
og økonomiske besparelser for samfunnet – og 
rimeligere bilhold for den enkelte. 

Programmet har vært drevet noen år. En rap-
port anslår at ca 2 millioner holdes borte fra 
veiene en hverdag i uken som følge av tiltaket. 
Trafikkvolumet er redusert med 3,7 prosent. 
CO2 utslipp er redusert med 10 prosent, til-
sammen 2 millioner tonn CO2. Det tilsvarer 

Et velfungerende T-banesystem er en viktig forutset-

ning for at Seoul kan gjennomføre det store prosjek-

tet Bilfri dag. Bare i hovedstaden har 653 000 bileiere 

– ca 1/3 av bileierne i byen - gjort avtale om å la seg 

kontrollere med såkalt e-tag om at bilen står minst en 

hverdag i uken. Ordningen utvikles nå i andre korean-

ske storbyer.
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ca 6 prosent av totale CO2 utslipp i Seoul. 
Reduksjonen representerer også årlige besparel-
ser tilsvarende 280 millioner NOK i drivstoff-
kostnader. Bedre luftkvalitet reduserer helsebe-
lastningen på befolkningen, og dermed lavere 
helsekostnader for samfunnet. 
 Det er også observert 3 prosent reduksjon i 
gjennomsnittlig kjørehastighet. (!)

En forklaring på tiltakets suksess er at program-
met tar sikte på å redusere hverdagstrafikken, 
de dagene i uken da reisemønsteret er stort 
sett fast. Da er det lettere å oppmuntre folk 
til å finne alternative transportmidler til og fra 
arbeidet.

Kort om ordningen
No Driving Day er et frivillig program der 
folk kan velge en hverdag som de lar bilen stå 
ubenyttet. Deltakerne får fordelen av insenti-
ver som dels leveres av offentlige myndigheter, 
dels av bilservicebransjen. For eksempel redu-
serte priser på drivstoff, parkering og bilvask. 
Deltakerne blir oppmuntret til å la bilen stå så 
ofte de kan. Blir deltakelsen for begrenset, kan 
insentivene bli redusert eller fjernet. 

Hvordan virker det?
Deltakerne kan velge hvilken uke dag de vil 
la bilen stå. Mandag er den ukedag flest vel-
ger å ha bilfri. Deretter synker tallet utover 

uken frem til fredag. Man registrerer sin 
valgte dag på en nettside (obs. på koreansk)  
www.no-driving.seoul.go.kr og mottar en 
elektronisk brikke til frontruten og et klistre-
merke til bakruten. Dette gjør det mulig for 
byen å overvåke bilens bevegelser ved RFID 
(Radio Frequency Identification). Dette gjør 
det mulig om deltakeren faktisk oppfyller 
reglene og er berettiget til incentivene. 
Eks på insentiver fra offentlige organisasjoner:

offentlig parkering 

Eks på insentiver fra private organisasjoner:

Hvis en deltaker i programmet bryter bilfri-
avtalen mer enn tre dager i året, vil noen av 
insentivene ble stoppet for resten av året.

Adgang til deltakelse: Generelt kan alle ikke-
kommersielle biler registrert for mindre enn 
10 passasjerer delta i programmet.

Bilfrie timer: Fra 7.00 til 22.00 den valgte 
ukedagen. Lørdager, søndager og offentlige 
helligdager er unntatt.

NASJONALE TRANSPORTTILTAK: DANMARK SATTE NED PRISENE  
PÅ KOLLEKTIVTRAFIKK

gruppen 16 -19 år. Danmarks trafikkstyrelse har 

inngått avtaler med hvert av landets trafikk-

selskaper for å få den nye ordningen i stand.

 Av det årlige milliardtilskuddet, er 500 millioner 

reservert direkte for prisreduksjonen på 20 %. Poli-

tikken tar sikte på å få flere passasjerer til å bruke 

buss og tog utenom rushtiden, og i weekendene. 

Det vil gi mer plass for avvikling av spissbelastnin-

gen i veitrafikken morgen og ettermiddag.

 En viktig sekundærvirkning er at tiltakene 

kan medføre reduserte miljøbelastninger ved at 

veksten i støy, luftforurensning og klimautslipp 

reduseres.

Apropos vår Nasjonale Transportplan: I vinter 

satte Danmark ned prisene på kollektivtrafikk 

(buss og lokaltog) med ca 20 prosent. Takstned-

settelsen er en følge av en tverrpolitisk overens-

komst mellom regjeringen og partiflertallet sist 

sommer, med sikte på å etablere en bedre og 

billigere kollektivtrafikk i Danmark. Som en del 

av avtalen skal landets kollektivtrafikk årlig styr-

kes med et tilskudd på 1 milliard danske kroner.

 I tillegg til den generelle prisreduksjonen 

utenom rushtiden, inneholder også avtalene 

flere andre lettelser for de kollektivreisende, 

blant annet et eget incitament overfor alders-
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STØY FRA MOTORVEIER MER 

PLAGSOM ENN DB-TALLENE SIER

Som bl.a. ridder og sakkyndig Nils Faarlund 
har påpekt, forteller støymålinger langt fra alt. 
To undersøkelser viser at støy fra en motorvei 
er mer plagsom enn samme gjennomsnittsstøy 
fra andre veier1. Den ene undersøkelsen viser en 
forskjell på ca. 5 dBA. Den andre tyder på at 
forskjellen er så stor som ca. 10 dBA, og kan-
skje enda større der en sammenligner med lite 
trafikkerte gater. Samtidig tyder undersøkelsene 
på at grenseverdiene i EU-landene er rimelige 
for andre veiers vedkommende, sammenlig-
net med grenseverdier og plagegrad for andre 
støykilder. I Norge finnes disse grenseverdiene 
i T-1442, Miljøverndepartementets retnings-
linje for behandling av støy i arealplanlegging2. 

1  http://www.mst.dk/Publikationer/Publikationer/2013/
Februar/978-87-92903-95-2.htm

2  http://www.regjeringen.no/
pages/37952459/T-1442_2012.pdf

Denne er et nøkkeldokument for støybehand-
ling i Norge. Grenseverdiene i T-1442 er hen-
holdsvis 55 dBA i gul sone og 65 dBA i rød 
sone. Dette gjelder for Lden, gjennomsnittsstøy 
med tillegg på 5 dBA om kvelden (kl. 19–23) 
og 10 dBA om natten (kl. 23–07). Skal gren-
severdiene reguleres etter plagegrad, burde de 
altså ha vært 45-50 dBA for gul sone og 55-60 
dBA for rød sone.

Hvorfor?
Rapporten antyder to mulige årsaker til for-
skjellen:
1. Motorveistøyen er gjerne en jevn sus, mens 

støy fra mer nærliggende veier og gater er 
mer ujevn, med støytopper.

2. Folk har en annen holdning til motorveier – 
som ofte er fjernveier – enn mer lokale veier 
og gater.
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LYD I BYGG:

MÅ DESIGNE FOR ØRENE,  
IKKE BARE ØYNENE
Hva om arkitekter også designet for ørene, ikke bare øynene? Engelskmannen 

Julian Treasure stilte det utfordrende spørsmålet nylig i en av sine TED-foredrag. 

Han viste eksempler på hvordan nye signalbygg feilet i å tilrettelegge gode lyd-

områder samtidig som rommet fremsto som en estetisk opplevelse for øynene. 

Spørsmålet om design for ørene kan også godt stilles til norske fagmiljøer som 

preger det offentlige rom.

Misforståelser, lærevansker  
og dårligere helse

Det er også ille at dårlig akustikk og forstyr-
rende lydmiljøer påvirker kommunikasjon 
mellom mennesker, bidrar til flere misforstå-
elser, feil, og konsentrasjonssvikt. Det er helle 
ikke bra på f.eks. sykehus der nøyaktighet er 
avgjørende. Det skaper også kommunikasjons- 
og læringsvansker på skoler og universitet, 
med tilhørende stress. Undersøkelser viser at 

Tilrettelegging av gode akustiske forhold har 
stor betydning. Dårlige lydmiljøer påvirker 
helsen. Sosial adferd kan direkte forbindes med 
lydmiljøet. Produktiviteten i bedrifter likeså. 
Det finnes undersøkelser som påviser 60 % fall 
i produktivitet ved overgang fra cellekontorer 
til kontorlandsskap. Gal bruk av bakgrunnslyd 
kan redusere antall kunder i butikker. Økt bruk 
av teknologiske hjelpemidler øker bakgrunns-
støyen, og har for eksempel doblet bakgrunns-
lyden på sykehus i England. 

ved Ulf Winther

Men forskning tyder også på at hastigheten har 
noe å si. Høyere hastigheter gir langt mer støy, 
men også et annet lydbilde. Antagelig virker 
høye hastigheter mer skremmende og aggres-
sivt. En undersøkelse fra USA3 viser at støy-
plagene ved høyere hastigheter øker mer enn 
økningen i dBA-nivå tyder på – iallfall hvis ver-
diforringelse av eiendommer brukes som mål 
på støyplager. Dobling av hastigheten langs en 
vei gav stort sett 5-6 ganger så stor verdiforrin-
gelse under ellers like forhold.

3 http://www.usroads.com/journals/p/rej/9710/re971004.
htm#Table2 og http://www.usroads.com/journals/p/
rej/9710/1004tabl.htm

Støy fra motorvei er mer plagsom enn støy med 

samme dB-nivå fra andre veier. Foto Wikimedia 

 Commons.
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foreldre bør sørge for at barnet deres sitter så 
langt frem som mulig i klassen for å ha mulig-
het til å få med seg all undervisningen gjen-
nom bakgrunnslyden. Universitetet i Bremen 
dokumenterte gjennomsnittslyd på 85 dba i 
undervisningsrommene – og at oppsamling av 
stresshormoner i lærernes blodårer sammenfalt 
med lydnivået i undervisningsrommet over tid. 
 Dessverre er ikke disse støyproblemene 
knyttet til gamle bygg, påpekte Treasure i sitt 
foredrag. Han viste til nye undervisningsbygg 
i England til flere hundre millioner som måtte 
ombygges fordi man ikke hadde tatt akustiske 
hensyn. Så Treasures utfordring er at man må 
designe mer for ørene, ikke bare for øynene. 
Hva gjør arkitektene?
  Du kan se og høre foredraget på: http://www.
ted.com/talks/julian_treasure_why_architects_
need_to_use_their_ears.html

4 millioner følger med på  
foredrag om støy
Julian Treasure bruker mye tid på å gjøre sam-
funnet oppmerksom på virkningene av den 
lyden som omgir oss. Han er Norges-aktuell 
som foredragsholder om lyd på årets nordiske 
mediekonferanse i Bergen i mai. Han er for-
fatter av boken ’Sound Business’, den første 
oversikten over hvordan man kan benytte lyd 

mer bevisst. Hans TED-foredrag (TED – en 
non-profit institusjon på området Technology, 
Entertainnent, Design) har hatt mer enn 4 mil-
lioner visninger, og han har blitt omtalt i TIME 
Magazine, The Economist og The Times såvel 
som britisk tv, radio og nisjemagasiner. Treasure 
har mottatt nasjonale priser for sin virksomhet, 
og er medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg, 
samt flere bransjeutvalg som fokuserer på lydre-
laterte problemstillinger.

HVORDAN ER SITUASJONEN I NORGE?
svært riktig rolle, sier prosjektleder Martine 

Linnestad i Undervisningsbygg KF til Støy-

dempern. Hun forteller at Norsk Standard 

stiller stringente lydkrav og at akustikernes 

fagkompetanse er nødvendig for å sikre at 

løsningene som utformes oppfyller disse 

kravene. Skolerommene har meget variert 

bruk, og det stiller krav til at rommene er 

meget fleksible med hensyn til løsninger, 

noe som igjen gir utfordringer for akustikk 

og etterklang.

 - I praksis betyr dette at vi må ha en del 

fleksible vegger i byggene. Disse er ikke så 

gode for å dempe lyd, men fungerer mye 

Vi stilte noen spørsmål til et par tonean-

givende aktører i forbindelse med norske 

skolebygg: Undervisningsbygg i Oslo, og 

arkitekt Kristin Jarmund som har tegnet 

flere skolebygg. Vi spurte om etterklangs-

tid, hvordan nye bygg planlegges, kriterier 

for bruk av materialer og utforming av rom, 

og hvilken rolle de ulike fagmiljøer spiller i 

prosessen.

Akustikere er nå med  
fra prosjektstart
- Ved bestilling av nye prosjekter er rådgi-

verne tidlig med og akustikere spiller en 

Julian Treasure´s internettforedrag er til nå blitt 

sett av mer enn 4 millioner mennesker. Han foku-

serer på tema som skal øke vår bevissthet om 

konsekvensene av den økende mengde lyd som 

omgir oss. (foto: www.ted.com) 
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MYE NABOKRANGLING PGA. STØY
høyde, innsyn, avstand til grense osv.) 

(11 %)

 Støy fra arbejdsredskap (11 %)

 Røyk og/eller vond lukt (10 %)

 Avfall (7 %)

 Vedlikehold av hus/hage (7 %)

I noen tilfeller er det ikke spesifisert hvorvidt 

støy er involvert (både tissende katter og 

bjeffende hunder hører under «Dyr»). Sum-

men overstiger 100 % fordi noen krangler 

om flere temaer når man først er i gang.

Kilde: TNS Gallup for B.T 

Nordmenn er ikke alene om å krangle med 

den j….. naboen. Danske naboer krangler 

også, og en stor del av naboskrapet ser ut 

til å være støyrelatert – kanskje over halv-

parten. En dansk viser følgende fordeling 

av krangletemaer:

 Musikk (28 %)

 Dyr (25 %)

 Hekker, trær o.a. sjenerende vegetasjon 

(22  %)

 Ubehagelig/truende adferd (13 %)

 Lek eller støy fra barn (12 %)

 Uenighet om byggesaker (bygnings-

bedre enn de rendyrkete baseskolene som 

det tidligere ble bygget en del av. For å 

dempe etterklang benytter vi også en stor 

grad av absorberende materialer der dette 

er mulig, sier Linnestad.

 Undervisningsbygg oppdaterer regel-

messig sin oversikt over vedlikeholdsstatus 

og oppgraderingsbehov ved eksisterende 

skolebygg. Men støysituasjonen ved gamle 

skoler er ikke en del av denne statusopp-

dateringen, og er derfor ikke gjenstand for 

vurdering. 

Større oppmerksomhet  
på lydmiljøer
- De siste årene har det skjedd en en betyde-

lig skjerping av bestilleres oppmerksomhet 

på akustiske egenskaper ved nye skolebygg. 

Dette har både sammenheng med skjer-

pede standardkrav og samfunnets økende 

oppmerksomhet rundt viktigheten av gode 

lydmiljøer, sier arkitekt Kristin Jarmund i 

Kristin Jarmund Arkitekter. (www.kjark.no) 

 Hennes arkitektfirma har stått for en 

rekke moderne, estetiske og funksjonelle 

skolebygg, og har også utformet lokalene 

for tannlegestudiet i Bergen. 

 - Det er bestiller som trekker opp ram-

mene for hva man kan oppnå mht. akus-

tikk. Generelt er akustikere som faggruppe 

nå fullt med ved prosjektering av nye bygg. 

Dette er blant annet en direkte følge av den 

nye versjonen av teknisk forskrift 10, som 

stiller detaljerte lydkrav. Når det gjelder 

skoler har det etter hvert skjedd enn over-

gang fra helt åpne løsninger til mer fleksi-

ble løsninger, med bruk av fleksible vegger. 

I forhold til faste romløsninger, blir det like-

vel færre faste vegger å bruke til støydem-

ping og lydabsorpsjon.

Støydempning
- Det er himlinger og vegger som er hoved-

virkemidler, men noe forbedring av lydmiljø 

kan også oppnås gjennom materialbruk for 

øvrig også. Moderne tepper som har gode 

støvhygieniske egenskaper, er også godt 

egnet til å dempe støy, sier Jarmund.

 Hun nevner også at skoledriftsprinsip-

per som «Ren skole» og andre retningslin-

jer for den daglige bruk, kan være med på å 

forbedre lydmiljøet for den læring som skal 

skje i skolen.
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DEL 3: LYDMILJØER

Illustrasjonen viser fremtidig bymiljø på Furuset, slik planleggeren forestiller seg det. Illustrasjon: Plan og byg-

ningsetaten, Oslo
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NATTESTØY, SØVNFORSTYRRELSER 

OG 1 MILLIARD KRONER ÅRLIG  

TIL STØYTILTAK

Om lag 1,5 millioner nordmenn er – hjemme hos seg selv – utsatt for gjennom-

snittlige støynivåer som overskrider de anbefalte verdier på 55 dB. Samferdsel, 

industri og næringsvirksomhet bidrar med mest støy, og vegtrafikken er den 

absolutt dominerende kilden. Søvnforstyrrelser er trolig den største helse-

plagen som følge av trafikkstøy. Basert på årlige helsekostnader for støy er 

det  samfunnsmessig lønnsomt å investere inntil 1 milliard kroner pr år til støy-

reduserende tiltak, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

er videre dokumentert kunnskap om betydning 
av god søvn for helsen samt virkninger av støy 
på søvn og helse som begrunnelse for videre 
arbeid med reduksjon av nattestøy.

2004, anslås at 5 % opplever søvnforstyrrel-
ser av støy, men det er ingen informasjon om 
hvilke støykilder som bidrar til dette. 

land viser at andelen som rapporter søvnfor-
styrrelser øker når støynivået øker. 

industri man har best oversikt over. Fra disse 
kildene er det beregnet et gjennomsnittlig 
støynivå for nattperioden (23.00-07.00), 
men denne kartleggingen begrenser seg til 
bygninger i enkelte større byer og områder 
med høye støynivåer. 

-
ging av nattestøy, kun gjennomsnittlig støy-
nivå over døgnet. Arbeidsgruppen anbefa-
ler at det legges til rette for at beregning av 
natte støy går inn i den nasjonale støymodel-
len som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet 
i samarbeid med Klima- og forurensnings-
direktoratet (Klif ). I denne modellen er det 

ved Ulf Winther

Utilstrekkelig søvn er forbundet med søvnig-
het, nedsatt sinnsstemning, redusert yteevne og 
økt reaksjonstid, noe som igjen øker risiko for 
ulykker. Søvnmangel over en lengre periode er 
forbundet med økt risiko for angst og depresjo-
ner. Videre er det påvist sammenhenger mel-
lom utilstrekkelig søvn og økt risiko for diabe-
tes type 2, overvekt og hjertekarsykdom.
 Ifølge handlingsplan mot støy ønsker regje-
ringen å arbeide for å få på plass et eget mål for 
reduksjon av søvnforstyrrelser på grunn av støy. 
På bakgrunn av dette har Folkehelseinstituttet 
ledet en tverrfaglig arbeidsgruppe som har utre-
det et mål for nattestøy og fremskaffet et grunn-
lag for videre arbeid med støyreduksjon.

Må få bedre oversikt over 
søvnforstyrrelser
- I denne rapporten har vi blant annet sett på 
hvordan vi kan få bedre oversikt over omfang 
av søvnforstyrrelsene som skyldes støyen fra 
de største kildene – samferdsel, industri og 
næringsvirksomhet, sier forsker Gunn Marit 
Aasvang ved Folkehelseinstituttet.
 - Det er utredet hvilke måleindikatorer for 
støy som best forutsier virkninger på søvn. Det 
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mulighet for å beregne hvor mange personer 
som er utsatt for støy ved ulike nivåer fra de 
mest vanlige støykildene, men nattestøy lig-
ger ikke inne i modellen per i dag. 

- Basert på vitenskapelig kunnskap om sam-
menhenger mellom støy og virkning på søvn er 
det mulig å estimere hvor mange som opplever 
søvnforstyrrelser som følge av de mest utbredte 
kildene til støy i Norge. Får å få til dette, trengs 
en nasjonal kartlegging av nattestøy fra ulike 
kilder, fastslår Aasvang.

1 milliard i året til støytiltak
FHI-rapporten (på side 21) har beregninger 
som viser at det er samfunnsøkonomisk for-
svarlig å investere 1 milliard kroner årlig til 
støytiltak. Beregningene viser at nattestøy som 
gir sterk grad av søvnforstyrrelser årlig utsetter 
samfunnet for kostnader tilsvarende mellom 
2,8 og 3,8 milliarder kroner basert på DALY-
estimater hvor man har inkludert selvrappor-
terte søvnforstyrrelser fra henholdsvis L night 
50 dB og Lnight 45 dB. I tillegg til dette kom-
mer de samfunnsøkonomiske kostnader som 
følge av støyrelatert hjerte-karsykdom. Disse er 
beregnet til 95 millioner kroner. Dersom man 
for eksempel skulle sette seg som mål å redusere 
antall med sterk søvnforstyrrelse med 30 %, 
ville det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å 
gjennomføre tiltak for inntil om lag en milliard 

kroner årlig; den samfunnsøkonomiske gevin-
sten ville være nytteøkningen (en milliard) 
minus tiltakskostnadene.

Søvnforstyrrelser som følge av støy har store helse-

messige og samfunnsøkonomiske konsekvenser, viser 

ny rapport fra Folkehelseinsitituttet. Det er helse- og 

samfunnsøkonomisk forsvarlig å investere en milliard 

kroner årlig for å bekjempe dette  problemet.

Visste du at...
-

mer/medisinske tilstander, herunder 

blant annet svekket hørsel, tinnitus, 

stress, søvnproblemer, hjerteinfarkt, 

hjerneslag og diabetes.

I Norge

 plages av støy.

står for ca. 80 % av støyen.

økte biltrafikken med 9% fra 2000 til 2007

-

sykdom, og kilde til ekskludering fra 

arbeidsmarkedet.

støy over 42 dB.

for støydose i løpet av en arbeidsdag.
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STØYFRI SØVN – FORDI DU 
FORTJENER DET!

Noe som kanskje ikke har kommet like høyt 
opp på dagsorden, er søvnens betydning for 
utseendet. Vi teppebombes med skjønnhets-
tips 24 timer i døgnet, når vi burde sove i 8. 
Og  søvnens bidrag til et vakkert utseende er 
ofte kun plassert i en liten bisetning. Men vi 
slår det fast: støy ødelegger søvn. Støy forringer 
 utseendet.

God og nok søvn er altså viktig for å restituere 
kropp og sinn. Dette er noe alle vet. Imidler-
tid er den gode søvnen også en viktig faktor 
i hvordan vi ser ut. Huden reparerer seg selv 
mens vi sover. Nye hudceller kommer til, og 
gamle forsvinner. Huden glattes ut. Og dette 
gjelder for alle, uansett alder. Allerede etter 
noen få netter med støyfri søvn ser man mye 
yngre ut.
 De fleste av oss ønsker vel å beholde et vak-
kert utseende så lenge som mulig. Og den beste 
måten å få til dette på, er å få nok søvn. For de 
aller fleste av oss innebærer det ca. 8 timer.
 Albert Einstein sa en gang at han trengte 10 
timers søvn for å fungere! Han var kanskje ikke 
spesielt vakker, men tannhjulene oppe i hodet 
var godt smurt.
 Claudia Schiffer har alltid passet på å få nok 
søvn, og hun er like blendende vakker nå som 
for 20 år siden.
 God og tilstrekkelig søvn er rett og slett en 
naturlig del av en sunn livsstil, og det er på tide 
at vi tar i bruk denne naturlige og gjenbrukbare 
energikilden.
 

Utseendet spiller en stor rolle i dag; menn og 
kvinner bruker milliarder hvert år på kremer, 
behandlinger og operasjoner med det mål å 
bedre på sitt eget utseende. Her som på mange 
andre områder, er det enkle ofte det beste. God 
søvn og god livskvalitet er avgjørende faktorer 
for et godt utseende; godt utseende da forstått 
som fravær av stressrynker, høy skulderføring, 
amper sinnstilstand m.m. 

For at vi skal få en god natts søvn, er det flere 
 faktorer som spiller inn. For eksempel er det 

Ville Mona Lisa vært like vakker og sett like 

harmonisk ut med Drammensveien som 

nærmeste nabo? Ville Leonardo da Vinci 

orket å male henne i alt dette bråket? 

Neppe.

Forskning dokumenterer at vi trenger uforstyrret søvn for å restituere kropp og 

sinn. I tillegg vet vi at søvnen er med på å balansere nivåene av hormoner som 

styrer sultfølelsen. Således kan søvnen altså bidra til å regulere vekten og opp-

rettholde helse og velvære.

ved Lars Skiple Holter
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viktig at soverommet er i en slik stand at det 
inviterer til en god natts søvn. Dette innebærer 
blant annet at det er ryddig der, lett å mørk-
legge og stille. 
 Og nettopp det at soverommet er lite utsatt 
for støy, er kanskje det viktigste her. Og dette 
gjelder ikke kun om man irriteres over støyen. 
Det viser seg nemlig at støy har en negativ 
virkning på helsen selv om man ikke sjeneres 
av den. Stresshormoner jager rundt i kroppen 
og blodtrykket stiger til værs uten at man føler 
det selv. Og stresshormoner og høyt blodtrykk 
har spisskompetanse når det gjelder å bryte ned 
både kropp, sinn og utseende.

Grunnen til at vi ikke bevisst sjeneres av støy, 
er fordi vi er blitt mentalt vant til et visst støy-
nivå i hverdagen. Her er det imidlertid et skille 
mellom kropp og sinn. Kroppen er nemlig ikke 
med på notene. Den «fysiske delen» av oss rea-
gerer på støy lenge før vi får en bevisst opple-
velse av at støyen er ubehagelig.

Stillhet er skjønnhet. Stillhet er antistøy, 
antirynker, antialdring. Til kamp mot støy-
rynkene! Til kamp mot støy som ødelegger 
søvn og påskynder aldring! 
 En god natts søvn er nært beslektet med 
fravær av støy. En god natts søvn gjør deg rett 
og slett vakrere. Ergo er fravær av støy, eller 
nærvær av stillhet, den viktigste faktoren for å 
beholde og bevare et ungdommelig utseende 
til lang oppe i årene. Dyp søvn frigjør vekst-
hormoner som er essensielle for at huden skal 
kunne beholde sin tykkelse, spenst og glatthet. 
I tillegg får du bedre kontroll på vekten, du får 
en skarpere hjerne og ivaretar av dine kogni-
tive evner lengre. Kroppen får mulighet til å 
restituere seg, og blir dermed klar for krevende 
fysiske og mentale oppgaver. Det behøver ikke 
å være total stillhet. Stillhet akkompagnert med 
fuglekvitter og/eller lyden fra en sildrende bekk 
i nærheten, duger også. 

Sovende mann. Foto: Wikimedia Commons.
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BEDRE LYDMILJØ = MINDRE 
VOLD OG AGGRESJON
MINDRE VOLDELIGE PSYKIATRISKE PASIENTER

Et bedre lydmiljø bidrar til 
mindre vold og aggresjon 
blant psykiatriske pasienter, 
viser forskning ved Chal-
mers og Göteborgs univer-
sitet1. Problemet er stort: 
Over halvparten (57 %) av 
personalet ved psykiatriske 
anstalter utsettes for vold i 
løpet av året.
 Det behøver ikke være 
slik: I en ny psykiatribyg-
ning, oppført i 2007, avtok behovet for å spenne 
fast pasientene og bruke tvangsinjeksjoner med 
henholdsvis 21 og 44 %. Ved et kontrollsyke-
hus økte tilsvarende bruk med henholdsvis 55 
og 29 % i samme tidsrom. Sterke virkemidler 
ble altså brukt mindre enn halvparten så mye 
ved det nye sykehuset. Forskjellen tilskrives 
kombinasjonen av en hage (grønt skaper triv-
sel), økt bruk av enerom, og en arkitektur som 
dempet støy. 

Støy skaper aggresjon også  
hos friske
Sammenhengen støy–aggresjon gjelder ikke 
bare for psykiatriske pasienter. Det er gammel 
visdom. Et Google-søk på «noise» og «aggres-
sion» – dvs. artikler som inneholdt begge søke-
ordene – gav 4,83 mill. treff.
 Aggresjon skyldes gjerne stress, mer presist at 
adrenalin og andre stresshormoner pumpes ut i 
kroppen. I gamle dager var dette en nyttig reak-
sjon når vi møtte en kriger på en stridshingst 

1  http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Mindre-vald-i-
psykiatrisk-vard-med-god-arkitektur.aspx

eller ble forfulgt av en slagbjørn. Derimot er 
stress skadelig hvis vi sitter fastspent i en bil 
eller ønsker å sove eller nyte en bedre middag.
 At støy skaper stress, var kjent i 1970. Det 
ble først dokumentert ved dyreforsøk2 og ved 
at mødrene i pelsfarmer spiste opp sine nyfødte 
hvalper hvis et fly passerte i lav høyde under 
hvalpingen. Et beslektet fenomen: Gjestene 
på et skjenkested drikker fortere og mer når 
musikkvolumet skrus opp mot det øre døvende. 
Under en festival i Italia opplevde en at beset-
ningen ved et nærliggende hønsehus gikk 
amok.
 I barnehager bidrar dårlig akustikk (lokaler 
med mye etterklang pga. harde flater) og alt-
for mange barn pr. avdeling til det som kal-
les Lombard-effekten eller cocktailpartyeffekten: 
Barna må overdøve bakgrunnsstøyen fra andre 

2  Jf. f.eks. Jan Carlsen og Hansmagnus Ystgaaard: 

ved Pål Jensen

Sammen med et avdempet lydnivå bidrar slik arki-

tektur til mindre aggresjon og vold blant psykiatriske 

pasienter. Foto: Chalmers.
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barn for å bli hørt, og dermed stiger lydnivået3. 
I tillegg til at barna dermed hisser hverandre 
opp, blir lydnivået så voldsomt at 1/3 av per-
sonalet ved svenske barnehager lider av tinni-
tus (øresus). Dette er desto mer alvorlig etter 
som det gjerne dreier seg om unge mennesker i 
20-årene, og støyen er neppe særlig sunnere for 
små ører.

Gammel visdom
Sammenhengen støy–aggresjon, inkl. krig, er 
eldre visdom enn som så – likeså at det godt, 
avdempet lydmiljø demper aggresjonen. Bak en 
søvndyssende vuggevise 
ligger mange hundreårs 
byssantinsk visdom. Dette 
gjelder både rytmen og 
lydstyrken; ingen skriker 
eller brøler Byssan Lull.
 Stillhet, idyll og ro er 
synonymer for fred. Nav-
net Pacific om Stilleha-
vet, som går igjen på flere 
språk, er avledet av latin 
pax = fred. Støye og larme 
er synonymer for herje, 
opprinnelig det krigere 
gjorde når de førte krig 
(jf. hær og urnordisk har-
jaR, stridsmann). Ordene 
larm, alarm (og tysk Lärm osv.) stammer fra 
italiensk a l’arm, dvs. til våpen! Men alarmen 
skulle ikke bare kalle de stridsdyktige til våpen. 
Den skulle også hisse dem opp til maksimal 

3  Se f.eks. http://umu.diva-portal.org/smash/record.js
f?searchId=3&pid=diva2:567799, http://libra.msra.
cn/Publication/19405134/effect-of-room-absorption-
on-human-vocal-output-in-multitalker-situations 
og «HØYTTALERANLEGG I KLASSEROM» og 
«AKUSTISK MØNSTERKLASSEROM» Sluttrapport 
2012; http://www.hlf.no/Documents/Dokumentbase/
Prosjektdokumenter/2007/H%C3%B8yttaleranlegg%20
i%20klasserom/Sluttrapport%20H%C3%B8yttaleranlegg 
%20i%20klasserom%20og%20Akustisk%20m%C3% 
B8nsterklasserom.pdf.

Da  gallerne kunne innta Roma i 387 f.Kr., var 
det ikke minst fordi kampskrikene og støtene fra 
krigstrompetene deres skremte romerne. På vest-
fronten i 1940 vant tyskerne flere slag mot en 
materielt overlegen fiende bl.a. fordi de hadde 
utstyrt stupbomberne (stukaene) med sirener, 
som skremte vekk fiendtlige soldater – selv om 
de langsomme stukaene var sårbare mot fiendt-
lige jagerfly, luftvern og selv maskingevær.

Tyskernes stupbomber fra 2. verdenskrig brukte sire-

ner for å skremme og psyke ut folk på bakken. I virke-

ligheten var bombelastene små, og flyene var lette å 

plaffe ned. Foto Wikimedia Commons.

innsats, kanskje etter at de var vekket opp av 
sin søteste søvn. Dermed skulle de svinge sver-
det og hogge ned fiender (eller bære bøtter når 
en brukte kanonskudd for å varsle brann) med 
maksimal intensitet. Ofte ble alarmen supplert 
med eller etterfulgt av krigssanger, trommeslag, 
våpengny, trompetstøt fra alpelurer, vuvuzelaer 
eller elefanter – og andre former for larm. Dette 
skulle hisse opp soldatene ytterligere, og i til-
legg forhåpentlig psyke ut fienden.
 Krigshistorien har mange eksempler på slag 
som ble vunnet ved hjelp av støy, særlig over-
raskende støy – også før granatsjokkets tid. 
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STØYPATRULJER – IDÉ FOR 
NORSKE KOMMUNER? 

I artikkelen om straff for nabostøy nevnte 
jeg at det ikke alltid er mulig å få politiet til 
å rykke ut når støyen pågår. Det kan skyldes 
dårlige, eller riktige prioriteringer fra politiets 
side. Jeg antar de fleste er enige om at politiet 
må velge å rykke ut til et åsted for drap frem-
for en naboklage på støy. Dette med «sikring 
av bevis» er også en utfordring i sivile saker. 
Det hender ikke sjelden at jeg blir kontaktet av 
personer som opplever svært mye støy f.eks om 
kveldene og i helger, men det er ikke enkelt å 
legge frem dokumentasjon for motpart, styret i 
sameie/borettslag, forliksråd eller andre. Da må 
en først ha en støymåling å vise til. 
 Å få en støymåling med rapport fra et inge-
niørfirma koster mange tusen kroner. Og det er 
når ingeniøren foretar en kort måling på dag-
tid. Undertegnede har også utstyr, men det er 
vel ikke særlig praktisk å ringe en advokat når 
naboen bråker natt til søndag. Støyforeningen 
har en støymåler som en kan låne. Men det er 
ikke enkelt å hente ut en skriftlig rapport fra 
målingen. I tillegg har jeg sett at «egenmålin-
ger» blir tatt veldig lett på av kommunale etater 
og motparter.
 I noen europeiske land finnes det «Støy-
patruljer». Dette er kommunale tilbud hvor 
beboere kan henvende seg ved støyplager som 
nabostøy, støy fra idrettsarrangementer og fra 
innbruddsalarmer. For eksempel mottar tjenes-
ten i Brighton (England) over 3000 klager på 
støyforstyrrelser hvert år. Støypatruljen der er 
operativ fra kl 22 til 03 natt til lørdag og natt til 
søndag.
 Det nærmeste man i Norge kommer er 
helse- og miljøetatene i de enkelte kommuner. 
Kommunene skal håndheve folkehelseloven, og 
vil i denne forbindelse enten selv kunne foreta 

støymåling eller pålegge den som støyer å gjøre 
dette. Til tross for at enkelte kommuner har 
eget utstyr og at f.eks enkelte bydeler i Oslo kan 
foreta måling på kveld/natt, er det langt fra en 
«utrykningstjeneste».
 I de tilfeller hvor det ikke er enkelt å for-
utsi når støyen kommer og hvor det ikke er en 
«politisak» hadde det vært ideelt med en støy-
patrulje som kunne rykket ut og foretatt målin-
ger. Kanskje dett er en ide for en av våre store 
kommuner?
 En slik støypatrulje ville ikke hatt politimyn-
dighet. Men som i England har kommunene i 
Norge myndighet til å gi bøter og dagmulkter 
til den som støyer. Jeg har sett den myndighe-
ten blir brukt i Oslo, men det er helt unntaks-
vis. Våre kommuner virker dessverre mest inter-
essert i å utrede sakene i det uendelige, og noen 
lider øyensynlig av en slags vedtaksvegring. 
 I Brighton får den som støyer først en advar-
sel, så en bot på inntil 5000 pund. Deretter en 
dagmulkt på inntil 500 pund per dag inntil 
lydnivået er akseptabelt. Det er slikt som nytter.

Artikkel av advokat Jan Arhaug, oktober 2012 

ved advokat Jan Arhaug
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STRAFF FOR NABOSTØY

ved advokat Jan Arhaug

«Vi kan ikke prioritere saken». Det er vel et svar 
man kan risikere å få fra politiet når en til slutt 
bryter sammen og ber om hjelp til å få skrudd 
ned volumet hos naboen. Før dette har den pla-
gede selvsagt tatt kontakt med naboen direkte 
uten at det har nyttet. Om politiet rykker ut 
avhenger nok mye av politiets ressurser akkurat 
der og da, om det også har kommet klager fra 
andre naboer, og måten klagen presenteres på. 
 I denne artikkelen skal jeg gi en kort oversikt 
over hva politiet kan gjøre dersom de rykker ut 
i nabostøy-saker.

Politiet kan gi pålegg om  
å dempe støy
Hjemmelen for dette er politiloven § 5 som sier 
at man skal rette seg etter pålegg fra politiet. 
Unnlater en å etterkomme pålegg om å dempe 
støy kan politiet utstede forelegg. Her er eksem-
pel fra et forelegg som endte opp i domstolene:
 «Torsdag 12. september 2002, ca kl. 00 30 i 
..veien i Arendal, unnlot han å etterkomme politi-
ets pålegg om å dempe høy musikk fra sin leilighet».
 Strafferammen er fengsel inntil 3 måneder 
(lovens § 30). I praksis blir det gitt bøter.

Politiet kan beslaglegge utstyr
Politiet kan om nødvendig beslaglegge utstyr 
som støyer. Hjemmelen for å ta beslag er straf-
feprosesslovens § 203. I saken fra Arendal ble 
det tatt beslag. I dommen kan vi lese at:
«Da politiet kontaktet A og ba ham dempe lyd-
nivået, ga han uttrykk for at han forbeholdt seg 
retten til å spille så høyt det passet ham. Politiet 
måtte ved denne anledning bryte seg inn i As hus, 
og beslaglegge et nytt stereoanlegg som han hadde 
gått til anskaffelse av»

Som det fremgår over var dette ikke første gang 
mannen fikk besøk av politiet etter naboklager.
 Beslaget må etter en tid enten leveres tilbake 
til eieren, eller inndras.

Støyende utstyr kan inndras til fordel 
for statskassen
Dette vil i praksis si at eieren ikke får tilbake det 
støyende utstyret. Hjemmelen for inndragning 
er straffelovens § 35. Kravene er at det skal være 
nødvendig for å forebygge ytterligere overtre-
delser og i overensstemmelse med lovbestem-
melsens formål.
 Politiet kan inndra både avspillingsutstyr 
(musikkanlegg, høyttalere mv) og avspillings-
medier (lp, cd, dvd, harddisk osv). I saken 
fra Arendal ble det inndratt musikkanlegg og 
utstyr til en verdi av mer enn 60.000 kr. 

Straff for forstyrrelsen
I tillegg til politiets pålegg og beslag/inndrag-
ning, kan selvsagt selve forstyrrelsen av fred 
og ro straffes. Det er i hovedsak to aktuelle 
bestemmelser, nemlig straffeloven (strl) § 350 
1. ledd og § 390a.
 Strl § 390a: Bestemmelsen rammer den som 
ved skremmende eller plagsom opptreden eller 
annen hensynsløs atferd krenker en annens 
fred. Bestemmelsen rammer også medvirkning. 
Strafferammen er fengsel inntil 2 år. 
 Bestemmelsen kan brukes uansett hvor langt 
forstyrrelsen rammer, dvs at den kan benyttes 
hvor den ansvarlige «bare» plager en nabo i lei-
ligheten over eller under. 
 Strl § 350 1. ledd: Bestemmelsen rammer 
flere forhold, blant annet den som ved støy 
eller annen utilbørlig atferd forstyrrer «den 

Det finnes gode naboer. Og så finnes det mennesker uten respekt for andres 

behov for ro og søvn, av og til med veldig store stereoanlegg.



STØYDEMPER’N 1/2013 41

alminnelige  fred og orden» eller «omgivelsenes 
 nattero». Bestemmelsen rammer også medvirk-
ning. Strafferammen er fengsel inntil 2 måneder.
 Dette er hjemmelen for å straffe den som 
f.eks forstyrrer flere nabohus eller et helt nabo-
lag. § 350 1. ledd kan ikke brukes mot den som 
bare forstyrrer innenfor et «begrenset privat ter-
ritorium». Da må man benytte § 390a.

Straffenivået
I den nevnte saken fra Arendal ble den ansvar-
lige ilagt en bot på kr 12.000,-, subsidiært 21 
dager i fengsel dersom ikke boten ble betalt. 
Saken var alvorlig av flere grunner. Mannen 
hadde i flere måneder spilt veldig høy musikk 
til tross for naboenes henvendelser, han unnlot 
å etterkomme politiets pålegg, og han hadde 
i tillegg forstyrret naboene med skjellsord og 
glasskasting i beruset tilstand.

 I tillegg til boten fikk han inndratt alt 
musikkutstyr. Det er mulig at inndragningen 
sved mer enn boten. Han gikk flere runder i 
rettssystemet vedrørende inndragningen. 
 Det er i siste dom i sakskomplekset mot 
mannen at lagmannsretten avslutter med å si:
 «I vårt moderne samfunn som ofte krever høy 
innsats fra tidlig morgen til sene kveld på arbeid, 
i forhold til barn, familie og fritidsaktiviteter er 
det særlig viktig at rettsordenen søker å verne den 
enkelte mot unødig støy og bråk nattetid»
 Da er det bare å håpe at politiet rykker ut 
neste gang en støyplaget ringer. 

Det er særlig viktig at rettsordenen søker å verne den 

enkelte mot unødig støy og bråk nattetid. Tinghuset 

Oslo. Foto: Wikimedia Commons.
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TO BØKER OM OG MOT STØY

Jenta som lette etter stillhet

Magdalene Mørk hatet bråk.
Men livet hennes var stappfult av det.
Bråk. Overalt. Hvor hun gikk og sto.

Slik åpner Klaus Hagerups lille bok – forfat-
terens 22. – om jenta som lette etter stillhet. 
Dag og natt var hun omgitt av bråk – fra farens 
hobbysnekring, brorens elgitar, hunden som 
trodde lyden fra elgitaren kom fra en skummel 
katt, biler, trikker, motorsykler, fly, læreren fru 
Stål, gutter som trampet som en flokk neshorn 
– og selve verstingen: Damen med Pressboret.
 Til slutt gikk Magdalena til verks mot brå-
ket. Vi skal ikke røpe mer – bare at hun ikke 
sjekket om støyen lå over grenseverdiene for rød 
sone i Miljøverndepartementets retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging.

Klaus Hagerup: Jenta som lette etter stillhet. 
Aschehoug. ISBN 9788203254758

Why Noise Matters
John Stewart er en av Storbritannias mest 
aktive miljøvernere, en engelsk Ole Kopreitan. 
Han har særlig markert seg innen fly- og fly-
støyproblikken og har en stor del av æren for 
at Heathrow ikke har fått en 3. rullebane. Med 
Why Noise Matters går denne mannen til felts 
mot alle former for støy, både den sterke – som 
kan føre til hørselsskader – og den «svake» mas-
sestøyen, som har en rekke andre og veldoku-
menterte skadevirkninger. Med på laget har 
han Arline L. Bronzaft1, tidligere støyrådgiver 

1  http://www.noisefutures.org/documents/ARLINE%20

BRONZAFT.pdf

ved Pål Jensen , rådgiver

To bøker har kommet oss i hende. Bortsett fra at de omhandler støy, har de lite til 

felles. Men én om gangen.

for New Yorks borgermester og flere andre som 
hører hjemme i antistøyligaens 1. divisjon.
 Forfatterne dokumenterer også sammenhen-
gen mellom støyeksponering og (mangel på) 
inntekt, som utvilsomt er mer markert i Stor-
britannia enn i Norge fordi klasseforskjellene er 
større. Nabostøy merkes f.eks. av 93 % av dem 
som bor i sosialboliger, men bare 12 % av dem 
med inntekt over 30 000 pund.
 Situasjonen er ikke håpløs, mener forfat-
terne. Lettest er det å redusere veitrafikk- og 
jernbanestøy. Mer problematisk er nabostøy 
og støy fra fly, skip og industri. Vanskeligst er 
industristøy i fremvoksende industriland i Asia, 
Afrika og Sør-Amerika, hvor tekniske forbe-
dringer kan bli mer enn oppspist av økt aktivi-
tet. Nytt regelverk for veitrafikkstøy i Kina og 
Hong Kong trekkes frem som et eksempel til 
etterfølgelse.

John Stewart, med Arline L. Bronzaft, Francis 
McManus, Nigel Rodgers and Val Weedon, 
Why Noise Matters: A Worldwide Perspective 
on the Problems, Policies and Solutions (Earth-
scan 2011), 174 sider.2 ISBN: 9781849712576.

2  Kan bestilles fra f.eks. http://www.abebooks.

com/9781849712576/Why-Noise-Matters-Worldwide-

Perspective-1849712573/plp.

Foto: Pål 

Jensen.
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DEN MERKELIGE 
DESIBELSKALAEN
DESIBEL FOR BEGYNNERE

I forbindelse med støy er desibel 

(dB) et mål for lydnivået (strengt tatt 

lydtrykket). Støynivå og lydnivå betyr 

det samme, bortsett fra at støy jo er 

uønsket lyd. dBA-skalaen er en av 

mange dB-skalaer, og den mest brukte 

i støyregelverket. Den legger størst vekt 

på de frekvensene vi hører best, som 

stort sett også tilsvarer frekvensene til 

stemmene våre. dBC-skalaen legger like 

stor vekt på alle hørebare frekvenser, 

bortsett fra at de aller høyeste og aller 

laveste tilleggs mindre vekt.

 0 dBA tilsvarer den svakeste lyden 

et menneske med frisk hørsel kan 

oppfatte. 0 dBA tilsvarer visstnok lyden 

på 1 m hold når en musunge tisser på 

et trekkpapir. Når produsentene oppgir støynivået 

for f.eks. en varmepumpe eller en vinjkesliper, 

gjelder det gjerne 1 m fra støykilden, med en 

støymåler rettet mot denne – målt ute i det fri, 

på åpen mark. Hvis støykilden f.eks. henger på 

en vegg, vil refleksjoner gi mer støy enn det som 

oppgis i spesifikasjonene.1 Støynivået fra f.eks. 

en vei måles gjerne foran boligen, og foran åpent 

vindu for å unngå refleksjoner.

 En vanlig samtale tilsvarer ca. 60 dBA, og at 

de aller mest støyutsatte boligene langs de største 

eksosveiene våre har et gjennomsnittlig støynivå 

på ca. 80 dBA. Når vi øker støynivået med 

10  dB, tilsvarer det en tidobling. Støynivået fra 

1  Se også Jan Oddvar Froms utmerkede gjennomgang av 
denne støyen på http://www.stoyforeningen.no/Fakta/
Varmepumper.

eksosveien er altså 100 ganger så sterk som lyden 

ved en vanlig samtale. En økning på 5 dB tilsvarer 

at lydnivået øker med kvadratroten av 10, altså 

ca. 3,16 (3,16 x 3,16 = 10). En økning på 3 dB 

tilsvarer en fordobling. Hvis to lydkilder avgir 60 

dBA hver, blir det samlede lydnivået 63 dBA. Vi 

sier at skalaen er logaritmisk.

Hvorfor er desibelskalaen laget slik?
Av to grunner er denne merkelige skalaen ganske 

praktisk:

1)  Store tall er ubegripelige for folk flest. Et støy-

nivå på 120 dBA, som kan gi hørselsskader på 

noen øyeblikk, forekommer dessverre på de 

mest utagerende nattklubbene og konsertene, 

og i de verste helikoptrene. Og det er 1012 – 

en million million – ganger så mye lyd som 

Hørselstest. Foto Raphael Waltraud/Wikimedia Commons. 

ved Pål Jensen 
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0 dBA. Og de færreste kan begripe så store tall, 

for ikke snakke om å oversette dem.2 

2)  For ørene våre er en og en ikke to. Når vi sykler, 

har vi vanskelig for å høre om det kommer én 

eller to biler bak oss. En økning på 3 dB, altså 

en dobling av lydtrykket, oppfattes nemlig som 

liten økning. Og vi oppfatter en økning på 

10 dB, dvs. en tidobling av lydtrykket – som 

omtrent dobbelt så mye støy. Flere av sansene 

våre reagerer slik: Hvis en pære i en lampe med 

to pærer går, oppfatter vi lyset som bare litt 

2 En engelsk «billion» tilsvarer en norsk milliard, f.eks.

svakere. Og ut fra duftene til sidemannen på 

bussen vil du neppe kunne si hvorvidt han har 

spist to hvitløk eller bare én.

Støy og hørselsskader
En regner med fare for hørselsskader ved et 

gjennomsnittlig støynivå på minst 85 dBA over 

en arbeidsdag på åtte timer. 85 dBA på åtte timer 

gir samme støydose som 88 dBA for f.eks. ansatte 

ved et treningssenter eller diskotek med fire timers 

arbeidsdag. I arbeidslivet er hørselsvern påbudt 

hvis støy over faregrensene ikke kan unngås.

STØYFORENINGEN IMOT OPPMYKNING  

AV SNØSCOOTEREGLER

Like før påske sendte Norsk forening mot støy et brev til 

Energi- og miljøkomiteen der foreningen begrunnet en 

advarsel mot de forslagene til lempning som var fremmet 

av komiteens borgerlige representanter:

Til Energi- og miljøkomiteen

Ad: Innst. 236 L (2012–2013) (Midlertidig)

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om represen-

tantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriks-

son, Per-Willy Amundsen, Kenneth Svendsen, Tord Lien, 

Bård Hoksrud, Oskar J. Grimstad og Øyvind Korsberg 

om endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal 

forvaltning av snøscooter i traseer), og om represen-

tantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hof-

stad Helleland, Bjørn Lødemel, Øyvind Halleraker, Anne 

Karin Olli, Anders B. Werp og Svein Harberg om motor-

ferdsel i utmark

Vi ber komiteen om å gå imot dette forslaget.

Bakgrunnen er at forsøksordningen i Vinje og Fauske viser 

at den ulovlige kjøringen tilpasser seg regelverket og fort-

setter kjøringen; dette iflg. SNO (Statens naturoppsyn).

 Regelen sier at hvis du har hytte mer enn 2,5 km fra 

brøytet vei, kan du få dispensasjon. Fauske kommune gir 

dispensasjon til folk som bor 50 meter fra veien. Kommu-

nen opprettet en turistløype over mot Sverige. Folk kjører 

i stor grad fra hytta si til denne løypa. Det er blitt mye mer 

scooter-bråk i hyttefeltene. Ikke alle er glad for mer bråk. 

Det var ikke derfor de kjøpte hytte. I fjor var det så ille at 

hytteforeningen i Sulitjelma tok opp saken på årsmøtet, 

om hva man kunne gjøre når stadig flere bryter reglene.

 Økende krav om mer kjøring i Finnmark: Det er krav om 

flere løyper og om sammenknytning over kommunegren-

sene, slik at man kan kjøre fra Troms til russergrensen, og fra 

Trøndelag til Nordkapp. Pluss krav om fri kjøring på vannene 

som løypene krysser, og om å få hele områder i fjellet for fri 

kjøring. Nei, da: Ingen krever «frislepp». Vi er bekymret for 

at lovendringen vil medføre at kravene tiltar og at smitte-

effekten sørover og over til andre former for motorisert 

naturferdsel vil øke.

 Vi minner om at 90% av alle som ferdes i naturen, 

oppgir som hovedårsak behovet for fred og ro og stillhet i 

naturen. I tillegg kommer de som lever i naturen, og som 

har krav på vår respekt om omtanke for deres livsverden.

 Vi har forståelse for at det må være en avveining mel-

lom ulike interesser, men en avveining må hensynta alles 

behov og sette grenser for hvor og når motorisert ferdsel 

kan forgå til lands og til vanns.

 Naturvernforbundet har gjennom 10 år klagd inn dis-

pensasjoner de mente var lovstridige, og Fylkesmannen 

har  i 90 % av sakene gitt dem rett, og trukket tillatelsene 

tilbake.  Samtidig har Fylkesmannen krevd at kommunene 

retter seg  etter vedtaket,  og innretter dispensasjonsprak-

sisen setter dette.   Dessverre har det ikke skjedd. Enkelte 

kommuner har i disse 10 årene ikke etterkommet Fyl-

kesmannens anmodning, men fortsatt å innvilge samme 

typen dispensasjoner som før.   

 I dette scenariet mener vi at kommunene ikke er egnet 

til å forvalte ansvaret med å opprette scooterløyper. For-

slaget sier ingenting om at det skal være max 100  km 

løype pr kommune, eller noen annen begrensning.  Forsla-

get går ut på at kommunene skal følge reglene i Pbl. Det er 

alt.  Forsøket i de 7 kommunene viser at friluftsinteressene 

kommer til kort i den kommunale planleggingen.

  Det tryggeste er at Fylkesmannen har myndigheten 

til å opprette scooterløypene. IKKE kommunene. Stem 

imot forslaget! Det kommunale selvstyret kan sikres på 

andre måter. 

Hanne Herrman

Daglig leder 

Norsk forening mot støy
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NORSKE ERFARINGER
HISTORIEN I LYS AV POLITIKK OG REGELVERK

1. Historien: Politikk og regelverk
Støyfeltet har ikke hatt status, verken politisk 
eller folkelig eller faglig.

I Norge kan vi »feire» 25 års forgjeves kamp 
mot den alvorligste av alle støykilder: Trafikk-
støyen. I 1977 fikk vi en egen stortingsmelding 
om støy. Den la grunnlag for støytiltak langs 
riksveiene, og optimismen var stor. 

I Norsk Vegplan 1978 –81 kom det også hun-
dreogfem millioner kr., som vesentlig gikk til 
støyskjermer. Deretter ble innsatsen gradvis 
trappet ned. Fra 1978 til 1989 fikk tretten 
hundre boliger denne »hjelpen» – bare 2,5 pro-
sent av alle boliger med mer enn 65 desibel støy 
utendørs. Kun 0,3 prosent av riksveiinvesterin-
gene ble brukt til slike tiltak. 

1979: Vi fikk veiledende retningslinjer for tra-
fikkstøy som satte 55-60 dBA ekv. som grense 
for veibygging inntil boliger, med 5 dB stren-
gere krav til mer ømfintlig bebyggelse (som 
sykehjem).

I 1985 lanserte Miljøverndepartementet en 
storslått Handlingsplan mot Vegtrafikkstøy. 
Fordi den faktisk lovet mer penger, døde den 
ustøyende i departementets skuffer…

Fra 1978 til 1998 ble det brukt ni hundre stat-
lige millioner til støyvern, mens Oslo, positivt 
nok, brukte nær hundre kommunale millioner. 
Men dette er ubetydelig – i forhold til behovet, 
og i forhold til hva som er brukt på andre mil-
jøoppgaver, som avfallsbehandling. 

1997: Vi fikk forskrift om grenseverdier for 
lokal luftforurensning og støy, en oppryddings-

ved Støyforeningen

forskrift hjemlet i forurensningsloven. Den skal 
være oppfylt pr. 1.1.2005 og ingen boliger i 
landet skal ha over 42 dB ekv. innendørs i opp-
holds- og soverom fra samferdsel (og industri). 
Kartleggingsfasen er overstått og det skal bru-
kes 1 mrd kr i løpet av de to neste årene, til 
støytiltak på og ved boliger.
 
2000: Stortinget tilslutter seg regjeringens 
miljømål om å redusere støyplagen med 25 
prosent innen 2010, i forhold til 1999. Men 
gode mål hjelper ikke alene. Ennå har vi ikke 
hatt noen nedgang. Og i Norsk Transportplan 
2002 - 2011 er det vanskelig å øyne virkemid-
lene. Etter initiativ/påtrykk fra Støyforeningen 
gjennomgår nå myndighetene det fragmenterte 

Gro Harlem Brundtland var miljøvern-

minister da den første stortingsmel-

ding om støy ble lagt fram i 1976. Som 

en konsekvens fikk vi i 1979 veiledende 

retningslinjer for trafikkstøy. I 1985 lan-

serte Miljøverndepartementet en stor-

slått Handlingsplan mot Vegtrafikk-

støy. Den lovet mer penger til støytiltak 

og døde ustøyende i departe mentets 

skuffer… Foto: Wikimedia Commons.
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regelverket på støy og dispensasjonspraksis for å 
styrke arbeidet med støyforebygging.

Om vi får en sentral støyforskrift, eller styrking 
av regelverket blant annet ved at veiledninger 
bearbeides til forskrifter vet vi ennå ikke. Regje-
ringen arbeider for forenkling av regelverket på 
mange områder. For eksempel skal de mange 
hundre forskrifter og forordninger som gjelder 
industrien samles i en forskrift. Støykrav skal 
inkluderes, og våre gode industristøyretnings-
linjer oppheves (internasjonalt sett kanskje det 
eneste støyregelverket vi kan skryte av). Tilsva-
rende arbeider helsemyndighetene med å lage 
en sentral forskrift for miljørettet helsevern, 
som vil oppheve flere hundre kommunale for-
skrifter. Vi håper at støyforskriften for Oslo fra 
1974 vil bestå..

Fortetting i byer, bl.a. som følge av økt tilflyt-
ting til regionsentrene, vil kunne gi nye støy-
problemer. Et svar, av året, fra norske myn-

digheter er igangsetting av pilotprosjekter for 
miljøsoner/stille soner i de største byene. Pilot-
prosjektene krever samarbeid mellom frivil-
lige organisasjoner, kommuner og næringsliv. 
Svenske myndigheter søker å sikre at boliger 
har en stille side for uteopphold. Nabostøy 
(byggforskriften stiller lydkrav til boliger) og 
nabolagsstøy (dårlig regulering ved at lydmil-
jøkrav som naboer bør beskyttes av overses 
ved regulering av skjenkesteder og fastsettelse 
av skjenketider, i åpningstidsloven, lekearealer, 
rullebrettbaner osv) er vanskelig å arbeide med 
i Norge. 

Noen miljøsaker, deriblant noen støysaker har i 
løpet av de to siste årene blitt delegert fra høy-
ere hold (særlig SFT) til fylkesmannen og pri-
mærkommunene. Det er sannsynlig at forvalt-
ningen av flere støyområder vil bli delegert til 
lavere forvaltningsnivåer i løpet av de nærmeste 
årene. Det er en utfordring at kommunene ikke 
har tilstrekkelig kompetanse.

Frihet fra unødig støy er vesentlig for menneskers livskvalitet. Redusert støy vil bedre folkehelsen. Foto: Wikimedia 

Commons.
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I 1985 var hundre tusen mennesker i Norge 
sterkt plaget av trafikkstøy fra riksveinettet. For 
2002 er anslaget omtrent det samme. Kampen 
har vært forgjeves, løftene verdiløse. Ja, politi-
kerne kan vise til penger brukt og penger som 
kommer. Men hva hjelper det når tiltakene ikke 
har bedret situasjonen?
 Kampen mot trafikkstøy er vanskelig. Bilister 
og næringsliv ønsker verken begrensinger eller å 
betale for tiltak. Svake grupper uten bil rammes 
ekstra: De bor ofte mest støyutsatt, uten en gang 
å dra fordel av bilismen. Og de er ingen press-
gruppe. 
 Et til dels privilegert flertall har ingen rett 
til å påføre et mindretall helseskadelig og livs-
kvalitetsforringende støy. Tvert om plikter de 
å betale for nødvendige tiltak. Hovedproble-
met er nok likevel Samferdselsdepartementet. 
SD ser det som sin oppgave å fremme rask og 
billig transport. SD legger til rette for nesten 
uhemmet transportvekst. SD bruker ikke sin 
tyngde til å utrede alternative transportløsnin-
ger. Men departementet skulle jo være med-
ansvarlig for en helhetlig politikk, der støybe-
kjempelse og miljøforbedring lenge har vært 
politiske mål.

 Hva må gjøres? Innsatsen mot støy må trap-
pes opp, og nødvendige midler må medfølge, 
slik at vi får 25 prosent støyreduksjon. Regel-
verket må styrkes – og retningslinjer erstattes 
av forpliktende forskrifter. Det bør vurderes å 
opprette et nasjonalt kollektivtransportdirekto-
rat, som en viss motvekt mot SD. 
 Frihet fra unødig støy er vesentlig for men-
neskers livskvalitet. Redusert støy vil bedre folke-
helsen. Det må være få samfunnsfelt der inves-
teringer vil slå så lønnsomt ut i form av mindre 
sykdom og bedre trivsel som på området støy-
bekjempelse.

2. Aktuelle lover
Plan- og bygningsloven: 
- Denne er viktigste redskapet for forebygging. 
Manglende kompetanse om støy, støybekjem-
pelse (og til dels på regelverk) i lokalforvalt-
ningen og manglende politisk vilje der støy-
hensyn taper for økonomiske hensyn er uløste 
problemer.
- Etter mange års kamp mot MD fikk Støyfore-
ningen i 2000 støtte av Justisdepartementets 
lovavdeling i at kommunene med hjemmel i 
planloven kan sette sine egne strengere støykrav 

I 2002 stevnet 218 huseiere rundt Gardermoen OSL og krevde erstatning etter naboloven. 

Foto: Wikimedia Commons.
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enn hva annen lovgivning gir adgang til. Noen 
kommuner har begynt å bruke denne mulighe-
ten, og i november i år ble den første kommu-
neplanen med egne satte støygrenser vedtatt, 
Åmot kommune.

Forurensningsloven:
- Konsesjonskrav og oppryddingskrav er hjem-
let i denne.

Kommunehelsetjenesteloven:
- Kommunehelsetjenesteloven er en sekkelov, 
i saker der eget støyregelverk ikke finnes kan 
denne loven brukes, til å pålegge forurenser å 
rette og evt. stanse forurensningen.

Produktkontrolloven:
Mer og mer er det vel EU som tar over for 
nasjonale produktkrav.

I 1990 (fornyet 2001) fikk vi en støyhåndbok 
for forvaltningen i kommunene

3. Noen aktuelle saker
Norgeshistoriens mest omfattende stevning
Nå i november 2002 har 218 huseiere rundt 
Gardermoen flyplass stevnet flyplassens myn-
dighet OSL. De krever erstatning etter nabo-
loven.

Flertallet av de ca 30 høyesterettssakene der 
støy har vært til doms er erstatningssaker etter 
naboloven. Det samme gjelder for de ca. 60 lag-
mannsrettssakene.

I Norge har vi ikke tradisjon for gruppesøks-
mål. Støyforeningen har ført sak (mot overfø-
ring av chartertrafikk fra Gardermoen til For-
nebu, i 1989), det var vel en rett ideelle orga-
nisasjoner oppnådde da NNV første gang fikk 
denne adgangen i Alta.

Nasjonal transportplan – vei eller bane:
Jernbanen nedprioriteres når det kommer til 
bevilgninger og sikkerhetsargumenter gir økt 
satsning på firefeltsveier.

Flertallet av de ca 30 høyesterettssakene der støy har vært til doms, er erstatningssaker etter naboloven. Det 

samme gjelder for de ca. 60 lagmannsrettssakene. Foto:Wikimedia Commons.
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Regionfelt Østlandet
Forsvarsbygg har gjort betydelige grep som har 
redusert beregningene for forventet støyplage 
betraktelig. Et spørsmål er om dette er papir-
arbeid som ikke vil kunne gjenskapes i virke-
ligheten. 

Prinsdal skytebane: De skytebanene som 
var etablert før skytebanestøyregelverket kom 
i 1993 (og det er det store flertallet) er unn-
tatt fra kravene, og skaper stor lokal konflikt 
nå boliger reguleres nærmere og i fht. frilufts-
interessene.

Snøskutere: Lov om og forskrift om motor-
ferdsel i utmark utfordres av stadig økende 
antall snøskutere, og det var med nød og neppe 
at vår miljøvernminister ikke ga etter for opp-
mykning da MD ved siste årsskifte ferdigbe-
handlet revidert forskrift. Han fikk meget hård 
medfart av egne partmedlemmer lokalt og ble 
faktisk reddet av FN-året for fjellene: Hans 
hovedargument var at det ikke ville passe seg/
være et dårlig signal å entre FN-året med.

Skjenketider/uteservering i boligområder (i 
Nederland underlagt forurensningsloven)
Åpningstidsloven (gjelder butikker) er fore-
slått opphevet

4. Støyforeningen
Oppstart 1963: 
– De var da godt kjent med støybekjempelses-

arbeidet i andre land, og vi antar at organi-
sasjonen alt fra starten hadde kontakt med/
var medlem av AICB (Action International 
Contre le Bruit), som ble oppløst i 2001.

– Støy og stress var sentralt tema i foreningen 
fra starten av.

– Nedleggelse av Fornebu flyplass var den før-
ste store saken. 

Servicekontor 1975:
– ved hjelp av statlige midler
– fra 1999 fast driftstilskudd over MDs budsjett
– medlemstallet har aldri oversteget 1 000, og 

stort sett hatt det nivå og den sammenset-
ning det har i dag, kfr. vedlagt oversikt.

– Det samme gjelder for henvendelsene.
– Styresammensetningen har vært elitistisk 

(akustikere, leger, professorer osv) 
– Alt fra starten hadde foreningen et sakkyn-

dig utvalg av støyeksperter som til sammen 
skal kunne dekke hele støyfeltet

Internett har forbedret mulighetene for 
internasjonalt arbeid
– fra 2000 har vi arrangert Støyfri Dag (og har 

skylda for at League for the Hard of hearing 
(LHH) de siste to årene har lagt International 
Noise Awareness Day til siste onsdag i april). 

– Med at 2002 var FN-året for fjellene spilte 
vi inn til DAL, EEB og LHH at stillhet/fjell 
kunne være en fellesnevner for årets INAD. 
Men vi fikk ingen respons.

– I høst har vi spilt inn overfor DAL og LHH 
og International Federation of Environmen-
tal Health (IFEH) muligheten for å tilrive 
oss (sammen med det norske IFEH-med-
lemmet Forum for Miljø og Helse) en koor-
dinerende rolle. Bl.a. må det gå an å ha et 
felles fokus år for år. For eksempel rettet mot 
bilindustrien. I øyeblikket har vi ikke finan-
sieringen i orden til å ta koordineringen.

MILJØFARTSGRENSER GIR MINDRE STØY 

Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) støtter 

miljøfartsgrenser og mener overtredelser må med-

føre samme reaksjon som andre overskridelser av 

fartsgrensene, dvs. at sjåfører må kunne få prikker 

og miste førerkortet når de kjører fortere enn miljø-

fartsgrensen

 - Effektive tiltak for å bedre luftkvaliteten må set-

tes inn raskt. Da er det også nødvendig å ha gode 

sanksjoneringsmuligheter for å sikre at  tiltakene 

følges opp og virker, sier Klifs direktør Ellen Ham-

bro. Målinger viser at de også gir støyreduksjon, 

med opptil 2 dB, i tillegg til at vinterulykkene 

er redusert med 31 %. Klifs meninger støttes av 

folk flest: I januar 2012 gjennomførte Respons en 

meningsmåling for Aftenposten som viste at 52 % 

var positive til miljøfartsgrensen, 32 % negative. 

16 % hadde ingen mening.
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BNP OG SØPPEL HÅND I HÅND
Større avfallsmengder og mer gjenvinning, mer transport, mer støy- og 

luftforurensning.

maten de drar til butikken og handler. Billige 
skap- og oppbevaringsprodusenter har gode 
tider i et stramt boligmarked der folk skal opp-
bevare det de kjøper på arealeffektiv plass. 3 
til prisen 2 av to, det hele til skampris er ikke 
til å gå forbi. Pietisten i norskene vil spare og 
hamstre; legg til moteindustri med stadig større 
omdreiningshastighet og salg hele året for å bli 
kvitt det som var siste hyl to uker før, kjøpe-
sentra som alternative byer og offentlige rom 
der konsumpsjon er rådende ideologi. Tilsett 
en knivsodd underholdningstyranni og ensidig 
dyrking og styrking av overflaten – og det hele 
rusler og går som et perpetuum mobile – til noe 
bryter sammen.
Kilde: http://www.ssb.no/avfregno

De totale avfallsmengdene i Norge økte med 
5 prosent fra 2010 til 2011. I 2011 ble det i 
alt generert 9,9 millioner tonn avfall. Samtidig 
med økningen i avfallsmengder steg også ande-
len avfall som ble gjenvunnet. 
 SSB skriver at BNP øker mer enn avfalls-
produksjonen, og at det er i tråd med målet i 
stortingsmelding nummer 26. Den fastslar at 
avfallsveksten skal være mindre enn den økono-
miske veksten. Vel, upresist er en eufemisme i 
denne sammenheng. Og de tar tid å bruke ting 
selv om de brukes lite grann før de kastes. For 
grafen, selv om den viser større vekst i brutto-
nasjonal- enn i avfallsproduksjon – viser at de 
to følger hverandre svært tett.
 Det er kjent at norsker kaster cirka 40% av 
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Returadr: 

Norsk forening mot støy,  

Ekebergvn. 1A, 0192 Oslo

Støymåler SL821
Klasse II. Effektiv støymåler for å vurdere
forskjellige problem. Til mål av lydtrykk (Lp),
nivå(Leq), Max(Lmax) og annet.
Hukommelse. Oppløsning 0,1. Nøyaktighet
±1,4dB.                           Pris kr. 500,- + mva

Norsk Småfeservice as, 1480 Slattum
www.romisolering.no.  tel. 913 61 933

Effektive støydempere
Acoustiblok 3 mm duk - utviklet av NASA- med
30 dB absorbering av støy, Til hus (tak, gulv, vegg), rundt
maskiner, støypaneler. For industri, vei, jernbane. Finnes
i gardin til oppheng ute og i paneler. Marine og Offshore. 

Norsk Småfeservice as, 1480 Slattum
www.romisolering.no.  tel. 913 61 933

Vi utvikler Norge

www.multiconsult.no

Rådgivende ingeniør  akustikk  støy  vibrasjoner

 

 
 

 

Prøv en annonse!

I tillegg til bladet du holder i hendene blir våre 

nettsider (www.stoyforeningen.no og www.

stoysvakedekk.no) i økende grad en møteplass for 

alle støyinteresserte: Støyplagede, helsearbeidere 

og dem som kan by på støydempende eller 

støysvake produkter og tjenester. Kontakt oss for 

tilbud på annonseplass!
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