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LEDER

Norsk forening mot støy hadde i vinter et interessant orienteringsmøte med statsråd Ketil Solvik Olsen og andre fra Samferdselsdepartementets 
politiske ledelse. Foto: Ulf Winther

Kjære leser 
Her jeg sitter og skriver denne lederen befinner vi oss 
stadig i april. Det regner. Det er stille her i Oslo gamle 
hospital. Neste uke reiser mange av oss på påskeferie, og 
Den stille uke er i gang. Byer er ofte fine steder å være 
når det er ferieleite. I gater og på plasser er det god plass. 
Det hviler en slags melankoli over tomme steder som 
pleier å være fulle av liv og røre, lyd og støy; de fremstår 
som bak- eller forsiden – alt etter som – av den samme 
virkeligheten. 
 Man må hverken være medlem eller inneha verv i 
foreningen for å bry seg om lydmiljøer eller være støy-
plaget. Vi er så heldige at Dag Hessen har takket ja til å 
bidra i dette nummeret. Han skriver om byggerusen på 
Røa og hvordan det er å være nabo til det.
 Nå burde jeg skrevet mye om våre møter med noen av 
personene i den nye regjeringens politiske ledelse. Så mye 
kan jeg si at både statsråd Solvik-Olsen i Samferdsels-
departementet, og statssekretæren i Helse- og omsorgs-
departementet og den politiske sekretæren i Klima- og 
miljødepartementet, tok veldig godt imot oss og lyttet 
med interesse til hva vi hadde å fortelle om vårt arbeid, 
da vi møtte dem etter tur mellom februar og april i år. 
 Årsmøtet 12. mars medførte at personer som har vært 
med i flere år i styret gikk av. Vi har i denne utgaven av 

Støydemper’n valgt å presentere alle som er engasjert i 
foreningens arbeid for gode lydmiljøer. Den 12. mars 
arrangerte vi også en dagskonferanse om miljøvennlige 
energiformer, for vi undrer oss over at mange av disse 
energialternativene bråker sånn, og er de i grunnen mil-
jøvennlige da? I Del II og III av bladet kan dere lese 
presentasjoner av de ulike foredragsholdernes innlegg.

April var måneden da Den internasjonale støyfrie dagen 
ble markert over store deler av verden. Onsdag 30. april 
delte foreningen ut sine to priser i Spikersuppa i Oslo: 
Hedersprisen og Snegleprisen; begge ble tildelt verdige 
kandidater.
 Støyforurensningen klatrer stadig høyere på den 
almenne dagsorden, og om den ikke er en het sak poli-
tisk sett, så er den aktuell i et helseperspektiv. Verdens 
helse organisasjon rangerer støyforurensning nest etter 
luftforurensning på verdensbasis. Vi i foreningen er ikke 
imot lyd. Men vi mener at folk i størst mulig grad skal 
få velge graden av lydstimulering selv. Og at lydmiljøer 
må forsvares, tas vare på og nye opprettes; mennesket 
er en så ufornuftig skapning at vi i mange henseender 
må beskytte oss selv og andre for konsekvensen av våre 
handlinger.
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I fjor, senhøstes anmeldte Turistforeningen Miljøvern-
departementet til Sivilombudsmannen for mangelfull 
saksbehandling av Solberg-regjeringens prøveprosjekt 
om snøskuterkjøring. Bakgrunnen var den rød-grønne 
regjeringens prøveprosjekt om «sjøl råderett» på kommu-
nenivå ved at kommunene selv skulle få bestemme om 
folk flest skal få kjøre snø skuter. Da den blå-blå regjerin-
gen overtok like før nyttår, utvidet de prøve ordningen 
fra å gjelde 40 kommuner til 108 kommuner. Protes-
tene økte tilsvarende. Vår uttalelse til Energi- og miljø-
komiteen på Stortinget i mars fjor var det en begrunnet 
protest mot Stoltenberg-II-regjeringens forslag.
 Behovet for økte inntekter i kommunekassene og 
mulighetene til å tjene penger på snøskuterturisme med 
harryhandel som trekkplaster, er dårlig naturvern og 
ødeleggelse av vårt felles lydmiljø – for ikke å si naturens 
eget lydmiljø. 90% av alle som ferdes i naturen, oppgir 
som hovedårsak behovet for fred og ro og stillhet i natu-
ren. I tillegg kommer de som lever i naturen, og som har 
krav på vår respekt og omtanke for sin livsverden.
 På grunn av en salig samrøre av kommunal selvråde-
rett, svenskehandel og skuterkjøring på dertil egnede 
løyper til og fra (skal harryhandel på skuter i grisgrendte 
strøk ha noe for seg, bør minimal tollkontroll inngå i 
dette turistkonseptet), er det symbolsk viktig at Narvik 
kommune har trukket seg fra prøveprosjektet; og det 
heldigvis sammen med 10 andre kommuner. Takk skal 
dere ha! 
 Det blir ikke lettere av at saken er delt mellom to 
departement: Klima- og miljødepartementet forvalter 
Lov om motorferdsel i utmark mens Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvar for 
forsøksloven, som regulerer prøveprosjektet. I praksis 
betyr det at de kommunene som deltar må lage egne 
regelverk som i sin tur godkjennes av KMD og av KOM. 
 Demokratisk deltagelse og utøvelse kan utøves på 

andre og bedre områder enn å åpne for frislepp av 
 snøskuterkjøring. De siste 10 årene har Naturvernfor-
bundet klaget inn kommunale dispensasjoner som 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 dispensasjonspraksisen 
etter dette.  Dessverre har så ikke skjedd. Enkelte kom-
muner har i disse 10 årene ikke etterkommet Fylkes-
mannens anmodning, men fortsatt å innvilge samme 
type dispensasjoner som før.   
 I dette scenariet mener vi at kommunene ikke er 
egnet til å forvalte ansvaret med å forvalte skuter kjøring. 
 Forslaget sier ingenting om at det skal være maksimalt 
100 km løype pr. kommune, eller noen annen begrens-
ning. Forslaget går ut på at kommunene skal følge 
reglene i Plan- og bygningsloven. Det er alt. Forsøket i 
de syv kommunene viser at friluftsinteressene kommer 
til kort i den kommunale planleggingen.
 Forøvrig er det to artikler som omhandler medvirk-
ningsrett på generelt grunnlag. Nils Faarlund kommer 
også inn på dette i sin artikkel om Totenåsens venner. 
For medvirkningsrett kan være en skinnbarlig rett eller 
en reell rettighet; det kommer ikke bare an på den som 
besitter rettigheten, men vel så mye an på den som skal 
forvalte denne.

I mai er det høringsfrist for Oslos kommuneplan. Den 
berører blant annet et viktig tema som opptar oss: for-
tettingsproblematikken; den kan bli et tveegget sverd 
med mindre vi passer på. Byer og tettsteder er allerede 
godt befolket og flere skal komme til. Da er planlegging 
et nøkkelord.

Med ønske om en god og varm vår.
Hanne Herrman
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STYRET 2014 – 2015

Rune Haaland  
styreleder 2014 – 2016
Rune Haaland stiftet Bellona sammen 
med Frederic Hauge på midten av 
80-tallet og jobbet i ulike lederstillinger 
for Bellona i 15 år. På 2000 tallet har 
han jobbet som rådgiver for flere store 
bedrifter med miljøutfordringer, og de 
siste 5 årene som henholdsvis Gene-
ralsekretær i den norske brukerinte-
resseorganisasjonen for elbiler og som 
President i den internasjonale industri-
baserte organisasjonen Electric Vehicle 
Union (EVU). Haaland er en interna-
sjonalt etterpurt foredragsholder, og 
har et betydelig industrielt og politisk 
nettverk i Norge og internasjonalt 
innenfor miljø og elektrisk moblitet.

 Haaland har jobbet med elektrisk mobilitet og fornybar energi siden 1988 da Bellona bestemte seg for å importere 
en elektrisk bil til Norge sammen med popgruppa AHA. Siden dengang har han vært en entusiastisk elbilist og for-
kjemper for stille mobilitet. Det økende markedet for elektriske biler i Norge bærer i seg en mulighet for å bli kvitt 
støy fra vegtrafikken i byer og tettsteder i framtiden. I mars 2014 var 20% av nybilsalget elektrisk. Å bli kvitt støy fra 
vegtrafikk på veiene mellom byer og tettsteder er et spørsmål om å bruke litt mer penger fra samfunnets side på riktig 
asfaltkvalitet og riktig dekkvalitet. Da vil fremtidens vegtransport bli støyfri både i lav og høy hastighet. Haaland 
ønsker å bidra til at Støyforeningens arbeid skal bli forsterket og at foreningen skal kunne bli en enda sterkere ressurs 
for samfunnsplanlegging og politikk i årene som kommer.

Hans Otto Watne, styremedlem 2014-2016
Hans Otto Watne er 44 år, arbeider som vekter, og har yrkes-
bakgrunn fra Forsvaret og politikken. Jeg har ingeniørutdan-
nelse innen logistikk og har studert statsvitenskap. Watne er 
lokalpolitiker for Fremskrittspartiet: leder i Sagene FrP i Oslo 
og folkevalgt medlem av Sagene bydelsutvalg.
 Watne skriver følgende om sitt verv for foreningen: Jeg er 
medlem av flere lag og foreninger fordi jeg synes det er vik-
tig å synliggjøre folkelig støtte til aktverdige og oppbyggelige 
synspunkter, idéer og aktiviteter gjennom frivillig arbeid. Slikt 
bidrar til et godt og levende demokrati. Imidlertid er det ikke 
uproblematisk som politiker å være profilert i en medlemsor-
ganisasjon med en bestemt politisk agenda, og som fronter 
meninger og krav overfor politiske myndigheter. Man kan risi-
kere å møte seg selv i døra.
 Når jeg likevel sa ja til styreverv i Norsk forening mot støy 
skyldes det at jeg anser at denne foreningens agenda er av en så 
allmenn karakter og så viktig for den generelle folkehelsen at jeg ikke hadde noen motforestillinger; ingen er jo for 
støyplager og et helseskadelig miljø. Derimot er godt opplysningsarbeid noe det aldri kan bli for mye av; øket bevisst-
het bidrar til øket livskvalitet, slik jeg ser det. Det har jeg lyst til å være en del av.
 Jeg bor altså i det tettest befolkede området i Oslo og landet, og tettere er det i ferd med å bli med ustanselig 
boligbygging på tidligere næringsarealer. Økende botetthet og urbanisering medfører utfordringer i et hovedsakelig 
ruralt samfunn. Menneskene kommer tettere på hverandre og må hanskes med det på en hensynsfull og smidig måte. 
Støy er én av flere faktorer i dette bildet. Menneskeansamlinger og kollektivtrafikk medfører støy, men på en annen 
måte i indre by enn i mer åpne strøk.
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 Elektrisk sporvogn ((elek)trikk fra engelsk: electric) er et behagelig, effektivt og på mange måter et miljøvennlig 
transportmiddel, men på andre slett ikke, for i indre by er den den største støykilden. Jeg bor skjermet fra veistøy, 
og flystøyen som lenge ljomet over takene her, forsvant til Gardermoen for seksten år siden. Derimot hører jeg godt 
trikken der den ruller opp og ned Grefsenveien og av og til bruker fløyten mot uforstandige fotgjengere, syklende og 
bilførere. Fløyten fra sporvognstype SL 79 (tysk fra 80-tallet) støyer mer en den av type SL 95 (italiensk fra 90-tal-
let), kanskje som kompensasjon fordi elektromotorstøyen og rullestøyen fra SL 95 er adskillig verre enn fra SL 79? 
Dersom ett eller flere sporvognshjul ikke er fullkomment runde, kan bankestøyen bli svært plagsom fra slagene mot 
skinnene.
 En ny type støy som har blitt vanligere og svært påfallende i Oslo er den fra politihelikopteret som av og til henger 
høyt på himmelen over nabolaget her, men like fullt lager en infernalsk støy. Utover disse momentene er heldigvis 
ikke støy et omfattende problem i den tette byen. Man må ikke oppholde seg inne i en støyfylt kafé, det er stillere 
utenfor. En mindre kilde er lyden fra lek og spill på åpne flater mellom husfasadene der lyden lett kan reflekteres fra 
den ene veggen til den andre. Lilleborgbanen nedenfor Torshovparken, hvorfra bildet av meg er tatt, er et slikt sted, 
men her er nok den visuelle støyen og avgassene fra den av bydelsutvalgsflertallets vedtatte «lovlige» graffitivegg (i 
bakgrunnen av bildet) et større miljøproblem enn lyden fra lek og spill.

Erling Moberg styremedlem 2014 –2016
Erling Moberg har bakgrunn som silivøkonom, og har arbeidet mange 
år innen formuesforvaltning primært med boligeiendom. Han har vært 
ni år hos Alfred Berg Industrifinans og åtte år i Selvaag-konsernet. Siden 
2009 har han arbeidet som selvstendig konsulent og investor. Jobber 
innenfor mange problemstillinger knyttet til bolig, sameier, boligutbyg-
ging, drift etc. Støy er en relevant sak for mange boligeiere, derfor går jeg 
inn i styret. 

Walid al-Kubaisi, styremedlem 2014 –2016
Walid al-Kubaisi er en irakisk-norsk forfatter og poet; sivilingeniør av utdannelse. 
Flyktet fra Irak og den brutale krigen med Iran i 1981. Han har markert seg som 
en uredd debattant og forfatter som er kritisk mot – og har innsikt i – ulike kultu-
rer. Av bokutgivelsene nevnes Min tro, din myte. Islam møter norsk hverdag (1996), 
Sindbads verden (1997), Gleden er ikke mitt yrke (1997), Halvmånens hemmeligheter 
(1998), Rasisme forklart for barn (2001), Visjonens bok (2002, i samarbeid med 
Erling Kittelsen).
 Han har skrevet manus til filmen Frihet, likhet, Det muslimske brorskap (2010, 
regi Walid al-Kubaisi og Per Christian Magnus). Filmen ser bl.a. kritisk på venstre-
sidens innvandringspolitikk i Norge.
 Walid al-Kubaisi mottok Skjervheim-prisen i 2003, og er siden 2006 statsstipen-
diat.

Trond Iver Pedersen, styremedlem 2013 –2015
Trond Iver Pedersen er utdannet sivilingeniør og arbeider 
med lyd og data hos COWI
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De sakkyndige 2014

Nils Faarlund – frilufstliv, støy/stillhet - økofilosofi
Sivilingeniør med forskerkarriere innen biokjemi (1962 - 1967)
Vegleder i friluftsliv/tindevegleder i Norges Høgfjelsskole (1967 - )
Arbeidsfelt: Læring og lederskap i møte med livsfaren i fri natur
- med naturverdfilosofi og naturvennlighet for et Liv i Lage
Sakkyndig med fokus på arbeid mot støy og for stillhet

Didrik Hvoslef-Eide, 2014 – 2015
Didrik Hvoslef-Eide har eget arkitektkontor i Oslo (www.hvoslef-eide.no). Han 
har vunnet mange norske og nordiske arkitektkonkurranser og flere av hans arbeider 
er publisert i fagtidskrifter og bøker på nordisk basis. Han har vært professor og 
mangeårig sensor på Norges Tekniskviteskapelig Universitet i Trondheim, gjestepro-
fessor på Arkitekthøgskolen i Oslo, Bergen Arkitektskole og Universitetet for Miljø 
og Biovitenskap på Ås. Han har juryert i diverse arkitektkonkurranser for Norske 
Arkitekters Landsforbund, vært to år formann i Oslo Arkitektforening og mottatt 
Statens treårige arbeidsstipend for kunstnere. Han vil også være kjent for sine mange 
kronikker og kulturjournalistiske bidrag i Aftenposten og Dagbladet, samt fagbladet 
«Byggekunst» – nå Arkitektur N. Sammen med forfatteren og eventyreren Ragnar 
Kvam jr. har han seilt over de fleste av jordens hav – inkludert Kinahavet, Stillehavet 
og Rødehavet. I 2009 ga de sammen ut boka «Intet er så rommelig som havet» på 
Cappelen Damm forlag. De siste 12 årene har de hatt en fast spalte i Nordens eldste 
og største båtblad Seilas under vignetten «Bestikket».

Ole Erik Yrvin, varamedlem 2014-2015
Ole-Erik Yrvin er samfunnsviter med fagkombinasjonen moderne historie, sosial-
psykologi og sosiologi. Han har vært leder i Norsk Studentunion (1969-70), kom-
munestyrerepresentant i Nittedal fra 1980-, og fylkestingsrepresentant i Akershus 
fra 2007-. Fra 1971 til 2012 var han utredningsleder i Forbrukeravdelingen i For-
bruker- og administrasjonsdepartementet, senere Barne- og likestillingsdeparte-
mentet, med spesialoppgaver innen forbruksforskning også i samarbeid med Nor-
ges Forskningsråd, innen husholdenes gjeldsproblemer (gjeldsordningsloven), med 
forbrukerunderdervisning, internasjonalt samarbeid under Nordisk Ministerråd, 
EU og OECD og har hatt ansvaret for og selv gjennomført en lang rekke evalu-
eringsoppgaver innenfor norsk forbrukerpolitikk og tilgrensende områder.

Varamedlemmer 2014
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Iiris Turunen-Rindel
Iiris Turunen-Rindel er medlem av sakkyndig utvalg i Norsk forening mot støy 
på nøytralt grunnlag. Hun er prosjektleder innen akustikk, støy og vibrasjo-
ner i Standard Norge. Hun er ansvarlig i Norge for behandling av nasjonale, 
internasjonale og europeiske standarder på fagområdet. Hun har arbeidet med 
standardisering, forskning og saksbehandling innen støyområdet både nasjo-
nalt og internasjonalt i en årrekke. Hun er også styreleder for Nordisk Akustisk 
Selskap (NAA).

Jan Arhaug
Arhaug er utdannet jurist med spesialisering innen selskapsrett, markedsrett og 
forsikring. Arhaug er også autorisert som forsikringsmegler, advokatmegler og 
som advokat MNA. Arhaug har over 15 års fartstid innenfor sine spesialom-
råder og har blant annet skrevet lærebøker i juss samt fagartikler (i tidsskrift 
for Kritisk Juss og Nordisk Forsikringstidsskrift med mer).Arhaug har tidligere 
erfaring som førstekonsulent i Forsvaret/Juridisk kontor, jurist i Aon Grieg 
Norsk Forsikringsservice AS, produktsjef i Norske Liv AS (Nordea), rådgiver 
i Mercer/Marsh Norway og i advokatfellesskapet Westby & King (WK). I det 
daglige er Arhaug advokat i JKMA Advokat AS. I flere år har Arhaug vært en 
meget viktig og kompetent støyjurist for foreningen.

Kjell Dahle
Dahle er statsviter, faglitterær forfatter, medlem av sakkyndig råd. Styreleder 
Norsk forening mot støy 2001-06. Har blant annet vært generalsekretær i Sen-
terpartiet, utredningsleder i Alternativ Framtid og sjefredaktør i Senterpressens 
Osloredaksjon. Bokutgivelser inkluderer «Annerledes-Europa» (på Pax sammen 
med Håkan Larsson) og «Forsøk for forandringer? Alternative veier til en bære-
kraftig utvikling» på Spartacus. Kjell Dahle er opptatt av støybekjempelse som 
viktig miljø- og helsesak, sterkt undervurdert av politiske myndigheter uansett 
hvilken regjering som har sittet med makten.

Ørn Terje Foss er lege, spesialist i arbeidsmedisin og med en Diploma in 
Public Health fra Nordiska Hälsovårdshögskolan. Han har de siste 10 år vært 
fagsjef for arbeidsmiljø og helse i NSB, før dette bedriftslege i Oslo Sporveier 
og bedriftslege og daglig leder av Alna HMS-senter. Han har også arbeidet 
innen samfunnsmedisin som helsesjef i Nannestad og spesiallege innen miljø-
rettet helsevern i Helsedirektoratet. Har i flere perioder vært leder av norsk 
arbeidsmedisinsk forening, og var i tre år huslege i helseprogrammet PULS på 
NRK. Er spesielt opptatt av arbeidsmedisinske temaer med vekt på forebygging 
og helsefremmende arbeid. Har skrevet boka Jobbhelsa (Gyldendal Akademisk 
2012).
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STØYPRISJURY 2014

Sissel Benneche Osvold, tidligere journalist, spaltist og kom-
mentator i Dagbladet, har stort sett sin bakgrunn fra ulike medier 
der hun har skrevet, redigert og hatt redaktøransvar for områder 
innen kultur og politikk.
 Hun bor i Oslo og har vært menig medlem av Støyforeningen i 
mange år. -En tilfeldighet, sier hun, -fordi jeg en gang skulle hjelpe 
et av mine barn som bodde over et bilvaskeri på Frogner der han 
prøvde å få redusert støyen fra vaskemaskinene. Det var en veldig 
vanskelig oppgave, viste det seg. Men dermed fikk jeg vite at det fin-
nes mange av oss som er opptatt av støyforurensing og som ønsker 
å gjøre noe med dette. 
 Hermed står jeg altså fram som ferskt jurymedlem med tillatelse 
til å rise og rose den som fortjener en slik påminnelse i 2014, sier 
Sissel Benneche Osvold.

Didrik Hvoslef-Eide. Se side 7 for omtale av ham.

Audun Engh, født 1948, er utdannet jurist  fra Universitetet i Oslo,  med til-
leggsstudier i sosiologi. Han har arbeidet som både advokat og juridisk rådgiver 
på en rekke saksområder, bl.a. strafferett, asylrett og byplanlegging. Prosjektleder 
i Intbau Skandinavia som arbeider med byggeskikk og bymiljø.  Han har også 
hatt omfattende oppdrag og aktiviteter innen presse og media, bl.a. som redak-
tør av fagtidskriftet «Kritisk Jus» og i en en årrekke som medredaktør og sentral 
drivkraft  i motkulturbladet «Gateavisa». Han har arbeidet som free-lance journa-
list i NRK, spesielt med kulturprogrammer vinklet i retning alternativkulturen.   
 Engh har også arbeidet med kort- og dokumentarfilm. Han hadde bl.a. ansvar for 
regi og manus til dokumentarfilmen «Vårt land ble tatt fra oss», om indianere i USA, 
vist på NRK og finsk TV. Han har i flere år rapportert til norske aviser og radio fra film-
festivalen i Cannes. Han er aktiv som foredragsholder og skribent i flere medier, og 
arbeider bl.a. på prosjekter for å fremme åpenhet og beboermedvirkning innen steds-
utvikling. Han var i 2007-2008 prosjektleder for et utdanningsprosjekt innen steds-
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Sekretariatet

Jan Arhaug er de Sakkyndiges representant i juryen. Siden 2007 har Jan Arhaug 
vært en meget viktig og kompetent støyjurist for foreningen.

utvikling og arkitektur, finansiert av EUs «Leonardo da Vinci»-program. Engh var våren  2011 prosjektleder for Gate-
avisas seminar på Litteraturhuset, i anledning Gateavisas 40-årsjubileum. Seminaret ble støttet økonomisk av Fritt Ord.  
I 2012 og 2013 har Audun Engh vært prosjektansvarlig for debattmøter under Kortfilmfestivalen i Grimstad, med 
filmvisninger og  paneldebatter viet bl.a. justismord, digital frihet og demokrati i stedsutviklingen. Disse tre debatt-
arrangement har vært støttet økonomisk av Fritt Ord. Audun Engh organiserte og sto for intervjuet med Allen 
Ginsberg i 1993 og samarbeider nå med Ulrik Hegnar og flere andre om utviklingen av filmen.

Sekretariatet. Bak fra venstre: Pål Jensen, Ulf Winther og Steven Gersh. Foran: Hanne Herrman.
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Hanne Herrman, daglig leder av foreningen siden 
2007. Hanne Herrman overtok etter Torleif John-
sen sommeren 2007. Som Torleif Johnsen er Hanne 
 Herrman en generalist med en lengre akademisk utdan-
nelse der statsvitenskap, Vest-Europakunnskap og et 
hovedfag i fransk inngår i fagkretsen. Jeg er opptatt av å 
skape forståelse for viktigheten av gode lydmiljøer i byer 
og tettsteder, at det ikke er en motsetning mellom by og 
natur, men at naturen fremstår på en annen måte i byen 
enn i marka, for eksempel i form av en blomsterkasse, 
utsikt mot en park, et tre… Og at det er i forlengelsen 
av dette er viktig å bevare og opprette slike natursteder 
der vi bor og har vårt dagligliv. Vår forening arbeider for 
alles rett til godt lydmiljø uavhengig sosial status, det er 
en målsetning det er enkelt å slutte opp om.

Steven Gersh. Bachelors grad fra University of Cali-
fornia, Santa Barbara i Environmental Studies med 
spesialisering i regional planlegging. Har bl.a. jobbet 
flere år med privat utbygging av boliger for ressurs-
svake i Los Angeles, California. Mange års erfaring 
som regulerings- og prosjekteringsansvarlige for Skole-
etaten/Undervisningsbygg KF, Oslo kommune og som 
seksjonsleder i Eiendoms- og byfornyelsesetaten hadde 
ansvar for utvikling av en stor eiendomsportefølje. Har 
også jobbet ett år i Miljøverndepartementet med kon-
sekvensutredninger. Har hatt frivillige verv i 20 år i 3 
fotballklubber på Oslo øst.
 Begynte å jobbe i foreningen i september, 2013 og 
har ansvar for planleggings- og helsetemaene. 
 Foreningens formål tiltrekker meg av to grunner: det 
finnes mulighet til å hjelpe de svakeste i vårt samfunn å 
få bedre helse og livskvalitet, og at de fleste støyutsatte er 
i byene og det er der interessen og erfaringen min ligger.

Ulf Winther. Jus grunnfag, UiO, språkkurs fransk 
og tysk, informasjonsfaglige kurs, studier i kommuni-

kasjon og adferdspsykologi. Har arbeidet i Vegdirek-
toratet Statens vegvesen som redaktør og fungerende 
informasjonsdirektør, redaktør i Trygg Trafikk, etablerte 
og utviklet senere vestlandsavdelingen av det interna-
sjonale PR-byrånettverket Grayling Group. I mange 
år selvstendig strategisk kommunikasjonsrådgiver med 
flerårig samarbeid med en rekke ledende norske og 
internasjonale virksomheter – fortrinnsvis innen media, 
helse, ernæring, finans og samferdsel: CNN, Cartoon 
Network, John Templeton Foundation, GAVI, Nutricia, 
Postbanken, DnB, Stiftelsen Godt Norsk, Qfree, Sta-
tens vegvesen, Oslo kommune. Norsk enerepresentant 
for ECCO International Communications Network 
til 2007. Styremedlem i Norsk informasjonsforening 
i 10  år. Arbeider i dag også deltid for Støyforeningen 
med enkeltprosjekter, støyspørsmål knyttet til samferd-
sel, nyhetsbrev, nettsider og mediekontakt.

Pål Jensen. Cand. real med hovedfag i biologi; også 
utdannelse i fysikk, kjemi, astronomi. Har vært redaktør i 
Kunnskapsforlaget og i fagtidsskriftet Miljøvernteknikk. 
Miljøaktivist siden 1978 og har hatt frivillige verv i Tra-
fikkaksjonen og andre miljøorganisasjoner; var i 1987–
89 sekretær i Syklistenes Landsforeningen. Har siden 
1982 også stått på Karl Johan i Oslo og bl.a. solgt jak-
kemerker for miljøorganisasjoner. Har vært redaktør av 
tidsskriftet Myk Trafikk og har skrevet og utgitt en rekke 
bøker og småskrifter (for det meste på eget  forlag) – om 
trafikk- og andre miljøsaker, samt diverse små håndbøker 
for PC-brukere, romanen Den sorte dame i Malaguay 
og viseheftet Syng høyere enn drønnet fra motorveien. 
Laget og utgav i 1982–88 fem utgaver av sykkelkartet 
for Oslo. Har også bidatt med skeptikerbevegelsen, bl.a. 
med boken Moderne okkultisme. Har siden 2009 vært 
rådgiver i Støyforningen og arbeider bl.a. med å hjelpe 
støyplagede, foreta veiledende støymålinger, utgi nyhets-
brev og utvikle foreningens nettsider.
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En kort periode av livet bodde jeg i sentrum, sovnet og 
våknet til trikkeklemt, tuting, motorer og støy. Det er 
vel slik det må være. Så flyttet vil til Røa, og jeg husker 
jeg våknet første morgen – etter en utrolig stille og god 
natts søvn, til lyden av svarttrostens sang utenfor. Først 
da innså jeg hvilke støyinferno jeg hadde levd under, og 
hvor mye det betydde for livskvaliteten å slippe unna. 
 Slik er det med det meste i livet, følelser og opplevel-
ser må kontrasteres mot noe for å gi mening. Glede mot 
sorg, metthet mot sult, hvitt mot svart – og altså still-
het mot støy. Vi erkjenner ikke fullt uten betydningen 
av noe positivt, uten å ha erfart den negative motsatsen. 
 Mennesket er en tilpasningsdyktig art, vi kan overleve 
under både sorg, sult og støy, men når vi slipper fri mer-
ker vi forskjellen på å leve og å overleve og eksistere. 
Denne differansen utgjør livskvaliteten.

KRINGSATT AV 
GRAVEMASKINER

ved Dag Hessen, professor i biologi ved universitetet i Oslo

 For meg er naturgleden ikke bare hva naturen byr på, 
men også hva den ikke byr på. Som støy. Det er noe ved 
det menneskelige øre og hørselssenter i hjernen som gjør 
at den skiller lyder fra støy. Fossedur og sus i trærne er 
ikke støy, bildur og motorer er det. Det skal ikke uteluk-
kes at dette henger sammen med at vi kjenner lydkilden 
og oppfatter noe som naturlig og noe som unaturlig, 
men stresseffekten ved det unaturlige er der like fullt.
 Vel, så til Røa igjen. Gradvis gjorde motoriserte hage-
redskaper seg gjeldene i nabolaget, men det var allikevel 
til å holde ut – jeg er ikke fanatiker heller. Trafikken 
økte, det er også til å holde ut – også fordi det skjedde 
gradvis. Men så, så skulle det fortettet. I løpet av kort 
tid forsvant fotballløkka og eplehagene i nabolaget, 
eplehageentreprenørende gjorde sitt inntog, og i løpet 
av få år fikk vi også en annen kontrast, grått mot grønt. 
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I skrivende stund er det uutholdelig, vi er kringsatt av 
gravemaskiner og lastebiler fra morgen til kveld, en 
rundhåndet kommunal støydispensasjon gjør at bore-
maskinene hamrer fra 07 til 23, ofte lørdager også. Den 
eneste redning er å komme seg på jobb der det i alle 
fall er en annen og mer diskret støy. Hvordan holder 
pensjonistene i nabohuset ut – de slipper jo aldri unna. 
Vi søker til skogs og fjells, vi rømmer dit hvor det kan 
finnes lommer av stillhet. Kommunen unnskylder og 
trøster med at dette bare (!) vil stå på i tre år, men det er 
en mager trøst, for da venter nye utbygginger.
 Det har vært en lang kamp for å få aksept for at 
grøntarealer faktisk er viktige, ikke bare salderingsposter 
den dag utbyggerne banker på. Og det er en kamp som 
bare så vidt har begynt, for det grønne taper fortsatt på 
alle fronter. Det er ikke bare villmarka der ute som må 
vernes, det er nærområdene der de fleste av oss opple-
ver oaser av grønt og stillhet i hundremetersskogen. Å få 
aksept for at stillhet også er verneverdig er en enda lengre 
kamp, på samme måte som det grønne oppfattes også 
stillhet (inkludert fuglesang, sus i trærne, barnelek) en 

sentral faktor i livskvalitet, men siden den enn så lenge 
er vanskelig å tallfeste som annet enn desibel, oppfattes 
ikke verdien som reell.
 Nylig ble en stor NOU om «Økosystemtjenester» 
utgitt. Disse tjenestene er nettopp de naturgoder vi tar 
for gitt, gratistjenester fra naturen, og som vi ikke er 
oppmerksomme på nettopp fordi de er gratistjenester 
– og vi innser ikke betydningen av dem før de er borte. 
Bienes pollineringstjenester for eksempel, når bienes 
forsvinner innser vi at de faktisk var uunnværlige for en 
rekke plantearter og store deler av landbruket. Her kan 
vi faktisk sette tall på det også. Og skog er viktig ikke 
bare for tømmer, men vannrensing, karbonlagring og 
naturopplevelse. Så har vi fiskeressurser og mye annet. 
Noe av det vi vektla i denne rapporten var også det 
grønnes betydningen for fysisk og psykisk helse, spesielt 
i bynære områder. Og her kommer stillheten inn, den 
er også en slags øko systemtjeneste som gir en livskvalitet 
vi ennå ikke har erkjent betydningen av.
 Men nå er det er så infernalsk bråk her ute at jeg gir 
opp skrivingen, pakker skiene og søker til fjells….

Dag Hessen på fjelltopp. Foto:  Hanne Line Daae
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Et alarmerende førstesideoppslag i Dagens Næringsliv 
10.3.2014: «Skrekkscenariet som gjør Oslo til en dødsfelle», 
og et tidligere oppslag i Aftenposten 26.2.2014: «Ingen 
tar overordnet ansvar for sikkerheten på Sjursøya», min-
ner oss om ett av hovedproblemene for Oslos fremtid. 
Sjursøya er som de to avisene påpeker en nøtt i et lengre 
byplanperspektiv. Det gjelder ikke bare usikkerheten 
med lagring og uttransportering av eksplosjonsfarlig 
materiale. Like tvilsom er tankbåtransporten av flydriv-
stoff opp Oslofjorden, et miljø- og sikkerhetsproblem 
som angår hele regionen. En rørledning, eksempelvis fra 
Kambo nord like nord for Moss og opp til Gardermoen, 
vil bli uhyre kostbar, slik det enkelt «ble løst» da Hobøl 
lå inne som et alternativ til Hovedflyplass 25 år tilbake. 
Siden nær 80 % av flypassasjerene fortsatt bor syd for 
Oslo og tilsvarende flybevegelser går sydover, er valget 
av en flyplass nord for Oslo den største tabbe våre riks-
politikere har gjort noen sinne når de gjelder samferdsel. 
Økende Støy og forurensning er prisen vi må betale i 
uoverskuelig fremtid.

Alle faginstanser advarte: Transportøkonomisk Insti-
tutt, meteorologene, Pilotforeningen, flere miljøbeve-
gelser – næringsledere og Flyselskapene. Daværende 
Statsråd Kjell Opseth var nær riksrett for å ha «under-
slått» informasjon overfor Stortinget. Nå sitter vi der, 
med stadige utvidelser av flytrafikken og økende miljø-
problemer for Osloregionen. Vi må helt tilbake til 1972 
for å få med oss hva som egentlig skjedde, ut ifra hvilke 
forutsetninger man har havnet i dette utføret. Det forelå 
da en utredning som konkluderte med at en økning av 
flytrafikken gjorde Fornebu uegnet, ikke minst initiert 
av en stor folkeaksjon mot støyplagene. Etter en grun-
dig gjennomgang av flere alternativer, gikk et enstem-
mig Storting inn for å båndlegge Hobøl syd for Oslo til 
dette formålet. Det forelå, som et unntak i den typiske 
norske lokaliseringsdebatten, ingen lokale protester i et 
flatt grisgrendt område med relativ lav bonitet i land-

VEKSTEN PÅ GARDERMOEN  
– ET ØKENDE MILJØ
PROBLEM FOR HELE 
OSLOREGIONEN

ved Didrik Hvoslef-Eide, arkitekt og styremedlem i Norsk Støyforening

brukssammenheng. Fordelene av optimale: redusert 
støy og forurensing gjennom Oslo, kort vei til driv-
stoffkilden samt at motorveiforbindelsen sydover mot 
Europa kunne intensiveres. 

Så fant noen ut en gang på slutten av syttitallet at det 
ikke var behov for noen storflyplass, og at Fornebu for 
all fremtid var dimensjonert godt nok, for så på midten 
av åttitallet å konkludere med at den ikke dekket beho-
vet likevel. Da var det bare et mindretall som husket 
hvor lurt det var med Hobøl. Et gedigent politisk bik-
kjeslagsmål oppsto fra 1988 om det riktige stedet var 
Gardermoen eller Hurum. Men også Hurum var en 
blindgate, med høye topper som skulle fylle igjen dype 
sjøer, en miljøkatastrofe på sin måte, med syd for Oslo 
lå det iallfall, med lett tilførsel av flydrivstoff a la Hobøl. 
Hobøl dukket da også opp igjen, nærmest som et ben-

Didrik Hvoslef-Eide
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keforslag fra Høire, da Hurum ble vraket som alterna-
tiv etter det som senere er blitt kalt en gedigen mani-
pulasjon med data. Det gjaldt spesielt at tåken lå tett i 
store deler av året, omtrent som tåkeleggingen av alle de 
påviste negative sidene ved Gardermoen. Gardermoen 
vant omsider over nye Hobøl i en tvilsom avstemnings-
rekkefølge, hvor første alternativ var Hobøl eller delt 
løsning Gardermoen/Fornebu. Deretter stemte man om 
delt løsning eller Gardermoen. Delt løsning var uteluk-
ket for fler tallet og SV kunne bare gå inn for Garder-
moen begrenset til en rullebane. I dag klargjøres det for 
en tredje. De gikk likevel med på to rullebaner dersom 
AP, nærmest som en hestehandel. gikk med på en gam-
mel SV-visjon; å flytte Flymuseet til Bodø. Slik ble det, 
til store pro tester fra dem som sto bak Flymuseet, nær-
mest på dugnad.

Må Oslo sentrum i all fremtid leve med den usikker-
heten Sjursøya representerer. Må byen leve videre med 
støyende og forurensende overflyvninger? Det samme 
spørsmålet stilles for bil, buss og togtrafikken gjennom 
Oslo? Det kan se så nedslående ut, for det går vel ikke 
an å nedlegge Gardermoen? Nei, det går vel ikke an, 
men hvem vet; i et 20-30 års perspektiv? Flyteknikken 
går riktig nok i retning av mindre støy og utslipp, så 
også med bilene som fortløpende elektrifiseres. Imid-
lertid øker volumet på bilparken, særlig legitimert med 
el-bilenes inntog. Bussjåførene klager imidlertid nå på 
el-bilene, som gir tiltakende forsinkelser i kollektivfel-
tet. Det er bare et tidsspørsmål før el-bilistene mister 
sine privilegier og ytterligere belaster de vanlige feltene. 
Da kan det bli trangt. Nei, det hadde nok vært lurere 

om vi hadde fulgt opp det enstemmige vedtaket i 1972, 
helt uten kontroversielle problemer, hverken da eller 
nå. 

Det viktigste for videre utvikling av Oslo – ikke minst 
relatert til støy og forurensing, er en analyse av den frem-
tidige tyngre nyttetrafikken. Sentralt står lokaliseringen 
av containertrafikken og utenlandsbåtene i kjølvannet 
av de nye sikkerhetskravene. Hardest presset er ferge- og 
cruiseterminalene rundt Akershus Slott. Når visjonen 
for Fjordbyen er (sitat): en sammenhengende promenade 
langs sjøsiden, er det åpenbart at man underslår eller 
tåkelegger realitetene. For å oppnå en sammenhengende 
promenade, må den tunge nyttetrafikken tas ut av indre 
havnebasseng. I realiteten er det bare Sjursøya som på 
sikt kan tjene dette formålet. Oslo Havn KF, som de 
siste årene har fungert som eiendomsutviklere gjennom 
sitt datterselskap Hav Eiendom, foreslår Filipstad regu-
lert til næring, kultur, boliger, park og fortsatt ferjeter-
minal (Colorline) + ny cruisehavn inn i Frognerkilen. 
Dette har selvsagt medført store protester fra beboerne 
på landsiden, som mister kontakten med Fjorden. Vi 
minner vi om at kontrakten med Colorline utløper om 
bare 16 år. Det er et realistisk tidsperspektiv for flytting 
av alle skip som i dag også betjener et stort volum av 
vogntog og containere til Sjursøya. Dette gjelder også 
ferje- og cruiseskipene som med sine oppstillingsplasser 
for biler, vogntog og busser skjuler riksklenodiet Akers-
hus Slott, av oss omdøpt til «Akerscruise Festning». 
Men hva da med drivstoffleveransen til Gardermoen? 
Er vi havnet i en gedigen utviklingsfelle forårsaket av 
Stortingsvedtaket i 1992?

Alt henger sammen med alt. Valget av Garder-
moen som hovedflyplass har gjort transport-
kanalen for flydrivstoff – indre Oslofjord og 
Sjursøya - til et sikkerhetsproblem, og en utvi-
klingsfelle for en fremtidig attraktiv utvikling av 
Oslo havn.
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HVA ER EUs  
SOUNDSCAPEPROSJEKT,  
EN INTRODUKSJON
Nøkkelord i prosjektet er lydmiljø, livskvalitet, omgivelser og støy

Det brukes milliarder av euro på å redusere miljøstøy 
i Europa, samtidig er det et stort behov for å se ideer i 
sammenheng, definere dem og sørge for å gi dem både 
forskningsmessige og praktiske retningslinjer.
 Å forske på lydmiljøer skiller seg fra støyreduserende 
tiltak ved at man i lydmiljøforskning ser på sammen-
henger mellom øre/hørsel, mennesker og lyd. Forsknin-
gen dekker felter som fysikk, teknikk, samt grener fra 
de sosiale, humane, medisinske og kunstneriske viten-
skaper. Det er en forskning som først oppstod innenfor 
antropologi, arkitektur, økologi, formgivning, geografi, 
lingvistikk, medisin, støyreduserende tekniske tiltak, 
prykologi, sosiologi, og ganske nylig datasimulasjon og 
kunstig intelligens.
 Lydmiljøforskning representerer et paradigmeskifte 
på den måten at den anser miljølyder mer som ressurs 
enn en «avfall»/biprodukt av noe annet. Den er nytti-
gere enn den klassiske nivåbaserte tilnærmingen, som 

kun egner seg til å tilfredsstille primærbehov som søvn 
og hørselvern. Den er blitt stadig mer relevant etter som 
samfunn søker å innfri de høyeste mål: Respekt for hver-
andre, kreativitet og spontanitet. Lydmiljøforsk ning er 
opptatt av lokale og individuelle behov (det vil si i bære-
kraft) og erkjenner utsatte grupper som støyutsattes og 
støyfølsommes behov. Videre låner den øre til kulturelle 
aspekter og skjønnheten i naturlig lydmiljø.
 Det foregår en betydelig forskning på lydmiljø nasjo-
nalt nivå i Europa og andre steder. Samtidig er lyd-
miljøparadigmet i ferd med å nå frem til mange euro-
peiske forskningsprosjekter. Faktisk inngår det minst en 
forskningsdel i hver av disse prosjektene som meget vel 
kan klassifiseres som lydmiljøforskning.

For mer informasjon, se Soundscape of European Cities 
and Landscapes: http://soundscape-cost.org/

Foto: Satelittbilde 
av Europa.

ved Hanne Herrman
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DEL 2: POLITIKK & SAMFUNN

SISTE STILLE UKE
endring av motorferdsels loven. Endringen vil føre til at 
vanlige folks naturopplevelser blir sterkt skadelidende. 
Der man før kunne nye stillhet og ro i den norske fjell-
heimen, kan vi framover vente oss en stadig strøm av 
ulyder fra skutere. 

Alle som har oppholdt seg i uberørt vinternatur, vet hvor 
langt lyden bærer på en snødekt vidde. Det er uforståe-
lig at det store flertallets mulighet til å oppleve en støyfri 
natur settes til side for at et lite mindretall skal kunne 
leke seg fritt med motorkjøretøyer.

 (Utdrag av Dagsavisens leder 16.4.14)

Fra Dagsavisens lederartikkel siste virkedag før påske 
sakser vi:
Regjeringen har åpnet for et regelrett frislipp av lystkjø-
ring med snøskuter i fjellet. Det som omtales som en 
forsøksordning, er i virkeligheten første steg på veien til 
en fullstendig avregulering. Det gjør saken ekstra stygg 
at regjeringen har valgt å snikinnføre endringen ved å 
forkle den som en prøveordning, slik at man slipper 
brysomme omveier via storting og demokrati.

Saken er behandlet på en svært tvilsom måte. 105 kom-
muner er med i forsøksordningen. Da snakker vi ikke 
lenger om et begrenset forsøk, men  en storstilt snik-
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SNØSKUTERFRISLIPPET: 

STØYFRI DAG BRUKT TIL Å 
MARKERE FELLES MOTSTAND
Bred felles markering mot frislippet av snøskutere på årets støyfrie dag 30. april. Daglig leder 
Hanne Herrman, Norsk forening mot støy, nestleder Ellen Paalgard, Norges Naturvernforbund, 
og fagsjef Kjartan Askim, Den norske Turistforening, holdt appeller i Studenterlunden og 
advarte mot forsøksordningen for snøskutere som nå settes i verk i stort omfang i nesten 100 
kommuner. Forsøket er både farlig og et lovmessig tvilsomt eksperiment. Det setter viktige 
naturressurser i fare, ikke minst vil stillheten gå tapt. 

Det er ventet at antall snøskutere vil øke opp mot 
300  000 kjøretøy i forsøksperioden. Det vil bli poli-
tisk vanskelig å reversere ordningen, selv om den uor-
ganiserte norske majoriteten ønsker å bevare stillheten 
i naturen. Da spørsmålet om snøskutere og loven om 
motor ferdsel i utmark var oppe i Stortinget i mars 2013, 
advarte Støyforeningen mot utviklingen. Erfaringene 
viste at natur- og friluftsinteresser kommer til kort i 
kommunenes behandling av spørsmål om motorferdsel. 
Forsøksordningen som nå settes i verk, kan betegnes som 
et av de største tilbakeskritt på generasjoner, når det gjel-
der å beskytte naturlig lydmiljø og stillheten i naturen. 

Velplassert verstingpris
- Gratulerer med valg av prismottaker, det må være den 
mest velplasserte Versting-prisen for uønsket støy som 
noen sinne er utdelt, sa nestleder Ellen Paalgard i Natur-
vernforbundet i sin appell. Hun kom inn på mange 
betenkelige sider ved snøskuter-forsøket: 

Regjeringen vil endre motorferdselloven vår. I formåls-
paragrafen står det at «Formålet med denne lov er (…) å 
regulere motorferdselen i utmark og vassdrag, med sikte på 
å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.». I praksis 
har dette hindra ren fornøyelseskjøring, som alle vet vil 

Bred folkelig front og felles markering mot frislippet av snøskutere på årets støyfrie dag 30. april. Daglig leder Hanne Herrman, Norsk 
forening mot støy, nestleder Ellen Paalgard, Norges Naturvernforbund, og fagsjef Kjartan Askim, Den norske Turistforening, holdt 
appeller i Studenterlunden og advarte mot forsøksordningen som et farlig og lovmessig tvilsomt eksperiment som setter  viktige 
naturressurser i fare. 9 av 10 normen ønsker å bevare stillheten i naturen. Foto: Ulf Winther.

ved Ulf Winther
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ramme det helsebringende friluftslivet slik vi er vant til 
det, samtidig som det vil gå hardt ut over naturmang-
foldet.

Lovstridig
Men regjeringen synes åpenbart at en lovendring har 
man ikke tid til å vente på, og derfor snikinnfører de 
i stedet en praksis som gir alle kommuner som har lyst 
(!) - lov til å sette i gang med et «forsøk» - samtidig som 
det eksisterende lovverket forbyr den samme praksisen. 
Dette er erklært lovstridig av Stortingets Utredningssek-
sjon. Sivilombudsmannen kommer om få dager med 
en erklæring der det er all grunn til tro at kommer til 
samme konklusjon.
 Spesielt demokratisk er dette ikke. Særlig ikke når 
alle meningsmålinger også viser klare flertall MOT libe-
ralisering, og at folk flest er MOT fornøyelseskjøring i 
norsk natur. Og vi minner om at nesten 45 000 enkelt-
personer skrev under på Turistforeningens underskrifts-
aksjon for fortsatt «Stille natur». 

Legger vi svenske forhold til grunn, vil 300 000 snø-
skutere i løpet av få år invadere norsk natur. Langt de 
fleste av dem vil vi møte i områder der vi så langt har 
vært forskånet for støyende og hurtiggående motor-
kjøretøyer. 

Med trafikkøkningen vil problemet med ulovlig kjøring 
mangedobles. All lovlig kjøring følges av ulovlig kjøring, 
unntak finnes ikke. Der fornøyelseskjøring tillates, er 
det alltid en andel av trafikantene som ikke er fornøyd 
med opptrukne linjer, og disse skuterkjørerne gir blaffen 
i om det går ut over sårbare områder for naturmangfold 
og for det helsebringende friluftslivet. Der det i det hele 
tatt foregår oppsyn, melder både Statens Naturoppsyn 
og politiet at ulovlig kjøring tar overhånd, at kontrollen 
blir nesten symbolsk. I Vinje kommune melder politiet 
at ulovlig kjøring er blitt mer omfattende enn den lov-
lige kjøringen! Hva sier regjeringen om dette? 

«Tilstrekkelig oppsyn og kontroll»
Samtidig med at de vil slippe løs et par hundre tusen 
nye snøskutere i terrenget, kutter regjeringen fem mil-
lioner til overvåking på politiets budsjett, og mens de 
først var i gang reduserte de også Statens Naturoppsyns 
begrensede midler til slik virksomhet med nok en mil-
lion. Kort sagt: Bajaskjørerne kan se fram til mye moro 
når regjeringen slipper tøylene for alvor. Morsomt for 
dem - en trussel mot vårt naturmangfold, for alle dyrene 
som har naturen som levested, og for det umotoriserte 
friluftslivet. (les hele Paalgards innlegg på våre nettsider)

Det store flertall sier nei til støy i naturen
- Vi lever i en tid med et stadig høyere tempo, og hvor 
mulighetene til å oppleve stillhet er begrenset.For veldig 
mange mennesker er derfor naturen det stedet som opp-
søkes for å få ro og fred. 9 av 10 nordmenn har friluftsliv 
som en av sine fritidsaktiviteter.
 85 % av oss, fremhever stillhet som en viktig årsak til 
å drive med friluftsliv.
 Det store flertallet av Norges befolkning ønsker ikke 

mer støy i naturen, sa Kjartan Askim. Han er fagsjef for 
naturforvaltning i Den norske turistforening.
 Han sa videre: 
 Når alle kommuner som ønsker å delta kan bli med, 
når det parallelt settes i gang et lovarbeid slik at forsøket 
ikke blir reelt, og når det ikke finnes planer for hvordan 
forsøket skal evalueres og kunnskapen tas i bruk, da er 
det ikke lenger et forsøk, men en fullskala endring av 
motorferdsel i norsk natur under dekke av å være et for-
søk.

Regjeringen har iverksatt et ulovlig og irreversibel for-
søk. Dette er en snikinnføring av en lovendring utenom 
Stortinget, og uten at friluftslivet, naturvernorganisasjo-
ner, grunneierne eller resten av det norske folk blir hørt.

Dette er udemokratisk!
Naturen og friluftslivet er fellesgoder, og fellesskapet må 
og skal legge de overordnede føringene. Nylig fremmet 
stortingsrepresentantene Terje Aasland fra Arbeiderpar-
tiet og Ola Elvestuen fra Venstre et representantforslag 
om å avslutte snøskuterforsøket, og endre lov om mot-
orferdsel i utmark og vassdrag på en måte som sikrer økt 
lokal forvaltning innenfor tydelige, nasjonale retnings-
linjer. Dette er et klokt forslag. Det vil sikre en demo-
kratisk prosess, hvor alle sider av saken vil bli belyst.

Vår oppfordring i dag går ikke til regjeringen. De har 
vist at de ikke vil stoppe irreversible tiltak som med 
stor sannsynlighetsovervekt er i strid med norsk lov. 
Vår oppfordring går til stortingsflertallet. De har mulig-
heten til å stoppe det ulovlige forsøket. Tiltak med store 
negative konsekvenser for norsk natur og norsk frilufts-
liv fortjener en demokratisk prosess.

Erna og Jens må dele ansvaret for den støymessig ulykksalige 
forsøksordningen for snøskutere og vannskutere, det mest 
massive tilbakeskritt for stillheten i naturen på generasjoner. 
Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft, som representant for 
regjeringsmakten i flere perioder, har blitt utpekt som den som 
mottar Støyforeningens verstingpris for denne dåden. Ill. Didrik 
Hvoslef-Eide og Ragnar Kvam jr.
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FRISLIPP AV SNØSKUTERE  
– DETTE ER SAKEN

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag har med 
jevne mellomrom vært utsatt for oppmykningsforslag i 
Stortinget. I et forsøk i 2001- 2005 fikk sju kommuner 
unntak fra motorferdselloven om forbud mot fornøyel-
seskjøring. I evalueringen etterpå viste det seg at knapt 
noen av kommunene hadde sørget for tilfredsstillende 
kartlegging av natur- og friluftsarealer slik det var for-
utsatt. I stedet ble summarisk og tilfeldig kunnskap lagt 
til grunn.

Snøskuterrapport misbrukt
Forsker Margrete Skår ved Norsk institutt for natur-
forskning mener en evaluering av det forrige forsøks-
prosjektet med snøskuterkjøring tilbake i 2005, blir 
misbrukt. Flere tilhengere av rekreasjonskjøring med 
snøskuter har i ettertid hevdet at forsøksprosjektet fra 
2001 til 2005, var vellykket. Margrete Skår som evalu-
erte forsøksprosjektet, sier det er feil å framstille forsø-
ket som en suksess.

Stortingsinitiativ  
 Vinteren 2013 ble det fremmet to ulike representant-
forslag om å endre loven/praktisering av loven. Forslags-
stillere var henholdsvis en gruppe fra Høyre (Linda C. 
Hofstad Helleland, Bjørn Lødemel, Øyvind Halleraker, 
Anne Karin Olli, Anders B. Werp og Svein Harberg)  og 
en gruppe fra FrP ( Robert Eriksson, Per-Willy Amund-
sen, Kenneth Svendsen, Tord Lien, Bård Hoksrud, 
Oskar J. Grimstad og Øyvind Korsberg ). 
 Disse forslagene ble ikke vedtatt. I stedet gikk Stor-
tinget inn for en evaluering av forsøkene med en unn-
taksordning, og dessuten en utvidet, fortsatt forsøksord-
ning. Først med tanke på Balestrand kommune. Men i 
løpet av den rød-grønne regjeringens periode ble mer 
enn 40 kommuner invitert med i forsøksordningen. 
(daværende kommunalminister Liv Signe Navarsete). 
Da den blå-blå regjeringen overtok ble det raskt signa-
lisert at alle interesserte kommuner – 108 – kunne være 
med i forsøksordningen, om de oppfylte visse krav.

Forsøksordning til 2018
Miljø- og klimadepartementet har ansvaret for loven 
som forbyr motorferdsel i utmark og vassdrag.
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 

ansvaret for praktisering av Forsøksloven.  11. april i år 
kunngjorde kommunalminister Jan Tore Sanner at hele 
87 av de 108 inviterte kommunene kunne starte opp sin 
virksomhet med å tillatte fornøyelseskjøring i utmark. 
Sanner tar avstand fra at det er snakk om frislipp. For-
søksloven skal gi de aktuelle kommunene anledning til å 
gjennomføre planprosesser- og vedtak og å etablere snø-
skuterløyper i utmark og på islagte vassdrag. Løypene 
skal angis i arealplan eller reguleringsplan som trasé for 
snøskuterløype. Kommunen kan ikke treffe planved-
tak før private og offentlige grunneiere har samtykket 
i snøskuterkjøring over deres eiendom. Kommunen må 
i planprosessen ta hensyn til blant annet støy og andre 
ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytte-
områder, kulturminner og kulturmiljø. 

Gir blaffen i egne forvaltningskorrektiv
Forsøksordningen åpner for at kommuner setter i gang 
en praksis som er forbudt i lov om motorferdsel. Regje-
ringen synes åpenbart at en lovendring har man ikke tid 
til å vente på, og derfor snikinnfører de i stedet en prak-
sis som gir alle kommuner som har lyst (!) - lov til å sette 
i gang med et «forsøk» - samtidig som det eksisterende 
lovverket forbyr den samme praksisen. Dette er erklært 
lovstridig av Stortingets Utredningsseksjon. 
 Det er ventet at Sivilombudsmannen kommer til 
samme konklusjon når saken er ferdigbehandlet.

Vil kunne få 2-300 000 snøskutere ut i 
naturen
Basert på erfaringene fra tilsvarende svensk praksis 
med egne snøskuterløyper, kan den norske snøskuter-
parken vokse til 2-300 000 kjøretøy i løpet av forsøks-
perioden. 
 Slik forsvinner stillheten fra norsk natur!

Det er ingen skam å snu
Det er passende å minne om fjellvettregel 8: Vend i tide, 
det er ingen skam å snu. I begynnelsen av mai ble det lagt 
frem for Stortingets energi- og miljøkomite et represen-
tantforslag om å avslutte det utvidede forsøket med bruk 
av snøskuter samt endre lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag. Forslaget ble lagt frem av Ola Elvestuen(V) og 
Terje Aasland (A) og er nå til behandling. 

ved Ulf Winther
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KLAGER TIL EU OM 
MANGLENDE OPPFØLGING 
AV STØYDIREKTIVET

Lisboas myndigheter allerede gjennomført den pålagte 
støykartleggingen og har laget og vedtatt en handlings-
plan mot støy. Den er nå til offentlig høring, grundig 
forsinket og mange år etter at Portugals myndigheter 
gjorde støydirektivet til nasjonal lov. 

Bare 5 prosent støyreduksjon
Tiltakene som er foreslått i handlingsplanen, vil bare 
redusere støyplagen med 5 prosent, ut fra teoretiske 
beregninger. Miljøorganisasjonen Quercus har fore-
slått en rekke supplerende tiltak, for nasjonen skal ha 
en seriøs målsetting om å redusere støy og helserisikoen 

STØYDIREKTIVET:  
VIKTIGE STØYASPEKTER SOM OGSÅ MÅ VURDERES
Støyutfordringer handler ikke bare om desibelnivå. 
I EU´s orientering om støydirektivet (http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32002L0049&from=EN ) pekes det på en rekke sup-
plerende støyindikatorer som det må tas hensyn til 
i tillegg til basiskravene som er uttrykt (grønn sone, 
gul sone, rød sone etc) ved gjennomsnittstøy,(Lden) 
gjennomsnittstøy om natten, (Lden night), og 
som det er nyttig å bruke for skape løsninger med 
an befalte støynivåer. Man må bl.a se på følgende 
faktorer: 
• omfanget av aktivitet fra støykilden (f.eks. 20 % 

av tidsperioden), antall kvelder/netter i løpet av 
1 år etc.

• det gjennomsnittlige antall av støyhendelser i en 

definert tidsperiode. Med en gitt definisjon på 
støyhendelsen, f.eks. lydhøyde, varighet. 

• innslaget av lavfrekvent støy, og om lyd er sterk 
(L  Amax eller SEL (sound exposure level) for 
beskyttelse mot nattestøy/antall tilfeller med 
høy lyd.
– ekstra støybeskyttelse f.eks. i weekender og 

spesielle tidsperioder i året
– ekstra støybeskyttelse i bestemte tidsperioder 

av dagen, kvelden.
– karakteren i lydmiksen fra ulike kilder
– spesielle hensyn i stilleområder
– om støyen inneholder bestemte dominer-

ende toner
– impulslyd

ved Ulf Winther

Den portugisiske miljøorganisasjonen Quercus sendte i februar et klagebrev til EU- 
kommisjonen og ba om at Portugals manglende oppfyllelse av støydirektivet måtte få konse-
kvenser. Quercus ba om at kommisjonen la press på Portugals regjering for at landets myndig-
heter skulle innfri støykravene i loven, for at man kan unngå negative helseeffekter i den del 
av befolkningen som er mest eksponert for støy. 

Dette gjelder særlig den befolkningen i landets største 
byer og langs den mest trafikkerte infrastrukturen. De 
er er tungt eksponert for støy. (Men i Oslo kan man 
fremvise mer negative tall enn i Lisboa!)
 Quercus påpeker at trafikkstøy (vei, bane og luftfart) 
er et tema som synes glemt av de lokale myndighetene, 
og befolkningen er heller ikke gjort oppmerksom på 
helserisikoen ved vedvarende eksponering for støy. For 
eksempel er nesten 100 000 mennesker i hovedstaden 
Lisboa eksponert for støynivåer over 55 dBA om natten. 
Det er 17,3 prosent av byens befolkning. I henhold til 
kravene fra Environment Noise Directive (END), har 
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Lisboa: Trafikk gir nattestøy og er en helserisiko for dem som vekkes i omgivelsene. Nå klager portugisiske miljøorganisasjoner Por-
tugal inn for EU på grunn av manglende oppfølging av støydirektivet. Om du lurer: Oslo har relativt sett like store støyplagetall som 
Lisboa. Foto: Wikimedia Commons. 

som følger av denne forurensingen. I tillegg har Quer-
cus altså sett seg nødt til å klage Portugals myndigheter 
inn for EU i et forsøk på å få en forpliktende nasjonal-
politisk tilnærming til den massive støyutfordringen. 

Oslo er ikke bedre!
Til sammenlikning kan vi nevne at i følge en redegjø-
relse fra organisasjonen Eurocities har Oslo prosentvis 
større andel som er rammet av slike støynivåer, enn 
Lisboa. I oversikten til Eurocities fremgår det også at 
Oslo relativt sett har en større andel av befolkningen 

eksponert for alvorlige støynivåer enn Paris, Roma og 
Amsterdam! 
 Når det gjelder situasjonen i Norge for øvrig, meldte 
Klima- og forurensningsdirektoratet (mai 2013) at 
antall personer som er utsatt for støy i Norge, har økt 
med 225 000 siden 1999. Det er fordi støyen fra veitra-
fikk øker samtidig som befolkningen vokser. Ser man 
bare på de boligene som var støyutsatt i 1999, har støy-
plagene derimot gått ned med fire prosent på grunn av 
en rekke støytiltak. Men dette er også lavere enn målset-
tingen til norske myndigheter.
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MINDRE KLIMAUTSLIPP – 
ØKT HELSERISIKO!

Millioner av europeiske borgere utsettes for økt 
helserisiko fordi bilprodusentene unnlater å sette par-
tikkelfiltre på nye personbiler med motorer med direkte 
bensin-innsprøytning. Selv om de nye motorene bruker 
mindre bensin og slipper ut mindre karbondioksid 
enn tradisjonelle bilmotorer, slipper de ut nesten 1000 
ganger mer små, skadelig partikler (PM – particular 
matters)! 
 Det er den europeiske miljøorganisasjonen Transport 
& Environment (T&E) som offentliggjør testene som 
viser dette. Disse små partiklene (PM) kan være årsak til 
kreft og en rekke andre helsetrusler, særlig for dem som 
bor i byer ellers langs trafikkerte veier.
 Partikkel-utslippene fra de nye, energivennlige, ben-
sinmotorene er tilogmed ti ganger høyere enn utslippene 
fra nye dieselmotorer. - I mange år hadde dieselmotorer 
høyere partikkelutslipp enn bensinmotorer. I forhold til 
nye bensinmotorer med direkte bensininnsprøytning 
har dette endret seg, sier Greg Archer som leder T&E´s 
clean cars programme. - De nye bensinmotorene kan 
lett bli mindre skadelige ved å installere et filter som 

eliminerer partikkelutslippene. Uten at drivstoff-effek-
tiviteten reduseres. Filteret koster ca 400 kr. Vi ønsker 
at bilprodusentene skal bli mer samfunnsansvarlige og 
utstyre disse bilene med slike filtre som standardutrust-
ning, sier Archer. Han påpeker at EU-regelverket i dag 
gir skjeve utslag ved at dieselbiler har dette som påbudt 
standardutstyr, mens nye bensinbiler fritt kan spre sine 
små helseskadelige partikler fra motoren fritt rundt i 
omgivelsene.

Se opp! Nå slipper nye bensinbiler ut nesten 1000 ganger mer 
helseskadelige partikler enn dieselbiler, i henhold til EU´s regel-
verk. Det tillater bensinbiler å kjøre uten partikkelfilter.

DETTE ER AVAS
EU´s politikere har som en del av sin politiske behandling 
av forslaget om strengere støykrav for nye biler, vedtatt 
et lovpåbud som gir mer støy i trafikken!(?) Ved 
EU-parlamentets og EU-kommisjonens endelige vedtak 
om støyregelverk for nye biler, ble det også inkludert en 
forordning om at stillegående biler (hybrid og elektriske 
biler) skulle utstyres med et lydvarslingssystem for å 
berolige og gi blinde og svaksynte en opplevelse av økt 
sikkerhet i trafikken. 
 Dette ut fra hypotesen om at det skjer en del ulykker 
for blinde og svaksynte fordi disse ikke kan høre bilene. 
På grunn av høy bakgrunnslyd. Derfor ble den politiske 
løsningen å tilføre mer støy til et allerede støyende 
miljø, i stedet for å kjempe enda hardere for løsninger 
som begrenser bakgrunnsstøyen. 
 AVAS er en forkortelse som man vanligvis finner for 
henholdsvis (1) Audible Vehicle Alert System og (2) 
Acoustic Vehicle Alerting System. AVAS har allerede 
vært gjeldende en tid i USA, og vil nå bli innført i 
Europa. Du kan lese nedenfor (på engelsk) at kravene er 
litt forskjellige i de to lovgivingene:

Required performance of AVAS (in EU) 
1. Applicable to hybrid and electric road transport 

vehicles 

2. Shall automatically generate a sound from start up 
to approximately 20 km/h (12 mph) and during 
reversing 

3. Continuous sound that provides information to the 
pedestrians and vulnerable road users of a vehicle in 
operation ……. easily indicative of vehicle behaviour 

4. May have a «pause switch» to stop its operation 
temporarily 

The sound level should not exceed the sound level of 
a similar vehicle equipped with an ICE and operating 
under same conditions

Required performance of AVAS (in USA) 
1. Applicable to hybrid and electric passenger cars, light 

trucks and vans (LTVs), medium and heavy duty, 
trucks, and buses, low speed vehicles (LSVs), and 
motorcycles 

2. Shall produce «alert sound» («a vehicle-emitted sound 
to enable pedestrians to discern vehicle presence, 
direction, location and operation»), not possible to 
switch off 

3. Operating below 30 km/h (18 mph) 
4. Minimum sound specifications are given; essentially 

making the quiet vehicles equally detectable as ICE 
vehicles

ved Ulf Winther
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KOMBINASJON AV STØYSVAK 
ASFALT OG BILDEKK KAN GI 
8 dB REDUKSJON!
Mulig å realisere støyreduksjoner ved kombinert satsing på mer støysvake bildekk og til-
passede nordiske asfaltløsninger. Det antyder foreløpige resultater som er offentliggjort fra 
NordTyre-prosjektet på den verdenskonferansen InterNoise.

10 asfaltdekkene. Så man på en optimal kombinasjon 
av støysvake bildekk på støysvak asfalt, ble det bekreftet 
støyreduksjoner på hele 8 desibel! Rapporten omfattet 
undersøkelser med personbildekk.
 Presentasjonen på InterNoise kan lastes ned  
www.stoysvakedekk.no 
 Berge har også skrevet en redegjørelse om dette på 
følgende link: www.tiltakskatalog.no/c-3-1.htm

Søker størst mulig sammenheng mellom 
miljøegenskaper
Merking av nye bildekk har blitt obligatorisk i alle EU-
land og EØS-land. Merkeordningen omfatter våtgrep, 
rullemotstand og støy. Graderingen av dekk-egenskaper 
er basert på standard testbaner med finkornet asfalt 
(ISO-dekker). De nordiske landene har hatt behov for 
å fastslå vitenskapelig sammenhengen mellom merke-
ordningens testresultater og bildekkenes faktiske presta-
sjon på nordiske veier, påpekte Jørgen Kragh og Jens 
Oddershede fra det danske Vejdirektoratet i sin oriente-
ring på InterNoise konferansen. De pekte på at merke-
ordningen kan forbedres for å bli mer representativ for 
kjøring under nordiske forhold.

Tester også lastebildekk
Som en del av NordTyre-prosjektet ser vi også på støy-
effekten fra lastebildekk på forskjellige asfaltdekker. 
Planlegging og forberedelser av målingene på dekk for 
tunge kjøretøy pågår nå. Jeg regner med at målingene 
vil bli utført på en testbane i Nederland i løpet av mai/
juni, sier Truls Berge.

NordTyre er et fellesnordisk FoU-prosjekt der vegmyn-
dighetene i de nordiske landene søker svar på hvilke 
bildekk som har best miljøegenskaper (støy/lav rulle-
motstand) på nordisk asfaltbelegg. Prosjektet skal også 
fastslå hvor godt merkeordningens miljøkategorisering 
av bildekkene samsvarer med hva dekkene reellt preste-
rer av støy og rullemotstand på grovt, nordisk asfalt-
underlag. Bortsett fra Danmark har de andre nordiske 
landene asfalttyper som i liten grad samsvarer med de 
europeiske ISO-veidekkestandardene.
 NordTyre-prosjektet ledes av det danske Vejdirekto-
ratet. Det pågår fortsatt forskning, men på den siste ver-
denskonferansen InterNoise i Innsbruck ble det lettet 
litt på sløret av hva FoU-prosjektet hadde konstatert.

Opptil 8 dB støyreduksjon
I en av presentasjonene redegjorde seniorforsker Truls 
Berge fra Sintef om undersøkelser av 31 forskjellige bil-
dekktyper på ti foreskjellige asfaltstrekninger i Norge. 
De mest støysvake dekkene var omtrent 4-5 desibel stil-
lere enn de mest støyende dekkene på alle de varierte 

Med optimale bildekk på et optimal, men kurant, asfaltunder-
lag, kan man oppnå hele 8 desibel støyreduksjon sammen-
liknet med en dårlig kombinasjon, viser NordTyre-prosjektet.  
Foto: Wikimedia Commons.

ved Ulf Winther
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DR. INGENIØR IDA BRYN, ERICHSEN & HORGEN AS:

MULIG MED STØYSVAK 
VENTILASJON BÅDE I NYE  
OG REHABILITERTE BYGG
Støy fra ventilasjonsanlegg er en hyppig årsak til plage hos mennesker, særlig dem som bor i 
tettbygde strøk. Det kan være støy fra eget ventilasjonsanlegg, men også ofte fra nabogården. 
Norsk forening mot støy får ofte henvendelser fra personer som får nattesøvnen ødelagt av 
slike støykilder. Det var derfor med spenning og forventning at vi lyttet til Dr. Ing. Ida Bryns 
foredrag på Støyforeningens konferanse 12. mars. 

ninger viser at om luftgjennomstrømmingen kan redu-
seres med 25 % så vil støyen bli redusert med 7 dBA.
 Bryn nevnte også en rekke konkrete tekniske detal-
jer somman måtte passe på ved bygging/utbedring 
av anlegget, og ikke minst må man påse at det blir 
håndverksmessig skikkelig utført. Det er meget viktig 
at ventilasjonsanlegg er et samarbeid mellom VVS og 
akustisk kompetanse. 
 I Operaen opererer man 30 forskjellige ventilasjons-
systemer med en samlet kapasitet på å transportere 
550  000 kbm luft pr time, for et samlet område på 
1935 kvm. Dette styres fra seks tekniske rom.

Redusert lufthastighet = redusert støy
Støyreduksjonen som oppnås ved reduksjon av hastig-
heten for transport av luft understreker at reduksjon 
av støy fra ventilasjon i stor grad henger sammen med 
dimensjoneringen av anlegget. Anlegg med lav luft-
hastighet (SFP) vil i praksis ha mindre behov for lydfeller 
i anlegget. De fleste anleggene i Operaen har en SFP 
rundt 1 ved maksimal luftmengde. I tillegg er anleggene 
behovsstyrt slik at de i gjennomsnitt har en SFP på rundt 
0,5. I det fremtidige passivhuskravet er SFP satt til 1,5.

Oppgradering av ventilasjonsanlegg på 
20 år gammel bolig
Ved oppgradering av ventilasjonsanlegg i bolig bør man 
ta i betraktning ta Norsk Standards lydkrav til ventilas-
jon i bolig ikke er særlig ambisiøse (30 dBA). Mange 
vil føle seg forstyrret om ventilasjonsanlegget skal kunne 
produsere frisk luft med et slikt lydnivå mens man 
forsøker å sove.
 Ventilasjonskrav med strenge krav til trykkfall (lyd) 
gir også lavt energiforbruk. Ventilasjonsanlegg med 
strenge krav til energibruk gir lite lyd. Så her er det et 
win-win forhold. For deg som skal kjøpe bolig er det 
lønnsomt å forhøre deg om disse sidene ved boligen. 

Ida Bryn er partner i konsulentselskapet Erichsen & 
Horgen AS som er VVS spesialist. Hun er også profes-
sor II ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og var ikke 
minst en nøkkelperson ved prosjektering av det meget 
støysvake ventilasjonsanlegget i det lydkresne nye Ope-
rabygget i Oslo. I tillegg har hun prosjektert ombygging 
av ventilasjonsanlegg i 20 år gamle bolighus, med balan-
sert ventilasjon og støysvake 17 dBA i ventilasjonssan-
legget på soverommet som resultat. I foredraget bekref-
tet hun at det er en god del som kan gjøres hvis man 
sliter med støyende ventilasjonsanlegg.

Operaen: Akustikk var suksesskriterium nr 1
Allerede ved innledningen av prosjekteringen av oper-
aen var det klart at god akustikk var en ledende premiss. 
Bryn pekte på samarbeidet med akustikkfirmaet Brekke 
og Strand som en sentral forutsetning for det resultatet 
man oppnådde. Lydkrav var tydelig spesifisert for de 
forskjellige rommene. I sal 17 der orkesterprøvene blir 
gjennomført, var kravet 17 dBA til bakgrunnsstøyen. Og 
lyden fra ventilasjonen ble deretter. I de andre salene, 
inkl. hovedsalen var det varierende krav på 20 til 25 dBA. 
Til sammenlikning er Norsk Standards krav, klasse C, for 
soverom 30 dBA. Veldig mange av klagene Støyforenin-
gen mottar, kommer fra folk som utsettes for støynivåer 
over dette fra eget eller andres ventilasjonsanlegg.

Støykildene
Kildene til støy fra ventilasjonsanlegg er flere. Det kan 
være aggegatet som drives ventilasjonsanlegget, dårlig 
oppheng av kanaler og rør, føring av luftkanaler gjen-
nom vegger, manglende lyddempning i kanalnettet og 
utformingen av ventiler. Bryn understreket at anlegget 
måtte planlegges og utføres slik at det ble lite trykktap i 
systemet, fordi trykktap gir støy. Kanalanlegget må også 
være dimensjonert så stort at det kan være lav hastighet 
på luften som føres gjennom systemet. Vanlige bereg-

ved Ulf Winther
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Skal du bygge om en eldre bolig, vil det lønne seg å 
benytte en akustiker i samarbeid med andre rådgivere. 
Da vil du få en bolig som gir gode muligheter for hvile 
og som har et lavt energiforbruk.
 Ida Bryn refererte til oppgradering av en privatbolig 
fra 1993:
•	 Boligen	hadde	avtrekksventilasjon	fra	kjøkken,	bad,	

WC og vaskerom, og spalteventiler i vinduer.
•	 I	 stedet	 ble	 det	 installert	 balansert	 ventilasjon	med	

varmegjenvinning i 2000.
•	 Kanalene	for	eksisterende	avtrekk	ble	benyttet	videre.
 I tillegg ble det supplert med tilluft og avtrekk i 

øvrige rom.

•	 Det	ble	benyttet	en	kanalstørrelse	 større	dimensjon	
enn alminnelig ut til rom.

•	 Det	ble	benyttet	lydfeller	på	tilluft	og	avtrekk.
•	 Kjøringen	 av	 ventilasjonsanlegget	 hadde	 behovssty-

ring natt og dag.
•	 Om	dagen:	Til	stue	og	kjøkken
•	 Om	natten:	Til	soverom
•	 Man	 kunne	 kjøre	 på	 laveste	 hastighet	OG	 ha	 god	

luftkvalitet.
•	 Det	ble	målt	17	dBA	på	soverom.	
 Og man ble ikke lenger vekket av russebusser, fugle-

sang og skjærer.
•	 Energibruken	ble	i	tillegg	redusert!

Samarbeid mellom akustikere og VVS-rådgivere er viktig for å 
få gode, støysvake ventilasjonsanlegg, sa Ida Bryn. 
Foto: Steven Gersh

Figur 1:
Tabell 3 viser Norsk Standards 
støykrav til mekaniske installa-
sjoner. Støykravene for soverom er 
ikke spesielt ambisiøse. Det er fullt 
mulig å oppnå langt lavere lydnivå. 
Still krav når du anskaffer bolig 
eller vil oppgradere!

Figur 2:
Viser skjema for behovsstyrt ventilasjonsanlegg i privatbolig. 
Med bare 17 dBA på soverommet! 
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FYLKESMANNEN FORBØD 
BRUK AV VARMEPUMPE 
OM NATTEN

Bråker naboens varmepumpe og holder deg våken om natten? Er det ille, går det an å få 
 myndighetene til å gripe inn. Det viser en sak fra Telemark der Fylkesmannen nedla forbud 
mot bruk av varmepumpen om natten da det ikke lot seg dokumentere at støyen fra utedelen 
av varmepumpen ikke oversteg 35 dBA når den ble kjørt på full kapasitet. 
 Nedenfor kan du lese myndighetenes sakspapirer, navn på de berørte personer og deres 
adresser er anonymisert.

Fylkesmannen  Vår dato 10.12.2012
i Telemark Deres dato 06.09.2012

Svar på klage - Støy fra varmepumpe - xxxx - Porsgrunn kommune 
Vi viser til brev fra Porsgrunn kommune datert 06.09.12. 

Fylkesmannens kompetanse 
Klagen behandles i forhold til kommunehelsetjenesteloven § 4a-12 (opphørte 31.12.11) og folkehelseloven § 19 (iverksatt 
01.01.12). Saksbehandlingen i Porsgrunn kommune har pågått med hjemler i begge lovverk. Fylkesmannen har som 
klageinstans prøvelsesadgang både når det gjelder saksbehandling, lovanvendelse og skjønn, jf. forvaltningsloven (fvl) § 34. 

Saksforholdet 
Saken gjelder klage fra xxxxxx, som klager på vedtak fattet av Porsgrunn kommune ved Miljørettet helsevern i Grenland, 
datert 12.04.12. I ny behandling den 06.09.12 opprettholdt Porsgrunn kommune vedtaket og oversendte dette til 
Fylkesmannen i Telemark som klageinstans. 

Vedtakets ordlyd: 
”1. Inntil det foreligger dokumentasjon som viser at gjennomførte støydempende tiltak på varmepumpe i 
xxxxxx har hatt effekt, kan ikke varmepumpen benyttes.” 

Bakgrunn 
Bakgrunnen for saken er at nabo xxxxxxxx klager på støy som lages av varmepumpa til Jan Hvidsten i Skiferveien 
23. Naboen, xxxxxxxxxxx, mener lydnivået fra varmepumpa er for høyt. Lyden er spesielt sjenerende om natta, da 
xxxxxxxxxx`s soverom vender mot varmepumpa. Avstanden mellom de to husene er ca 8 m. 

Begge naboer har på egenhånd foretatt støymålinger. Porsgrunn kommune underkjenner imidlertid resultatet av 
målingene som dokumentasjon, da partene er inhabile i saken. Det er likevel enighet mellom naboene om at lyden fra 
varmepumpa overstiger maksimumsgrensa i nattkravet i gjeldende regelverk. Denne grensa er maksimalt lydnivå på natt 
= 35 dB, målt på uteareal og utenfor vinduer, fra tekniske installasjoner i samme bygning og i annen bygning, jfr. Norsk 
standard Lydforhold i bygninger (NS-8175), tabell 6 klasse C. 

Xxxxxxxx har etter at naboen klaget på støy gjennomført tiltak på varmepumpa. Varmepumpas leverandør er kontaktet, 
service er utført og støydempende matter er montert. Imidlertid har ikke disse tiltakene medført vesentlig lavere lydnivå. 
Nabo (xxxxx) mener fortsatt at lydnivået er plagsomt høyt og forstyrrer nattesøvnen. Før Porsgrunn kommune fattet det 
påklagede vedtak av 12.04.12, gjorde kommunen den 08.02.12 følgende vedtak med hjemmel i folkehelseloven § 12 og 
i forskrift om miljøretta helsevern § 6: 

1. Det må gjennomføres lydmålinger av varmepumpe i xxxxxxvegen  xx for å dokumentere lydnivå etter at tiltak er 
gjennomført. 

2. Målingene skal gjennomføres iht gjeldende målemetoder og av kompetent personell. 

Dette vedtak er fortsatt gjeldende og bakgrunnen for at kommunen ga et skjerpende oppfølgingsvedtak den 12.04.12. 

ved Ulf Winther
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Slik vi forstår saken mener xxxxxxx at det er en urimelig stor økonomisk belastning for ham å selv måtte engasjere og 
betale et kompetent lydfirma for å dokumentere lydnivået på varmepumpa. Kommunen har så vedtatt at varmepumpa 
ikke kan benyttes, med mindre det foreligger en gyldig dokumentasjon som viser at støygrensene overholdes. Dette vedtaket 
har ikke oppsettende virkning. 

Fylkesmannens vurdering 
Støy er uønsket lyd. Lyd oppfattes ulikt blant mennesker. Men undersøkelser viser at det er stor grad av likhet når 
det gjelder sammenheng mellom lydnivå og plagegrad. Grenseverdier i støyregelverket er bestemt ut fra hva som er 
majoritetens oppfatning av hvilke lydnivåer som medfører høy plagegrad. Befolkningen aksepterer høyere lyd fra 
omgivelsene på dagtid enn på kveld og natt. Spesielt er nattkravene viktig, da konsekvensen av uønsket lyd kan være 
forstyrrelse av nattesøvn. 

Forskrift om miljøretta helsevern (her kalt forskriften), med hjemmel i tidligere kommunehelselov og nå fra 1.1.12 i 
folkehelseloven, sier følgende om støy (§9 pkt a): 

”Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre 
helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå”. 

Fylkesmannen legger til grunn som ikke omtvistet at når varmepumpa til har full effekt og høyeste xxxxxx lydnivå, 
overskrides maksimalgrensen for tillatte lydnivåer på nattestid, dvs 35 dB. Dette betyr at det er en stor sannsynlighet for 
at berørte naboer vil oppfatte plagegraden som vesentlig. Den grenseoverskridende lyden vil kunne medføre helsemessig 
ulempe, i og med at den forstyrrer nattesøvn. 

Da begge parter er enige om at bruk av varmepumpa kan overskride tillatt lydnivå på naboens soverom nattestid, er det 
rimelig å måtte sette begrensninger på bruken av varmepumpa. Kommunen har som offentlig myndighet rett og plikt til 
å påse at virksomheter og eiendommer etterlever regelverket. Kommunen kan gjøre bruk av virkemidler som retting eller 
stansing, dersom et forhold er i strid med forskriften, jfr § 6. 

Forskriften stiller krav om forholdsmessighet mellom den begrensning som ilegges en virksomhet og den helsemessige 
gevinst som oppnås ved begrensningen/tiltaket. Vi mener her at kommunen har rett i å prioritere tiltak som gir reduksjon 
av helsemessig ulempe. 

Konklusjon 
Den som har en støykilde er ansvarlig for at støykilden ikke produserer lyd som overstiger regelverkets grenser for 
maksimale lydnivåer. Den berørte part har krav på beskyttelse. 
I dette tilfelle kan tvil om støygrensene er overholdt eller ikke prøves ved at kompetent lydfirma foretar lydmålinger. Viser 
lydmålingene, i motsetning til hva begge naboer antar, at varmepumpens maksimale lydnivåer er under grenseverdien 
(målt utenfor xxxxxxx vindu) Lp,AF max (dB) 35, vil det være tillatt å bruke varmepumpen. 

Vi mener at det er urimelig å stenge helt bruken av den aktuelle varmepumpa. Det avgjørende for helsemessig ulempe er 
forstyrrelse av søvn. Bruk av varmepumpa vil inntil videre tillates på dag-og kveldstid i perioden klokka 07 til klokka 
23 alle dager. I følge veiledende målinger og beregninger, utført av begge naboer, at det er sannsynligvis kun svært små 
overskridelser av kveldskravet i NS-8175 (maks 40dB). 

Vi oppfordrer i tillegg xxxxxxx til å vurdere en ytterligere støyisolering. Helselovgivningens formål er at støykilder skal 
tilstrebes lavest mulig støynivå. Fylkesmannen kan her ikke anbefale en konkret løsning. Men prinsipielt bør det vurderes 
om det er mulig å skjerme varmepumpa, bl.a. slik at den ikke blåser direkte mot nabo. Vi anbefaler kontakt med 
sakkyndige som kan vurdere om det er noen gevinst å hente ved nye tiltak for økt lydabsorbsjon i den aktuelle situasjonen. 

Fylkesmannens vedtak 
Klager (xxxxxxx) får kun delvis medhold i sin klage på vedtaket. Porsgrunn kommunes vedtak av 
12.04.12 stadfestes da med noen små endringer. Det nye vedtaket er: 

Inntil det foreligger godkjent dokumentasjon, som viser at bruk av varmepumpen ikke overstiger tillatte 
grenseverdier i støyregelverket, jfr. krav i NS-8175, kan ikke varmepumpen benyttes i nattperioden mellom 
klokka 23 og 07. 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jfr, forvaltningsloven § 28. 

Med hilsen 

Steinar Aase Roger Jensen 
Fylkeslege  seniorrådgiver 



Støydemper’n 1/2014 29

SENIORRÅDGIVER STEN BØRRE KOLSTAD, SPESIALPRODUKTER SØR:

PRAKTISKE LØSNINGER 
PÅ EKSISTERENDE 
STØYPROBLEMER

Hva kan gjøres? Seniorrådgiver Sten Børre Kolstad, Spe-
sialprodukter Sør, redegjorde på Støyforeningens konfe-
ranse i mars om en rekke praktiske grep for å minske 
støy. Kolstad og hans løsninger er flittig benyttet av den 
mest energiintensive – og mest støyende - industrien vi 
har i landet, nemlig olje industrien. Onshore såvel som 
offshore. Men samme metoder kan også brukes til støyen 
fra varmepumper, nabogårdens støyende ventilasjonsan-
legg på taket, og etterklangen i støyende kontorlandskap 
for – for å nevne noen typiske problemer.

På industriarbeidsplasser følger han vanligvis prin-
sippene i de anbefalte retningslinjene i norsk olje- og 
gassindustri. Det innebærer at man først prøver å finne 
muligheter for å fjerne eller eliminere støykilden. Om 
ikke det er mulig søker man å finne tekniske tiltak for 
å minske støybelastningen. Neste trinn etter dette er 
å søke organisatoriske tiltak som kan redusere støybe-
lastningen for dem som arbeider. Innføring av person-
lig verneutstyr for å beskytte mot støy er et tiltak som 
bør komme først etter at andre løsninger er forsøkt. 
Grunner er at hørselsvern bare beskytter ørene, mens 
det er godt dokumentert at støy påvirker hele kroppen, 
ikke bare hørselen. Hørselsvern demper dessuten krop-
pens naturlige beskyttelsesreaksjon mot støy – nemlig å 
trekke seg bort fra støykilden. 
 Forebygging og bekjempelse av støyrisiko bør derfor 
være prioritert. 

Situasjonen på stedet
Kolstad påpekte at han hadde sett flere eksempler på 
«støydempende» tiltak som mer var anrettet for syns 
skyld enn for virkelig å oppnå støyreduksjon av betyd-
ning. For lidenskapelige støybekjempere er det avgjø-
rende at tiltakene får merkbar og hørbar effekt. Støy-
skjermer og absorbenter må derfor dimensjoneres etter 

den faktiske støysituasjonen og hvilke mål man har for 
reduksjon. 
 Ved oppstart av et prosjekt foretas støymålinger, 
 frekvensanalyse, etterklangmålinger og vurdering av 
av bygningsløsning, materialer, topografi og omgi-
velser. For at støydempningen kan tilpasses de indivi-
duelle utfordringene knyttet til den enkelte støykilde. 

Brennende engasjert og opptatt av de beste løsningene for å 
dempe støy. Sten Børre Kolstad legger ut for en interessert for-
samling på Støyforeningens miljøenergikonferanse. 
Foto: Steven Gersh.

ved Ulf Winther

Noen støyproblemer må løses her og nå. For å rette på «feila fra i går» må man ofte ta i bruk 
praktiske løsninger omgående. Ikke alle kan vente på fremtidens standardkrav, nye offent-
lige retningslinjer som beslutningsstøtte, eller nye budsjetter for omfattende ombygninger. 
Løsninger må på plass fortest mulig – av miljøhensyn, arbeidslivets HMS-krav, hensynet til en 
mer effektiv og lønnsom arbeidsplass, eller fordi støyen er uutholdelig i lengden. 
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 Størrelse, tykkelse, utforming og vekt på absorbenter og 
reduksjonsmateriale må tilpasses den aktuelle støykil-
den. Selv om mange komponenter er grunnleggende i 
støydempingen, må det være full fleksibilitet i bruk av 
komponentene. 
 Maskiner og installasjoner som skal støydempes må 
dessuten vurderes i forhold til deres funksjon, krav til 
luftgjennomstrømming, vedlikeholdskrav etc. - I tillegg 
til at dempings- og absorpsjonsmaterialene må være 
fleksible, og av høy kvalitet, kjennetegnes gode støy-
dempingsprosjekter av at det er god kommunikasjon 
med brukerne. Da kommer brukerbehovet tydelig fram 
og man kan utføre en mest mulig skreddersydd, tilpasset 
løsning, understrekte Kolstad. 

I lengden vil støyen prege deg. Dette er  noe av det som skjer 
med kroppen din.

Støyende ventilasjonsanlegg på taket av leiegården tvers over 
gaten? Denne innbygningen kan redusere støyen med 21 dBA!

REFERANSER SOM MONNER
- Har du slått av pumpene? Var et bekymret spørsmål 
på en industriarbeidsplass. Støyen fra vanninjek-
sjonspumpene hadde vært en konstant plage fordi 
det spredte seg via ventilasjonsanlegget til spise-
rom og hvilerom. Nå kunne de ikke høres lenger 
og arbeidsleder var redd for at maskineriet hadde 
stoppet. Men så var det bare plassert en lydabsorbe-
rende støyvegg i mellom.

 Når det gjaldt støyproblematikken knyttet til ute-
delen av varmepumper, undret han seg over at ikke 
bransjen for lengst hadde kommet fram til gode, stan-
dardiserte høyeffektive dempningsløsninger for de mest 
brukte varmepumpene. Det burde være fullt mulig, var 
hans invitasjon! 

- Du – nå kan jeg høre tastetrykkene på min egen 
pc når jeg skriver. Kommentar fra et kontrollrom på 
Deepsea Trym etter at det var blitt lydisolert. Det lå 
plassert mellom pumperom og motorrom.  

- Melding fra reparatør: Takk for støydempings-
jobben i maskinrommet på Balder. Før kunne vi 
jobbe 2,5 t på skiftet før vi måtte hvile ørene, nå kan 
vi stå 12 timer.



Støydemper’n 1/2014 31

STØY FRA MILJØVENNLIGE 
VENTILASJONSANLEGG 
OG VARMEPUMPER
OM PRAKTISK HÅNDTERING AV PROBLEMET I DAG.

Støy er en kritisk faktor for trivsel og folkehelse, særlig i 
boligstrøk. En rask gjennomgang av de støy-plager som 
omtales i mediene viser at trafikkstøy er den aller viktig-
ste kilde til støyplager i boligområdene. Dernest følger 
anleggsvirksomhet, industri, fly-virksomhet og spesielle 
steder som skytebaner o.l. Støy i og fra nabolaget selv 
omfatter en lang rekke kilder fra bl.a. gressklipping, var-
mepumper, festing og mekking. Statistisk Sentralbyrå 
oppgir fra levekårs-undersøkelsen i 2012 at 10 % av 
befolkningen i store tettsteder er plaget av støy, mens 
tallet er bare halvparten i spredt bebyggelse. 
 De fleste tekniske hjelpemidler, også de miljøvenn-
lige, skaper støy. Varmepumpe med utvendig kompres-
sor og vifte, som i sin funksjon skal være miljøvennlig 
har en lite påaktet ulempe ved at de støyer. Det ligger 
en god beskrivelse fra 2007 på hjemmesiden til Norsk 
forening mot støy om støy fra varmepumper, inklusiv 
en beregningsmodell for å finne ut om man ligger under 
grensen på 35 dBA utenfor naboens soveromsvindu. 
 Støy fra varmepumper kan være tema for diskusjoner 
naboer imellom. Tar man en prat med naboen i forkant 
klarer man ofte å finne en akseptabel løsning. Det er 
gjerne et spørsmål om godt naboskap, hensynsfullhet og 
toleranse, i tillegg til de mer tekniske forhold om mon-
tering og skjerming, foruten estetikk. I noen få tilfeller 
bringes velforeningen inn som megler, men foreløpig er 
dette ganske sjeldent når det gjelder varmepumper. (I 
enkelte borettslag er det imidlertid strengere, og boretts-
lagene har beslutningsrett noe en frivillig velforening 
ikke har). Valg av varmepumpe og plassering av varme-
pumpens utedel er de viktigste faktorene å vurdere for et 
slikt anlegg. Skjerming og støydemping kan også hjelpe. 

Her som på mange andre områder er det imidlertid vik-
tig å snakke med naboen før man setter i gang. Klager 
etterpå er mye vanskeligere å håndtere. 
 Støy er fysisk og målbar, virkningene på mottaker er 
det sjelden. Det er lett å bagatellisere støy: «Man ven-
ner seg til alt» eller «Du er for følsom» er eksempler på 
utsagn som forsøker å prate ned støy, og den som kla-
ger. Imidlertid, støygrensene er satt slik at hele 20 % av 
dem som mottar støy kan føle seg plaget, selv innenfor 
støygrensen. Det er derfor måten støyplager og støykla-
ger håndteres på som er av betydning for bevaring av et 
godt naboskap. Det er viktig at velforeningene dyktig-
gjør seg om støy, bl.a. fra varmepumper, slik at de kan gi 
gode råd når de blir spurt om det.
 En oppsiktsvekkende avgjørelse ble nylig tatt av fyl-
kesmannen i Telemark: Fylkesmannen tolket opplys-
ningsplikten i folkehelseloven dithen at en huseier som 
hadde montert et varmepumpeanlegg hadde bevisbyr-
den om å vise at støykravene var oppfylt. Det er altså 
ikke den som klager som skal bevise at anlegget støyer, 
men eier av anlegget skal vise at det ikke støyer.
 Leverandører av varmepumpeanlegg bør være eksper-
ter på støy, og bør gi kundene god informasjon om 
støyforhold, hensiktsmessig montering og skjerming. 
Leverandøren bør være rådgiver og kunne beregne støy-
forhold hos både kunde og nabo. Her er det rom for 
forbedringer av praksis.
 Det er et betydelig informasjonsbehov om støy fra 
varmepumper. Vi ønsker velkommen alle tiltak fra 
Norsk forening mot støy, om å få laget en ny veileder 
om støy fra varmepumper.
 Ventilasjonsanlegg er en helt annen type støykilde. 
Det vanligste problemet ved slike anlegg er støy fra 
industri og næringsbygg som treffer boområdene fra en 
viss avstand. Dette er ofte lavfrekvent støy som det er 
vanskelig å måle, og der til og med kilden kan være usik-
ker. Helse-påvirkningen fra lavfrekvent støy er påvist, 
men neppe forsket nok på, og dagens grenseverdier for 
støy tar ikke tilstrekkelig hensyn til lavfrekvent støy. I 
Bærum har en lokal velforeningen på Rykkinn bedt 
kommunen om å få kartlagt opphav, virkning og mulige 
avbøtende tiltak mot lavfrekvent støy i et utsatt boligfelt. 
Det skal bli interessant å høre hva Bærum kommune sva-
rer. I andre områder er det også klaget på ventilasjons-
støy, men uten at det er kommet til noe resultat. Slik 
støy er væravhengig og varierer med tid på døgnet, slik at 
målinger blir vanskeliggjort. Plagene er der fortsatt.

Eivind Bødtker 2014-03-12
Administrasjonsleder i Vellenes Fellesorganisasjon
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FORTETTING AV  
NORSKE BYER:  
MÅ HISTORIEN GJENTA SEG? 

Vil vi at våre byer blir som New York City? The Associ-
ated Press rapporterte 18. januar om at støy er den vik-
tigste årsaken til forringelse av livskvalitet i New York 
City; i følge mottatte klager fra beboerne har det vært 
en 30% økning i støyklager over de siste to årene. Dette 
til tross for kommunens meget strenge støyvedtekter og 
politioppfølging. 

Det er ikke til å undres over at New York kalles for ’byen 
som aldri sover’. For hvem kan sove når det er så mye støy?

Det er rimelig å anta at norske byer aldri kommer til å 
oppnå New York Citys befolkningstall og -tetthet, men 
planer for fortetting i byene og knutepunktsutvikling er 
veldig populære, og da er spørsmålet om det gjøres nok 
for å sikre livskvaliteten til dem som bor tett i tett. Det 
er godt dokumentert at støy utgjør en reell trussel for 
folkehelsen, og at de som er utsatt for støy, opplever en 
forringelse av livskvaliteten, og at støy også kan forkorte 
livet med flere år. Vår fysiske og mentale helse står på 
spill, og det er nå det må avgjøres om det skal utvikles 
kvalitetsbomiljøer i våre byer.

Fortetting av bystrøk og etablering av urbane miljøer vil 
alltid ha økologiske, sosio-antropologiske og tekniske 
konsekvenser for en kultur og et samfunn. Videre vil 
det ha en direkte konsekvens for vår felles infrastruktur- 
og servicebehovet. Norsk forening mot støy ser at det 
er mange fordeler med fortetting av byene; blant annet 
kan det bidra til en mer effektiv transport av mennes-
ker og varer, mer økonomisk infrastrukturinvestering og 
lettere tilrettelegging av både det offentlige og private 

ved Steven Gersh

servicetilbudet. Fortettingen gir mulighet for å stoppe 
den uhemmete spredningen av forstedene rundt byene, 
gi plass til grønne, stille soner og viltkorridorer, og kan 
gi grunnlag for spennende kulturelle og fysiske miljøer. 
Det er også stor politisk vilje for å framme fortettingen 
på grunn av effektiviseringen, men også fordi Statens 
fordelingsnøkkel for kommunale midler primært er 
basert på antall beboere. 

Erfaringen med utstrakt fortetting og urbanisering er 
ikke omfattende her til lands. Samtidig er det ikke van-
skelig å forstå at fortetting med mange nye boligpro-
sjekter og tusenvis av nye beboere vil være en utfordring 
for lokalsamfunnet, og at konflikter mellom forskjellige 
personer, grupper og funksjoner kommer til å oppstå. 
Urban utvikling innebærer en økt helserisiko på grunn 
av en høyere konsentrasjon av forurensning, spesielt 
luft- og støyforurensning. De største støykildene i byene 
er utvilsomt samferdsel, transport og nabostøy (oftest 
ventilasjonsanlegg, kjæledyr og musikkanlegg), og alle 
bidrar definitivt til dårligere livskvalitet for beboerne. 
Med utgangspunkt i New York City der støy er blitt en 
stor plage, og med kunnskapen om at ca. 1,5 millioner 
nordmenn allerede utsettes for helseskadelig støy (stort 
flertall av disse i byene), har norske byer en unik mulig-
het for å ikke gjøre de samme feilene som vi ser i så 
mange andre tett befolkede byer over hele kloden. 

Det er viktig for våre politikere og for beboerne å for-
stå at kvalitet i fortetting og etablering av gode urbane 
miljøer koster mer; det oppnås ikke med dagens krav, 
implementerings- og investeringsnivå. Dette kan lett 



Støydemper’n 1/2014 33

bevises blant annet ved at antall nordmenn som er 
utsatt for helseskadelig støy har økt betydelig til tross 
for lovverket, nasjonale mål og mange politiske løfter. 
Infrastrukturinvesteringen som baserer seg på en fram-
skrivning av folketallet bør være på plass før behovet 
oppstår, selv om man løper en risiko for ledig kapasitet 
i en periode. For det er utvilsomt dyrere over lang sikt å 
la det være, sammenlign for eksempel planleggingen og 
utbyggingsrekkefølgen på Amager utenfor København 
og Fornebu utenfor Oslo. 

Når både investeringen i og driften av servicetilbudet 
og infrastrukturen skal møte et høyere kvalitetskrav, må 
en del av effektiviserings- og fortettingsgevinsten bru-
kes for å oppnå en kvalitet som sikrer vår helse i årene 
framover. Det å bygge tett skaper en større fortjeneste 
for utbyggeren, og det må da kreves høyere kvalitet i 
bygg og utearealer, og at utbyggerne må bidra økono-
misk til et infrastrukturfond (Ensjø-området i Oslo er 
et eksempel). En prinsipp som også kan legges til grunn 
for anskaffelse av finansiering er prinisppet om at ’for-
urenseren skal betale’, for eksempel høyere skatter og 
avgifter for dem som bor i enebolig; dette utbyggings-
mønstret forårsaker økt forurensning og økte utgifter til 
infrastruktur pr. person. Dessuten må Staten, hvis de 
godkjenner de regionale og de kommunale fortettings-
planene, bidra med finansiering og gjennomføring av 
påkrevde statlige infrastrukturstiltak.

Kvalitetsbomiljøer kan aldri oppnås uten at vi har det 
rimelig stille hjemme, spesielt om natta,  og uten at vi 
opplever et godt lydmiljø utendørs. Men hva er ’et godt 
lydmiljø’? Et lydmiljø er en helhetlig tilnærming til alle 
lydene som skapes i et miljø, og som inngår i både den 
akustisk-faglige og den sosialvitenskapelige i planleggin-
gen. Det er en strategi som brukes for å se på funksjo-
nene og behovene innenfor et begrenset område, for så 
å tilpasse lydmiljøet til kriteriene. 

Et godt lydmiljø i urbane strøk vil alltid ha både posi-
tive og negative trekk fordi menneskelige aktiviteter avgir 
lyd. Vi vil ikke klare å kv itte oss de viktigste støykil-
dene i nær framtid, men det vi oppfatter som støy fra 
disse kildene kan endres og reduseres betydelig. Det er 
mange lydkilder og noen oppfattes som støy, og andre 
som spennende, og disse har alle forskjellige frekvenser 
og amplituder som til en viss grad kan styres eller regu-
leres uavhengig av hverandre. Målet med planleggingen 
av et lydmiljø er å framme de positive lydopplevelser og 

redusere eller endre de negative. Videre er det å ta hensyn 
til de forskjellige frekvenser i lydmiljøet og hvordan disse 
virker over avstand, og i terrenget. Det gjelder både den 
naturlige topografien og de menneskeskapte bymurene. 
Spesielt må lydmiljøet vurderes for det offentlige rom.

Det er fire problemer med dagens lovverk og forvaltning 
som hindrer oppnåelse av et godt lydmiljø i byene:
•	 Lovverket	og	retningslinjene	setter	et	maksimalt	til-

latt dB-nivå både inne og ute. Resultatet av dette er at 
utbyggerne ser det som en rett til å bygge i støysoner 
helt opp til den tillate grensen, og at de investere kun 
nok til å møte disse kravene i henhold til kvalitet. 
Manglende fleksibilitet og politisk modighet lokalt 
blir en utfordring når det styres ut fra det som opp-
fattes som berettigede grenser.

•	 Altfor	mye	 planlegging	 og	 utbygging	 i	 byene	 gjen-
nomføres på eiendomsbesitterens og utbyggerens 
betingelser. Kriterier og krav til områdeutvikling 
på regional- og kommuneplannivå blir ofte borte i 
behandlingen av enkelte prosjekter og regulerings-
planforslag. Dette hindrer en helhetlig planlegging 
med hensyn til våre funksjonskrav: bolig, arbeids-
plass, transport, service, fritid og kultur. Det hindrer 
også muligheten til å vurdere samfunnsutviklingen 
over tid og for å oppnå en demokratisk medvirkning.

•	 Til	tross	for	mange	kapable	byråkrater	i	kommunene	
er det fortsatt mangel på fagkompetanse innen støy 
og lydmiljø. Enten er det planleggere som ikke har 
innsikt i akustikk og helsekonsekvensene av støy, eller 
så kan det være miljørettet helsevernere som mangler 
kunnskap om planlegging. Det må legges til rette for 
fullverdig deltakelse fra kommunens helseforvaltning 
i planleggingen og en fullstendig vurdering av støy 
som konsekvens i planen.

•	 Det	finnes	i	dag	ingen	veileder	eller	retningslinjer	for	
hva som kreves for å oppnå et kvalitetsbomiljø. Uten 
en helhetlig vurdering og konkretisering av kriteriene 
for den tette utviklingen av byene, vil den stykkvise 
utviklingen fortsette å basere seg på utbyggerens for-
tjenestesmargin, og ikke på våre framtidige behov.

Disse hindringene kan overkommes, hvis problemstil-
lingene anerkjennes. Norge har i dag et rimelig godt 
lovverk og stor grad av sentral regulering for hvordan 
planlegging og utvikling skal gjennomføres, men dess-
verre har ikke lokalt selvstyre oppnådd kvalitetsgjen-
nomføring og -implementering i mange tilfeller. Det er 
vel flere årsaker til dette: Ulik kompetanse hos kommu-
nene, politiske forhold, vanskelig regionalt samarbeid, 
ufullstendig eller uforståelig informasjon og manglende 
medvirkning fra de konsekvensutsatte aktørene. Hvis vi 
skal utvikle levelige og bærekraftige urbane strøk, er det 
avgjørende at alle samfunnsaktører deltar i planarbeidet, 
og at forvaltningen og den politiske ledelsen gjør en god 
jobb for å representere de framtidige beboerne.

Hvordan skal norske byer unngå unødvendig støy og 
skape kvalitetsbomiljøer? Her er noen kortfattede kon-
klusjoner:
•	 Vi	må	alle	huske	at	utbygging	i	dag	legger	rammer	for	

våre barnebarns samfunn; det er behov for langsiktige 
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vurderinger og investeringer. Konklusjoner, kriteria 
og rekkefølgekrav for å oppnå kvalitetsbomiljøer og 
et godt lydmiljø må inkorporeres i kart, bestemmelser 
og budsjettarbeidet. Dette kan innebære alt fra opp-
retting av stille soner til skjermingstiltak og strengere 
krav til boligenes lydisolering (bedre enn lydklasse C, 
hvor 10 - 20% av beboerne er beregnet til å bli plaget 
av støy). 

•	 Krav	må	stilles	til	koordinert	finansiering,	utbygging	
og tilrettelegging av infrastruktur før fortetting til-
lates, og det må øremerkes midler til økte driftskost-
nader hvor det er nødvendig. 

•	 Helhetlig	vurdering	av	og	krav	til	lydmiljøet	må	inn-
arbeides i regionale-, kommune- og område planene 
og legge juridisk bindende rammer og krav for utvik-
lingen (og budsjettene) framover. Det er viktig at det 
benyttes helsekonsulenter og akustiske konsulenter 
i planleggingen, spesielt på regional- og kommune-
plannivå. Det kan identifiseres og konkretiseres for-
skjellige lydsoner, f.eks. stille, bykjerne, industri og 
samferdsel. Lydmiljø må konkretiseres som en del 
av bymiljøkravene og må planlegges og koordineres 
videre med andre deler av planene, f.eks. samferd-
selsplaner, utbyggingsgrenser, utformingens høyder 
og fasader, og plassering av institusjoner som skaper 
støy og andre som krever stillhet. Oppnåelse blir også 
avhengig av økt kompetanse, kapasitet og samarbeid 
i forvaltningen.

•	 I	byene	hvor	det	har	vært	utarbeidet	handlingsplaner	
mot støy, må målet for planleggingen være å redu-
sere helseskadelig støy hvor det eksisterer og beholde 
et godt lydmiljø der det finnes i dag. Det må kre-
ves oppfølging, implementering av avbøtende tiltak, 
og ikke minst må det kreves resultater. Vår helse er 
avhengig av mulighet til å oppsøke (relativt) stille og 
naturlige områder.

•	 Planleggingen	på	 alle	nivåer	må	 tilrettelegges	bedre	
for deltakelse og medvirkning fra alle involverte aktø-
rene som del av den demokratiske og lovpålagte med-
virkningsprosessen. Informasjonen om prosessene 
og planene må være åpen og tilgjengelig, og sikre at 
informasjonen er forståelig for alle aktørene.

•	 Noen	praktiske	forslag	som	kan	bidra	(betydelig)	til	
et godt lydmiljø i urbane områder:
– Krav til legging av tynndekke (støysvak) asfalt.
– Krav til støydempende fasadematerialer.
– Bruk terrenget og arkitekturen som elementer i et 

godt lydmiljø.
– Etablering av ’grønne soner’ eller ’null-utslipps-

soner’ med krav om at det kun blir elkjøretøy i 
bruk for både private og servicetjenester. Elek-
triske service- og varetransportskjøretøy må få økt 
subsidiering, og strømnettet må også forbedres. 

– Etablere incentiver for ønsket atferd, f.eks. skat-
telette for å bo innen én mils radius fra jobben, for 
å ikke ha bil, for å være med i en bilkollektiv osv.

– Krav til at ingen tekniske installasjoner skal være 
til sjenanse for naboene.

– Etablering av kommunale støypatruljer med 
kunnskap, utstyr og myndighet til å løse støykon-
flikter i kommunen.

Det finnes et element til som samfunnet må jobbe med 
hvis vi skal unngå de verste konsekvensene fra utvik-
ling med høy tetthet, og det er vår felles oppdragelse om 
hvordan vi skal oppføre oss for å bidra til et kvalitets-
bomiljø og et godt lydmiljø. 
•	 Skolene	kan	bidra	ved	å	forklare	og	undervise	barna	

om lyd og støy, om samfunnsutvikling og planleg-
gingsprosesser (det er jo de som må leve med våre 
beslutninger lenge etter at vi er borte), og særlig hvor-
dan vi skal vise hensyn i et urbant miljø. Prinsipper 
som frihet under ansvar, tålmodighet og respekt for 
hverandre kan gi oss et byliv hvor alle kan trives.

•	 Velforeningene	og	borettslagene	kan	bidra	med	strenge	
og klare regler og kan komme med veiledning og infor-
masjon om grasrotsmedvirkning og konfliktløsning. 

•	 Den	 kommunale	 forvaltningen	 kan	 angi	 klare	
ansvarslinjer og oppfølgingsplikt for støy, og lære 
beboerne viktigheten av å delta i planprosessene og 
legge til rette for ekte medvirkning. 

•	 Den	statlige	forvaltningen	kan	sikre	kompetanse	og	
kapasitet hos kommunene og utarbeide veiledere 
for utbygging av kvalitetsbomiljøer og de vanligste 
konfliktstemaene. De kan også gi mulighet til å gjen-
nomføre nye løsninger, vurdere resultater og fordele 
informasjon slik at en god løsning kan tjene som 
best-praksis for andre kommuner. 

•	 Stortingspolitikerne	må	oppdras	til	å	forstå	at	byene	
kommer til å ha behov for økt investering og et bety-
delig bedre regionalt samarbeid hvis vi skal ha et 
bærekraftig samfunn!

Norges forhold til bykultur, byutvikling og lydmiljø har 
kommet litt lenger enn da ’tigerstaden’ var et skjellsord, 
men det er langt igjen før vi lever i kardemommebyer. 
Hvis det ikke planlegges, utvikles, investeres og oppdras 
med fokus på et kvalitetsbomiljø i byene, er ’worst case 
scenario” at Norge får ulevelige bomiljøer med de til-
hørende samfunnskostnadene, både de sosiale og helse-
messige. Det må legges til rette for bindende, helhetlige 
planprosesser med demokratiske medvirkningsmulighe-
ter. Dessverre er det sjeldent makt overgis frivillig; plan-
legging av vår fysiske framtid er jo makt, og det åpner 
for store interesse konflikter. Jeg er dessverre redd for at 
folket ikke engasjerer seg for å kreve gjennomsiktighet, 
medvirkning og livskvalitet før det er for sent. Georg 
Hegel sa at ’det eneste vi lærer av historien er at vi lærer ikke 
lærer noe av historien’, men jeg håper at det ikke stemmer 
for utviklingen av norske byer. Norge har en unik mulig-
het til å få fram det som er best med bylivet og unngå de 
feilene som har blitt gjort så mange ganger før i historien; 
jeg håper vi benytter oss av muligheten.
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HVORDAN IVARETAS 
MEDVIRKNING –  
OG VIRKER DET?

Medvirkning i kommunal planlegging og 
beslutningsprosesser
Gro Sandskjær Hanssen har forsket på sammenhengen 
mellom lovpålagt rett til medvirkning og faktiske med-
virkningsmuligheter i utviklingen av lokalmiljøer. Sen-
trale spørsmålsstillinger er: 
•	 Hvordan	tilrettelegges	det	for	medvirkning	fra	

 lokalsamfunnet i kommunal saksplanlegging? 
•	 Hvilke	lovkrav	stilles	til	medvirkning	i	lokal

samfunnet? 
•	 Ivaretas	medvirkningsretten	på	en	god	nok	måte?
•	 Hva	er	begrunnelsen	for	medvirkningsretten?
•	 Hvordan	ivaretas	medvirkning	i	kommunal	

 planlegging – og virker medvirkning?
•	 Hvordan	skape	arenaer	for	medvirkning	med	

 virkning?

Utgangspunktet er blant annet studier om innbygger-
medvirkning i kommunale planleggings og beslutnings-
prosesser, gjennomført for KS og for Norges forsknings-
råd1. Her går det frem hvordan norske kommuner 
trekker innbyggere med i politiske beslutningsproses-
ser mellom kommunevalg, og hvilke erfaringer de har 
med ulike ordninger. Betydningen av ulike ordninger 

ved Gro Sandkjær Hanssen, forsker Norsk institutt for by- og regionforskning

for innbyggernes deltakelse, beslutningsprosessene og 
resultatet av beslutningene diskuteres også, samt hvilke 
ordninger som egner seg når og for hvem.

Prinsippet om medvirkning i planlegging ble styrket i 
den nye Plan- og bygningsloven (2008). Enhver for-
slagsstiller er ansvarlig, også private forslagstillere. Like-
vel, det er kommunen som har det overordnede ansvaret 
for å tilrettelegge og påse at medvirkningsprinsippet iva-
retas, at innspill fra beboere innarbeides og vurderinger 
synliggjøres i plandokumentet.

Medvirkning, eller deltakelse fra innbyggerne i beslut-
ningsprosessen, er knesatt i fire ulike lover, hvor den 
viktigste er Plan- og bygningsloven (2008). I tillegg gir 
Kommuneloven § 39a mulighet til innbyggerinitiativ, 
og Eldrerådsloven (1991) og lov om råd eller annen 
representasjonsordning for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (2005) sikrer representasjonsordninger 
for enkelte grupper. 

Medvirkning kan skje på ulike måter: Informasjon, 
konsultasjon – såkalte høringer, dialog, være med å sette 
dagssorden eller medstyring. Dette kan illustreres ved 
Arnsteins (1969) deltakelsestrapp.

De forskjellige medvirkningstrinnene innebærer ulik 
grad av arbeid, ressurser, kostnader for kommunene og 
private forslagsstillere. Ofte vil medvirkning innskrenke 
seg til de to første trappetrinnene i Arnsteins Deltagel-
sestrapp fra 1969; informasjon og konsultasjon. 
 Dagens lovkrav gir lovpålagte føringer og anbefalin-
ger til medvirkningsgrad.

1 Se for eksempel rapporten «Medvirkning med virkning» (2013) 
av  Jan Erling Klausen, Sveinung Arnesen, Dag Arne Christensen, 
Bjarte Folkestad, Gro Sandkjær Hanssen, Marte Winsvold, Jacob 
Aars, NIBR 2013, og «Medvirkning i planlegging» (2008) av 
Falleth, Hanssen og Saglie, NIBR-rapport.
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Ut fra deltakelsestrappen synliggjøres at heller ikke lov-
verket er svært ambisiøst hva gjelder å pålegge forslags-
tillere, private eller offentlige, medvirkningskrav utover 
medvirkernes mottagerfunksjonen (motta informa-
sjon). Et unntak er adgangen til å påklage et vedtak, 
eller innbyggerinitiativ. En annen sak er at det er en stor 
grad av uvitenhet knyttet til innbyggerrettigheter og at 
det påhviler kommunen et ansvar for å informere om 
rettigheter til å medvirke. 

Hvorfor er medvirkning viktig i 
reguleringssaker?
Det er ulike årsaker til at medvirkning er viktig. Demo-
kratiet styrkes og vitaliseres gjennom aktive borgere som 
ønsker og vil være med å forme sitt miljø. I tillegg får 
man mer informerte politiske beslutninger. Istedenfor å 
få et forslag tredd ned over hodet, kan innbyggere sikre 
en mer legitim utvikling når den er fundert i medvirk-
ning fra dem som skal ferdes i dette daglig. Fordi byen 
er til for alle, skal og må alle gruppers interesser høres.

Medvirkning sikrer størrer grad av tillit mellom de som 
er valgt til å styre og de soom har sagt seg villige tilå 
bli styrt. Resultatet blir bedre, effektivteten øker, det 
offentliges sytemkapasitet styrkes, og ikke minst styrkes 
engasjementet, tilliten og fellesskapet fordi den enkelte 
gjennom medvirkning får et større eierskap til utviklin-
gen i et mer rettferdig samfunn.

Hvordan er medvirkning i planlegging i 
praksis? 
Funn fra studiene viser at det er vanskelig å skape enga-
sjement i kommunens overordnede planprosesser. Tema-
ene blir for store og for lite konkrete. Folkemøter er en 
vanlig modell, som kan fungere godt, men mange synes 
det er vanskelig å ta ordet i en forsamling. Dermed blir 
det de mest taleføre og talevante som kommer til orde 
og preger medvirkningen, og bredden av innbyggerne 
fanges ikke opp. En annen sak er mangel på «spor-saker» 
og «spor –rutiner»i kommunene, altså at kommunene 

klarer å informere tydelig om når ulike planprosesser 
er i gang og når medvirkningsmulighetene (i form av 
høring, folkemøter etc) kan forventes å komme. Der-
med er det vanskelig for sivilsamfunnsaktører å vite 
når de skal sette inn kreftene og mobilisere for å få sin 
stemme hørt. 

Noen kommuner klarer imidlertid å skape engasjement 
og få til medvirkning i overordnede planer. Suksessfak-
torene som er identifisert i studien er å bruke bredspek-
tret meny av medvirkningsmetoder–både spissede tiltak 
og brede arenaer som folkemøter. I tillegg er det ofte 
lettere å få folk til å medvirke om man møter dem der 
de er – på kjøpesentre, skoler etc. Andre faktorer som 
spiller inn er om kommunene klarer å konkretisere 
hva som står på spill i planprosesser, og være tydelig på 
konsekvensene. Da er det lettere å mobilisere folk til å 
komme. 

En annen suksessfaktor er å ha en ansatt i kommunene 
som har som oppgave å tenke hvordan de kan få til 
medvirkning i alt kommunen gjør. Slike demokratiko-
ordinatorer er vanlig i svenske kommuner, men finnes 
i liten grad i Norge, med unntak av Fredrikstad. Ellers 
bidrar det også positivt at kommunen etablerer en felles 
arena i sivilsamfunnet (lokalsamfunnsutvalg) og opp-
retter faste råd som ungdomsråd/ barn- og unges kom-
munestyre etc. Men i bunn og grunn er den viktigste 
suksessfaktor at kommunen ser på medvirkning som 
ressurs, ikke plikt.

Når det gjelder reguleringsplanlegging så finner studiene 
at det er lite medvirkning utover lovens minstekrav, som 
er annonsering av at planarbeidet for et konkret område 
starter opp, og høring/offentlig ettersyn av planutkastet 
når det er ferdig utformet. I Norge har man i stor grad 
en utbyggerstyrt by- og stedsutvikling, ved at private 
utbyggere har lov å sende inn private (innsendte) planer, 
som så behandles av kommunen. Rundt 90% av regu-
leringsplanene i dag er slike innsendte planer. Private 
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forslagstillere (utbyggere) er dermed blitt en svært viktig 
aktør som premissgivere, planutformer og ansvarlig for 
medvirkning i tidlig planformulering. I studiene har vi 
spurt plansjefene om de opplever at utbyggerne tar dette 
ansvaret for tidlig medvirkning, og legger til rette for 
medvirkning utover lovens minstekrav (i tidlig fase er 
det kun annonsering av oppstart som er påkrevd). Figu-
ren under viser hva planansvarlige i kommunene svarer. 

på  tidlig medvirkning. Kunngjøring av oppstart er ofte 
ikke tilstrekkelig invitasjon, og ikke alle fanger opp at 
det er nå man må begynne å mobilisere. Fasen mellom 
kunngjøring og offentlig ettersyn/høring oppleves som 
hermetisk lukket – og det er her premissene legges. Alle, 
både politikere, utbyggere, planleggere og innbyggere, 
er enige om at høring kommer for sent – premissene er 
lagt. Lokale organisasjoner opplever det som vanskelig 

å påvirke resultat.vDermed blir ikke viktig lokalkunn-
skap kanalisert inn i byplanlegging på et stadium hvor 
denne kunnskapen kan være med å legge premisser for 
hva som er god utvikling.

Hvordan kan man så få til medvirkning med virkning 
i reguleringsplanlegging? En viktig ting kommunen 
kan gjøre er å stille krav til private forslagsstillere om 
at de skal legge til rette for tidlig medvirkning utover 
minstekravet – som for eksempel åpne nabomøter, dia-
logmøter etc. I tillegg er det viktig å synliggjøre hvilke 
planprosesser som er i gang, slik at innbyggerne vet at 
det skjer en planprosess i deres nærområde – som de 
bør engasjere seg i. I tillegg er det viktig at kommunen 
har et mottaksapparat for medvirkningsinitiativ fra inn-
byggerne – som lokale folkeaksjoner, underskriftskam-
panjer etc. Å avvise slike mobiliseringer svekker tilliten 
til planprosesser og til lokaldemokratiet i stort. Også er 
det også her viktig at både utbyggere og kommune ser 
potensialet i innbyggernes engasjement og kunnskap – 
og ser på dette som en ressurs.

Figur: Ved privat innsending av planer, pleier forslagstiller å legge til rette for medvirkning utover lovens 
minstekrav? (plansjef/-ansvarlig 2013)

Kommunene har i følge Plan- og bygningsloven (2008) 
et ansvar for å påse at private utbyggere legger til rette 
for medvirkning. Vi spurte dem derfor om de har eta-
blert rutiner for dette, og to av tre kommuner oppgir at 
de har etablert rutiner, blant annet:
•	 Medvirkning	fast	punkt	på	oppstartsmøte	(sikre	lov-

krav, - noen krever også mer)
•	 Krav	om	tidlig	dialogmøte	med	berørte	parter
•	 Krav	om	informasjons/folkemøter
•	 Krav	om	å	åpne	for	innspill	på	nett,	facebook
•	 Utsilling	av	tidlige	prosjektideer	i	kommunens	regi
•	 Forum	mellom	utbygger,	politikere	og	planleggere

Opplever så innbyggere og sivilsamfunn at de har 
muligheter for å medvirke? Generelt viser befolknings-
undersøkelser foretatt av KS at folk er fornøyd med 
kommunen og har tillit til lokalpolitikere, men de er 
ikke fornøyd med muligheten til å påvirke mellom valg. 
I tillegg er det et generelt inntrykk fra flere studier at 
reguleringsplaner oppleves som lukkede og ugjen-
nomtrengelige prosesser, og at det er en klar mangel 
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DEL 3: LYDMILJØ

Foto: Utsikt fra Totenbygdene mot Totenåsfjellene
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KRINSILEN ÅSENS VENNER OG 
TRUSSELEN OM 70 VINDTURBINER 
PÅ TOTENÅSEN: 
... OGSÅ VI, NÅR DET BLIR KREVET FOR DETS FRED SLÅR LEIR!

Forord om norsk energipolitikk  
og trylleformlene «bærekraftig og  
«ny fornybar» 
Advarslene fra naturen i form av alarmerende, natur-
vitenskapelige målinger av temperaturforhold og klima-
gasser, men også i form av meldinger om ualminnelig 
smelting av breis, uvær, flom og andre naturkatastro-
fer kommer stadig tettere i våre dager. Den store FN-
konferansen i Rio i 1992 brakte inn et nytt innslag i 
retorikken om klimakrise og norsk energiproduksjon i 
vårt målstyrte, politiske system. Trylleformelen var «ny, 
fornybar», det vil si produksjon av energi fra fornybare 
kilder i nye anlegg - et skjellsettende bidrag til tanke-
spinnet om «bærekraftig» energiproduksjon: ... alterna-
tive sources of energy to replace the use of fossil fuels 
which are linked to global climate change (sitat fra Rio 
92-dokumentet gjengitt i http://en.wikipedia.org/wiki/
Earth_Summit). 

Godt hjulpet av gesjeftige informasjonsrådgivere har det 
etter hvert lykkes aktive energilobbyister med referanse 
til FNs Earth summit i Rio å få til en tverrpolitisk eng-
het om at Norge på forbildelig måte skulle bidra til å 
redde verden ut av klimakrisen med reduksjon av kli-
magassutslipp etter «ny, fornybar»-formelen. Nasjonale 
og internasjonale kapitalinteresser innen vindkraftpro-
duksjon har utnyttet en situasjon, der Norge har hav-
net i bakleksa i forhold til FN-prosessene, men også i 
forhold til EUs krav om ny produksjon av energi etter 
«fornybar-direktivet». 

Den rødgrønne regjeringen Stoltenberg satset i sin tid 
våre skattepenger på subsidier av størrelsesorden en halv 
milliard kroner til enkelte utbyggere av «vindparker» (!) 
før samarbeidet med Sverige om «grønne sertifikater»/
elsertifikater i form av påslag på kilowattimeprisen kom 
i stand 1. januar 2012. Denne ordningen som etter 
avtalens forutsetninger er teknologinøytral, har vist seg 

i beskjeden grad gi positive, praktiske resultater. Våre 
politikere har også lukket øynene for FN-programmets 
målsetning om hensyn til «miljø og fremtidige gene-
rasjoner» ved å åpne for en teknologi som med sine 
veganlegg og installasjoner gjør naturlandskap om til 
anleggsområder. Dertil kommer de svære, økologiske 
fotavtrykkene som utvinning av råstoff, foredling av 
materialer, ferdigstilling, transport og montering av 
vindturbiner fører med seg. 

Som om ikke disse konsekvensen er alvorlige nok, har 
det vist seg at teknologien er sårbar og at anleggene i 
innlandet er ineffektive og bare sjelden leverer så mye 
strøm som de forespeilte +/- 4 måneder av året. Til alt 
overmål var det allerede i 2010, da vindkraftanlegget på 
Totenåsen ble meldt til konsesjonsmyndigheten NVE, 
utsikter til at selv de tungt subsidierte anleggene i frem-
tiden bare kunne oppnå den annonserte lønnsomheten 

Norsk forening mot støy satte med konferansen «Må miljøvennlig energi støye» fortjeneste-
fullt søkelyset på bygging av vindkraftanlegg i innlandet. Her er en kortfattet beretning om 
Åsens Venner som i nært samarbeid med grunneierne, hamlet opp mot 2 milliarder-prosjektet 
som truet åskammene på vestsiden av Mjøsa. 

ved Nils Faarlund 

Nils Faarlund fra konferansen 12. mars i år
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med tilstrekkelig ledningskapasitet til eksport. NVEs 
statistikker for årene frem til 2014 viser at det var hold i 
disse formodningene.

Vindkraftverk på Totenåsen:  
Dætta har vi itte bedt om.  
Dætta vil vi itte ha!
I august 2010 kunne totninger lese i avisen at firmaet 
Havgul Clean Energy AS hadde til hensikt å utvikle 
prosjektet «Skreifjella vindpark». Prosjektutviklerne 
uttalte til «Oppland Arbeiderblad» at planen gikk ut på 
å legge beslag på 14 km2 av skogstraktene øst for Skjepp-
sjøen på Totenåsen til installering av 70 vindturbiner 
med navhøyde 100 m og vingefang 112 m. Politikere 
og grunneiere ble fristet med at nærmere 2 milliarder 
kroner skulle investeres for å ruste ut Åsen vår som hever 
seg 6 - 700 meter over det langstrakte vannspeilet på 
vestsiden av Mjøsa med det største vindkraftverket i 
Norge til da. 

En våken gjeng Ås-venner satte straks i gang en saum-
faring av planene om 2 milliarder-prosjektet i synsranda 
på åsene på vestsiden av Mjøsa. Det dreiet seg ikke om 
den første «vindparken» i Norge, men om ett av de 
første vindkraftanleggene i norsk innland og frem til 
2010: Det største. Tilfellet ville at det fantes noen ven-
ner av fri natur som kloke av tidligere konflikter om 
inngrep i fjellheim, skjønte at det hastet med å komme 
til bunns i hva et vindturbinanlegg førte med seg og hva 
det var godt for. En garvet Ap-politiker (Ingjald Ørbeck 
Sørheim som dessverre døde bare et par uker etter at 
prosessen var i gang, men som likevel rakk å lage en 
omfattende tiltaksliste), en engasjert kultursjef (som var 
vel så fortrolig med Åsens kulturhistorie som med kul-
turen i flatbygda), en vegleder i friluftsliv (som hadde 
vandret over alle haugene på Åsen til fots og på ski i 
en menneskealder og inspirert generasjoner av bygdens 
ungdom med naturglede), en profesjonell markedsfører 
(med lang fartstid, bl. a. som bilselger) og en kon vertert 
sivilingeniør (som hadde brukt de foregående 43 år til 
å var vinne venner for fri natur som hovedvegleder ved 
Norges Høgfjellsskole) skjønte at det ingen tid var å 
miste. Her gjaldt det å grave frem sakens faktum for å 
få oversikt og orientere grunneierne så fort som mulig. 

Vi fant snart something rotten - ikke bare noe, for-
resten, men mye, både i politikk og forvaltning, så vel 
som innenfor økonomi og teknikk. Ikke minst fant vi 
eksempel på de brutale inngrep i fri natur som de nymo-
tens «parkanleggene» førte med seg. Til da hadde vi som 
de fleste nordmenn, et romantiske bildet på netthinnen 
av undersetsige «møller» i paddeflate jordbruksområ-
der i Sør-Sverige, Danmark og Tyskland som så ut til å 
vokse ut av grønne enger og med vinger som beveget seg 
dovent rundt i sommersolen. I kupert skogslende med 
fjell i dagen som på Totenåsen, ville imidlertid trans-
porten av de nærmere 60 meter lange rotorvinger kreve 
rundt regnet 50 kilometer med veger av en standard 
som kan sammenlignes med norske riksveger for noen 
tiår tilbake. Det ville bli svære skjæringer og fyllinger 
med hundretusener av tonn utsprengt stein.

Jegere og fiskere fra Totenviken var alarmert av det de 
hørte og innstilt på å forsvare sine jaktmarker. Det tok 
heller ikke lenge før NNVs lokal- og fylkeslag kom til med 
sin verdifulle erfaring fra forsvar av fri natur på vestopp-
landene. Innen et par måneder var gått, var 17 organisa-
sjoner med på dugnaden i Krinsilen Åsens Venner. Denne 
nettverkbyggingen gjorde at vi etter hvert fikk bygdefol-
ket med oss med vår «evidensbaserte» argumentasjon – og 
ordføreren som erklærte seg som Ås-venn. Men de to stør-
ste partiene i kommunestyret nytte-kost-regnet seg frem 
til et ja-standpunkt til konsekvensundersøkelser.

Da det kom til stykket, var det nok de 3 grunneier-
lagene som med sitt «kringvern» for Åsen i form av 
enstemmige styrevedtak, ble tunga på vektskåla for at 
konsesjonsmyndighetene satte bom for rettighetsha-
vernes fremrykning. De tillitsvalgte brukte bare et par 
måneder på å vurdere sakens fakta på grunnlag av egne 
undersøkelser og dialog med Åsens Venner før de tok 
sin enstemmige beslutning. Formannen i den allmen-
ningen som ville bli mest berørt av industrialiseringen 
av Åsen vår, formulerte seg utvetydig på det obligato-
riske folkemøtet i regi av NVE, der utbyggerne får pre-
sentere planene sine uimotsagt: 

Dætta har vi itte bedt om. Dætta vil vi itte ha!

Til tross for at et stort flertall i kommunestyret åpnet 
for konsekvensutredning av prosjektet tidlig på etter-
julsvinteren, gikk den påfølgende sommeren uten at 
noe slikt arbeid kom i gang. Åsens venner arbeidet i 
spenning aktivt hele året ut med å beskrive den norske 
energisituasjonen og de største inngrepene på Totenåsen 
siden istiden. Den 4. januar utløste NVE spenningen 
og ga Åsens Venner medhold i at forholdene ikke lå 
«samfunnsøkonomisk» til rette og i at de «miljømessige» 
konsekvensene ble for store. 

Støy fra 70 vindturbiner ble aldri det avgjørende argu-
mentet mot å gjøre om 14 km2 ung og gammel skog 
til et industriområde, men «støyutslippene» som det 
heter i offentlig forvaltning, var ett av mange fellende 
argument. Den innsikten som vi opparbeidet på dette 
fagfeltet, er senere utvidet og aktualisert. Den følgende 
presentasjonen oppsummerer forskningsbasert viten 
om støy som andre overrumplede lokalsamfunn kan dra 
nytte av - når det blir krevet.

Støy fra vindturbiner er et forsømt saksfelt 
i norsk, offentlig forvaltning
Åsens Venner nøyde seg ikke med litteraturstudier 
innen fagfeltet støy. Da vi ble oppmerksomme på Inter-
national Conference on Wind Turbine Noise (INCE), 
satte undertegnede satte seg på toget til Roma før påske 
i 2011 for å få tilgang til den fremste ekspertisen i ver-
den på et område som til da hadde vært bekymringsfullt 
lite påaktet i Norge. Moderselskapet bak rekken av kon-
feransen som arrangeres annet hver år, er The Interna-
tional Institute of Noise Control Engineering – et ver-
densomspennende konsortium av fagfolk som arbeider 
med akustikk og uønsket lyd.
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INCE-konferansen i 2011 begynte med forsknings- og 
erfaringsrapportering med vekt på målbare data som 
beskrev ulike former for støydannelse i vindkraftanlegg. 
Etter to dager ble oppmerksomheten dreiet mot virk-
ningen av støy og tiltak for å forebygge støybelastning. 
Ikke overraskende for et selskap som INCE med engi-
neering og control i navnet, oppsto det diskusjon om 
forskningsmetoder som sprengte rammen for objektivi-
tet. Høyt kvalifiserte forskere med tradisjon for «subjek-
tiv forskning», det vil si forskning som ikke tar utgangs-
punkt i måleinstrument og måleenheter, men i berørtes 
erfaring, fikk imidlertid støtte for at man i fremtiden 
også burte satse på slike arbeidsmåter. Resultatene fra 
økten om hørselssansen og ulike virkninger av støy er 
gjengitt i en tidligere artikkel i «Støydemper´n». Infor-
masjonen er også tilgjengelig i den elektroniske versjo-
nen av denne presentasjonen på foreningens nettsted 
www.stoyforeningen.no

Sist høst ble INCE 2013 arrangert i Denver, USA. Selv 
om det går tog til Denver, så mangler korrespondansen 
på skinner fra Europa... Presentasjonene kan imidlertid 
kjøpes i CD-formatet til en pris som dugnadsfolk kan 
finne plass til i husholdningsbudsjettet. Etter å ha gått 
gjennom de 73 presentasjonene i elektronisk format 
som ble valgt ut til fjorårets konferanse, gjorde jeg et 
skjønnsomt utvalg. I det følgende kommer korte opp-
summeringer fra 24 av de presentasjonene som synes å 
ha mest interesse for oss som søker belegg for hvordan 
støy fra vindkraftanlegg på land virker på mennesker og 
dyr. De store forventningene som jeg hadde etter å ha 
deltatt på INCE i Roma 2011, ble imidlertid dessverre 
ikke innfridd.

Om utvalget av presentasjoner i 2013 favoriserte mål-
barhet, eller om det ikke ligger til rette for forskning 
med fokus på hensynet til mennesker og fri natur på 
grunn av manglende finansiering/karrieremuligheter, 
lar seg ikke uten videre fastslå. Intensjonene fra 2011 
ble bare i beskjeden grad realisert. Således oppsummerte 
Erlend Bjerkestrand i NVEs faggruppe støy - en av tre 
fra institusjonen som deltok på INCE 2013 - i møte 
med representanter for Nettverket La Naturen Leve den 
15. januar i år den forskningen som ble presentert på 
høstens konferanse med at infralyd «ikke er noe pro-
blem». I NVE vurderer man det slik at det ikke finnes 
nok fagfellevurderte forskningsrapporter som tilsier at 
lavfrekvent støy er verre enn hørbar støy. 

Nærmere studier av presentasjoner i Denver som tar for 
seg forskningsarbeider om støyinnflytelse på mennesker 
og dyr, viser at tvilen omkring alvorlige langtidsvirknin-
ger av støy nok må skyldes synet på valg av holdbare 
forskningsmetoder. Programkomiteen for INCE 2013 
ser ut til å ha prioritert kvantitative metoder. Her er 
momenter fra studier, der både kvalitative og kvantita-
tive metoder ble anvendt:
•	 Leventhal,	UK,	 beskriver	 ørets	 funksjon	 og	 gjengir	

resultater av egen og kollegers forskning som kon-
kluderer med man ikke har påvist at infralyd (ikke 
hørbare bølger med lavere frekvens enn 20 Hz) fra 

vindturbiner fører til lydtrykk som er sterkere enn 
bølger fra kroppsfunksjoner som hjerte, innvoller, 
etc. og derfor ikke kan gi opphav til helseskader.

•	 Schomer	et	 al.,USA,	gjorde	målinger	på	Nordex	N	
1000-vindturbiner og fant fysiologisk påvirkning på 
mennesker som utløser sjøsykesymptomer. Virknin-
gen er kraftigst ved 0,2 - 0,8 Hz. Sannsynligheten for 
at dette ikke stemmer er mindre enn 2 til 1.000.000.

•	 Y.	Tian	 et	 al.,	 Frankrike,	 viser	 at	 svoshstøyen,	 når	
turbinblad passerer tårnet, har størst virkning i tur-
binplanet og svakest vinkelrett på

•	 	Arbigne	et	al.,	Sverige,	måler	støy	fra	vindturbiner	
under vinterforhold og finner at ising på turbinvin-
gene kan øke støybelastningen «drastisk» til gjen-
nomsnittelig 10,6 dB ved en vindhastighet på 8 m/
sek - kort- og langtidsmålinger viser en økning av 
støynivået fra maksimalt tillatte 40 dB til 50 dB og 
mer 10,3 % av tiden om vinteren

•	 Asheim	et	al.,USA,	viser	at	støyen	fra	turbinbladene	
øker med 5. og 6. potens av strømningshastigheten

•	 Horner	et	al.,	Canada,	har	gått	kritisk	gjennom	fag-
lige litteraturoversikter om støy fra vindturbiner 
og funnet alt fra unøyaktigheter til feil og fusk. De 
konkluderer med at slik desinformasjon kan føre til 
feilplassering av turbiner med følger som fysiske, psy-
kiske og livskvalitetsmessige belastninger. En «ikke 
uvesentlig» prosentandel av dem som blir utsatt for 
slik støy, får helseproblemer som søvnforstyrrelser og/
eller stressutløste sykdommer

•	 Knopper	 et	 al.,	 Canada,	 har	 gjennomgått	 nær	 50	
studier av mulige helsepåvirkninger av støy fra vind-
turbiner og kommet til at det ikke kan påvises slike 
virkninger, når turbinene er hensiktsmessig plassert. 
Når det ikke er tilfelle, kan støyen fra slike anlegg 
gi besvær for noen og påføre helsemessige plager på 
andre - særlig når støybelastningen overstiger 40 dB.

•	 Palmer,	Canada,	konkluderer	med	at	den	som	bor	i	
nærheten av et vindkraftanlegg ikke kan unnslippe 
ubehag som med tiden går over til en stresstilstand og 
disponerer for sykdom. Forskeren legger FN/WHOs 
definisjon av helse til grunn og hevder at dBA-målin-
ger er utilstrekkelig som grunnlag for kravspesifika-
sjoner til utbyggerne. Å bruke desibel-målinger til 
å karakterisere støy fra vindturbiner er som å bruke 
temperaturen målt i en suppe som uttrykk for kva-
liteten. Som mennesker elsker vi lyden av bølger i 
vann, men misliker svosh-lyden fra vindturbiner. Pal-
mer mener at løsningen er å innføre Simon Fraser’s 
soundscape-begrep.

	•	 Krogh	et	al.,	Canada,	viser	at	kanadiske	myndigheter	
anvender kravspesifikasjoner til utbyggere av vind-
kraft som i følge fagfellevurderte forskningsresultater 
ikke er tilstrekkelig til å ta vare på de berørtes velferd 
og helse. Man ser en rekke tilfeller av at berørte opp-
tar forliksforhandlinger, blir innlosjert på anleggsei-
erne bekostning eller flytter fra sine hjem.

•	 Cole	et	al.,	Canada,	har	undersøkt	hvordan	en	familie	
på et gårdsbruk som ble omgitt av et vindkraftanlegg 
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med 133 turbiner, etter hver ble plaget av søvnløshet, 
hodepine, angst, vanskeligheter med å konsentrere 
seg, psykisk og fysisk utmattelse, med mer. Etter to år 
reagerte myndighetene. Undersøkelsene konkluderte 
med at det var meget sannsynlig at årsaken til pla-
gene var lavfrekvent støy og at minsteavstanden til en 
vindturbin bør settes til 2000 meter. Denne undersø-
kelsen dokumenterer også at tredjeparten av geitene 
reagerte med nedsatt melkeytelse mens en like stor 
andel av kyrne fikk alvorlig nedsatt fruktbarhet.

•	 Noel,	USA,	har	studert	hvordan	støy	fra	vindturbiner	
virker på ryper i paringslek. Turbinstøyen overdøver 
fuglenes spill, når spillplassen er nærmere enn 400 
meter. Avstanden varierer med lendeform og trebe-
stand.

•	 Cooper,	Australia,	dokumenterer	tilfeller	i	hjemlan-
det, der støymålinger var mangelfulle. Det skyldtes 
målemetoder som ikke ga representative resultater 
(dBA-målinger) og uhensiktsmessige måleinstrumen-
ter (følsomhet, mangelfull dekning av frekvensområ-
det 0 til 20 Hz). 

•	 Schiff	 et	 al.,	 USA,	 registrerte	 meteorologiske	 data	
og målte støy i et vindkraftanlegg på vestkysten av 
USA med 84 turbiner med en leveringskapasitet på 
1,5 MW. Myndighetene hadde satt støybegrensnin-
gen ved boliger til 50 dB - overskridelsene av denne 
grenseverdien var størst høst og vinter. Selvrapportert 
negativ påvirkning på berørtes helse fikk dette utfal-
let: Inngrep i landskap (35%), Synsinntrykk (27%), 
Støy utendørs (44%), Støy innendørs (32%).

•	 von	Hühnerbein,	UK,	rapporterte	om	sin	gjennomgå-
else av 19 forskningsarbeider som undersøker om det 
lar seg bevise at støy fra vindturbiner forårsaker helse-
skader. Noen av arbeidene avviser hypotesen, andre fin-
ner den bevist. Forskeren retter kritikk mot de forskerne 
som begrenser seg til å måle lydtrykk i desibel og utela-
ter undersøkelser over vår sansing av og vår følsomhet 
for støy. Det krever forskningsprosjekt som undersøker 
representative grupper over tid - fortrinnsvis fra før 
anlegget bygges og senere over år etter at vindturbinene 
er i drift. Det trengs ikke bare kvantitative undersøkel-
ser av værforhold og hørbar/ikke hørbar støy, men også 
kvalitative undersøkelser av berørte ved/i deres bolig.

•	 Sommer	 Søndergaard	 et	 al.,	 Danmark,	 rapporterer	
undersøkelser som viser at det ikke har lykkes produ-
sentene av vindturbiner å redusere utslipp av lavfre-
kvent støy

•	 Ohlund	et	al.,	Sverige,	har	målt	støy	fra	vindturbiner	
i skogslende til alle årstider. De fant at værforholdene 
påvirker forplantningen av lyden sterkere etter som 
avstanden øker fra 400 til 1000 meter. Støybelastnin-
gen varierte fra 7 til 14 dB mellom 1 og 2 kilometer 
fra utslippet på grunn av lendeform og avbøyning av 
lydbølgene. Forskerne observerte lydstyrkevariasjon 
(for svosh-lyder) i rundt 30% av tiden på 400 meters 
avstand fra vindturbinen og 18% av tiden på 1000 
meters avstand.

•	 Brunskill,	Canada,	 rapporterer	 fra	etableringen	av	et	
vindkraftverk i Ontario at langvarige vindmålinger 

med presise metoder, plassering av turbinene og utfor-
mingen av rotorvingene er avgjørende for å forebygge 
klager fra bosatte i nærheten av anlegget.

•	 Cooper	et	al.,	Australia,	har	undersøkt	årsaken	til	at	
naboer som bodde 1,5 kilometer fra et vindkraftan-
legg, klaget over støyutslipp. Årsaken viste seg å være 
støy fra gearet med tonehøyde 124 Hz. Australia har 
null-toleranse for slike utslipp og anlegget ble pålagt 
å bygge skjermer.

•	 Lcitra	et	al.,	Italia,	har	deltatt	 i	arbeidet	med	å	eta-
blere en nasjonal standard for støyutslipp fra vindtur-
biner som er basert på erfart støybelastning (kvalita-
tiv, sosio-akustisk rapportering).

•	 Barnes	et	al.,	USA,	rapporterer	om	at	den	omfattende	
utbygningen av vindkraftverk i Ny-England-statene 
har ført til utstrakt klaging på hodepine, svimmelhet 
og søvnløshet.

•	 Turnbull	et	al.,	Australia,	rapporterer	at	Australia	har	
av verdens strengeste forskrifter for støyutslipp fra 
vindturbiner. Likevel har klagene fra berørte tiltatt 
i antall og styrke. Det kages over helseplager som de 
berørte tillegger utilfredsstillende forskrifter, uetiske 
konsulenter, inkompetent forvaltning, manglende 
forståelse for virkningen av lavfrekvent støy, m. m. 
Forskerne peker på at forskjellen i vindhastighet 
i rotorens vertikalplanet ikke blir tatt hensyn til i 
beregning og simulering av støyutslippet.

Forventningen til kommende INCE 2015 må være at 
det gjøres bred plass til forskning som betjener seg av 
egnede metoder til å studere virkningen av støy av ulike 
frekvenser på mennesker og dyr. Innen fagfelt som sosi-
alantropologi, psykologi og avansert nevrovitenskap er 
det i dag rik tilgang på metoder som står for fagfelle-
vurdering. 

Mens vi venter på INCE 2015, bør vi rette vår oppmerk-
somhet mot et betydelig tilfang av slik forskning som tar 
for seg virkningen av støy fra ulike kilder i det moderne 
samfunnet. Et nytt fagfelt, der det foregår forskning som 
kaster nytt lys over vår følsomhet for støy er Sensory 
processing sensitivity (SPS). Pioneren på dette feltet som 
på tysk omtales som «høyfølsomhet», er den amerikan-
ske psykologen Elaine Aron (se Aron, E. N. (1996): 
“Counseling the highly sensitive person.” Counseling 
and Human Development, 28, 1-7). Professor Aron og 
kollegers arbeider gir vitenskapelig basis for hvorfor det 
ikke er uvanlig at folk som klager over støybelastning, 
kan bli fremstilt som «ustabile» eller «overfølsomme». I 
en artikkel fra 2010 beskrives høyfølsomhet som posi-
tive, personlige egenskaper som er en arv fra den gang 
disse egenskapene var livsviktige for å merke når en fare 
truet den gang vi mennesker levde under åpen himmel. 
I det moderne samfunnet gjør denne arven at rundt en 
av 10 av oss er særlig utsatt for støybelastning. Elain 
Aron beskriver «høyfølsomhet» med ordene: «... a tem-
perament/personality trait characterized by sensitivity to 
both internal and external stimuli, including social and 
emotional cues» (http://scan.oxfordjournals.org/con-
tent/early/2010/03/04/scan.nsq001.full).
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HVA HAR INNBYGGERMEDVIRKNING 
MED BY OG STEDSUTVIKLING OG 
DEMOKRATI Å GJØRE? OG BLIR DET 
GODE LYDMILJØER AV SLIKT?

Oslo er Europas raskest voksende by; hele regionen 
rundt hovedstaden skal i følge fremskrivninger oppleve 
tidenes største befolkningsvekst på tidenes korteste tid.
 Vi lever alle i våre egne liv. Nærsynet kan bli beklem-
mende lite og stenge for en forståelse av at vi hver i sær 
deler samferdsels-, helse-, bolig- og velferdstilbud med 
mange hundretusen andre og at disse tilbudene de neste 
tredve årene skal deles med enda mange fler.

Planleggere har visst det lenge. Og var det opp til dem 
ville sikkert mange løsninger vært fremforhandlet for 
lengst. Så er det slik at teknokrater finnes i alle land, 
men demokratiet er en styreform som forutsetter del-
tagelse og engasjement fra befolkningen og slett ikke er 
den foretrukne styreform i alle land. Og i og med at de 
fleste demokratier i dag er representative demokratier vil 
det si at til tross for at innbyggerne velger representanter 
på kommune-, fylkes- og nasjonsnivå, er det et demo-
kratisk prinsipp at befolkningen også skal være med og 
bestemme i en rekke saker. Utformingen av lokalsam-
funn er ett av områdene.

Innbyggermedvirkning er lovpålagt. Det er bygnings-
standarder også. Parallelen kan trekkes lenger. Analogt 
med A-, B- og C-standard for bygg finner man en del-
tagerstige med ulike modeller for medvirkning. Som i 
byggebransjen er det prisforskjell og ulik mengde arbeid 
som kreves for å gjennomføre de forskjellige medvir-
kningsmodellene. Langt de fleste entreprenører velger 
minimumsstandarden C; den sikrer at 80% av bebo-
erne/brukerne ikke skal plages av for eksempel støy; 
sagt på en annen måte at hver annen beboer/bruker 
vil være plaget av støy. Tilsvarende ser man at langt de 
fleste kommuner velger lavkostnadsmodeller for med-
virkning. Og at responsen er deretter. De to modellene 
som krever minst og brukes mest og gir dårligst utbytte 
og mest sannsynlig sier minst om innbyggernes reelle 
interesser for å medvirke, er informasjon og høringer. 
Begge modeller er i utgansgpunktet skriftlige henven-
delser fra tiltaksgiver. Begge modeller legger opp til en 
passiv medvirkning. Informasjon er opplysning trykt i 
lokalpresse om at det skal avholdes informasjonsmøte 
i en aktuell byggesak, for eksempel. Informasjonsmø-
ter kan samle mange mennesker, men erfaringer viser at 
det kun er taleerfarne deltagere som tar ordet og fører 

ved Hanne Herrman, daglig leder

det. Det store flertall er taust; de sier ingenting, de lyt-
ter og forblir tause. Ikke fordi de er enige eller uenige, 
men fordi de ikke tør å ta ordet i en forsamling. Så kan 
man spørre seg om informasjonsmøter der en mengde 
ukjente mennesker trefffes, er en optimal medvirknings-
modell for å sikre at «alle er med».

Den andre modellen, høringsmodellen, er nok ikke så 
mye bedre. En åperbar grunn er at både den og informa-
sjonsmøte-modellen avholdes når prosessen, og da sær-
lig beslutningsprosessen er kommet så langt at det reelt 
sett er for sent å mene noe annet enn at man er hjertens 
eller halvhjertens enig i det foreslåtte.
 Som med informasjonsmøtet krever høringsmodel-
len ikke allverdens innsats fra tiltaksgiver. Høringsin-
vitasjoner sendes hovedsakelig ut til sivile og offentlige 
organisasjoner; som privatperson har du da en mye dår-
ligere mulighet til å medvirke.

Nå er ikke informasjon eller høring de eneste mulighe-
tene for å sikre innbyggermedvirkning. Dialog, dagor-
den og medstyring er de tre siste modellene på Arnsteins 
deltagerstige fra 1969 (se Hansens artikkel side…). Men 
dette er modeller som er langt mer ressurskrevende i tid, 
arbeid og kostnader. Men så er ofte resultatet sterkere og 
bedre på flere områder.

Et betimelig spørsmål, ikke minst sett i et kost-nytte-
perspektiv er: Hvorfor bruke mer tid og penger på de 
dyreste modellene for innbyggermedvirkning når man 
kan få omtrent det samme med en mye mindre innsats? 
Jeg tror svaret er sammensatt og at ikke hele svaret lar 
seg beregne i kroner og ører.

Studien Medvirkning med virkning fra 2013, utført av 
Norsk institutt for by- og regionsforskning i samarbeid 
med Rokkansenteret peker på flere grunner til at inn-
byggermedvirkning er viktig. Her presenteres noen av 
dem. De folkevalgte blir bedre i stand til å være gode 
representanter for innbyggerne. Økt og god medvirk-
ning innebærer ikke at rollen som folkevalgt blir mindre 
viktig. Det kan tvert imot gjøre lokalpolitikere bedre i 
stand til å utøve funksjonen som folkevalgt. En annen 
viktig begrunnelse for lokaldemokratiet er nærhetsargu-
mentet – at vedtak fattes så nært dem som blir berørt slik 
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at de kan få sin stemme hørt. Spesielt viktig er det at de 
folkevalgte ivaretar interessene til dem som ikke hever 
stemmen, men som kanskje er mest berørt. Gjennom 
ulike medvirkningstiltak kan også disse få et forum, eller 
en kanal, hvor de høres. 
 God innbyggermedvirkning kan også gi politikken 
bedre forankring blant innbyggerne og gi dem tillit til 
at de folkevalgte lytter og tar hensyn til deres behov, og 
at de blir representert på en god måte. Det viser seg at 
folk som bor i kommuner med mange muligheter for 
deltakelse, i større grad opplever at de folkevalgte lytter 
til dem, og selv om de ikke nødvendigvis bruker tilta-
kene mer enn andre. Gjennom god innbyggermedvirk-
ning kan de folkevalgte få muligheten til å synliggjøre 
dilemmaer og avveininger, og begrunne politiske prio-
riteringer overfor innbyggerne. Folk kan lettere aksep-
tere beslutninger som de i utgangspunktet er uenige i, 
hvis de føler seg hørt og opplever at de har fått en god 
begrunnelse. 
 Beslutninger blir bedre Innspill fra befolkningen kan 
bidra til at viktig informasjon om  behov, løsninger og 
konsekvenser kommer på bordet, slik at beslutningene 
som fattes blir kvalitativt bedre og mer hensiktsmessige 
enn de ellers ville ha blitt. 
 Letter iverksettingen av tiltak Innbyggermedvirkning 

kan også føre til at beslutninger bli bedre fordi de er 
bedre forankret, og dette kan senke konfliktnivået og 
lette iverksettingen av vedtatte tiltak. 

Med økende befolkningsvekst der svært mange ønsker å 
bo sentralt, det vil si i storbyer og tettsteder rundt byene, 
vil fortettingen øke. Fortetting presenteres gjerne som et 
gode; hvilket det er hvis det planlegges for det og ikke 
minst i samarbeid med innbyggerne. Nabostøy er st stort 
problem i Norge pr. i dag, vi i Norsk forening mot støy 
frykter at det er et problem som vil bli enda mye større i 
årene som kommer hvis det ikke planlegges og samrådes 
med innbyggerne som allerede er der. Styrer i borettslag 
og sameier har et betydelig ansvar for å forebygge, infor-
mere og håndheve husordensregler; ikke minst må styrer 
kjenne til sitt helse-, miljø- og sikkerhetsansvar (HMS) 
for alle beboere. Varmepumpeproblematikk mottar vi i 
foreningen mange spørsmål om. Mange er støyplaget av 
denne type energiløsning; og mange flere vil det bli med 
dagens vekst. NOVAP, Norsk varmepumpeforening reg-
ner med ca. 1 million varmepumper idrift her i landet 
frem mot 2020. Det betyr at varmepumper ikke kan fort-
sette å være en privatsak, men at styrer og vel, samt kom-
munene må påta seg ansvaret og arbeidet med å legge til 
rette for en forsvarlig og god måte å håndtere dette på.

Fra Holmenkollen. Mange er summen av en og en. Foto: Wikipedia commons
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Jesper Hvass Schmidt, M.D. Ph.D:

STØY FRA VINDTURBINER 
OG HELSE 

Foreningen var heldig da én av Danmarks fremste 
eksperter på helsekonsekvenser fra vindturbinstøy 
hadde anledning til å holde en presentasjon under for-
eningens konferanse 12. mars i år. Det følgende er et 
kort referat fra Dr. Jesper Hvass Schmidts foredrag. Han 
er spesiallege ved Audiologisk avdeling, Odense Univer-
sitetssykehus.

Utbygging av vindturbinanlegg er i full gang, og helse-
konsekvensene fra støyen er et tema hvor det finnes veldig 
mye usikkerhet. ‘Wind Turbine Syndrome’ kan være en 
myte, iallfall hvis man tar utgangspunkt i den foreløpige 
forskningen fra det faglige miljøet. Vindturbinsyndro-
met baserer seg på undersøkelser og intervjuer av et lite 
antall støyutsatte, det ble ikke brukt kontrollgruppe og 
resultatet ble aldri publisert i noe fagblad. Symptomene 
er svært generelle og det er tvil om vindturbinstøy kan 
være årsaken; tilsvarende symptomer finnes hyppig blant 
befolkningen generelt, og kan ha flere forskjellige årsaker.

På generelt grunnlag viser forskningen at det er klar sam-
menheng mellom helseskade og støy, spesielt søvnforstyr-
relse, og dette inkluderer naturligvis støy fra vindturbi-
ner. Som med støy generelt kan det vises til forringelse av 
livskvalitet for beboerne som er utsatt for vindturbinstøy. 
Det er også godt bevist at stress har alvorlige helsekon-
sekvenser, og oppfatningen av hvor stressende og irrite-
rende støyen fra vindturbinene kan bidra til å øke alvor-
lighetsgraden av helseskadene. En nederlandsk undersø-
kelse viser en direkte korrelasjon mellom omfanget av 
rapporterte helseskader og den negative holdningen til 
vindturbiner blant de undersøkte. Samtidig trengs det 
mer forskning rundt konsekvensene fra infralyd (lyd med Jesper Hvass Schmidt, spesiallege ved Audio-

logisk avdeling, Odense Universitetssykehus.

Foto: Wikimedia Commons
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frekvenser lavere enn det som kan høres normalt), spe-
sielt siden infralyd muligens kan forårsake trykk i øret, 
som i sin tur kan føre blant annet til vertigo (alvorlig 
svimmelhet). Selv om det fortsatt er mye uvisshet rundt 
mulige helsekonsekvenser av vindturbinstøy, kan mange 
av symptomene forklares av stressopplevelsen ved å høre 
den konstante lyden.

KONKLUSJONER:
•	 ‘Wind	Turbine	Syndrome’	er	muligens	ikke	en	sær-

egen sykdom
•	 Rapporterte	 symptomer	er	ofte	veldig	vanlige	blant	

befolkningen, og sees i mange forskjellige sykdom-
mer generelt

•	 Vindturbiner	kan	lede	til	støyplage	blant	utsatte,	og	
kan forårsake søvnforstyrrelse

•	 Søvnforstyrrelse	kan	øke	stressnivået	i	kroppen,	som	
igjen kan øke risikoen for andre sykdommer på lik 
linje med trafikkstøy

•	 Det	 er	 ikke	påvist	 en	direkte	 sammenheng	mellom	
vindturbinstøy og hjerte- og karsykdom

•	 Fremtidig	forskning	bør	konsentrere	seg	om	målbare,	
objektive helseparametere, sammen med selvrappor-
terte parametere knyttet til støy

Wind Turbine Syndrome

•	 Does	it	exist?
•	 It	is	not	an	official	diagnosis	recognized	by	interna-

tional disease classification systems.
•	 Several	 anecdotal	 reports	 are	 describing	 various	

symptoms from patients living near wind turbines.
•	 These	symptoms	includes:

– Tinnitus
– Dizziness
– Nausa
– Sensation of ear pressre
– Headache
– Sleeping disorders
– Blurred vision
– Concentration problems

Dose – response relationships
•	 Results	are	from	two	swedish	studies	n=341	(Peder-

sen et al. 2004 J. Acoust Soc. Am 116 (6):3460-
3470)	and	n=754	(Pedersen	et	al.	2007	Occup	Envi-
ron Medicine 64 (7):480-6) and one dutch study 
n=725	(Pedersen	et	al.	2009	J.	Acoust	Soc.	Am	126	
(2):634-643).

•	 Each	individual	study	primarily	investigates	an	associ
ation between sound exposure and noise annoyance. 
The three studies are combined in a meta analysis of 
the 1820 subjects (Jansen et al. 2011 J. Acoust Soc 
Am 130 (6): 3746-53). 

•	 An	 association	 between	 sound	 exposure	 and	 self	
reported health related effects have been investigated 
in a sub-population (1755 subjects) of the popula-
tion in the metaanalysis (Pedersen et al. 2011, Noise 
Cont. Eng. J. 59(1):47-53).

Sleep disturbance
•	 Sleep	was	 investigated	with	 two	different	question-

aires (Pittsburg Sleep Quality Index) and Epworth 
Sleepiness Scale and associated to the distance 
between the wind turbine and the dwelling.

•	 38	 subjects	 near	wind	 turbines	 and	41	 subjects	 far	
from wind turbines. (Nissenbaum et al. 2012. Noise 
Health 2012 14(6):237-43.

•	 Poor	 association	 between	 sleep	 and	 distance	 from	
wind turbines, but the associations between distance 
from	 wind	 turbines	 and	 PSQI	 (p=0.02)and	 ESS	
(p=0.03)	are	reported	significant.

•	 Possible	selection	bias?	Misuse	of	statistic?	Poor	study	
design?
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A minimal disturbance of at least one event per month 
during night was considered as sleep disturbance. 725 
subjects from the original Dutch study were asked one 
question related to sleep (Bakker et al. 2012 Sci Total 
Environ 425:42-51).
•	 Low	 exposed	 (<30	 dB)	 compared	 to	 high	 exposed	

(>45	dB):	OR=2.98,	95%	CI	1.36.6).
•	 Sleep	disturbance	was	strongly	associated	to	annoy-

ance but only associated to sound exposure in this 
study and the first Swedish study (Pedersen et al. 
2011, Noise Cont. Eng. J. 59(1):47-53).

•	 Sleep	disturbance	was	not	only	related	to	wind	tur-
bine noise, but also traffic, animals, people leaving 
the disco.

•	 39	subjects	living	in	vicinity	of	wind	turbines	in	New	
Zealand were compared to 158 controls living far away.

•	 Questions	were	about	general	noise	in	the	neighbor-
hood not particular wind turbine noise.

•	 Quality	 of	 life	 was	 assessed	with	 selfreported	 ques-
tionnaires - brief version of WHO quality of life scale.

•	 Noise	 sensitivity	 was	 associated	 to	 annoyance	 and	
negatively associated to sleep quality in wind turbine 
exposed subjects.

•	 Noise	 annoyance	 and	 poor	 sleep	 quality	was	 nega-
tively associated to quality of life for all subjects 
(Shepherd et. al. Noise Health 2011

•	 13(54):3339

Psychological distress
•	 Can	be	related	to	many	of	different	symptoms	related	

to the wind turbine syndrome. 
•	 Somatic	 symptoms	 like	 headache,	 blurred	 vision,	

tinnitus and increased heart rate are symptoms fre-
quently associated to bodily and psychological stress.

•	 Mental	 symptoms	 like	 memory	 and	 concentration	
problems are often frequently associated with bodily 
and psychological stress.

•	 Annoyance	due	to	wind	turbine	sound	can	be	con-
sidered as a mediator of sleep disturbance and psy-
chological distress (Bakker et al. 2012 Sci Total Envi-
ron 425:42-51).
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•	 Lower	 mental	 component	 scores	 (SF36)	 was	
observed in subjects living near wind turbines com-
pared to subjects living further away. This was not 
related to sound exposure in this study.

•	 Other	reasons	than	wind	turbines	can	explain	these	
findings (Nissenbaum et al. 2012. Noise Health 
2012 14(6):237-43).

•	 No	 difference	 in	 psychological	 and	 social	 health	
related quality of life questionnaire parameters 
between subjects living near wind turbines

Tinnitus
•	 Definition:	Sensation	of	sound	(ringing	for	the	ears)	

without any known external sound.
•	 Extremly	common	symptom.
•	 Any	 kind	 of	 tinnitus	 is	 reported	 between	 14.2	 %	

(Sweden) to 25.3 % (USA)of a population. (Axelsson 
and Ringdahl 1989 Br. J. Audiol 23: 53-62, Shago-
rodsky et al. 2010 Am J Med 123:711-718).

•	 An	 association	 (OR=1.25,	 95%	 CI	 1.031.50)	
between A-weighted SPLs and self-reported tinnitus 
has been demonstrated in one study from Sweden 
out of three similar studies. (Pedersen et al. 2011, 
Noise Cont. Eng. J. 59(1):47-53).

•	 Is	this	finding	coincidental?

Vertigo and sensation of ear pressure
•	 Infrasound	or	low	frequency	sounds	are	hypothesized	

to explain the sensation of ear pressure and vertigo.
•	 No	 study	 establish	 a	 doseresponse	 relationship	

between infrasound from wind turbines and ear 
symptoms.

•	 Similar	 earsymptoms	can	be	 seen	 in	Menieres	dis-
sease and superior canal dehiscence syndrome. Sub-
jects may be more sensitive to infrasound (Salt and 
Huller 2010 268(1-2):12-21).

•	 Even	a	common	cold	can	induce	ear	pressure	sensa-
tions.

•	 Loud	 sounds	 can	 induce	 vertigo	 in	 superior	 canal	
dehiscence syndrome (Tulio phenomenon).

•	 Wind	turbines	may	be	speculated	to	produce	infra-
sounds which are able to directly stimulate the ves-
tibular organ (Salt and Huller 2010 268(1-2):12-21).

Not In My Backyard
•	 Is	this	just	about	local	resistance?	People	are	in	gen-

eral in favor of wind turbines as energy source but 
not in their neighborhood (Wolsink 2000 Renew-
able Energy 21(1):49-64).

•	 Is	it	influenced	by	mass	hysteria?
•	 Many	complaints	have	been	reported	in	recent	years	

probably because of public awareness (Chapman et 
al. 2013 PLOSone 8(10):e76584).

Functional Somatic Syndrome
•	 An	explanation	of	many	symptoms,	which	could	be	

related to the wind turbine syndrome.
•	 Symptoms	 like	 tinnitus,	dizziness,	headache	can	be	

explained as a Functional Somatic Syndrome.
•	 Thus	 experience	 of	 bodily	 stress	 may	 be	 because	

symptoms are interpreted as disease caused by 
peripheral stimuli. (Henningsen et al. 2007. Lancet 
369:946-955).
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NORWEA, DEN NORSKE INTERESSEORGANISASJONEN FOR VINDKRAFT I NORGE, bidro med 
foredraget «Vindkraft – Miljøvennlig energi?» under foreningens konferanse 12. mars i år. 
Daglig leder Carl Glustaf Rye-Florentz holdt foredraget på vegne av NORWEA.

NORWEA

NORWEA arbeider for å skape og opprettholde et 
modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. 
•NORWEA	 arbeider	 for	 en	 langsiktig	 utvikling	 av	
marin fornybar energiproduksjon som utover offshore 
vindkraft, inkluderer energiformer som bølge-_og_ 
tidevannskraft.

NORWEA ble stiftet i 2006, har i dag rundt 130 med-
lemsbedrifter og representerer hele verdikjeden innen 
vind-, bølge-_og tidevannskraft. NORWEA er bran-
sjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig, politisk dis-
kusjon og industrielt samarbeid.

NORWEA er det største og mest sentrale nettverket for 
vind- og havenergi i Norge.

Pådrivere for bygging av vindkraft
•	 Ingen	vindkraft	er	lønnsom	uten	støtte
•	 Elsertifikatmarkedet	med	Sverige

– Elsertifikatlovenvedtatt i Riksdagen -Stortinget
– Fornybardirektivet –67,5 % fornybart
– Ny fornybart –vann, vind, bio, sol 
– Totalt 26,4 TWh ny fornybar i Sverige og Norge før 

2021

•NVE	gir	konsesjon	hvis	summen	av	fordelene	er	større	
enn ulempene. Høringer flere ganger i prosessen -alle 
innspill tas med.

Rye- Floretnz fremholdt følgende
Den norske vindressursen
•	 Er	en	av	Europas	beste	vindressurserser
•	 God	vindressurs	gir	mindre	arealinngrep	pr	kWh
•	 Enkelte	prosjekter	2:1	i	forhold	til	europeiske
•	 Teknologinøytralt	 støttesystem	 –beste	 fornybare	

 vinner -vann, vind, bio, sol...
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Elektrifisering innen transport, industri, 
oppvarming, sokkelen… 

Illustrasjon: NORWEA

Livsløpsanalyse –fra vugge til grav viser at
•	 6	%	av	energien	vindkraft	leverer	går	med	til	å	pro-

dusere, transportere, installere, drifte og demontere 
anlegget.

•	 19	g	CO2e/KWh	pr.	leverte	kWh	elektrisitet	
•	 Langt	 bedre	 tall	 sammenliknet	med	 fossile	 alterna

tiver
•	 Vindkraft	 er	 avhengig	 av	 balansekraft	 –det	 er	 ikke	

tatt med i tallene.
•	 Doktoravhandling	 fra	 NTNU.	 Understanding-

theenvironmentalimplicationsofenergytransiti
ons–A case studyofwindpower, Anders Arvesen 
2013. http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:606916

Arealinngrep
•	 Vindkraft	plasseres	hvor	det	blåser	–	synes	godt
•	 Vindturbiner	 fanger	 energi	 fra	 luft	 og	 behøver	 en	

avstand på 3-6 bladlengder mellom hver turbin. 2-3 
turbiner/ 1000 daa 

•	 Fysiske	arealinngrep,	vei,	fundament,	nett	og	oppstil-
lingsplass –2-4% av planområdet.

Dyr
•	 Leveområdene	 endres,	 men	 bestandene	 påvirkes	 i	

liten grad av utbyggingene.
•	 Bygging,	drift og tilbakeføring
•	 Viktig	å	ta	hensyn	ved	bygging
•	 Anlegget	i	stor	grad	automatisert

Kilder: Vindval.se, KraftRein, VindRein 
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STATUS OG MILJØHENSYN  
VED VINDKRAFTPROSJEKTER
NVE (NORGES VASSDRAGS  
OG ENERGIDIREKTORAT) 2014

Folk som får vindkraftanlegg i sitt nærmiljø klager over støyplage, og mange naturvernere 
mener miljøgevinstene av vindkraftanlegg er overdrevet; det gjelder både den faktiske energi-
produksjonen og miljøkostnadene ved å produsere selve turbinen, det vil si navet, skaftet og 
rotorbladene på en vindturbin. For man skal merke seg at dagens vindturbiner i forsvinnende 
grad ligner på de koselige, små vindmøllene man har sett illustrasjoner av der de ofte ruver 
100 meter opp og med et vingespenn på ca. 75 meter.

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTO-
RAT (NVE)  er underlagt Olje- og energidepartementet
•	 NVE	behandler	og	avgjør	 søknader	om	å	bygge	og	

drive energianlegg i Norge
•	 NVE	skal	vurdere	tekniske	og	økonomiske	forhold,	

og ivareta miljø- og samfunnsmessige hensyn, ved 
behandling av meldinger og søknader om energi-
anlegg

•	 Saksbehandlere	 for	 vindkraftverk	 i	 NVE	 har	 bred	
faglig bakgrunn; biologer, naturforvaltere, samfunns-
vitere, økonomer, ingeniører og landskapsarkitekter

•	 NVE	 plikter	 å	 behandle	 mottatte	 meldinger/søk
nader

•	 NVE	eier	og	driver	selv	ingen	energianlegg

Det er politiske mål knyttet til fornybar energi. Disse 
målsetningene baserer seg på
•	 EUs fornybardirektiv
•	 Norsk-svensk elsertifikatmarked
•	 At det skal legges til rette for 26,4 TWh (terrawatti-

mer) ny og fornybar krafproduksjon i Norge og Sve-
rige innen 2020

Pr. februar 2014 var tallene for vindkraft følgende:
•	 Totalt	har	83	vindkraftverk	fått	konsesjon	(17,5	TWh)
•	 Ti	av	disse	 sakene	er	 til	klagebehandling	 i	Olje	og	

energidepartementet (4,2 TWh)
•	 26	vindkraftverk	er	i	drift	(2,2	TWh)
•	 95	vindkraftverk	er	avslått	eller	avsluttet	(36	TWh)
•	 Til	behandling:
•	 43	søknader,	hvorav	20	nye	i	2013)
•	 8	meldinger
•	 24	 utredningsprogram	 er	 fastsatt	 –	 14	 av	 disse	 ble	

meddelt i 2013

Utgangspunktet for dette foredraget som ble holdt i 
anledning foreningens konferanse «Må miljøvennlig 
energi støye?» var å gi et innblikk i tankegangen rundt 
vindkraft og miljø- og støyproblematikk innad i NVE. 
Vindkraftanlegg og energiproduksjon ved hjelp av vind-
kraft er et omstridt tema i Norge og i resten av verden.

Foto: NVE
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Illustrasjon: NVE

Årsaken til at det fortsatt deles ut flere konsesjoner enn 
det er behov for, er ifølge NVE at
•	 en markedsbasert ordning – sikrer at de beste pro-

duksjonsprosjektene blir bygget
•	 mange	prosjekter	blir	mindre	enn	planlagt
•	 usikkerhet	om	nettkapasitet
•	 Usikkerhet	om	tilgang	på	kapital
•	 og	endelig	at	noen	konsesjoner	er	urealistiske	innen-

for dagens system

Det betyr I klartekst at NVE gir konsesjon til langt 
flere enn det er behov for fordi de antar at noen ikke 
vil klare seg, andre blir ikke så store som planlagt, til-
gangen på nettkapasitet og kapital gjør fremtiden usik-
ker og enkelte konsesjoner anses av NVE selv for å være 
urealistiske.

Bakgrunnen for NVEs vurderinger av vindkraftprosjek-
ter er tekniske forhold, miljøvirkninger og samfunns-
virkninger, og tiltak for å redusere negative virkninger 
gjennom å fastsette vilkår for vindkraftprosjekt. Tek-
niske forhold dreier seg om nettilknytning, vindressur-
ser og produksjonsforventninger. Samfunnsvirkninger 
av vindkraftanlegg går på stedsbasert næringsutvikling, 
sysselsetting (at anlegget kan gi opphav til arbeidsplas-
ser), hva slags type økonomiske virkninger et anlegg vil 
ha for en vertskommune.

Sikkerhetsvirkninger går typisk på at et anlegg ikke skal 
komme i konflikt med forsvaret, luftfarten, værradarer 
eller TV- og radiosignaler.

Det kan oppstå flere uønskede og negative effekter av 
vindkraftanlegg. NVE har ansvar for å redusere negative 
virkninger gjennom justering av planområdet og vei-
nettet, utforming av nettilknytningen, ved å flytte eller 
fjerne turbiner, og endelig ved å tilrettelegge for alterna-
tive friluftsområder.
 I takt med den økende satsningen på vindkraft har 
klagene om støy fra anleggene økt. Vindturbiner avgir i 
følge NVE to former for støy: Mekanisk støy og aerody-
namisk støy.

Variasjoner i støynivået fra vindturbiner skyldes gjerne
•	 Faktorer	 som	 avstand,	 vindretning,	 værforhold	 og	

topografi vil være avgjørende for det faktiske støy-
nivået.

Illustrasjon: NVE

Senioringeniør Hilde Aass. konsesjonsavdelingen orienterte om 
praksis ved vurdering og tildeling av konsesjon for vindkraft-
prosjekter. Foto: Steven Gersh.
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•	 Antall	 støykilder:	 2	 vindturbiner	 på	 lik	 avstand	 =	
3 dB økning

•	 Markdemping
•	 Refleksjoner
•	 Temperatur/luftfuktighet
•	 Ising

I tillegg forekommer variasjoner I støynivået på grunn 
av atmosfæriske forhold som temperature og hastighet
•	 Atmosfæriske	 forhold	 (temperatur	 og	 hastighet	 i	

«sjiktene»)
•	 Lydnivået	 kan	 ha	 større	 variasjonerenn	 mange	 har	

trodd på grunn av spesielle værforhold

Illustrasjon: NVE

Retningslinje for støy I arealplanlegging (T-1442) er 
Norges eneste «lov» som håndterer støy fra vindturbi-
ner. T-1442 er på mange måter utmerket. Den største 
svakheten er at den ikke er rettslig bindene; det er først 
når T-1442 tas inn I kommunedelplaner at den blir juri-
disk bindende for kommunene.

Lden (dag- og årsvekting)
•	 Grenseverdi:	Lden	=	45	dBA
•	 Innskjerping	fra	forrige	versjon	av	T1442
•	 Fylkesmannen:	Forurensningsloven

Illustrasjon: NVE

Støyberegninger i henhold til T-1442 og TA-2115 (vei-
lederen)
•	 Standardiserte	metoder
•	 Ulike	programmer	brukes	(blant	annet	WindPro)
•	 Støysonekart	og	liste	over	berørte	boliger

Illustrasjon: NVE

I følge NVE er  støy fra vindturbiner et
•	 Viktig	tema	i	konsesjonsbehandlingen
•	 Ofte	vilkår	om	at	støyen	ikke	skal	overstige	grense-

verdien	Lden=45	dB
•	 Også	støy	mellom	40	dB	og	45	dB	blir	til	en	viss	grad	

vektlagt
•	 Støy	i	friluftslivsområder	(eks.	grønnsone	i	kommu-

neplan)

Stadig i følge NVE er lavfrekvent støy fra vindturbiner
•	 ikke	 mer	 utpreget	 for	 vindkraftverk	 enn	 for	 andre	

dagligdags støykilder
•	 Miljødirektoratet	 mener	 at	 hvis	 dagens	 anbefalte-

støygrense utendørs tilfredsstilles (Lden 45 dB) s. vil 
ikke innendørsstøy i frekvensomr.det 20-160/200 
Hz overskride 20 dBA som er den danske støygren-
sen innendørs.

Forskning på helsevirkninger av støy fra vindturbiner
•	 Ikke	mye	ny	forskning	på	temaet,	NVE	forholder	seg	

til det som er gjort tidligere 
•	 I	følger	NVE	er	det	litt	for	mange	litteraturstudier
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•	 Samt	 en	 del	 rapporter	 med	 spekulativ	 metodikk,	
uten publisering i anerkjente tidsskrifter

•	 Men:	Health	Canada	har	et	stort	forskningsprosjekt	
på gang: 

Illustrasjon: NVE

Når det gjelder forskning på beregningen av støy bemer-
ker NVE følgende:
•	 ISOmetoden	kritiseres
•	 Mange	 i	 utlandet	 bruker	 «0»	 (hard	 mark)	 som	 en	

standard når det er kupert landskap
•	 I	Norge	brukes	«0»	stort	sett	aldri
•	 Dette	kan	bety	at	norske	støyberegninger	er	for	lite	

konservative
•	 I	 Finland	 må	 vindkraftprosjekt	 gjennom	 to	 støy-

beregninger, én som i
Norge og en mer detaljert.

GRØNNE OG ÅPNE KONTORER  
I REGJERINGSKVARTALET

Lejla Halilagic og Fredrik Myklegard i Ungnovasjon har 
laget en del forslag til grønne kontorer i Regjeringskar-
talet. Noen av forslagene er gode. Grønne planter skaper 
trivsel på arbeidsplassen. E-posten er en notorisk tids-
tyv og kan sikkert effektiviseres. «Himmeltak», som kan 
vise sol på gråværsdager, vil kanskje oppmuntre arbeids-
tagerne på slike dager.
 Videre er det svært viktig å utnytte plassen best 
mulig. Kanskje det er en fordel å kunne flytte rundt fra 
rom til rom i løpet av arbeidsdagen, selv om en kanskje 
bør bevege seg mer i retning av det papirløse kontor for 
å få full nytte av denne stolleken.

ved Pål Jensen

Vi bør være skeptiske til åpne kontor landskap. Foto Veronica 
Therese/Wikimedia Commons

 Det er mest grunn til skepsis til forslaget om bak-
grunnslyd («babbles») for å redusere bakgrunnsstøy 
under samtaler i det åpne kontorlandskapet. Forskning 
viser at åpne kontorlandskap virker stressende, og dette 
skyldes nettopp bakgrunnsstøyen. «Babbles» vil antage-
lig gi enda mer støy, desto mer hvis den fører til at folk 
må heve stemmen for å overdøve den. Resultatet er det 
som kalles Lombard-effekten. For å si det kort: Den 
bidrar neppe til bedre arbeidsmiljø på kontoret.
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OM dB OG STØYTYPER

dB, desibel = måleenhet for lydtrykk. Ørene oppfatter 
en økning på 10 dB som omtrent en dobling, mens vi 
oppfatter en økning på 3 dB som en liten økning. Når 
du sykler, kan det derfor være vanskelig å høre om det 
kommer én eller to biler bak deg. 0 dB er den svakeste 
lyden vi kan høre. Den tilsvarer visstnok lyden fra en 
musunge som tisser på et trekkpapir 1 m borte.

dBA, desibel-A: En dB-skala som legger størst vekt på 
de frekvensene ørene våre oppfatter best, og som er mest 
brukt i støyregelverket. Støynivået for ulike maskiner 
osv. oppgis som regel i dBA og gjelder ved en bestemt 
avstand - ofte 1 m for mindre maskiner, varmepumper 
osv. - og 7 m for f.eks. store aggregater eller skipsmoto-
rer. Frittfeltstøyen (dvs. på åpen mark, uten refleksjo-
ner) fra en punktformet lydkilde avtar normalt med ca. 
6 dBA når avstanden til kilden fordobles. 

Støyskala. Kilde http://www.nonoise.org/library/envnoise/

Lavfrekvent lyd, basstoner, lyd i nedre del av det fre-
kvensområdet vi hører. Slik lyd er langbølget og bærer 
derfor lenger enn mer høyfrekvent lyd. På lang avstand 
fra f.eks. et tordenvær eller en rockekonsert hører vi 
derfor best lavfrekvent lyd. Lastebiler på tomgang, store 
skipsmotorer og transformatorer avgir ofte lavfrekvent 

støy. Regelverket tar til en viss (men nokså liten) grad 
hensyn til lavfrekvent støy.

Høyfrekvent lyd ligger i øvre del av det frekvensområ-
det vi hører. Hylende ambulanser, barneskrik, vinkel-
slipere, gresshoppesang og summingen fra en mygg er 
typiske eksempler. Ved hørselstap forsvinner gjerne først 
evnen til å høre høyfrekvent lyd. Høyfrekvent lyd er let-
tere å skjerme enn lyd med lavere frekvenser.

Infralyd er definert som lyd med lavere frekvenser enn 
20 Hz. Folk flest hører ikke infralyd, men noen hører 
infralyd (særlig kraftig infralyd) med frekvenser nær 20 
Hz. Vi kan likevel bli påvirket selv om vi ikke hører 
lyden, men det norske regelverket for håndtering av 
infralyd er mangelfullt, og infralyd teller ikke i de dB-
skalaen som brukes i regelverket. Infralyd forplanter seg 
meget godt. Enkelte store dyr, f.eks. elefanter, kan høre 
og kommunisere med infralyd,

Luftstøy, støy som forplanter seg gjennom luften, inkl. 
strukturstøy (støy som forplanter seg gjennom f.eks. 
bygninger) som omdannes til luftstøy. Ved vanlige støy-
målinger måles bare luftstøy. Når en snakker om støy 
eller lyd, menes vanligvis luftstøy eller luftlyd.

Lydklasser, mål på bygningers lydforhold: (Luft)lydiso-
lasjon, trinnlydisolasjon, etterklangtid, støy fra tekniske 
installasjoner osv. Av lydklassene A-D er A best. Lyd-
klasse C er å oppfatte som minstekrav for nye bygninger 
og nye installasjoner i h.t. Byggteknisk forskrift (TEK 
10). Den er ment å gi tilferdsstillende lydforhold for 
folk flest, men inntil 20 % kan bli til dels sterkt plaget 
også av støy innenfor grenseverdiene for Lydklasse C. 
Lydklassene A og B er frivillige, men brukes sjelden i 
praksis. Lydklassifiseringen finnes i Norsk Standard NS 
8175. - For vibrasjoner finnes tilsvarende klassisifering 
i Norsk Standard NS 8176.

Vibrasjoner, lyd som setter væsker eller faste stoffer 
(f.eks. sengen din) i svingninger. En vanlig støymåler 
egner seg ikke til å måle vibrasjoner, men vibrasjons-
målere fås kjøpt, og flere akustikkfirmaer tilbyr vibra-
sjonsmålinger. Norsk Standard NS 8176 setter krav til 
isolasjon mot vibrasjoner i bygninger.

ved Pål Jensen
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