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redaksjonens forord 
Ved daglig leder Hanne Herrman

Det har vært inspirerende å lede redaksjonsarbeidet 
med festskriftet som utgis i anledning foreningens 
50 års dag i 2013. Når alle spenninger, tvister, disku-
sjoner, purringer, mas, stress, manglende respons, stive 
priser og etc. er bilagt og arbeidet gjennomført, skal en 
slik innsats munne ut i en omforent, god og lesverdig 
presentasjon av foreningens historie og videre arbeid. 
Resultatet skal være et enkelt , strålende og  uimotståelig 
festskrift.
 Redaksjonens deltagere har gjort sitt for at det skal 
bli slik; enkelt, strålende og uimotståelig. Vi har ønsket 
at ulike stemmer, perspektiver og synspunkter på lyd, 
støy, stillhet og miljø skal komme til uttrykk. Derfor er 
mange mulige bidragsytere blitt kontaktet, og de fleste 
har gledelig nok takket ja til å bidra. Av bidragsytere 
kan nevnes at musikere, økofilosofer, byråkrater, orga-
nisasjoner, fagfolk innen miljø, samferdsel, stedsutvik-
ling har bidratt og mange flere…
 Redaksjonens mål har vært å lage et festskrift som 
gir et nyansert inntrykk av foreningen, dens historie 
og fremtid. Oppsummert kan det uttrykkes som et 
mål om at foreningen skal leve forlengs og samtidig ha 
med seg forståelsen av hva som skjedde i utøvelsen av 
vår daglige dont gjennom 50 år. Og hvordan gjør man 
så det, feirer seg selv i et fremadrettet-tilbakeskuende 
perspektiv? – Har foreningen lært noe av sine femti år 
som miljøorganisasjon?
 
Svaret er utvilsomt ja. Siden 1963 har foreningen blitt 
betydelig mer profesjonalisert, fått en sterkere øko-
nomi, et betydelig bredere nettverk, langt flere med-
lemmer. Samtidig har foreningen lært at ting tar - ikke 
bare tid-, men lang tid, og at politiske mål og løfter må 
gjentas med ujevne mellomrom for at de ikke skal gå 
i glemmeboka.

Foreningens 50-års dag faller sammen med årets stor-
tingsvalg. Etter åtte år med rød-grønt styre, overtok 
Solberg-regjeringen, som er en koalisjon mellom 
Høyre og FrP, regjeringskontorene og departemen-
tene i oktober. I festskriftet er det trykt hilsninger fra 
våre tre viktigste departement, Miljøverndepartemen-
tet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgs-
departementet. At hilsningene fra Miljøverndeparte-
mentetet og Samferdselsdepartementet signert de 
tidligere statsrådene i den rød-grønne regjeringen skyl-
des at regjeringsskiftet og utgivelsen av vårt festskrift 

falt sammen. At Helse- og omsorgsdepartementets 
hilsen er signert Bent Høie skyldes at departementet 
fikk en sterkt utvidet frist for at den nye statsråden 
skulle levere en hilsen på vegne av departementet. 
 Solberg-regjeringens statsråder for våre tre departe-
ment, Ketil Solvik Olsen (SD), Tine Sundtoft (MD) 
og Bent Høie (HOD) er alle invitert til å komme og 
gratulere foreningen under jubileumsmarkeringen 
torsdag 28. november på MESH i Oslo. 

Foreningen har et pragmatisk forhold til regjerings-
skifter; som politisk uavhengig organisasjon, registre-
rer vi at støysaken ikke er blitt styrket under de to siste 
regjeringsperiodene – til tross for at regjeringene Stol-
tenberg har gjentatt og forsikret, men også ribbet, vårt 
nasjonale støymål nesten til skinnet, i perioden. At den 
påtroppende regjeringen ikke har miljø og klima som 
ett av sine åtte satsningsområder er mer enn urovek-
kende. Hva vil skje med alle de nasjonale miljømålene 
fremover? På støyens område har den politiske inn-
satsviljen gått fra vondt til verre de siste årene. Forbe-
dringsmulighetene er betydelige.
 Børge Brende gjorde en god jobb som miljøvern-
minister fra 2001 - 2003 under Bondevik 2-regje-
ringen; han var også den som stod bak stortings-
interpellasjonen om det nasjonale støymålet i 2006. 
En interpellasjon foreningen var svært glad for, ikke 
minst fordi daværende miljøvernminister Helen 
Bjørn øy kunne forsikre at jo målet og tidsrammen lå 
fast. Nå har, som anført, foreningen et pragmatisk for-
hold til politiske løfter og miljømål. Det er mange av 
dem, og de kan være vanskelig å huske både på nasjo-
nalt og lokalt plan. Året etter Bjørnøys forsikringer, 
stod vi igjen med halvparten av det opprinnelige målet 
og tidsrammen var fordoblet. 
 Dessuten kan man strides om det faktiske innhol-
det i et miljømål; se bare på Oslo bystyres planer for 
utvidelsene av E18. Nå heter det seg at en utvidelse 
med opp til 12 filer på det meste, er miljøvennlig! En 
eldre læresetning sier at ens argumenter er styrt av det 
en vil oppnå. Og det ser ikke ut til å ha forandret seg.

Solberg-regjeringens miljøvernminister heter ikke 
Børge Brende, hun heter Tine Sundtoft. Som sine for-
gjengere skal hun lede et lite departement med uhyre 
stort ansvarsområde. Hun leder også det departemen-
tet som har det overordnede ansvaret for Norges nasjo-
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nale miljømål – herunder støymålet. Vi ønsker henne 
lykke til.

Bakgrunnen for opprettelsen av foreningen i 1963 var 
blant annet nabostøy. Siden den gang har alle vi som 
bor i sentrale strøk fått mange flere naboer, og enda 
flere skal det bli i tiårene fremover.
 Det betyr at nabostøy er like aktuelt i dag som for 
et halvt århundre siden. Jeg vet i grunnen ikke om en 
eneste støykilde som er blitt uaktuell. Med økende 
mobilitet, fortetting og flere mennesker sier det seg 
selv at støyen følger med. 
 Å være nabo innebærer å leve tett innpå mennes-
ker, veier, utesteder, havner, trikker, tog, handelssentra, 
skytebaner, flyplasser m.m. Å være nabo er å bo i gamle 
hus, nye hus, hus med dårlig lydisolasjon, enebolig, 
rekkehus, bygårder, forretningsgårder med trenings-
studio i første etasje, eller matbutikk, eller pub, kafé, 
eller bingo. Mulighetene er nesten uendelige.
 Å være støyplaget nabo er svært frustrerende; sær-
lig hvis det ikke dreier seg om en hendelse, men mer 
om en tradisjon, altså at naboen pleier å spille høy 
musikk hver kveld, treningsstudioet er åpent hver dag 
til klokken 23, eller matbutikken er døgnåpen. Vi som 
arbeider i foreningen mener nabostøy er et mye større 
problem enn man er klar over, og at det som var en av 
årsakene bak opprettelsen av Norsk forening mot støy 
i 1963, kan vise seg å bli et hovedsatsningsområde i 
årene som kommer. Grunnen til det er at kunnskapen 
og i blant viljen til å gjøre noe med støykildene, plan-
legge dem bort så å si, ikke alltid er tilstede, og på den 
annen side at befolkningsveksten, fortettingen, den 
fortsatt økende mobiliteten og kravene til miljøvennlig 

transport, livsstil og konsum kommer til å tvinge frem 
en langt mer pågående føre-var-holdning enn hva som 
er tilfelle i dag.

Som daglig leder av foreningen i over seks år, er det 
en ære å få være med å feire og prege markeringen av 
en forening som så til de grader våger å tale på vegne 
av den mest upåaktede av dagens miljøsaker: Behovet 
for gode lydmiljøer og naturlig stillhet, behovet for å 
ivareta villmark, fri natur, behovet for å informere om 
at vern av hørselen vil gi musikkglede hele livet og ikke 
bare i ungdomsårene, at gode lydmiljøer fremmer livs-
kvalitet og er helsefremmende.
 Personlig tror jeg ikke det et noen annen periode i 
menneskets historie som har vært mer preget av døgn-
kontinuerlig lydstimulering enn vår tid. Erkjennelses-
filosofisk stiller det oss overfor store utfordringer hva 
gjelder evne til introspeksjon, til fordypelse, erkjennelse, 
konsentrasjon og evnen til å være alene med seg selv.

Takk til redaksjonsmedlemmene Ulf Winther, Kjell 
Dahle, Nils Faarlund og Steven Gersh for et samarbeid 
som har resultert i et festskrift verdig en 50-åring. Jeg 
kjenner meg trygg på at Edvard ville vært godt fornøyd 
med at hans skrik pryder vårt omslag.
 Takk til alle bidragsytere som har vært med å vise 
bredden og dybden i spørsmålene knyttet til lyd- og 
støymiljøer.

Gratulerer med dine 50 år, Norsk forening mot støy

Hilsen Hanne Herrman
daglig leder, 2007 – 2013

Foto: Gustav Alex Herrman, 2013Hanne Herrman
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om å lede sTøyforeningen
Ved Tone Tellevik-Dahl, styreleder

Inntreden som styreleder
Da jeg for noen år siden fikk telefon fra valgkomi-
teen i Norsk forening mot støy, må jeg innrømme at 
jeg knapt hadde hørt om dem. Synd, men sant. Som 
politiker hadde jeg selvfølgelig vært borti både støyfor-
skrifter, saker med klager fra folk på bråk og støy fra 
uteliv og trafikk mv, men jeg hadde ikke merket meg at 
vi hadde en nasjonal organisasjon med kamp mot støy 
som formålsak. Norge er kraftig på etterskudd med å 
oppfylle de nasjonale målene om støyreduksjon og vi 

Norsk forening mot støy er en av Norges eldste miljøorganisasjoner. 50 år er en anselig alder 
og støy er fortsatt et høyaktuelt tema. Egentlig er vel støy enda mer aktuelt i dag enn da forenin-
gen ble startet ettersom den største støykilden, nemlig veitrafikken, bare øker i omfang fra år 
til år. Helsemyndighetene påpeker at støy er den nest største forurensingskilden etter luft, og er 
ansvarlig for helseskader på opptil 15 milliarder i året. At det ikke er mer oppmerksomhet rundt 
støyplager er oppsiktsvekkende sett fra et folkehelseperspektiv. 

burde få på plass et miljøregnskap for støy og en bedre 
samordning av støybekjempelsen med de andre delene 
av miljøpolitikken. Implementeringen av EUs støydi-
rektiv og Norges oppfølging og oppfordring til norske 
kommuner er i gang, men har ikke høy nok fart. Det 
er derfor nok å ta tak i. Da jeg så ble oppmerksom på 
organisasjonen var jeg ikke vond å be. Å være styreleder 
i en frivillig organisasjon er i seg selv et privilegium. 
Det handler om å lede en gjeng entusiaster, synliggjøre 

Foto: Peter Kanedal
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et fagfelt, eller en sak som noen i sin tid mente var så 
viktig at det krevde en større organisering og et kon-
tinuerlig arbeid enn bare en aksjon fra tid til annen. 
Vår forening er fortsatt liten, men har potensial til å 
bli betydelig større. Men på tross av størrelsen har vi 
høyt faglig nivå på våre tjenester. Sammen med vårt 
sakkyndige råd som er sammensatt av jurister, akus-
tikere, leger og økofilosofer avgir foreningen hørings-
uttalelser på små og store saker på nasjonalt og lokalt 
og også internasjonalt nivå. Vi veileder personer som 
henvender seg til oss, utarbeider faktaark, arrangerer 
konferanser, deler ut både hederspris og ”versting”pris 
(snegleprisen) og driver lobbyarbeid overfor myndig-
hetene. Vi samarbeider med flere miljøorganisasjoner 
og ulike interesseorganisasjoner og får fra tid til annen 
økonomisk støtte til kompetanse-, forsknings- og 
utviklingsprosjekter. Aktiviteten er høy på tross av få 
ansatte og et lite styre.
 De gangene jeg poster på sosiale medier at jeg gjør 
meg klar til å lede styremøte i Støyforeningen kommer 
det alltid humoristiske kommentarer som ”ikke øde-
legg hørselen”, ”vil du høre hva som blir sagt?” ”rett 
forening for en som snakker så mye”. Jeg svarer ofte 
med at det er mye lyd i styret, men ingen støy. Man 
kan godt tulle med at vi kaller oss Støyforeningen når 
vi egentlig er mot støy, men kommentarene understre-
ker bare at det fortsatt er mye å gjøre hva gjelder infor-
masjon om både lyd og støy og hvilke retningslinjer 
samfunnet må følge for å sikre at alle kan leve gode liv 
uten at støy blir en helsebelastning. 

Hva er støy?
Støy er uønsket lyd. Det er når du ikke har kontroll 
over lydmiljøet du befinner deg i. Hvis du kan lukke 
døren og si at nå har jeg det stille, så er det en kvalitet, 
men hvis det ikke går an og du vil ha det stille, da 
utsettes du for støy. En mer teknisk definisjon er at 
støy er høy lyd over lang tid, som rett og slett er helse-
farlig. Når du går rundt i byen er du som regel omgitt 
av mange lyder som du ikke kan kontrollere. Men det 
er ikke gitt at all bylyd er støy, fordi du gjerne opphol-
der deg i de ulike lydmiljøene i byen bare i korte peri-
oder. Hvis du derimot bor nær en sterkt trafikkert vei, 
har du en høy og mer eller mindre konstant lydkilde 
utenfor, og det er støy. 1,7 millioner er ifølge Statis-
tisk sentralbyrås beregninger utsatt for støy. Det vil si 
omtrent en tredel av landets befolkning. Tallet gjelder 
hvor mange som er eksponert for utendørs støy over 
55 desibel. Siden det ofte er lavstatusstrøk og den bil-
ligste delen av boligmassen som ligger mest støyutsatt 
til, i hvert fall i byene, er sosialt svake grupper spesielt 
eksponert for støy. Dermed får vi en dobbelt negativ 
helseeffekt av støyplagene. Dette er det viktig å påpeke 
overfor politikere som regulerer tomter og styrer byut-
viklingen. 

Holdningsendringer
Det er mulig at den tekniske utviklingen, samt urba-
niseringen av landet, har ført til holdningsendringer 
knyttet til lyd og støy og i hvilken grad man tar hen-
syn til andre mennesker. I gamle dager gav hallodamen 
seerne en formaning om ikke å skru opp volumknap-
pen for høyt, for da kunne man forstyrre naboene. 
Dette er vel utenkelig for NRK i dag. Det var derfor 
kanskje symptomatisk for utviklingen at Snegleprisen 
2011, gikk til TV-bransjen. Jeg vet ikke om du har lagt 
merke til det, men når det kommer reklamepauser på 
de kommersielle TV-kanalene er lydvolumet mye høy-
ere enn på programmet du egentlig ser på. Hjemme 
hos oss utløser dette en febrilsk jakt på fjernkontrollen 
for å få ned lyden. Ellers merkes utviklingen godt i 
borettslag og andre tette boligområder der husregler 
som for eksempel sier at det skal være stille etter kl. 23, 
hele tiden tøyes. Stadig vekk er det noen som synes de 
må ha lov til å ha TV’en på høyt selv om det er langt 
på natt. 
 Når folk bor tett sammen er det viktig å lydisolere 
godt mellom boenhetene. Det gjøres dessverre ikke all-
tid. Samtidig er det viktig med fellesregler knyttet til 
lyd og støy, slik at vi sammen tar hensyn til hverandre, 
og har god kommunikasjon om de få gangene det vil 
bli litt lyd utenom det vanlige. God kommunikasjon 
om kortere støyperioder øker terskelen for aksept, og 
man kan også ta egne forhåndsregler. Støyvett er lurt i 
alle sammenhenger. 
 For foreningen er det viktig ikke bare å si nei takk 
til utviklingen. Vi må også evne og innse at samfunnet 
nødvendigvis endrer seg. Dette gjelder for eksempel 
friluftslivet som preges av stadig flere og mer sjene-
rende lyder. Over 90 prosent av alle nordmenn opp-
søker naturen for å finne stillhet og ro, men den yngre 
generasjonen er ofte ikke tilfreds med bare å være i 
naturen, de vil bruke den aktivt – enten det er med 
scooter eller på annet vis. Vi er ikke med på å forby 
alt som skaper støy, men det er viktig med regulerin-
ger. Derfor har vi fått lov om motorferdsel i utmark og 
Markaloven. Vern om stille soner er en viktig oppgave 
for foreningen. Selv om vi er en forening mot støy, er 
vi ikke imot lyd! Vi er hele tiden omgitt av lyder, men 
det er den vedvarende, helsefarlige støyen vi jobber for 
å forebygge og redusere. Vi skjønner at folk har bil, det 
har også jeg. Det handler om å legge til rette for minst 
mulig bruk av bil, og det handler om støyskjerming 
eller andre tiltak der det er nødvendig. 

Byutvikling og urbanisering
Foreningen har merket økt interesse fra publikum for 
støy og lydmiljø. Vi har mange tusen søk på våre sider 
hver måned, i tillegg til telefon- og eposthenvendelser. 
En hjemmeside der folk kan undersøke lydmiljøet på 
steder der de ønskerå bo, er på trappene. Generelt er 
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det slik at støy blir et tema når du selv utsettes for det. 
Dette kan ha sammenheng med den økende interes-
sen for by- og stedsutvikling. Gjennom debatten om 
bomiljø, byggehøyder og -bredder kommer jo alle disse 
elementene inn. I forarbeidet som kommunene driver 
i forbindelse med by- og stedsutvikling skal støyret-
ningslinjen T-1442 brukes. Men kommunene er ikke 
pålagt å henvise til paragrafen i reguleringsplanen når 
den fremmes for politisk vedtak. Noen kommuner, 
som bl.a. Oslo, er flinke til å ha en fast paragraf om 
støy og T-1442 i alle reguleringsplaner. Dette bør inn 
som fast krav for alle landets kommuner. Alle kommu-
ner har også krav om å støykartlegge sin kommune. 
Også her er det mange kommuner som ikke har levert. 
Det er viktig at når vi utvikler nye utbyggingsområ-
der må støy samtidig belyses slik at man sikrer gode 
lydkvaliteter både for dem som skal bo og arbeidet i 
området. Som politiker er jeg opptatt av dette, og som 
styreleder er det viktig at vi formidler dette til alle som 
henvender seg til oss og til dem vi ønsker å påvirke.

Støy har sektorovergripende 
konsekvenser
I de siste årene har det knapt vært bevilget midler til 
forskning om støy eller støyreduserende tiltak. Sta-
tens vegvesen, som har ansvar for gjennomføringen 
av Nasjonal Transportplan, har i og for seg noen mål-
settinger om støy, men de sier rett ut at de ikke vil 
klare å nå dem når det gjelder målene for veitrafikken. 
I andre land drives det betydelig forskning på og utvik-
ling av blant annet støysvake veidekker, og 1. novem-
ber 2012 kom en ny og felles europeisk merkeordning 
for støysvake bildekk som EU har utarbeidet. Nå skal 
dekkene merkes på tilsvarende måte som for eksempel 
kjøleskap. Stortingets Transport- og kommunikasjons-
komité har vært godt informert, men gode intensjoner 
er ikke nok, det kreves også penger! Nå trer et nytt 
Storting sammen, og vi må gjøre vårt for å formidle 
vårt budskap til de nye politikerne i komiteen.
 Å redusere veitrafikkstøy kan være svært 
kostnadskrevende, for eksempel hvis det skal bygges 
en miljøtunnel. Men samtidig vet vi at budsjettet til 
Helseministeren tappes for 15 milliarder kroner hvert 

år på grunn av støyrelaterte helseplager. Hjerte- og 
karsykdommer utgjør 40 prosent av helseplagene våre, 
og Verdens helseorganisasjon, WHO, har fastslått at 
en stor del av disse lidelsene har direkte sammenheng 
med støy. Staten må bli flinkere til å se slike ting i sam-
menheng med hverandre, og tenk hvis vi kunne flytte 
disse 14 milliardene fra helsebudsjettet til Samferdsels-
departementet!
 Derfor ønsker foreningen et miljøregnskap hvor 
kostnadene og gevinstene av både støyreduserende til-
tak og fravær av slike tiltak kan tydeliggjøres. Et slikt 
regnskap vil gjøre det mye lettere for politikerne å veie 
ulike hensyn mot hverandre.

Bli støyambassadør
Det er som sagt nok av oppgaver for vår lille, men 
viktige forening å holde på med. Høringsuttaleleser 
og veiledning og rådgivning til alle som henvender 
seg tar mye av tiden for våre 1,5 årsverk på kontoret. 
Styret har også begrenset med kapasitet til å gjøre de 
store løftene. Derfor har vi nå lansert flere tiltak som 
vi håper kan gjøre oss synligere fremover og dermed 
sikre oss flere medlemmer og flere som snakker om 
støysaken. Selv om vi bruker våre nettsider aktivt og 
er på sosiale medier så er det fortsatt slik at Støysaken 
lettest får oppmerksomhet hvis flere folk snakker og 
er opptatt av den i ulike fora. I jubileumsåret børster 
vi støv av en gammel ordning, nemlig støyambassa-
dørordningen. Foreningen utfordrer nå politikere i 
alle kommuner om å bli støyambassadører. Vi trenger 
flere lokalpolitikere som tar opp støyproblemer og løs-
ninger i kommunestyret og lokale partilag. Politikere 
har store påvirkningsmuligheter for å bedre helsen til 
innbyggerne og redusere støyforurensningen gjennom 
alt fra reguleringer, konsesjoner, skjenkepolitikk og 
friluftspolitikk. Vi i styret håper vi kan bli enda flere 
entusiaster som vil løfte utfordringene med den nest 
største forurensningskilden etter luft, nemlig støy. Vi 
trenger flere som gir lyd i kampen mot støy. Vi håper 
at jubilanten Norsk forening mot støy klarer å skape 
et engasjement for saken, og at vi kan vise til økt 
medlemstall og mange gode ambassadører ved neste 
jubileumskorsvei. I mellomtiden: Riktig god lyd! 



Tilbakeblikk 
1971 Til 2007

• Bjørn Dirdal, styreleder 1971–1976

• Mutt Aiello, daglig leder 1975–1999

• Torleif Johnsen, daglig leder 1999–2007   

• Kjell Dahle, styreleder 2003–2008

• Styrets medlemmer 1963–2013
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Ville ha sTøyforeningen 
høyere opp på banen
Ved Ulf Winther

Skal du score mål, må du komme deg i posisjon. Sivilingeniør Bjørn Dirdal hadde arbeidet med 
å redusere støy fra bygg- og anleggsvirksomheten i Oslo kommune i flere år, da han første gang 
ble kjent med Norsk forening mot støyplager (som foreningen het den gang). Han ble valgt inn i 
styret ved første møte i 1971, og da styret konstituerte seg ble han valgt til leder. Fra første stund 
av arbeidet han for at foreningen skulle ta en mer sentral posisjon i samfunnet. En av de viktigste 
oppgavene var å etablere et permanent servicekontor for støyspørsmål. 

- Jeg ble fort klar over at det var flere i det nye styret 
som hadde de samme tankene om foreningens utvik-
ling. Det var en målsetning det var lett å slutte seg til, 
sier Bjørn Dirdal. - For min egen del kjente jeg knapt 
Støyforeningen før det første møtet. Men jeg hadde 
arbeidet med støyproblemer i tilknytning til Oslo 
kommunes maskindrift i flere år, og hadde tanker om 
hvordan støyhensyn burde tas bedre opp blant de driv-
krefter som preget samfunnsutviklingen. Mens med-
lemsmassen i starten var preget av personer med støy-
plager eller som behandlet støyplager, fikk foreningen 
etter hvert stadig flere medlemmer som var opptatt av 
å prege samfunnets rammebetingelser. Blant disse var 
personer innen offentlig forvaltning og i sentrale posi-
sjoner. I tillegg blåste det en positiv miljøvind over lan-
det. Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972 og 
Statens forurensingstilsyn (SFT) ble opprettet i 1974. 
Dette var en del av situasjonen da vi etablerte et per-
manent servicekontor for støysaken, sier Dirdal.

Navneendring i 1972
- Som et ledd i en bedre definisjon av foreningen, fore-
slo jeg endring av foreningens navn til Norsk forening 
mot støy. Grunnen var at jeg ikke ønsket at støysa-
ken kun skulle assosieres med plagede mennesker. Det 
var viktig å signalisere utad et engasjement mot støy 
generelt, og at vi evnet å ta grep. Navneendringen ble 
vedtatt på årsmøtet i 1972. Da tok jeg også for første 
gang opp spørsmålet om å opprette Støyforeningens 
servicesenter, senere kalt servicekontor. Men det skulle 
gå flere år før dette ble en realitet, understreker Dirdal. 
 Først på et ekstraordinært årsmøte i november 1974 
ble det vedtatt å opprette servicekontoret. Det var 
en vanskelig sak å sikre en finansiering for kontoret. 

bjørn dirdal, styreleder 1971–1976

- Gitt Støyforeningens utfordrende økonomiske situasjon, var 
det en stor, men viktig satsing å etablere et permanent ser-
vicekontor, sier daværende styreleder Bjørn Dirdal. - Vi var 
heldige og lykkes, ikke minst fordi vi var heldige med å finne 
den rette person til å lede kontoret, en utrolig utholdende og 
modig person som ga ansikt og stemme til støysaken, og 
utviklet en stadig sterkere samfunnsoppmerksomhet for støy-
spørsmål. Nemlig Mutt Aiello, sier Dirdal. Foto: Ulf Winther
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bjørn dirdal, styreleder 1971–1976

Det ble et spleiselag fra flere offentlige etater for å få 
dette til, og bidragene kom i form tilsagn om rimelige 
lokaler, sekretærhjelp, og annen støtte av betydning 
for driften av et slikt kontor. En direkte økonomisk 
bevilgning fra Rikstrygdeverket var avgjørende for å 
overbevise skeptikerne i Støyforeningens egne rekker. 

Opinionsskaper
- Allerede fra opprettelsen av hadde servicekontoret en 
leder som tok hånd om henvendelsene, men jeg følte at 
vi trengte et tydeligere ansikt utad, en engasjert person 
som kunne representere saken og fronte foreningen, 
spesielt som opinionskaper. Det faglige grunnlaget var 
allerede på plass. Jeg selv og de andre i styret hadde 
ikke anledning til å fronte saken så sterkt, vi var også 
bundet til våre arbeidsgiveres posisjonering. Kanskje 
hadde vi heller ikke personlige anlegg for en slik rolle. 
Men da Mutt Aiello ble daglig leder i september 1975, 
viste det seg raskt at vi hadde funnet rette person. Jeg 
vil gi henne en stor del av æren for at det har gått så 
bra. Hennes uredde pågangsmot, evne til å bli hørt, 
evnen til samarbeid og ikke minst gode humør har 
vært panserbrytende. Hun har en stor del av æren for 
at skuta Norsk forening mot støy fikk styringsfart og 
ble en viktig faktor i miljøarbeidet i Norge, sier Dirdal

Arbeidskollektiv
- Før servicekontoret kom på plass fungerte styret som 
et arbeidsfellesskap. Som nevnt var dette en tid med 
voksende interesse for støyspørsmål, og denne inter-
essen måte tas vare på og videreutvikles. I tiden før 
opprettelsen av servicekontoret falt det mye praktisk 
arbeid på styret og foreningens sakkyndige utvalg, 
og med stort praktisk ansvar for styreleder. Heldigvis 
hadde jeg en velvillig arbeidsgiver. Vi lagde blant annet 
utstillingen «Bare bråk – om støy i nærmiljøet». Den 
sto i 3 måneder i Oslo kommunes informasjonssen-
ter og var ikke minst flittig besøkt av skoleklasser. Vi 
medvirket også i NRKs TV-programserie om støy, i til-
legg til en kortfilm i regi av Norsk Film. Vi hadde mye 
redaksjonelt samarbeid med Teknisk presse, samarbei-
det med Norske Sivilingeniørers forening om Støykon-
feransen 1975, og tok initiativet til Miljøverndeparte-
mentets utredning «Støy i Norge – en oversikt». Den 
ble forløperen til Miljødepartementets senere arbeid 
med støy, sier Bjørn Dirdal. Det var mange solide støt-
tespillere i arbeidskollektivet som styre og sakkyndig 
utvalg utgjorde, og særlig vil Dirdal fremheve Cand. 
real Kjell Gjæveness og sivilingeniør Albrect Eika som 
viktige bidragsytere når det gjelder arbeidsinnsats og 
ideer i tiden før servicekontoret var på plass, og etterpå 
også for den saks skyld. 

110 personer til stede til temakonferanse om støy, her fra omtale i bladet Byggeindustrien. Teknisk presse bidro mye til å 
formidle teknisk informasjon om støyutfordringer og -løsninger på den tiden. (faksimile)
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Støyforeningens utstilling «Bare bråk – om støy i nærmiljøet» ble eksponert i 3 måneder og fikk stor oppmerksomhet blant 
byens skoleungdom. Også andre støysaker nådde avisenes overskrifter. (faksimile)
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mutt aiello, daglig leder 1975–1999:

behoVeT for sTillheT kan 
Være en mekTig driVkrafT 
Ved Ulf Winther

- Vi har alle behov for et stille rom i en stadig mer støy-
ende hverdag. Med økende fortetting i byene føles det 
som om stillheten smelter vekk, omtrent som isbre-
ene i Himalaya. Når stille områder er blitt borte, er 
det meget vanskelig å gjenskape stillheten. Min kamp 
mot støy har også vært et forsvar for stillheten. Det har 

motivert meg i kampen mot støy. Stillheten er i ferd 
med å bli en knapphetsressurs, sier Mutt Aiello. - Det 
er veldig viktig å kjempe for stille soner i byene!

I et tilbakeblikk synes hun det fortsatt er mange grun-
ner til bekymring. - Støymålene i den nasjonale hand-
lingsplanen mot støy førte til stor optimisme. I ettertid 
har dette blitt til skuffelse, ikke minst fordi myndig-
hetene ikke bruker alle tilgjengelige virkemidler for å 
redusere støyen. Dokumentasjonen om støyens helse-
skadelige effekter blir bare mer og mer omfattende, og 
burde alene være tilstrekkelig til en nasjonal offensiv 
for å få ned støyen, sier hun. - Da er det skuffende å se 
at målene svekkes. 

Mange uløste oppgaver
- Men støyproblemer er ikke bare myndighetenes sak. 
Nabostøy er et kjent problem. Fortettingen og dårlig 
gjennomførte boligbygg skaper også problemer. Økt 
bruk av teknologi i boligene som øker innestøyen. 
Kommunene som i sine reguleringsplaner ikke spe-
sifiserer støykrav. Økt boligbygging i områder med 
helseskadelig støy. Friluftsområder som invaderes av 
motorisert ferdsel. Det er nok av oppgaver på en bred 
front for Støyforeningen i årene som kommer, sier 
Mutt Aiello.

Bakgrunn
Da hun begynte som leder av Støyforeningens service-
kontor, kom hun til jobben med fortid blant annet fra 
arbeid for Fellesaksjonen mot flystøy. Den hadde som 
mål at Fornebu skulle nedlegges og trafikken flyttes 
til Gardermoen. Slik gikk det jo, men dessverre fulgte 
støyproblemene med på lasset. - Før denne aksjonen 

I 1975 begynte trebarnsmamma og miljøaktivist Mutt Aiello som daglig leder av det nyoppret-
tede Støyforeningens servicekontor. Med seg i stillingen hadde hun et brennende engasjement 
og pågangsmot. Hun sørget raskt for å innlede samarbeid med konstruktive krefter for å skape 
forutsetninger for bedre lydmiljøer i Norge. Gjennom nesten 25 år som leder gav hun støysaken 
et ansikt og en stemme som fremdeles huskes av mange. I dag er hun støysakens grand old lady.

- I et stadig mer hektisk og støyende byliv er det viktig å 
kjempe hardt for å bevare og sikre stille soner, både i nye 
og gamle bydeler. Da er det beklagelig at mange regule-
ringsvedtak ikke inneholder støymål, sier Mutt Aiello. Hun 
var daglig leder i Norsk forening mot støy i perioden 1975 
– 1999.  Foto: Ulf Winther
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hadde jeg erfaring som miljøaktivist fra beboeraksjo-
nen for Ruseløkka/Skillebekk. Den hadde som mål å 
sanere biltrafikk og redde Ruseløkka skole fra konto-
riseringsspøkelset. Dette gav også nyttig erfaring som 
jeg tok med meg i den nye jobben i Støyforeningen. 

Det skulle bli mange år med støykamp under beskjedne 
økonomiske kår, men med et rikt faglig fellesskap med 
styre og foreningens sakkyndige. Henvendelser kom fra 
hele landet, og mange nye medlemmer kom til. Antall 
henvendelser seksdoblet seg i løpet av hennes lederpe-
riode , og medlemstallet vokste nesten tilsvarende. Ved 
siden av økonomi var tidskapasitet også en utfordring. 
Henvendelsene kom fra hele landet, og støyproblemene 
var mange og sammensatte. Støy på arbeidsplassen og 
samferdselsstøy var gjengangere. Etter hvert utviklet 
kontoret en stadig sterkere rolle som pådriver overfor 
byråkrati og politiske myndigheter.

Sneglepris til statsministeren
I årene etter at stortingsmeldingen om støy ble lagt 
frem i 1977, var det optimisme og stor aktivitet i 
departement og direktorater. Håpet var at nå kom man 
i gang med omfattende tiltak mot støy. Men det meste 
kom ikke lenger enn til papiret. I 1993 opprettet Støy-
foreningen «Snegleprisen». Den ble tildelt selveste Gro 
Harlem Brundtland, som da var stats minister. Hun var 
miljøvernminister da stortingsmeldingen om støy ble 

laget. Snegleprisen var ment som en mild påminnelse 
om at arbeidet med støybekjempelse stod i stampe. 
Så er det opp til den enkelte å vurdere om det var et 
symptom på manglende politisk vilje at Støyforenin-
gen ble nektet å overrekke den forgylte statuetten og 
diplomet for «utsøkt sendrektighet». Jan O. From og 
Mutt Aiello signerte diplomet. 

Takk til alle de sakkyndige 
Støyforeningens store fortrinn er at den er en fri og uav-
hengig organisasjonen, den er dedikert en stor oppgave 
og kan agere målrettet i støysaker. Dessuten har den 
gjennom tidene kunne støtte seg til dyktige mennesker 
i styrene, og ikke minst de sakkyndige utvalgene som 
har hatt noen av landets fremste eksperter på støyom-
rådet, fra ledende institusjoner såvel som nøkkeletater 
for utforming av våre omgivelser. Det samarbeidet er 
gull verdt og har vært avgjørende for at vi har kunnet 
argumentere med stor styrke, og har nok også vært vik-
tig for at vi en rekke ganger er blitt hørt. Jeg vil benytte 
anledningen til å takke alle de sakkyndige som har hjul-
pet til opp gjennom årene. De er så mange at jeg ikke 
vil trekke frem enkeltnavn, sier støysakens grand old 
lady, Mutt Aiello. - Men en rungende takk til Bjørn 
Dirdal som helt fra 1971 på frivillig basis iherdig arbei-
det for å fremme Støyforeningens sak, et arbeid som 
munnet ut i etablering av servicekontoret i 1975, som 
ble Støyforeningens utøvende organ!

Samtidige om Mutt Aiello:
Mutt Aiello ble intervjuet ved foreningens 40-års 
jubileum. Da var attesten fra samarbeidspartnere 
blant annet dette: 
 - Mutt har vært svært flink til å etablere faglige 
nettverk som Støyforeningen har kunnet dra veks-
ler på både i det daglige arbeid og som grunnlag 
for å rekruttere medlemmer til styre og sakkyndig 
utvalg. Selv ble jeg rekruttert mens jeg jobbet som 
yrkeshygieniker i Arbeidstilsynet, sa Marie Nordby, 
tidligere styremedlem og medlem av sakkyndig 
utvalg. Hun har vært avdelingsdirektør i Statens 
forurensingstilsyn og er i dag sjefingeniør i Miljø-
direktoratet.
 - Mutt er en ildsjel med et varmt hjerte. Det er 
ikke få støyplagede som har fått hjelp av henne. 
Dessuten har hun vært en uredd talsperson for 

støysaken i møte med myndighetspersoner, sier 
sivilingeniør Anne Underthun Marstein. Hun var 
støyansvarlig ved Vegkontoret i Akershus, senere 
leder av miljø kontoret i Vegdirektoratet, og deret-
ter seksjonsleder i Statens vegvesen Region Øst med 
ansvar for Oslopakke 2, før hun ble ansvarlig for 
samferdselstrategi i ett av de store konsulentselska-
pene.
 - Hellet var med oss da vi ansatte Mutt Aiello. 
Hun viste seg å være nettopp hva vi trengte, med 
pågangsmot, gode personlige egenskaper og enga-
sjement som gjorde at hun ble lyttet til. Hun fikk 
støysaken på bordet hos dem som arbeidet med 
samfunnsutvikling. I ettertid husker jeg hennes mot 
og engasjement, sier Bjørn Dirdal. Han var styrele-
der i Støyforeningen fra 1971 til 1976. 
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I 1993 føltes mangelen på oppfølging av de gode intensjoner i støymeldingen så prekær at Norsk forening mot støy så seg 
nødt til å gi en sneglepris til statsminister Gro Harlem Brundland for sendrektighet i arbeidet med å gjennomføre støytiltak. 
Diplomet gav mange gode tips om hva statsministeren burde gjøre, og var signert av daværende styreleder Jan O. From og 
Mutt Aiello. Gro Harlem Brundtland ville ikke ta i mot prisen. (faksimile)
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Torleif johnsen, 1999–2007:

åTTe år med nasjonale sTøymål
Ved Ulf Winther

Omtrent før Johnsen hadde rukket å bli varm i trøya, 
i oktober, ble stortingsmelding 8 (1999 -2000) om 
regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, 
lagt frem. Meldingen foreslo nye nasjonale støymål, 
blant annet reduksjon i støyplager med 25 % innen 
2020, i forhold til 1999. Meldingen representerte en 
rekke oppfølgingsoppgaver for Norsk forening mot 
støy, for å sikre et best mulig grunnlag for at meldin-
gens mål kunne bli nådd.
 Det var i grunnen like greitt. Da ble det ikke tid til 
å kjenne på utfordringen med å overta lederoppgaven 
etter legendariske Mutt Aiello, som hadde drevet pio-
nerarbeid og ledet servicekontoret og utviklingen av 
Støyforeningen i nesten 25 år, og som var blitt støy-
sakens ansikt og stemme.
 - Med oppfølgingen av stortingsmeldingen ble det 
tidlig full gass, med de små ressursene vi hadde, sier 
Torleif Johnsen. - Det var mange ideer og initiativ, 
men vi måtte hele tiden forholde til hva som var prak-
tisk mulig å gjennomføre.
 Det kom blant annet til uttrykk ved at foreningen 
flyttet tre ganger i løpet av hans åtte år som leder, for å 
ha «budsjettoptimale» kontorleieavtaler. En periode var 
foreningen lokalisert i Storgaten, i Folketeaterpassasjen, 
med kontor like ved tidligere LO-sjef Tor Aspengren. 
Det var litt morsomt med tanke på at han var en av 
dem som støttet etableringen av foreningen. Først da 
foreningen fikk kontorer hos Idébanken i Akersgata 34, 
opplevdes kontorfascilitetene som ramme for fremtids-
rettet og ekspanderende foreningsvirksomhet.

Optimisme, forhåpninger 
- Denne perioden var preget av en del optimisme. Stor-
tingsmeldingen hadde ambisiøse mål om å redusere 
støy. Dessuten var miljøarbeidet også internasjonalt 

preget av betydelig oppmerksomhet på støy og helse, 
særlig i forbindelse med samferdsel, veitrafikk og fly. 
Det gav ringvirkninger til det norske støyarbeidet. I 
2003 ble det oppnådd viktig rettslige seier i en nabo-
støysak i Møre og Romsdsal, og Prinsdal skytebane ble 
vedtatt nedlagt. Man kunne observere en tro på mulig-
hetene til å vinne kampen mot støy. Dette året var det 
dessuten kommunevalg og vi etablerte ordningen med 
støyambassadører. Det ble mange henvendelser, og vi 
fant etter hvert at vi ikke hadde mulighet til å følge opp 
alle henvendelser, sier Johnsen.
 Når det gjelder regjeringens oppfølging av de nasjo-
nale støymålene gikk foreningen fra optimisme til 
skuffelse, og Støyforeningen karakteriserte etter hvert 
regjeringens oppfølging av de nasjonale støymålene 
som faneflukt, fra de opprinnelige støymålene og fra 
egne løfter i Soria Moria erklæringen. 

Ny strategi for foreningen
Styreleder Kjell Dahle i Støyforeningen fikk etablert 
en omfattende strategiprosess for virksomheten. Den 
munnet ut i et nytt strategisk dokument og en hand-
lingsplan for foreningen. Den bidro til konsentrasjon 

Året 1999 er referanseåret for målene om støyreduksjon. Det 
er også året da statsviter og hallingdøl Torleif Johnsen begynte 
som daglig leder i Norsk forening mot støy. Han overtok som 
daglig leder 15. august 1999, og mye av innsatsen i de åtte 
årene han var daglig leder, skulle handle om å få myndighetene 
til å innfri sine løfter i den nasjonale handlingsplanen mot støy.

De kanskje fineste opplevelsene var når vi klarte å mobili-
sere en rekke organisasjoner og enkeltpersoner for bestemte 
støysaker. Da synliggjorde vi best støyutfordringene samfun-
net må håndtere, og knyttet forbindelser og relasjoner som 
hjalp til med å løfte støysaken på en enda bedre måte, sier 
Torleif Johnsen. Han var daglig leder i Norsk forening mot 
støy i perioden 1999 – 2007.  Foto: Ulf Winther
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om hva som ble ansett som de viktigste sakene å arbeide 
med, blant annet med økt vekt på den politiske påvirk-
ning av de rammesettende myndigheter, selv om sekre-
tariatet hele tiden la vekt på å yte service til alle enkelt-
personer som oppsøkte foreningen for å få hjelp med 
sine støyproblemer. 

Støyambassadører
I forbindelse med kommunevalget 2003 inviterte 
foreningen lokalpolitikerne til å melde seg som støy-
ambassadører for å fronte støysaken i sine kommu-
nestyrer. 6000 invitasjoner ble sendt ut, og 80 politi-
kere meldte seg til oppgaven. For Støyforeningen ble 
ambassadørene en viktig kanal for innspill av infor-
masjon om støyutfordringer og lansering av ideer om 
politiske muligheter for å fremme støysaken. Ambassa-
dørene ga også viktige impulser tilbake til foreningen. 

Støyfri dag
- Allerede i 2000 etablerte Norsk forening mot støy en 
Støyfri dag i tilknytning til den internasjonale «Inter-

national Awareness Day». Oppstarten skjedde med 
prosjektmidler fra Miljøverndepartementet. I tillegg til 
selve markeringen, fikk Støyforeningen med årene en 
rekke viktige kontakter og et godt nettverk knyttet til 
ulike temaer. Arrangementet gav også miljøinteresserte 
stortingsrepresentanter anledning til å fremme støy-
relaterte spørsmål i spørretimen, og vi hjalp dem gjerne 
med bakgrunnsmaterialet, sier Torbjørn Johnsen med 
et smil.
 Når han ser tilbake minnes han med glede den 
interessante, nyttige kontakten med foreningens styre 
og den uvurderlige kompetansen hos foreningens 
sakkyndige utvalg. Den kunne han spille på når han 
trengte det. Dessuten gav årene meget interessant kon-
takt med mange dyktige personer i de organisasjoner 
og grupper foreningen samarbeide med.
 I dag deler Johnsen sin oppmerksomhet mellom sitt 
undervisningsarbeid i skolen, sin kolonihageparsell og 
turer i marka. Og han holder fremdeles et øye på støy-
saken. 
 Forsatt er myndighetenes oppfølging av nasjonale 
støymål en skuffelse, selv etter at de har redusert ambi-
sjonene. 

Støysaken: Noen viktige hendelser i perioden 1999-2007

• Oktober 1999 St meld 8 (1999 -2000) Regjeringens 
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, med forslag om 
nye nasjonale støymål.

• 2000. Kampanje rettet mot fylkestingene møtes i juni, for 
å fremme bedre rammer for støyarbeid i NTP 2001-2011.

• 2000. Etablerte norsk versjon av den internasjonale Støy-
fri dag.

• 2002. Statens vegvesen med nullvisjon om miljøskader 
(også støy). Ingen skal bli kronisk syke av støy. (!)

• 2002. Hvitbok om støyutfordringer for regionfelt 
 Østlandet.

• 2002. Miljøvernminister Børge Brænde åpner utstillingen 
«På sporet av stillhet» på sentralbanestasjonen, i anledning 
FN-året for fjellene.

• 2002. Norges første nasjonale støykonferanse, i regi av SFT.
• 2003. 80 kommunepolitikere blir støyambassadører i sine 

kommuner. I kommunevalgåret sendte Støyforeningen ut 
6000 henvendelser til kommunepolitikerne. 

• 2003. Oslo: Prinsdal skytebane vedtatt nedlagt.
• 2003. Fræna. Naboene til Hustadmarmor vant viktig 

prinsippsak om støy i lagmannsretten.
• 2003. Norsk forening mot støy opptatt i European 

Environment Bureau (EEB)
• 2004. Arkivene for foreningens første 35 år systematisert 

og overlevert Riksarkivet.
• 2004. Drammen. Støyforeningen medarrangør for konfe-

ransen Støy i by.
• 2004. Støyambassadørene engasjert i SFT´s nye planret-

ningslinjer om støy.

• 2004. Forurensningsforskriften ble utvidet med grense-
verdiforskriften som nytt kapitel.

• 2004. Støyforeningen påtaler myndighetenes faneflukt fra 
nasjonale støymål.

• 2005. St. Meld om rikets miljøtilstand berammer evalue-
ring av nasjonale støymål.

• 2005. Bondevik-regjeringen bebuder handlingsplan mot 
støy. 2 måneder senere går regjeringen av.

• 2005. De rød-grønnes Soria Moria erklæring lover stra-
tegisk handlingsplan for å innfri målene om 25 % støy-
reduksjon. Det ble oppfattet som et gjennombrudd for 
støysaken, men skulle senere vise seg å bli noe annet.

• 2005. Europeisk arbeidsmiljøuke i samarbeid med LO.
• 2005. Norsk forening mot støy fullfører ny strategiplan 

for egen virksomhet.
• 2005. Valgmøte om støy i samarbeid med Frp, Orkdal.
• 2006. Støyforeningen mobiliserer nasjonalt opprop 

mot regjeringens forslag om å redusere ambisjonene i 
nasjonale støymål. 18 landsomfattende helse-, miljø- og 
 beboerorganisasjoner deltar.

• 2006. Støyforeningen innfører de årlige prisene Snegle-
prisen og Årets støydemper.

• 2006. Støyambassadørene inviteres til å gi innspill om 
lokale støysaker og fremme av støyreduserende tiltak.

• 2006. Rettslig oppgjør om støyplagen ved Gardermoen. 
• 2007. Miljø og helse, fagtidskriftet for miljø, helse og 

samfunn utgir 48 siders spesialutgave om alle sider ved 
støyutfordringer for samfunnet, med landets fremste 
eksperter som artikkelforfattere.
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50 år som bråkebøTTe 
i kampen moT sTøyplager
Ved Kjell Dahle, tidligere styreleder

Norsk forening mot støys første leder var høyesterettsadvokat Torleiv Idsøe. Han la ikke skjul på 
sine ambisjoner. I Aftenposten 16.november 1963 påsto han at foreningen på ingen måte skulle 
bli en ”døgnflue”. 50 år senere kan vi slå fast at mannen fikk rett. 

Når folk utenfra hører om Norsk forening mot støy, 
virker det ofte som de danner de seg et bilde som er 
nokså fjernt fra virkeligheten. Hva man synes å se for 
seg, er en lavmælt forsamling lidende mennesker. Til 
gjensidig oppbyggelse stotrer de fram sine klager over 
et samfunn med lyder som ikke fantes den gangen alt 
var så mye bedre. En slik forening ville neppe ha opp-
levd å fylle 50.

La oss derfor begynne denne historiske skissen med 
å se litt på hva foreningen har vært og ikke har vært. 
Dens formål er ”å bidra til å redusere og forebygge støy-
belastning og støyplager i Norge”. Betyr dette at den har 
arbeidet for et mest mulig stille samfunn? Svaret er 
nei. 
•	 Noen	timer	etter	at	dette	skrives,	er	det	fotballands-

kamp. Et stille Ullevål Stadion ville være trist. 
•	 Et	Holmenkoll-renn	uten	Kollen-brølet	hadde	nok	

fått det til å gnage i de fleste ører.
Og:
•	 Norsk	 natur	 uten	 fuglesang,	 bølgeskvulp,	 bekke-

brus og fossedur ville nok ha vært det aller største 
tapet for de av oss som sier at vi er opptatt av stillhet 
i naturen.

Støy er altså på ingen måte lik fravær av lyd. Som jazz-
musikeren Jan Garbarek har sagt det: «Jeg foretrekker 
stillheten, for der begynner alt nytt. Men jeg klarer meg 
ikke uten dens motstykke».

Støy og støy, fru Blom
I oktober 2003 portrettintervjuet Stavanger Aftenblad 
foreningens daværende styreleder i anledning 40 års-
jubileet. Ingressen startet slik: «Se for deg Kjell Dahle 
på en fotballtribune blant tusenvis av hoiende Totten-
ham-fans. Se så for deg Kjell Dahle som styreleder i 
Norsk forening mot støy.» Journalisten føyde til: «Det 
er visst forskjell på lyd og lyd.» 

Ja, det er forskjell på lyd og lyd. All støy er lyd, men all 
lyd er ikke støy! Da NRK skulle lage et innslag i anled-
ning den internasjonale støyfrie dagen i 2010, ønsket 
journalisten lydopptak på et sted med mye støy. Hun 
foreslo en tur på tivoli! Jeg måtte forklare at tivoliets 
nærmeste nabo befant seg på motsatt side av jernba-
nelinjen. Og at tivolilydene var noe som glade barn 
oppsøkte høyst frivillig sammen med sine foreldre. Vi 
fant et mer egnet sted.

For hva betyr støy? Jo, det betyr «uønsket lyd». Hva 
slags lyder er så uønskede? Heller ikke dette er entydig. 
Hva som er støy for noen, kan være godlyd for andre. 
Heldigvis. Ellers hadde vi levd i et kjedelig samfunn. 
Ikke minst gjelder dette musikk. En del av oss tåler 
langt høyere volum på rockemusikken enn på svensk-
toppar. Og omvendt. 

Tid og sted kan også ha mye å si. Hva folk oppfatter 
som godlyd i de fleste andre sammenhenger, blir fort 
til støy når det hindrer oss i å få sove, slappe av eller 
lese til eksamen. Det skal videre svært mye til for at 
selv den mest fristende musikken føles velkommen når 
vi er ute i den frie natur. 

Kjell Dahle  Foto: Støyforeningen
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Begynnelsen
Jubilanten hører med blant landets eldste miljøorga-
nisasjoner. I spissen for det som de første årene het 
Norsk Forening mot Støyplager, sto ingen ringere enn 
Jan Brøgger. Den unge psykologen var sterkt opptatt 
av støy i nærmiljøet, ikke minst knyttet til naboer og 
musikk. 

Jan Brøgger hørte imidlertid så avgjort ikke med blant 
de stille i samfunnet. Han er nok lite kjent blant dem 
under 40. Politisk interesserte som er litt eldre, vil der-
imot huske Brøgger godt som en av stiftelsen Liber-
tas’ sjefsideologer. Libertas var en forløper for dagens 
Civitas, og ble til for å være en motvekt til rådende 
sosialdemokratisk ideologi. Under 40 årsjubileet ble 
Brøgger utnevnt som en av Støyforeningens to første 
æresmedlemmer. 

I støyspørsmål samarbeidet Libertas-mannen gjerne 
med sosialdemokrater. Blant de kjente skikkelsene som 
stilte opp da den nystartede foreningen skulle marke-
res utad, var LO-leder Tor Aspengren og helsedirek-
tør Karl Evang. Sluggeren Aspengren ble kalt for «Tor 
med hammeren». Alliansebyggingen var imponerende. 
Så vel Norges Industriforbund som Norsk Husmor-
forbund oppnevnte medlemmer til det første styret. 
Det ble raskt god omtale i både presse, radio, og TV. 
I november 1963 mottok den nye foreningen varm 
støtte på lederplass i både Aftenposten og Farmand.

I tillegg til styret ble det straks oppnevnt et sakkyndig 
utvalg med bred faglig representasjon (sivilingeniø-
rer, byplanleggere, psykiatere, arkitekter, akustikere, 
audiologer, audiofysikere og jurister). Her fantes det 
kompetanse på de fleste områder. Jeg nevner i fleng: 
vei- og gatestøy, boligstøy, støyplager i friluftslivet, 
skipsstøy, industri- og verkstedsstøy, anleggsstøy, fly- 
og motorstøy, tekniske støymålinger, fysiske skade-
vurderinger, psykiske skadevurderinger samt radio- og 
TV-støy.

Støyforeningen lot seg representere i Hovedkomiteen 
for Naturvernåret 1970, som ble ledet av statsminister 
Per Borten. Som ledd i markeringen av Naturvernåret 
arrangerte foreningen en konferanse om støy og miljø-
vern. Dette skjedde i samarbeid med blant andre Den 
Norske ingeniørforening, Norges Industriforening, 
NITO, Norske Arkitekters Landsforbund og Kommu-
nal- og arbeidsdepartementet.

Til tross for meget sterke støttespillere, var driften 
lenge hemmet av store økonomiske problemer. Lønnet 
sekretærordning viste seg i lang tid umulig å få i stand. 
Et beskjedent salg av oblatmerker til 10 øre stykket (i 
samarbeid med Norges Hørselvern) utgjorde i mange 
år en viktig del av foreningens magre inntekter. 

Styre og sakkyndig utvalg klarte likevel å få til en rekke 
nye samarbeidstiltak:
•	 Lengre	 artikkelserier	 om	 støy	 kom	 i	 Aftenposten	

(1964) og Dagbladet (1972)
•	 NRK	ble	overtalt	til	å	lage	en	serie	på	seks	program-

mer om støy og støyproblemer med faglig rådgiver 
fra foreningen (1971/72)

•	 Norsk	Film	fikk	bistand	i	arbeidet	med	en	kortfilm	
om støy finansiert av Kirke- og undervisningsdepar-
tementet (1972/73)

•	 En	utstilling	om	støy	i	nærmiljøet	kom	til	i	samar-
beid med Oslo Helseråd (1973/74)

•	 Miljøverndepartementet	ble	overtalt	til	å	iverksette	
en samlet utredning av ulike støyproblemer i Norge 
– en rekke av foreningens folk bidro med delutred-
ninger (1974/75).

Mer ordnede forhold
Støyforeningens servicekontor kunne omsider oppret-
tes i 1975 som et sekretariat med vekt på opplysning 
og veiledning av publikum. I begynnelsen skjedde 
dette ved hjelp av midler fra blant andre Rikstrygde-
verket. De neste par årene holdt betalingsvillige kom-
muner (særlig Oslo og Bærum) samt bedrifter så vidt 
liv i kontoret. I 1978 kom så Miljøverndepartementet 
inn som hovedfinansieringskilde med både prosjekt- 
og driftsstøtte. Sosialdepartementet, SFT og Kommu-
nal- og arbeidsdepartementet bidro også til en radikalt 
forbedret økonomi dette året.

Det utfoldet seg fort en omfattende aktivitet utover 
de rene servicefunksjonene, som besto i å svare på 
skriftlige og muntlige henvendelser og med det gi 
folk hjelp til selvhjelp. Et stort antall leserbrev, avi-
sintervjuer og høringsuttalelser overfor ulike myndig-
heter ble til. En rekke brosjyrer/ informasjonshefter 
er utgitt i til dels svært store opplag. Produksjonen 
har gjerne skjedd i samarbeid med og finansiering fra 
andre instanser. En rekke faglige rapporter er også 
utgitt i årenes løp. En rekke notater er videre spilt inn 
overfor sentrale beslutningstagere blant politikere og 
embedsverk. 
 
Tidlige gjennombrudd av stor betydning var St meld 
nr. 50 (1976-77) Tiltak mot støy og St innst nr. 217 
(1977-78). Stortingsmeldingen og den påfølgende 
komitéinnstillingen ble flittig brukt fra foreningens 
side både når eksisterende støyproblemer skulle løses 
og når man var ute etter å forebygge nye støyplager.

Foreningen hadde mer enn én finger med i spillet 
da Statens forurensningstilsyn i 1985 kom med sitt 
enda mer ambisiøse forslag til handlingsprogram 
mot  trafikkstøy. Dette var en oppfølging av regje-
ringens forurensingsmelding, som kom samme året. 
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 Handlingsprogrammet, som dessverre nærmest ble 
arkivert i en skuff, hadde blant annet følgende kon-
krete mål:
•	 Antall sterkt plagede på grunn av veitrafikkstøy i 

boligen skal halveres i løpet av en 10-15 års periode. I 
løpet av samme tid skal antall hyppig søvnforstyrrede 
på grunn av veitrafikkstøy reduseres til et minimum.

•	 Antall sterkt plagede i flystøysonene og langs jernbanen 
må bli redusert til et minimum.

I 1987 dannet foreningen Aksjon nærmiljø og trafikk, 
sammen med blant andre Norges Husmorforbund, 
Norges Naturvernforbund, Norges Velforbund, Norsk 
trafikksikkerhetsforbund og Syklistenes Landsfore-
ning. Sammen presenterte man en handlingsplan for 
bedre trafikk-,by- og nærmiljø for år 2000, og utgjorde 
lenge et markert innslag i norsk miljødebatt. Samar-
beidet vedvarte til et stykke ut på 90-tallet, og sekre-
tariatet lå mye av tiden hos Norsk forening mot støy.

Aksjon nærmiljø og trafikk bygget på samarbeidet som 
på store deler av 80-tallet hadde funnet sted innenfor 
Våraksjonen for bedre bymiljø. I valgåret 1983 ledet en 
representant for foreningen på Våraksjonens vegne en 
duell mellom Oslos to ordførerkandidater. Det offen-
sive arbeidet for bedre kollektivtransport var omstridt, 
og en av foreningens drivende krefter meldte se ut.

Flystøy var nok likevel et tema som bidro vel så mye 
til at foreningen ble kjent. Engasjementet kulminerte 
i i 1989. Da gikk Norsk forening mot støy til sak mot 
Staten etter at den gamle hovedflyplassen på Fornebu 
var blitt tilført chartertrafikk på toppen av eksisterende 
trafikkmengde. Dette skjedde til tross for protester fra 
helseutvalgene i Oslo og Bærum. Foreningen tapte, 
men ble ikke ilagt saksomkostninger. Retten anså det 
som berettiget å reise saken, og fant den å være av stor 
prinsipiell betydning.

I 1992 ble Støyforeningen tildelt Folkehelseprisen av 
Teknisk Hygienisk Forum, et tverrfaglig forum som 
drev med miljørettet helsevern. Juryens begrunnelse 
var at foreningen hadde ”reddet mange fra å få sin helse 
ødelagt av støy”. Til gjengjeld nektet statsminister Gro 
Harlem Brundtland året etter å ta imot foreningens 
Sneglepris som hun ble tildelt for ”utsøkt sendrektighet” 
i arbeidet med støybekjempelse. I årsmeldingen for 
1993 het det at prisen var ment som «en mild påmin-
nelse om at arbeidet med støybekjempelse står i stampe».

Støyfaglig manifest og Nasjonalt 
støymål
I 1994 ga foreningen, med midler fra Miljøverndepar-
tementet, ut et støyfaglig manifest. En bred arbeids-
gruppe sto bak. Manifestet tok blant annet opp hva 

som må gjøres for å få satt støy på den politiske dags-
orden, hvordan arbeidet mot støy kan finansieres og 
hvilke forutsetninger som er nødvendige for å nå fram. 
Ut gjennom 90-tallet mobiliserte foreningen for fasa-
deisolering, støyskjermer og annen opprydning i eksis-
terende boligområder. 

Under sin behandling av stortingsmeldingen om 
rikets miljøtilstand i 2000, sluttet Stortinget seg til 
Bondevik I-regjeringens forslag om et nasjonalt mål 
for bekjempelse av støy. Dette gikk ut på å redusere 
støyplagen med 25 prosent innen 2010 i forhold til 
1999. Støyplage beregnes gjennom en indeks (SPI) 
som tar utgangspunkt i hvor mye støy folk utsettes 
for fra ulike kilder, og hvor plagsom de selv synes at 
denne støyen er. 
 Regjeringens nasjonale støymål ble imidlertid 
ikke fulgt opp med tilstrekkelige virkemidler. I 2005 
kunne Statistisk Sentralbyrå melde at den samlede 
støy plagen økte med to prosent de første fire årene 
etter at regjeringen gikk ut med brask og bram. Det 
hjalp lite at det nasjonale målet denne våren ble 
bekreftet av en enstemmig miljø- og energikomite i 
Stortinget.
 Norsk forening mot støy fattet nytt håp da Stol-
tenberg nye rød-grønne regjering i Soria Moria-er-
klæringen lovet å følge opp målet. Dette skjedde etter 
innspill fra Støyforeningens ledelse. Etter dette hadde 
vi møter om saken med både miljøvern- og samferd-
selsministeren. Til ingen nytte. Statsrådene avventet en 
utredning fra en byråkratgruppe i stedet for å beordre 
handling. Da utredningen kom, lød konklusjonen at 
det allerede var blitt for sent å innfri det ambisiøse 
målet. Som man reder, ligger man. Regjeringen vedtok 
et nytt og mindre ambisiøst støymål. Nå skulle støy-
plagen reduseres med 10 prosent innen 2020. Heller 
ikke dette er mulig å oppnå uten at regjering og stor-
ting tar sitt eget mål på alvor.

De siste årene har foreningens organ «Støydemper’n» 
utviklet seg fra et enkelt meldingsblad til et lekkert 
tidsskrift med bredt innhold. Samtidig legges det, som 
ellers i samfunnet, stadig større vekt på digitale medier. 
På hjemmesidene legges det, i tillegg til nyheter, ut 
blant annet faktaark om gjeldende regelverk og diverse 
informasjon fra inn- og utland.
 
Støyforeningens styreledere opp gjennom årene har 
bestått av både politikere, som tidligere Venstre-leder 
Odd Einar Dørum, og fageksperter som Bjørn Dirdal 
og Jan From. Styret har i perioder også vært kollektivt 
ledet. Bortsett fra en innledende fase har servicekon-
toret kun hatt tre daglige ledere: Mutt Aiello (1975 
– 1999), Torleif Johnsen (1999-2007) og Hanne 
 Herrman (fra 2007). Disse har hver på sin måte satt 
sitt klare preg på foreningens utvikling.



21

Internasjonalt arbeid
Foreningens internasjonale engasjement ble helt fra 
starten i 1963 og fram til 2002 kanalisert gjennom 
AICB (Association Internationale Contre Le Bruit). 
Dette var til tider en stor organisasjon med sekretariat 
i Sveits og opp til 450 deltagere på sine kongresser. 
Disse ble holdt på begge sider av jernteppet. Det har 
også til tider vært et nordisk samarbeid mellom orga-
nisasjoner som bekjemper støyplager. 

I 1999 uttalte Støyforeningen seg overfor EU angå-
ende arbeidet med et eget støydirektiv. International 
Noise Awareness Day er en markering som har funnet 
sted i opp til 50 land siden 1996. Foreningen sørget i 
2000 for å lansere denne aksjonsdagen i Norge under 
betegnelsen Støyfri dag. Gjennom årene har forenin-
gen sluttet seg til en del internasjonale fellesuttalelser 
om støybekjempelse. Støtte fra utlandet har kommet 
tilbake i en viktig nasjonal sak som Regionfelt Øst-
landet. 

Etter oppløsningen av AICB, ble ulike andre alter-
nativer til internasjonal tilslutning vurdert. Styret 
bestemte seg for å søke medlemskap i EEB (European 
Environmental Bureau), som har sitt sete i Brussel. 
Foreningen ble tatt opp som medlem i 2003. EUs 
store innvirkning på norsk støypolitikk, og ønsket om 
å øve påvirkning på europeisk nivå var viktige argu-
menter for valget av EEB. Her var det ingen uenighet 
mellom EU-tilhengere og EU-motstandere! I 2012 
kom man til at en annen internasjonal organisasjon, 
Transport & Environment, egnet seg bedre som sam-
arbeidspartner. 

Nåtid og framtid
Våre helsemyndigheter anslår at om lag en halv mil-
lion nordmenn er sterkt eller mye plaget av støy ved 
boligen sin. I tillegg kommer støy på arbeidsplassen 
og støy i fritidssammenheng. Hvert år antas hundre-
vis av dødsfall i Norge å være et resultat av støy. Dels 
dreier det seg om hjerte- og karsykdommer som følge 
av støyplager, dels om støyrelaterte hjemmeulykker og 
dels om trafikkulykker. 

 Idet Norsk forening mot støy runder de 50, kan 
vi derfor slå fast at foreningen fortsatt dekker viktige 
behov hos svært mange. Gjennom lobbyarbeid, aksjo-
ner, informasjonsspredning og service til støyrammede 
har den maktet å gjøre en forskjell. Motkreftene er 
imidlertid sterke, og nye støyproblemer kommer til 
samtidig som eksisterende støyproblemer bøtes på. 
Miljødirektoratet melder at antallet nordmenn som er 
utsatt for støy vokser, til tross for vekslende regjeringers 
løfter om å redusere støyplagene gjennom Nasjonalt 
støymål. Derfor trengs Norsk forening mot støy som 
en bråkebøtte mot støyplager også i de kommende 50 
årene!

I det første tiåret etter 2000 satte Norsk forening mot støy 
i gang med en strategiprosess som skulle gi føringer for 
foreningens videre arbeid. I 2005 forelå strategiarbeidet 
som et eget dokument.
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norsk forening moT sTøy 
1963–2013
Ved Ulf Winther

En rekke mennesker har gjennom årene ytet viktige bidrag til 
arbeidet mot støy. Her er de som har bidratt gjennom stiftelse- 
og styrearbeid:

Disse var med på stiftelsesmøtet 
16. september 1963:
Arbeidsutvalgets medlemmer: universitetsstipendiat, ørelege 
Jens Hall, arkitekt G.Ø. Jørgen, cand.psychol. Jan Brøgger, 
høyesterettsadvokat Torleiv Idsøe og utvalgssekretær, konsulent 
Solvejg Eriksen.
Øvrige fremmøtte: professor dr. Harald Schjelderup, Dr. Sode-
land (på vegne av helsedirektøren), disponent B. Fridtjof Høi-
ness (formann i Velforbundene), fru Elisabeth Thrap-Meyer, 
Henrik Thrap-Meyer, audiofysiker Gordon Flottorp, Rikshos-
pitalet, konsulent Gunnar Nesheim, NRK´s tekniske avdeling, 
avdelingslege Thorleif Søhoel, Ullevaal sykehus, direktør Wer-
ner Poensgen, Christiania Spigerverk, audiolog, dr. Sverre Quist 
Hansen, Rikshospitalet, Bjørn Erik Bucher, universitetslektor 
Gunnar Arnesen, Odd Grønhaug, Den norske ingeniørfore-
ning, husmor Bodil Brøgger, Ole Jakob Jerven, avdelingssjef 
i Norges Industriforbund, Leif Lie, repr. for Norsk Jern- og 
Metallarbeiderforbund. 

Disse har ledet arbeidet gjennom 50 år:

1963 - aug. 1965
Torleiv Idsøe, Hr. advokat, fomann, Thorleif Søhoel, ass. 
overlege, viseformann, Jan Brøgger, cand. Psychol., fru Randi 
Aspesæter, B. Fridtjof Høiness, disponent, repr for velforbun-
dene, Fridtjof Christie, doktor, Olav Årstad, overingeniør.
Vararepresentanter: Jens Hall, universitetsstipendiat, ørelege, 
dr. Finn Askvold, ingeniør Lorentz Sommnerud, repr for vel-
forbundene, Leif Lie, repr for Jern og metallarb.forbund, lege 
Ida Nakling.

1965-1966
Lektor Knut Lunde, siv. ing T. Schanche, dr. Fridtjof Chris-
tie, siv.ing Olav Årstad, fru Randi Aspesæter, cand.psychol Jan 
Brøgger, hr. advokat Torleiv Idsøe.
Vararepresentanter: ass overlege Thorleif Søhoel, dr. Jens Hall, 
lege Bjørn Etholm, siv.ing Lorentz Sommerud, lege Ida Nak-
ling.

Virksomheten i Norsk forening mot støy kjennetegnes av engasjement, initiativ i forbindelse med 
støyutfordringene samfunnet står overfor, høringer, rettssaker, samarbeid med organisasjoner 
såvel som dyktige enkeltpersoner, og møter og bistand til mange enkeltindivider i deres kamp 
mot en vanskelig støysituasjon. 

1966-1967
Avd. Ing Erling Austad (formann), siv. ing T. Schanche, Lektor 
Knut Lunde, dr. Fridtjof Christie, siv.ing Olav Årstad, fru Randi 
Aspesæter, hr. Advokat Torleiv Idsøe, siv.ing. Bjarne Bassøe. 
Vararepresentanter: overlege Thorleif Søhoel, dr. med. Jens G. 
Hall, lege Ida Nakling, universitetslektor Gunnar Arnesen, 
disp. Sigurd Andersen-Gott.

1967-1968
Avd. ing Erling Austad (formann), lektor Knut Lunde, siv.ing 
Olav Årstad, fru Randi Aspesæter, Hr. adv. Torleiv Idsøe, siv.
ing. Bjarne Bassøe, disp. Sigurd Andersen-Gott.
Vararepresentanter: overlege Thorleif Søhoel, dr. med. Jens G. 
Hall, lege Ida Nakling, forlagssjef Nils Rømming, konsulent 
cand.jur. Helge Kragem.

1968-1969
Avd. Ing Erling Austad (formann), lektor Knut Lunde, siv.ing 
Olav Årstad, fru Randi Aspesæter, Hr. adv. Torleiv Idsøe, disp. 
Sigurd Andersen-Gott, int.ark. Steffen Langfeldt-Christiansen.
Vararepresentanter: forlagssjef Nils Rømming, overlege Thor-
leif Søhoel, dr. med. Jens G. Hall, lege Ida Nakling, konsulent 
cand.jur. Helge Kragem.

1969-1970
Avd. Ing Erling Austad (formann), Lektor Knut Lunde, siv.ing 
Olav Årstad, fru Randi Aspesæter, Hr. adv. Torleiv Idsøe, disp. 
Sigurd Andersen-Gott, int.ark. Steffen Langfeldt-Christiansen.
Vararepresentanter: forlagssjef Nils Rømming, overlege Thor-
leif Søhoel, dr. med. Jens G. Hall, lege Ida Nakling, konsulent 
cand.jur. Helge Kragem.

1970 - 1971
Univ.lektor Gunnar Arnesen, siv.ing. Hans P. Dahlum, siv. ing. 
Albrecht Eika, siv.ing Olav Årstad, Hr. adv. Torleiv Idsøe, avd. 
Ing Erling Austad (formann), int.ark. Steffen Langfeldt. Vara-
representanter: overlege Thorleif Søhoel, dr. med. Jens G. Hall, 
byråsjef Helge Kragem, lege Ida Nakling, siv.ing Reidar Breivik.

1971 -1972
Bjørn Dirdal, leder, Erling Austad, Reidar Breivik, Albrecht 
Eika, Hans P. Dahlum, Steffen Langfeld, Olav Årstad.
Vararepresentanter: J. Hall, T. Idsøe, H. Norby, T. Snekkenes.
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1972 – 1973
Bjørn Dirdal, leder, Erling Austad, Reidar Breivik, Albrecht 
Eika, Håkon Nordbø, Hans P. Dahlum, Bjørn Sørensen.
Vararepresentanter: Østraat, Snekkenes, Langfeld, Fossum, 
Idsøe.

1973 – 1974
Bjørn Dirdal, leder, Albrecht Eika, Per D. Fossum, Gustav Niel-
sen, Håkon Nordbø, Håkon Winnem. Hans P. Dahlum
Vararepresentanter: Per Østraat, T. Lerstang, T. Snekkenes, S. 
Langfeld, B. Sørensen.

1974 – 1975
Bjørn Dirdal, leder, Albrecht Eika, Per D. Fossum, Gustav Niel-
sen, Per Østraat, Håkon Nordbø, Håkon Winnem.
Vararepresentanter: Hans P. Dahlum, John Grini, Ludvig 
Holan, K.O.Hustad, Kjell von Krogh.

1975 – 1976
Bjørn Dirdal, leder, Per Fossum, Per Østraat, Håkon Nordbø, 
John Grini, Odd Kvernsjø, Håkon Winnem.
Vararepresentanter: K.O.Hustad, Kjell von Krogh.

1976 – 1977 
Bjørn Dirdal, leder, Olav Flaten, Eyjolf Osmundsen, Per Øst-
raat, Håkon Nordbø, Marit Øiesvold, John Grini, Odd Kvern-
sjø. Pr. 1. desember overtok Olav Flaten som fungerende leder 
fordi Bjørn Dirdal flyttet til Vadsø.
Vararepresentanter: Helge Moi, Ivar Sekne.

1977-1978
Olav Flaten, formann, Eyjolf Osmundsen, Hans Fjerdingstad, 
Per Østraat, Berit Kvæven, Anna Marie Nes, Håkon Nordbø
Vararepresentanter: Erna Romøren, Ivar Sekne.

1978-1979
Olav Flaten, Eyjolf Osmundsen, Hans Fjerdingstad, Ivar Sekne, 
Per Østraat, Berit Kvæven, Anna Marie Nes.
Fast møtende vararepresentanter: Håkon Nordbø, Siri Thue.

1979-1980
Olav Flaten, May Sommerfeldt, Karl Erik Hogstad, Inge Lor-
ange Backer, Hans Fjerdingstad, Ivar Sekne, Per Østraat. 
Fast møtende vararepresentanter: Stein Drogseth, Tom Gran-
quist.

1980-1981
Karl Erik Hogstad, Inge Lorange Backer, Jack M. v. Domburg, 
Hans Fjerdingstad, Ivar Sekne, Sigurd Solberg, May Sommerfelt. 
Fast møtende vararepresentanter: Olav Flaten, Tom Granquist.

1981 – 1982
Karl Erik Hogstad, Inge Lorange Backer, Jack M. v. Domburg, 
Helge Husbyn, Liv Møller-Christensen, Ivar Sekne, Sigurd Sol-
berg. 
Fast møtende vararepresentanter: Henning Knudsen, Gro Telle.

1982-1983
Inge Lorange Backer, Peter Butenschøn, Trygve Hallingstad, 
Karl Erik Hogstad, Helge Husbyn, Liv Møller-Christensen, 
Sigurd Solberg. 
Fast møtende vararepresentanter: Henning Knudsen, Gro Telle.

1983-1984
Jan O. From, Peter Butenschøn, Trygve Hallingstad, Helge 
Husbyn, Henning Knudsen, Sigurd Solberg, Marie Nordby. 

Fast møtende vararepresentanter: Karl Erik Hogstad, Torstein 
Hovig.

1984-1985
Jan O. From, Dag Holmen, Helge Husbyn, Henning Knudsen, 
Anne Underthun Marstein, Marie Nordby, Sigurd Solberg.
Fast møtende vararepresentanter: Egil Mossige, Øivin Aarflot.

1985-1986
Jan O. From, Dag Holmen, Helge Husbyn, Anne Underthun 
Marstein, Marie Nordby, Egil Mossige, Sigurd Solberg.
Fast møtende vararepresentanter: Øivin Aarflot, Eyjolf 
Osmundsen.

1986-1987
Jan O. From, Dag Holmen, Helge Husbyn, Anne Underthun 
Marstein, Marie Nordby, Egil Mossige, Mutt Aiello.
Fast møtende vararepresentanter: Eyjolf Osmundsen, Paal 
Sørensen, Johannes Wiik.

1988-1989 
Jan O. From, kasserer, Dag Holmen, Egil Mossige, Eyjolf 
Osmundsen, Paal Sørensen, Johannes Wiik, Mutt Aiello.
Fast møtende vararepresentanter: Anne Underthun Marstein, 
Marie Nordby, Haakon Aars.

1989-1990
Dag Holmen, Signe Høeg, Jon Hilmar Iversen, Sidsel Unndis 
Moe, Egil Mossige, Eyjolf Osmundsen, Mutt Aiello.
Fast møtende vararepresentanter: Anne Underthun Marstein, 
Paal Sørensen, Haakon Aars.

1990-1991
Charlotte Alsing, Anne Kristine Bohinen, Jan Oddvar From, Erik 
Lykke, Sidsel Unndis Moe, Elin Tyse, Jarle Ausnes, Mutt Aiello.
Fast møtende vararepresentanter: Ragnar Schønfeldt, Petter 
Vogt, Jarle Ausnes.

1991-1992
Odd Einar Dørum, Jan Oddvar From, Sidsel Unndis Moe, Siri 
Hustad, Elin Tyse, Jarle Ausnes, Mutt Aiello. Anne Kristine 
Bohinen ønsket i løpet av perioden å tre ut av styret, og vararep. 
Jarle Ausnes tok hennes plass i styret
Fast møtende vararepresentanter: Ragnar Schønfeldt, Nils Pet-
ter Wedege, Jarle Ausnes.

1992-1993
Jan Oddvar From, Sidsel Unndis Moe, Hans Solberg, Siri Hus-
tad, Mutt Aiello.
Styreleder Odd Einar Dørum trådte ut av styret etter 1 år, da 
han ble valgt til leder i Venstre. Eivind Bergrav trakk seg også 
tilbake i perioden.
Fast møtende vararepresentanter: Jarle Ausnes, Ragnar Schøn-
feldt, Nils Petter Wedege.

1993-1994
Jan Oddvar From, Ida Juell, Hans Solberg, Siri Hustad, Sven 
M. Bjørnson, Frode Vatne, Mutt Aiello.
Fast møtende vararepresentanter: Sidsel Unndis Moe, Ragnar 
Schønfeldt, Nils Petter Wedege.

1994-1995
Ingvil Kaalhus, Ida Juell, Hans Solberg, Johs. Wiik, Sven M. 
Bjørnson, Frode Vatne, Mutt Aiello.
Fast møtende vararepresentanter: Nils Petter Wedege, Hanne 
Lillebo, Svein Sjølie.
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1995-1996
Johs. Wiik, Sven M. Bjørnson,Ellen Foslie, Bjørn Gudevold, 
Hans Solberg, Mutt Aiello. Ingvil Kaalhus trådte i august ut av 
styret pga ett års reisefravær.
Fast møtende vararepresentanter: Hans Fjerdingstad, Hanne 
Lillebo, Svein Sjølie.

1996-1997 
Johs. Wiik, Sven M. Bjørnson,Ellen Foslie, Bjørn Gudevold, 
Hanne Lillebo, Anders Smith, Mutt Aiello
Fast møtende vararepresentanter: Elisabeth Bechmann, Hans 
Fjerdingstad, Svein Sjølie.

1997-1998
Johs. Wiik, Ellen Foslie, Bjørn Gudevold, Dag Holmen, Hanne 
Lillebo, Anders Smith, Mutt Aiello.
Fast møtende vararepresentanter: Elisabeth Bechmann, Hans 
Fjerdingstad, Svein Sjølie.

1998-1999
Bernt Bull, Ellen Foslie, Bjørn Gudevold, Dag Holmen, Hanne 
Lillebo, Anders Smith, Mutt Aiello.
Fast møtende vararepresentanter: Ørn Terje Foss, Elin Ødegård, 
Svein Sjølie.

1999-2000
Bernt Bull, Ørn Terje Foss, Dag Holmen, Hanne Lillebo, kas-
serer, Eyjolf Osmundsen, Anders Smith, Torleif Johnsen (fra 1. 
august), Mutt Aiello (til 1.august) 
Fast møtende vararepresentanter: Ellen Foslie, Elin Ødegård, 
Svein Sjølie.

2000-2001
Uno Abrahamsen, Lars Erik Eibak Bru, Ørn Terje Foss, Dag 
Holmen, Eyjolf Osmundsen, Anders Smith, Ingjerd Aaraas. 
Fast møtende vararepresentanter: Ina Abrahamsen, Åshild 
Båsen Eide, Marius Fosse.

2001-2002
Uno Abrahamsen, Lars Erik Eibak Bru, Ørn Terje Foss, Dag 
Holmen, Eyjolf Osmundsen, Anders Smith, Ingjerd Aaraas. 
Fast møtende vararepresentanter: Marius Fosse, Marianne 
Lundteigen, Harald Johannes Gjein.

2002-2003
Styret: Uno Abrahamsen, Kjell Dahle, Ørn Terje Foss,Magnar 
Halse, Dag Holmen,Torhild Wessel Holst, Eyjolf Osmundsen.
Fast møtende vararepresentanter: Marius Fosse, Grethe Hom-
long, Marianne Lundteigen.

2003-2004
Kjell Dahle, leder, Uno Abrahamsen, Magnar Halse, Torhild 
Wessel Holst, Grethe Homlong, Hjørdis Sæther, Arild Øien.
Fast møtende vararepresentanter: Nina Hagebakken, Finn 
Johnsen, Eyjolf Osmundsen.

2004-2005
Kjell Dahle, leder, Uno Abrahamsen, Magnar Halse,Torhild 
Wessel Holst, Grete Homlong, Arild Øien, 
Unni Berit Schjervheim.
Fast møtende vararepresentanter: Finn Johnsen, Marit Lille-
sveen, Nina M. Hagebakken.

2005-2006
Kjell Dahle, leder, Uno Abrahamsen, Magnar Halse,Torhild 
Wessel Holst, Unni Berit Schjervheim, 
Dag Anders Nordahl, Finn Johnsen. 
Fast møtende vararepresentanter: Arne Marius Foss, Marit Lil-
lesveen, Nina M. Hagebakken.

2006-2007
Kjell Dahle, leder, Uno Abrahamsen, Reidun Borrebæk, Marit 
Lillesveen, Finn Johnsen, Dag Anders Nordahl, Unni Berit 
Scherven.
Fast møtende vararepresentanter: Arne Marius Fosse, Nina M. 
Hagebakken, Kai Arne Armann.

2007-2008
Kjell Dahle, leder, Uno Abrahamsen, Reidun B. Borrebæk, 
Marit Lillesveen, Finn Johnsen, Dag Wendelboe, Eva Sarfi.
Fast møtende vararepresentanter: Arne Marius Fosse, Nina M. 
Hagebakken, Dag Anders Nordahl.

2008-2009
Rina Mariann Hansen, leder, Nina M Hagebakken, Ole-
Erik Yrvin, Eva Sarfi, Finn Johnsen, Dag Wendelboe, Uno 
Abrahamsen. 
Fast møtende vararepresentanter: Reidun Borrebæk, Joppe 
Næss Christensen.

2009 – 2010
Rina Mariann Hansen (leder fra mars -09 til november -09), 
Ole Erik Yrvin (leder fra november 2009), Nina M. Hage-
bakken, Magnus Berg Jørgensen, Walid al-Kubaisi, Trond Iver 
Pedersen, Anne Elizabeth Stie.
Fast møtende vararepresentanter: Eva Sárfi, Finn Johnsen, Rag-
nar Johnsen.

2010-2011
Tone Tellevik Dahl, leder, Ole Erik Yrvin, Magnus Berg Jør-
gensen, Walid al-Kubaisi, Trond Iver Pedersen, Torhild Wessel 
Holst, Bibi Plathe Vance, trakk seg fra vervet 14. desember.
Fast møtende vararepresentanter: Ragnar Johnsen, Andrew 
Kroglund, Nina Hovland.

2011-2012
Tone Tellevik Dahl, leder, Ole Erik Yrvin, Harald Siem, Walid 
al-Kubaisi, Trond Iver Pedersen, Torhild Wessel Holst, Ingvild 
Støre.
Fast møtende vararepresentanter: Ragnar Johnsen, Didrik 
Hvoslef -Eide, Mari Øvrebø.

2012-2013
Tone Tellevik Dahl, leder, Ole Erik Yrvin, Harald Siem, Walid 
al-Kubaisi, Trond Iver Pedersen.
Fast møtende vararepresentanter: Didrik Hvoslef -Eide, Mari 
Øvrebø.

2013-2014
Tone Tellevik Dahl, leder, Ole Erik Yrvin, Torstein Larsen, 
Trond Iver Pedersen, og Mads Wam Schneider som trakk seg 
fra styret august 2013. Walid al-Kubaisi overtok styreplassen.
Fast møtende vararepresentanter: Didrik Hvoslef -Eide, Meh-
met Naci Akkøk.





Tabula gratulatoria
i forbindelse med at Norsk forening mot støy fyller 50 år

 Bente Marie Grimsrud Truls Gjestland
 Aud Qviller Jan Boe Kielland
 Kari Myklebost Øystein Peder Solevåg
 Annbjørg Skjævesland Mutt Charlotte Mathilde Aiello
 Torleif Johnsen Anne Underthun Marstein
 Holger Schlaupitz Torstein Larsen
 Ola Vaagan Slåtten Jan Arhaug
 Ulf Winther Ulf Sandberg
 Bjørn Dirdal Jan Erik Vold
 Bård Vegar Solhjell Marit Arnstad
 Odd Einar Dørum Kjell Dahle
 Uno Abrahamsen Dag O. Hessen
 Hans Kolstad Nils Faarlund
 Walid al-Kubaisi Ørn Terje Foss
 Lasse Marstein Asbjørn Engh
 Gunn Marit Aasvang Ole Erik Yrvin

 Helse- og omsorgsdepartementet Miljøverndepartementet
 Samferdselsdepartementet Den norske turistforening
 Helsedirektoratet, Folkehelsedivisjonen Den Europeiske Elbilunionen v/ Rune Haaland
 Norsk Rockforbund ved Line Endresen Arendal kommune
 Stiftelsen Idébanken Transnova
 Forsvarsbygg Fredrikstad kommune
 Stavanger kommune Sweco
 Landsorganisasjonen Vellenes fellesorganisasjon
 Multiconsult Norsk Småfeservice
 Næringslivets hovedorganisasjon Moberg Eiendom v/ Erling Moberg
 Norsk Elbilforening v/ Snorre Sletvold Stiftelsen Oslo Hospital v/ Anne Lise 
 Maskinregisteret, Hjemmet Mortensen Fagmedia AS Arnesen 
 



hilsninger fra 
deparTemenT, 
direkToraTer 
og faddere

• Støy – eit miljøproblem som råkar mange 
Miljøverndepartementet ved tidligere  
statsråd Bård Vegar Solhjell

• Hilsen fra en bråkete sektor 
Samferdselsdepartementet ved tidligere  
statsråd Marit Arnstad

• Helse- og omsorgsdepartementet 
Hilsen fra helseminister Bent Høie

• Nabolaget – til hygge og besvær 
Helsedirektoratet ved Knut-Inge Klepp

• Støy og stillhet i et helhetsperspektiv 
Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet

• Støy – en gammel eksponerings faktor i arbeidslivet  
NHO ved Kristin Skogen Lund
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støy – eit miljøproblem som råkar mange

helsing Til norsk forening 
moT sTøys 50-årsjubileum 
Ved tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Folk som er utsett for mykje støy i kvardagen, kan få 
problem med nattesvevn, auka psykisk stress og andre 
helseplager. Å verte forstyrra under kvile, i samtale eller 
i ein arbeidssituasjon, bidreg til mistrivsel og redusert 
velvere. 
 Nesten 1,4 millionar nordmenn er utsett for støy 
over 55 desibel utanfor huset sitt. 200.000 menneske 
har problem med nattesvevnen på grunn av støy. Støy 
kan gje muskelspenningar og muskelsmerter, og vere ei 
medverkande årsak til høgt blodtrykk og utvikling av 
hjartesjukdom.
 I Noreg har vi fastsett eit mål om at støyen skal 
reduserast. Samtidig ser vi at vårt moderne levesett 
skapar støy. Vi vil gjerne sette oss i bilen og køyre raskt 
dit vi skal, men vi vil helst ikkje høyre trafikkstøy utan-
for bustaden vår. Vi vil gjerne ta fly på ferie, men er 
ikkje glad for flystøy over hustaka der vi bur. Fleire 
og fleire maskinar blir brukt i dagleglivet, og dei lagar 
støy. Det er ikkje mange som klippar graset med ein 
manuell grasklippar lenger, eller brukar handsag for å 
felle eit tre.
 Statistisk sentralbyrås tal viser at vegtrafikk er den 
største kjelda til støyplager i Noreg. Fleire var utsett for 
vegtrafikkstøy i 2011 enn i referanseåret 1999. SSBs 
berekningar viser at trafikkvekst og auka tungtrafikk 
er dei viktigaste årsakene til auken i talet på menneske 
som er utsett for støy frå vegtrafikk. 
 Mange av  dei mest støyutsette bustadene har fått 
fasadeisolering og støyskjerming. Men ein må også 
redusere støy ved kjelda der den oppstår. Støyredu-
serande tiltak i trafikksamanheng kan til dømes vere 
støysvake vegdekke, støyreduserande bildekk og køyre-
tøy samt lågare fartsgrenser. 
 Fleire tiltak må på plass dersom vi skal nå dei nasjo-
nale måla for støyreduksjon. Særleg i byane er det 
sentralt å finne transportløysingar som bidreg til redu-
sert trafikk. Målet om at kollektivtransport, sykkel og 

gange skal ta trafikkveksten i storbyområda er eit svært 
viktig støydempande tiltak.
 Særs viktig for å motverke støy er ei hensiktsmessig 
arealplanlegging. Omsynet til støy må trekkast inn på 
eit tidleg tidspunkt. Allereie i 1979 fekk vi regelverk 
for handtering av vegtrafikkstøy i arealplanlegginga. 
Regelverket vart seinare vidareutvikla, og nye støykjel-
der vart inkluderte. I 2005 var regelverket for handsa-
ming av støy i arealplanlegginga samla i ei felles rett-
leiing. Denne er seinare oppdatert, og eg veit den er 
mykje brukt i kommunane. 
 Støydemping er ikkje minst viktig når byane fort-
ettast og bustader byggast rundt kollektivknutepunkt. 
Dersom ein bygger bustader, helseinstitusjonar og 
skular i støyutsette område, må kommunen stille klåre 
støykrav som er nedfelt i planane slik at dei blir juri-
disk bindande. Det kan til dømes vere at alle busta-
der skal ha ei ”stille side”, minimum halvparten av 
romma skal ha vindauge mot stille side, og minimum 
eitt av soveromma skal ha vindauge mot stille side. 
Grunnskular og barnehagar skal ikkje ligge i støyut-
sette område.
 Det er utvikla stadig betre metodar for å berekne 
støy, for å kunne gje ei så nøyaktig beskriving av støy-
situasjonen som mogeleg. I dette arbeidet har mellom 
anna samferdselsstyremaktene ei viktig oppgåve i sam-
råd med dei ulike miljøstyresmaktene. 
 I 2012 var det gjennomført ei strategisk støykart-
legging av dei fem største byområda, dei fire mest tra-
fikkerte flyplassane, dei tre mest trafikkerte togstrek-
ningane, vegar med meir enn 8200 køyretøy i døgnet 
og 45 industribedrifter. Publisering av støykarta fekk 
mykje merksemd av publikum og presse. Miljødirek-
toratet opplevde rekordstor pågang til nettstaden der 
støykarta vart publiserte. Det viser at folk er opptekne 
av støy og gjerne vil sjå korleis tilstanden er utanfor 
deira eigen bustad.

Helseplagar på grunn av støy er det miljøproblemet som råkar flest menneske i Noreg. Difor er 
det viktig å redusere støybelastninga mest mogeleg.
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Støy er definert som uønska lyd. Kva som er uønska 
lyd, vil variere frå person til person og frå situasjon til 
situasjon. Dersom naboen min spelar høg musikk når 
eg skal sove, vil eg definere det som uønska lyd. Men 
når eg sjølv spelar høg musikk som eg likar, så er det 
noko heilt anna. Dei fleste av oss likar fuglesong sjølv 
om den vekker oss grytidleg om morgonen.

Eit sitat frå ”Ut og stjæle hester” av Per Petterson beskriv 
dei lydane som til saman utgjer stillheita i naturen:
 ”Sola sto høyt på himmelen nå, det var varmt mel-
lom trærne, det lukta varmt, og fra alle steder i skauen 
kom det lyder: av vinger som slo, av greiner som bøyde 
seg og kvister som knakk, av hauken når den skreik og 

en hares siste sukk og det stille drønnet hver gang en 
bie traff en blomst”. 

Desse lydane må kunne kallast ønska lyd.

Norsk forening mot støy har arbeidd i 50 år for å redu-
sere støyplaga i Noreg. Sjølv om regelverket er forbe-
tra og det har vore gjennomført tiltak mot støy, har vi 
framleis krevjande utfordringar framfor oss for å få eit 
mindre støyande samfunn. 

Eg vil takke Støyforeninga for den viktige innsatsen 
deira, gratulere med jubileet og ønske lykke til med 
arbeidet mot støy i framtida!

Eg vil takke Støyforeninga for den viktige innsatsen deira, gratulere med jubileet og ønske lykke til med arbeidet mot støy i 
framtida! Foto: Mette Svenningsen, Miljøverndepartementet.
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hilsen fra en bråkeTe sekTor
Ved tidligere samferdselsminister Marit Arnstad

Mange av landets innbyggere opplever daglig støy-
plager. Omfattende støyplager forurenser uteområder, 
innemiljøet, rekreasjon og nattesøvn. I en ny rapport 
har Verdens helseorganisasjon (WHO) beregnet noe 
som er velkjent, men ikke tallfestet tidligere: støy er 
helseskadelig. 
Støy der folk bor kan ha mange negative innvirknin-
ger, blant annet forstyrres hvile og søvn, og det kan 
bli vanskeligere å konsentrere seg. Det er også flere 
undersøkelser som viser at trafikkstøy øker risikoen for 
forhøyet blodtrykk og hjerte-karsykdommer. De siste 
levekårsundersøkelsene viser at 5 prosent av befolknin-
gen har søvnproblemer på grunn av støy. Det er helt 
klart for mange! Å redusere tallet på støyplagede vil gi 
store miljø- og helsegevinster.
 I Nasjonal transportplan 2014-2023 står det derfor 
at det skal arbeides for å få på plass et mål for natte-
støy. Som grunnlag for dette har Folkehelseinstituttet 
og berørte etater laget en måleindikator for nattestøy. 
 Transportsektoren er den største kilden til støy-
plager i Norge i dag. Trafikkøkningen de siste årene, 

i tillegg til fortetting i byområdene, har gjort at flere 
enn tidligere er plaget av støy. Om lag 1,5 millioner 
nordmenn er utsatt for gjennomsnittlige støynivåer 
som overstiger anbefalte verdier på 55 dBA. 
I Samferdselsdepartementet er vi opptatt av både 
å forebygge støy, og å gjennomføre avbøtende tiltak 
ved høy støy i sektoren. For å dempe eller redusere 
biltrafik ken i de største byene, har Samferdselsdeparte-
mentet innført en belønningsordning for ”bedre kol-
lektivtransport og mindre bilbruk”, hvor de byer som 
legger opp til en utvikling med mindre bilbruk får til-
skuddsmidler fra staten etter søknad. Beløpet har økt 
de siste årene. I statsbudsjettet for 2014 er det foreslått 
945 millioner kroner til særskilte transporttiltak, en 
økning på om lag 40 prosent fra saldert budsjett 2013.
 Dessuten er det de siste årene satt i gang en storsat-
sing på jernbaneutbygging - slik at det legges til rette 
for at transport av gods kan overføres fra veg til jern-
bane. Det bidrar også til redusert biltrafikk/støy langs 
veger. Støyplagen fra jernbane og luftfart er heldigvis 
redusert det siste tiåret. Mer stillegående fly, lokomotiv 
og vogner vil trolig gjøre at støyen fra disse transport-
grenene går ned også i årene som kommer. Vegtrafik-
ken er fortsatt hovedsynderen.
 Også når fartsgrenser skal settes bør det tas hensyn. 
Lavere hastighet gir redusert støy. I enkelte tilfeller kan 
det derfor være aktuelt å redusere skiltet hastighet, for 
eksempel i områder med store støyplager, og der fysisk 
støyskjerming er kostbar. 
 I Nasjonal transportplan legges det opp til å fort-
sette innsatsen med tiltak på enkelte boliger og med 
støyskjermer/voller for å oppfylle forurensningsfor-
skriftens krav til innendørs støy. For å dempe støyen 
fra vegsektoren har Samferdselsdepartementet vært 
opptatt av å dempe støyen fra støykildene. Dette gjel-
der spesielt tiltak for å implementere støysvake bildekk 
i Norge, samt utvikling av støysvake vegdekker. 
 I alle disse spørsmålene har Norsk forening mot støy 
vært en aktiv og inspirerende samarbeidspartner – som 
svært ofte bidrar med gode og konstruktive forslag og 
ikke minst har tatt rollen som vaktbikkje som minner 
alle instanser om hvor viktig dette arbeidet er. Dere har 
vært med på å løfte støy som fag, og ikke minst vært 
viktige pådrivere for etatenes arbeid med støy og for 
strengere forskrifter på støyområdet. Denne innsatsen 
håper jeg dere vil holde fram med i mange år. Lykke til!

Støyforeningen  har vært med på å løfte støy som fag, og 
vært viktige pådrivere for etatenes arbeid med støy og for 
strengere forskrifter på støyområdet. Denne innsatsen håper 
jeg dere vil holde fram med i mange år. Lykke til!
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hilsen Til sTøyforeningens 
50-års jubileum
Ved helse- og omsorgsminister Bent Høie

I sine 50 år har Støyforeningen brukt sitt engasjement 
til å ansvarliggjøre myndigheter og synliggjøre helse-
konsekvensene av støy. Det er et bidrag til styrket 
 folkehelse.

Frivillige organisasjoner spiller en uvurderlig rolle på 
helseområdet. De sitter på kompetanse, de engasjerer 
seg og de stiller krav. Samarbeid på tvers, mellom kom-
muner, statlige myndigheter, næringsliv og frivillige 
aktører er et viktig grunnlag for forebygging, en sunn 
befolkning og et bærekraftig samfunn.

Støyforeningen utgjør et sentralt nettverk, og gjør en 
viktig jobb med å spre kunnskap til bransjer, myndig-
heter og enkeltpersoner, bl.a. gjennom nettbasert 
informasjon. Foreningen bidrar også til å skape gode 
møteplasser, også internasjonalt. Mange land har de 
samme støyutfordringene, og flere av dem er grense-
overskridende.

Dette viser også behovet for å tenke på tvers av poli-
tikkens sektorer i Norge. Støyproblemer kan gi helse-
utfordringer, men mange av virkemidlene ligger uten-
for apparatet for oss som jobber med helse. I Norge 
har det vært tverrpolitisk enighet om at helseforhold 
skal få en rolle i vurderinger også utenfor det typisk 
helsepolitiske – som i transportsektor, lokal planleg-
ging, m.m. Ikke minst i transportpolitikken er helse-
vurderinger av støy viktige – slik sektoren også påvir-
ker helse på andre måter. Vi vil jobbe for å skape et 
helsefremmende samfunn, og da må vi tenke helhetlig.

Det bidrar Støyforeningen til at vi gjør. Jeg gratulerer 
dere med deres 50 første år, og den jobben dere har 
gjort og fortsetter å gjøre.

De beste hilsener,

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister

Statsråd Bent Høie Foto: Helse- og omsorgsdepartementet
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Ved Knut-Inge Klepp, Folhehelsedivisjonen, Helsedirektoratet
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Foto: HelsedirektoratetKnut-Inge Klepp
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sTøy og sTillheT i eT 
helheTsperspekTiV
Ved Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet

Støy og stillhet må forvaltes i et 
helhetsperspektiv
Støy og stillhet er to sider av samme sak. Mange pla-
ges av støy og mange etterspør stillhet. Noen liker og 
etterspør lyd som andre oppfatter som støy. En god 
forvaltning ivaretar ulike hensyn og forvalter lyd i et 
helhetsperspektiv. Miljødirektoratet arbeider utfra et 
slikt helhetsperspektiv for å skape gode lydmiljø. Vi 
arbeider for å redusere støynivå og støyplage og for å 
bevare og øke muligheten til stillhet og rekreasjon i 
bolig og nabolag, i nærmiljø og i naturområder m.v. 
Vi arbeider både for å redusere støyen i områder som 
har eller har potensial for å oppnå lavere støynivå enn 
omgivelsene omkring og for å ivareta områder der bare 
naturens lyder kan høres. Samtidig ses arbeidet med 
støy og stillhet i sammenheng med andre viktige sam-
funnsmål innen bl.a. klima- , transport- og helsepoli-
tikk.

Mange plages av støy
Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennes-
ker i Norge. Nesten 1,4 millioner er utsatt for støy over 
55 dBA utenfor huset sitt. Antallet har økt med en 
kvart million siden 1999.
 Dette er et alvorlig problem som må angripes på 
flere måter. Det er viktig å redusere støyen, støypla-
gene og arbeide for stillere omgivelser der det er mest 
støy. Det er viktig å redusere støyen der vi bor, arbei-
der, går på skole, oppholder oss og ferdes til daglig.
Samtidig er det minst like viktig å arbeide for at det 
fortsatt kan være mulig å få en pause fra støyen og opp-
leve naturens stillhet i stille og mindre støybelastede 
områder i byens parker og grønne lunger, på turveier, 
gang- og sykkelveier, i bymarker og i større skog,
fjell og kystområder. Dersom vi utsettes for økt støy i 
hverdagen vil behovet for rekreasjon i stille omgivelser 
sannsynligvis øke. Dette innebærer at omfanget av støy 
og stillhet i naturen får økt betydning. En god forvalt-
ning innebærer at omfanget av støy og stillhet i
tilværelsen til den enkelte, vurderes i et perspektiv som 
både ivaretar øyeblikket, hverdagene, helger, ferier og 
et livsløpsperspektiv og som tar vare på muligheten til 

stillhet i alle slags områder (natur, by, bolig) der men-
nesker ferdes og oppholder seg.
 Behovet for å unngå støy handler om å unngå plag-
som og skadelig støy. Det gjelder både når støyen blir 
så høy at den er skadelig for hørselen eller ødelegger 
nattesøvnen og ved lavere støynivå når støyen «bare» 
er irriterende som f.eks. naboens gressklipper, motor-
båten på sjøen eller snøscooteren på fjellet. Behovet 
for å søke stillhet varierer også, både mellom personer 
og avhengig av livssituasjon, aktivitet/gjøremål, sted 
og tidspunkt/tidshorisont. Behovet for å søke stillhet 
er ofte synonymt med ønske om å oppsøke naturens 
stillhet.

Naturens stillhet etterspørres
«Det var så stille at du kunne høre mange lyder» Dette 
utsagnet beskriver hva naturens stillhet er. Det inne-
bærer fravær av støy, dvs. menneskeskapt (teknisk) 
lyd. Et miljø trenger altså ikke være helt stille, men 
menneskeskapte lyder må være fraværende eller så lav-
mælte at du kan høre lydene i naturen. Et ospeløv som 

Foto: Miljødirektoratet
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blafrer i vinden, en liten sildrende bekk, en hakkespett 
som trommer eller en løvsanger som synger, må være 
mulig å høre. Slike lyder har vi behov for å høre både 
i hverdagen, når vi går eller sykler til arbeid og skole, i 
nærmiljøet, i byen, i skogen og på fjellet.
 Stillhet er en av de viktigste kvalitetene for friluftsli-
vet. Stillhet er viktig i alle typer naturområder og vik-
tigst i de store, urørte skog- og fjellområdene (Vorkinn 
1999). Samtidig er friluftsliv den fritidsaktiviteten flest 
nordmenn driver med. Ni av ti nordmenn går på tur 
eller driver med andre former for friluftsliv, og vi gjør 
det i gjennomsnitt to ganger i uken. Mer enn åtte av ti 
mener at det å oppleve stillhet og ro er en viktig eller 
svært viktig grunn til å gå på tur og drive med andre 
former for friluftsliv. Betydningen av stillhet og ro er 
dokumentert både gjennom generelle undersøkelser 
(Synovate 2009) og knyttet til konkrete områder, bl.a. 
Oslomarka og Tyresta nasjonalpark i Sverige (Berg 
2004, Fredman og Hansson 2003) der brukerne av 
områdene legger stor vekt på stillhet og ro som grunn 
for å oppsøke områdene.
 Betydningen av stillhet og støy er også studert kon-
kret i friluftsområder ved Bygdøy og Gardermoen før 
og etter flytting av hovedflyplassen. En doktorgrads-
avhandling (Krogh 2006) konkluderer med at flystøy 
kan påvirke både opplevelse og bruk av friluftsområ-
der negativt. På Bygdøy gikk andelen som var ganske 
eller svært plaget av flystøy ned fra 49 % til under 1 % 
etter flyttingen av flyplassen. Tilsvarende økte plagen 
fra 15 % til 44 % i Romeriksåsen. Studien viser også 
sammenhengen mellom støypåvirkning generelt og 
behovet for å søke stillhet i naturen. De som var plaget 
av flystøy hjemme tenderte mot å være mer plaget av 
flystøy enn andre i friluftsområdet. I begge studieom-
rådene var det en andel som opplevde endring i den 
generelle rekreasjonskvaliteten som resultat av endret 
støynivå. På Bygdøy opplevde 51 % forbedring og 36 

ingen endring. I Romeriksåsen opplevde 38 % forver-
ring og 47 % ingen endring i rekreasjonskvaliteten. 
Stillhet etterspørres også av utenlandske turister. I en 
undersøkelse kommer det fram at ni av ti mener ”frisk 
luft, rent vann og uberørte omgivelser” og ”stillhet og 
ro” er viktige elementer for deres opplevelse av det nor-
ske landskapet (TØI 2008).
 Tilsvarende svarte sju av ti (TØI 2003) at stillhet 
i norske vinterlandskapet var ganske eller svært vik-
tig for den aktuelle reisen og seks av ti at stillhet var 
ganske eller svært viktig for valg av reisemål. Denne 
undersøkelsen viser også at betydningen av stillhet 
øker etter de spurtes erfaring med vinterferie i Norge. 
53 % av dem som var på vinterferie i Norge for første 
gang, 69 % av dem som hadde vært i Norge 1-2 ganger 
og 77 % av dem som hadde vært i Norge mer enn to 
ganger, svarte at stillhet var ganske eller svært viktig.

Stillhet reduserer støyplage
Svenske studier (MISTRA 2004) har vist sammenhen-
gen mellom støy og stillhet. Her kommer det fram at 
stillhet i form av en stille side av boligen gjør at man i 
større grad tåler støybelastning. Ved støynivåer under 
60 dBA på den mest bråkete siden av boligen ble støy-
plagen redusert med 30-50 % for dem som hadde til-
gang til en stille side (dvs en side med støynivå under 
45 dB LAEq 24 h) av boligen i forhold til dem som 
ikke hadde tilgang til en stille side.

Behov for mer kunnskap
Vi har god kunnskap om de største støykildene og 
om hvor det er mest støy. Kunnskapen om hvor det er 
stille eller svært lite støy, er derimot mangelfull. Mye 
tyder på at vi ennå har områder i Norge der det er 
mulig å oppleve stillhet, men at vi har få naturområ-

der der menneskeskapte lyder er helt 
fraværende over lengre tid. Vi mangler 
imidlertid eksakt kunnskap om hvor-
vidt slike stille områder finnes, hvor 
de finnes og hvor store og mange de 
er. I tillegg er omfanget av støyplage i 
parker, friluftsområder og andre natur-
områder lite undersøkt. Et unntak er 
studien fra Bygdøy/Romerike nevnt 
over samt noen undersøkelser om støy 
fra motorisert ferdsel i utmark som 
viser at slik ferdsel/støy oppleves som 
plagsom av andre brukere av naturen.
 For bedre å kunne ivareta stillheten 
i naturen er det nødvendig å kartlegge 
hvor det er stille områder og hvor det 
er støy i kommunene. En samlet kart-
legging av alle støykilder og støysoner 
kan være en mulig vei for å finne fram Skog Foto: Ola Vaagan Slåtten
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til hvilke «restområder» som da blir igjen som stille eller 
med mindre støy enn omkringliggende områder og 
vurdere om dette oppleves som en tilfredsstillende situ-
asjon. Når vi vet hvor det er mulig å oppleve stillhet, 
kan vi gjøre tiltak for å verne og forvalte disse områ-
dene. En slik oversikt vil også gjøre det mulig å arbeide 
for å skape nye, andre, større og stillere områder.
 Det er også behov for å utvide kunnskapsgrunn-
laget om hvilken verdi stillheten i naturen har for folks 
helse og livskvalitet. Vi vet at over 200 000 personer 
har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. 
Forskning viser at støy kan gi psykisk stress og helse-
plager som muskelspenninger og muskelsmerter. Støy 
kan også være en medvirkende årsak til høyt blodtrykk 
og utvikling av hjertesykdom. Det er nærliggende å 
anta at stille områder i nærmiljøet og rekreasjon i stille 
naturområder har en motsatt og positiv effekt på helse-
tilstanden, men dette vet vi langt mindre om.

Det moderne samfunnet gir mye støy
I flere tiår har vi hatt en utvikling med stadig økt moto-
risert transport. Dette har gitt en økende mobilitet og 
gir mye støy. Veitrafikk er den dominerende støykil-
den i Norge. Fra 1999 til 2011 økte antallet som er 
utsatt for støy fra veitrafikk med rundt 226 000. Støy 
fra veitrafikk bidrar til omtrent 80 % av støyplagene, 
men også støy fra fly, jernbane og industri m.m. bidrar. 
I skog, fjell og langs kysten er også økt bruk av bar-
markskjøretøy, snøscootere, helikopter, småfly, vann-
scootere og fritidsbåter med på å bidra til støyplage.

Miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet gir 
mindre støy
I Miljødirektoratets nærmiljøsatsing, i helsemyndighe-
tenes satsing på fysisk aktivitet og i vegmyndighetenes 
satsinger på gange og sykling søker man å legge til rette 
for å øke andelen personer som går og sykler, fram-
for å bruke bil, både som transport og fritidsaktivitet. 
Man vil skape sosiale møteplasser og legge til rette for 
å bruke nærmiljøet framfor områder lenger unna til 
fysisk aktivitet og naturopplevelse. Gjennom dette kan
behovet for bl.a. bruk av bil reduseres og omgivelsene 
kan bli stillere og mindre forurenset.
 Om man lykkes med denne satsingen fordrer det 
at den enkelte blir inspirert og tar seg tid til å gå og 
å sykle. Den økte mobiliteten privatbilen og andre 
motoriserte kjøretøy, fartøy m.v. har gitt oss, mulig-
heten til å rekke over så fryktelig mange aktiviteter og 
gjøremål, må ofres til fordel for å gå og sykle og gjen-
nom det bidra til mindre støy, mindre forurensning, 
mindre klimagassutslipp, mer naturopplevelse, mer 
stillhet, mer fysisk aktivitet og bedre helse.
 Lokale prosjekter der det satses på å utvikle bedre 
forhold for gåing, sykling, annen fysisk aktivitet og 
naturopplevelse i nærmiljøet skal gi noen av svarene 
på om og hvordan disse målsettingene kan nås. Mer 
informasjon om nærmiljøsatsingen på Miljødirekto-
ratets nettsider: http://www.miljodirektoratet.no/no/
Tema/Friluftsliv/Narmiljosatsing-
/Pilotprosjekter-i-narmiljosatsingen/



Gratulerer med 
50-årsjubileet!
Støy er et stort arbeidsmiljøproblem.  
I arbeidet med å bekjempe støyproblemer 
på arbeidsplassen, setter vi stor pris på den 
innsatsen som Norsk forening mot støy har 
gjort gjennom 50 år.
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sTøy – en gammel eksponerings-
fakTor i arbeidsliVeT 
Ved direktør Kristin Skogen Lund, NHO 

NHO gratulerer med jubileum, og gratulerer med den viktige jobben Norsk forening mot støy 
har gjort de siste femti årene. Støy er en problemstilling som er kjent for de fleste, og vi har alle 
erfart viktigheten av å kunne redusere uønsket støy rundt oss. 

Støy og hørsels-
skadelig støy er 
en kjent risiko-
faktor, og en 
stor og viktig ar-
beidsmiljøfaktor 
på norske indus-
triarbeidsplasser. 
Både i norsk pe-
troleumsnæring 
og i industrien 
har det ved flere 
anledninger blitt 
påpekt at store 
arbeidsgrupper 
eksponeres for 

høye støynivåer. Av arbeidsrelaterte sykdommer og yr-
kesskader, utgjør støyskader en av de hyppigste meldte 
arbeidsrelaterte sykdommer i norsk arbeidsliv, og i pe-
troleumsindustrien spesielt. Bransjene ønsket å bidra 
til reduksjon av støyskader og få mer kunnskap om 
effekter og tiltak. 

Dette var bakgrunnen for at Norsk olje og gass, sammen 
med Norsk Industri, i 2011 igangsatte et omfattende 
prosjekt for å øke kunnskapen om støyskader. NHOs 
Arbeidsmiljøfond har bidratt med betydelige midler til 
prosjektet. Det var en forutsetning at gode resultater 
fra prosjektet måtte kunne overføres til andre næringer 
med tilsvarende problemstillinger. For NHO er det av 
stor betydning å bruke sitt Arbeidsmiljøfond strategisk 
på initiativ fra landsforeningene og bransjene. Slik 
innhenter vi ny og dokumentert kunnskap på områder 
der det er arbeidsmiljøutfordringer. Prosjektet ble inn-
rettet med trepartssamarbeid og ved å rette søkelyset 
mot følgende syv temaområder: områdestøy, egenpro-
dusert støy, helikopterstøy, barrierekontroll, subsea, 
vibrasjon og sårbarhetsfaktorer. På denne måten kom 
vi frem til flere gode forslag og forbedringer som både 
petroleumsindustri og annen industri kan dra god 

nytte fra. Industrien ser flere muligheter for å overføre 
resultater til sine medlemsbedrifter i ulike bransjer. Vi 
håper også andre bransjer vil dra nytte av resultatene. 

Av resultater kan nevnes: 
Prosjektet har blant annet avdekket at bruken av øre-
propper i industrien ikke har vært riktig eller god nok. 
En animasjonsvideo som viser hvordan man bruker 
ørepropper har vært et enkelt, men virkningsfullt tiltak. 
 Bruk av håndholdt verktøy er en stor støykilde i 
industrien, og her har man hatt et vellykket pilotpro-
sjekt som viser at fjernstyrte arbeidsoperasjoner kan 
brukes for å redusere støybelastningen for operatøren. 
Arbeidet fortsetter nå med å videreføre dette for prak-
tisk bruk offshore. 
 Det er også utviklet en database for støy- og vibra-
sjonsdata ved bruk av håndholdt verktøy. Denne unike 
løsningen vil kunne bidra til valg av beste utstyr, inspi-
rere til utvikling av bedre utstyr og bedre risikovurde-
ringen. Dette er et resultat som vil kunne brukes både 
offshore og av virksomheter på land. 

Prosjektet viser at det nytter å sette fokus på støyproble-
matikk. Imidlertid er det fortsatt mange utfordringer. 
Inntil teknologien hjelper oss videre og muligens bort 
fra all støyproblematikk, er det viktig at arbeidsgiver 
og arbeidstaker samarbeider om bruk av verneutstyr. 
Prosjektet understreker viktigheten av å opprettholde 
et høyt kunnskapsnivå innen dette området og nytten 
av at partene går sammen for å løse store, risikoutsatte 
arbeidsmiljøfaktorer i kompliserte sammenhenger. 

Støy er kanskje en av de eldste arbeidsmiljømessige 
eksponeringsfaktorene. Samtidig er det fremdeles like 
aktuelt å arbeide for å redusere støy, både i og utenfor 
arbeid. Professor Staffan Skerfving ved Lund Universi-
tet i Sverige har evaluert arbeidshelseområdet i Norge 
(rapport i august). Støy og vibrasjoner er et av områ-
dene han anbefaler Norge å skaffe mer kunnskap. Det 
vil vi bidra til. 

Kristin Skogen Lund. Foto: NHO





sTøy i deT 
poliTiske 
handlings rom

• Framtiden er å holde trykket oppe 
Odd Einar Dørum

• Retting av støyplager etter  
grannelova og folkehelseloven  
Advokat Jan Arhaug

• Noen synspunkter til foreningen 
Uno Abrahamsen, tidligere styremedlem
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framTiden er å holde 
TrykkeT oppe
Ved Odd Einar Dørum

Det er 35 år siden jeg var saksordfører på Stortinget for 
den første stortingsmeldingen om tiltak mot støy. Den 
gang sa vi at støy var den «glemte» miljøsaken. Mye av 
det vi trakk opp den gangen er fortsatt aktuelt. Den 
glemte saken er vel noe mindre glemt, men er fort-
satt den miljøutfordringen som det kreves kunnskap, 
engasjement og utholdenhet for å holde fast på. Støy-
foreningen har gjennom sine 50 år vært samlingstedet 
for alle utholdende ildsjeler med kunnskap og evne til 
å holde fast på mål og konkret innsats.
 La meg aktualisere utfordringene ved å bruke Støy-
foreningens strategiplan fra 2005. Her vil man holde 
fast på og utvikle det nasjonale støymålet, konsentrere 
seg om støy fra vegtrafikken og finne de gode lokale 
og kommunale arbeidsmåtene. Jeg synes det er stand-
punkt som det gir mening å arbeide etter.
 Det nasjonale støymålet fra 1999 har det vært job-
bet mye for å holde fast på og utvikle med virkemidler. 
I siste nasjonale transportplan vil Stortinget forsterke 
innsatsen for å redusere støy ut fra det nasjonale støy-
målet og sette nasjonale mål for nattestøy. Støyforenin-

gens utholdenhet har bit for bit puffet arbeidet med 
målet viktige skritt framover.Vi kan vel likevel kort 
konstatere at mye arbeid gjenstår. For min del vil jeg 
si det slik at intet er umulig, men noe tar lang tid. Det 
tok tid å komme i mål med et slikt støymål i 1999. Nå 
må det dyttes videre. Jeg tror for min del de spennende 
sammensatte tenkemøtene der det samles mennesker 
som både kan tenke innenfor og utenfor boksen. På 
dette området er det en nødvendighet.
 I 1978 tok vi til orde for systematisk innfasing og 
bruk av miljøavgifter for å forebygge og bekjempe 
støy fra vegtrafikken. I debatten om miljøavgiftene 
i vegtrafikken er det nødvendig å melde inn fornyet 
tenkning om avgifter som også fremmer redusert støy. 
Støy må rimeligvis inn i debatten om nullutslipp og 
sterkt reduserte utslipp. Mange har kunnskaper her og 
de bør utfordres til å tenke sammenhenger. Store fly-
selskap ser det som påkrevet å fortelle om stadig mere 
støysvake fly. Denne dimensjonen må også inn i debat-
ten om vegtrafikk og målrettede miljøavgifter. En start 
kan jo være tenkemøtet mellom teknologibevisste mil-
jøorganisasjoner, Støyforeningen, vegmyndighetene, 
NAF og bilbransjen. Mitt poeng er enkelt: Debatten 
om løsningene må fornyes.
 Målet fra 2005 om å satse lokalt tror jeg på. Jeg har 
selv som bydelspolitiker i Oslo på 1980-90-tallet flere 
ganger brukt bestemmelsene om miljørettet helsevern 
for å fremme debatt om mulige løsninger på blant 
annet trafikkstøy. Nylig har jeg i egenskap av bystyre-
politiker i Oslo, ledet en arbeidsgruppe om tungtrans-
port i Groruddalen. Her har vi reist debatten om støy 
fra E 6 i Groruddalen og fra Trondheimsveien. Vi har 
bedt om nye vurderinger og forslag til konkrete støy-
tiltak som kan og bør fremmes i kontakt mellom Oslo 
kommune og Statens vegvesen region Øst.
 Min visjon for Støyforeningen er dermed tredelt: 
oppretthold trykket på det nasjonale støymålet og vir-
kemidler, fornye debatten om miljøavgifter i vegtrafik-
ken og inkludér støytiltak i miljøavgiftene og fornye 
all lokal debatt om støy og viktige hovedveier. I sum 
er dette en innsats i tråd med Støyforeningens strategi-
dokument fra 2005. Summen blir seig, systematisk og 
utholdende innsats.

Odd Einar Dørum.  Foto: Bellona
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reTTing aV sTøyplager 
eTTer granneloVa og 
folkehelseloVen
Ved advokat Jan Arhaug

Den industrielle utvikling på 1800-tallet førte med seg 
nye virksomheter som ofte kunne påføre omgivelsene 
skader eller plager av ulik art. Gass, røyk og støy var 
typiske plager, mens eksplosjoner eller brann kunne 
påføre omgivelsene umiddelbar skade. Samtidig opp-
levde Norge en samferdselsrevolusjon med utbygging 
av vei, jernbane og dampbåtruter. Det er ikke tvil 
om at den industrielle utvikling og statens satsing 
på veibygging i andre halvdel av 1800-tallet bidro til 
modernisering og økonomisk vekst i Norge, og mange 
av risikoene ved industri, vei og annen teknologisk 
utvikling har vært gjenstand for stor oppmerksomhet. 
Det skadeforebyggende arbeidet har åpenbart redusert 
faren for at virksomheter eksploderer eller blir utsatt 
for brann. Veiene er blitt tryggere, eller ii mange tilfelle 
alle fall bedre. 

 Lovgivningen har fulgt opp både med hensyn til 
risiko for ulykker og plager. Allerede i 1887 kom den 
første loven som begrenset eiers rett til fritt å dispo-
nere fast eiendom: ”Lov indeholdende bestemmelser om 
Eiendomsrettens Begrændsning i Naboforhold”. Denne 
loven ble erstattet av lov om rettshøve mellom grannar 
(grannelova) av 16. juni 1961, to år før Norsk forening 
mot støy ble stiftet.
 Senere er det foretatt flere endringer i lovgivningen. 
Reglene om røykskadekonsesjon (i grannelova) ble 
erstattet av forurensningsloven da den kom i 1981. 
Parallelt har nye tekniske innretninger blitt utviklet. 
Innretninger som vi i stor grad ikke først og fremst for-
binder med risiko for eksplosjon og brann, men som 
utvilsomt påvirker naboforhold ved avgivelse av annen 
plage, blant annet støyplager. 

Også folkehelsearbeidet har 
pågått siden 1800-tallet (eller 
enda lengre tilbake, om man ser 
det i et bredere perspektiv). Alle-
rede i 1858 startet arbeidet med 
”lov om Sundhedscommissioner og 
om Foranstaltninger i Anledning 
af epidemie og smitsomme Syg-
domme” (Sunnhetsloven). Sunn-
hetsloven omfattet det meste av 
det vi i dag kan kalle folkehel-
searbeid, herunder miljørettet 
helsevern. 

Kommunehelsetjenesteloven 
ble vedtatt i 1982, og i 1988 
ble den supplert med § 1-4 og 
kapittel 4a om miljørettet helse-
vern. Nå er det Lov om folke-
helsearbeid (folkehelseloven) av 
24. juni 2011 som gjelder. Den 
viderefører i hovedsak Kom-
munehelsetjenesteloven.

Jan Arhaug Foto: Jan Arhaug 
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Grannelova
Hovedregelen i grannelova § 2 er at ”ingen må ha, gjera 
eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til 
skade eller ulempe på granneeigedom. I avgjerda om noko 
er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva 
som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra 
eller avgrensa skaden eller ulempa.
 I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast 
vekt på om det er venteleg etter tilhøva på staden og om 
det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller 
driftsmåtar på slike stader.
 Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje 
stykket, kan det reknast som urimeleg så langt som det 
fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre 
eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar”.
 Bestemmelsen reiser en mengde tolkningsspørsmål, 
og det er mye rettspraksis knyttet til den.
 I henhold til § 2 er det avgjørende om ulempen for 
naboeiendommen er urimeleg eller uturvande (unø-
dig). Hvor grensen går beror på en rimelighetsvurde-
ring i det enkelte tilfelle. Ofte ser jeg dessverre at øko-
nomiske interesser vektes tungt mot enkeltindividers 
helse, noe som ofte er vanskelig å akseptere ut fra et 
helsemessig perspektiv.
 De største problemene har likevel uttrykket ”urime-
leg” voldt. Granneloven bygger her videre på at en må 

se hen til hva slags strøk det dreier seg om og hvilken 
virksomhet som var tilstede fra før. Som eksempel må 
en finne seg i at det kommer ny bebyggelse, og bor 
en ved vei eller flyplass må en akseptere at en normal 
utvikling fører til større trafikkmengde. Det er nok 
mye som må aksepteres som ”venteleg” utvikling. Fly-
plassdommene er et godt eksempel på dette. De som 
bodde på stedene før flyplassene ble planlagt har fått 
erstatning, mens de som flyttet til etter at flyplassene 
ble anlagt i liten grad er blitt kompensert for øktning 
i støynivået. Et konkret eksempel er høyesterettsdom-
men i Rt (Retstidende) 1972 s. 142 som gjaldt røy-
kutslipp fra jernverket i Mo i Rana. Endringene var et 
resultat av gradvis ekspansjon og røykutslippet over-
skred da ikke grannelovas tålegrense. Motsatt resultat 
ble det i Hunton bruk-dommen (Rt 1964 s. 609). 
Trevarefabrikken hadde tidligere produsert såkalte 
”wallboards”. I 1957 i tillegg begynte man å produsere 
sponplater, noe som førte til en støvplage som var så 
stor at tålegrensen ble overskredet. 
 At man skal godkjenne det som er ”venteleg etter 
tilhøva på staden” har vært kritisert ut fra et miljømes-
sig perspektiv. I 1989 ble loven endret for å bedre retts-
tilstanden noe. Man la da inn bestemmelsen om at noe 
kunne kjennes urimelig selv om det var ”venteleg etter 
tilhøva på staden”. Forutsetningen er at det ”fører til ei 

Enkelte støydommer har fått stor innvirkning på myndigheters og bransjer praksis og økt deres engasjement for å redusere 
støy fra sin virksomhet.
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monaleg forverring av brukstilhøva som berre eller i særleg 
grad råkar ein avgrensa krins av personar”. 
 Det foreligger ikke mye rettspraksis etter de nye for-
muleringene, men det er grunn til å tro at miljøhen-
synene gradvis er kommet sterkere inn i domstolenes 
vurderinger. Et eksempel ser vi i Høyesteretts dom i Rt 
1991 s. 1281. Her fastsatte Høyesterett ganske strenge 
og detaljerte bestemmelser for når en vindmølle på 
Jæren skulle kunne være i drift for ikke å overskride 
lovens tålegrense etter § 2 på grunn av støyulempene i 
nabolaget.
 Det rettslige grunnlaget for Høyesteretts beslutning 
i sist nevnte dom var bestemmelsen om retting i gran-
nelova § 10. Denne sier at ”Tilstand eller tilhøve som 
strider mot nokor føresegn i §§ 2-5, har grannen krav 
på vert retta”. Der retting eller stansing medfører store 
utgifter eller tap, eller klart står i misforhold til forde-
len, kan det i stedet gis vederlag. Det skal ikke settes 
mindre enn skaden eller ulempen.

Folkehelseloven har en lignende rettingsbestemmelse i 
§ 14. Den sier at ”Kommunen kan pålegge forhold ved 
en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis for-
holdet direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning 
på helsen eller er i strid med bestemmelser gitt i medhold 
av dette kapittel”.
 Vi har altså to lover med lignende bestemmelser, 
som begge sier at de som rammes kan kreve forholdet 
rettet. 

Krav om retting etter grannelova er en sivil sak, som en 
selv må føres mot støykilden. 
 Krav om retting etter folkehelseloven er en forvalt-
ningssak. Her er den rammede kun en ”klager” som 
initierer at kommunen som ansvarlig utreder og fører 
saken for den plagede mot den ansvarlige. 
 Jeg ser veldig ofte at støyrammede naboer står i føl-
gende dilemma. Skal de forfølge saken ”sivilt” som sak 
etter grannelova?, eller skal de overlate til kommunen 
å behandle saken etter folkehelseloven? 

Først vil jeg presisere at den ene fremgangsmåte ikke 
utelukker den andre. De har hver for seg sine fordeler, 
men dessverre også sine ulemper. 
 Det typiske for forvaltningssakene er dessverre at 
de tar lang tid. Veldig lang tid. Selv om loven er den 
samme for alle og lik for alle kommuner ser jeg at kom-
petansen, og evnen, til å følge opp støyklager varierer 
mye fra kommune til kommune. ”Best” av dem jeg har 
hatt erfaring med er kanskje Oslo kommune. Bymil-
jøetaten har egne ingeniører som kan støy, og som stil-
ler opp med eget måleutstyr og lager egne rapporter. 
Fra denne kommunen har vi også sett eksempler på 
effektiv oppfølging med blant annet dagmulkter ilagt 
den ansvarlige. Men også her ser vi at sakene tar for-
ferdelig lang tid. Noen er nærmest evigvarende og går 

over svært mange år med en endeløs rekke av målin-
ger, korrespondanse, rettingsforsøk og nye målinger. 
Da hjelper det dessverre ofte lite at den kommunale 
saksbehandlingen er ”gratis” for klager.
 I de sivile sakene får man mye raskere et resultat. 
Blir det nødvendig med rettssak skal det normalt 
foreligge dom innen 6 måneder fra steving blir levert. 
”Minus-siden” er imidlertid kostnadssiden. Faktum 
er ofte komplisert og akustiske målinger er dyre. I til-
legg kommer at støyjussen er komplisert. Det er aldri 
100 % sikkert hva utfallet blir. Den tapende parten i 
en sivil sak kan raskt ende opp med totale kostnader 
på over hundre tusen kroner. Nå har ikke det skjedd i 
de saker jeg har ført. Samtlige har blitt løst ved uten-
rettslige forlik før hovedforhandling, men frykten for 
motpartens advokatregning og rettsgebyrer er fullt for-
ståelig. 
 Støyforeningen har vært delaktig som høringsin-
stans og kommet med innspill til mye av den lovgiv-
ning som gjelder på dette området som opptar oss så 
mye. Jeg håper de fortsetter med det i fremtiden. Like 
mye håper jeg at foreningen fortsetter sin oppdragende 
virksomhet overfor kommuner og andre offentlige 
instanser. Gjennom folkehelseloven har kommunene 
myndighet til å få rettet mange av de problemer som 
enkeltindivider sliter med i det daglige. Støyen fra 
musikkanlegget i Pub`en i etasjen under, støyen fra 
naboens varmepumpe og andre innretninger som kan 
føre til ”snikende skade” i form av både somatiske og 
psykiske plager. Etter min oppfatning har disse ska-
dene, som oppstår over tid, dessverre ikke fått samme 
fokus som de ”plutselige” skaderisikoer i form av 
brann og lignende. Jeg savner en bedre forståelse for 
støyskader påført over tid, og kompetanse og aktivitet i 
offentlige, ikke minst kommunale, etater. Det bør ikke 
være nødvendig at enkeltindivider skal bruke enorme 
økonomiske ressurser på å få rettet et støyproblem ved 
en sivil sak når det offentlige har det verktøyet de tren-
ger i folkehelseloven. Men verktøyet må tas frem og 
brukes. 

sTil slutt noen ord om forholdet til Forurensningslo-
ven. Bestemmelsene her erstatter i noen grad grannelo-
vas regler. Forholdet mellom de to lover er regulert i 
forurensningslovens § 10. Forurensning som er tillatt 
etter forurensningslovens § 11, eller etter forskrift som 
uttrykkelig sier at grannelova §§ 6-8 ikke gjelder, kan 
ikke kreves rettet etter grannelovas § 10. Men erstat-
ningsplikten etter grannelovas § 9 gjelder også for 
virksomhet som er lovlig etter forurensingsloven. Det 
å få en utslippstillatelse etter forurensningslovens § 11 
fritar altså ikke for erstatning overfor naboene dersom 
den naborettslige tålegrense er overskredet. Også ret-
ten til vederlag etter § 10 i grannelova gjelder uavhen-
gig av om støyen er lovlig etter forurensingsloven.
Jan Arhaug, 14.10.13
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noen synspunkTer 
Til sTøyforeningens 
50-årsjubileum
Ved Uno Abrahamsen

Mine ulike roller til Støyforeningen.
Jeg har i snart 40 år hatt et nært forhold til Norsk 
forening mot støy, og har i hovedsak hatt to ulike rol-
ler til foreningen.
 Fra slutten av 1970-tallet og fram til 1986 da jeg job-
bet i SFT (Statens forurensningstilsyn, red.s anmerk-
ning), var jeg i egenskap av å være ansatt i forvaltnin-
gen, rollen som støttespiller og brukte foreningen som 
en organisasjon der jeg kunne bidra med ressurser til å 
utvikle diverse publikasjoner, dra nytte av den kompe-
tansen som foreningen innehadde og være en rådgiver 
for foreningen i diverse problemstillinger som dukket 
opp. Det var et inspirerende arbeid i samarbeid med 
den daværende lederen og ildsjelen Mutt Aiello. I peri-
oden 1981 til 1986 da jeg var leder for støyseksjonen 
i SFT satt jeg de første årene i foreningens sakkyndige 
utvalg, men trakk meg på grunn av den åpenbare rol-
lekonflikten jeg hadde satt meg i. Det var uholdbart 
både å være seksjonsleder i forvaltningsorganet SFT og 
samtidig sitte på den andre siden av bordet som del-
taker i et utvalg oppnevnt av interesseorganisasjonen 
som Støyforeningen representerer.
 Så etter mange år som passivt betalende medlem, 
ble jeg med i styret til foreningen i perioden 200x – 
200y (Kjell her må du hjelpe meg med å sette inn de 
riktige årstallene). I denne perioden var jeg til dels 
ansatt på Teknologisk Institutt/Arbeidstilsynet der jeg 
ikke var involvert i problemstillinger knyttet til miljø-
støy og støy på arbeidsplassene.

Støy som et miljø- og 
arbeidsplassproblem og hvilken rolle 
kan Norsk forening mot støy spille.
Grovt sett kan støyproblemene inndeles i tre hoved-
områder:
•	 Støy	fra	transport	–	i	hovedsak	vegtrafikkstøy	og	til	

en viss grad støy fra flyplasser og jernbanestøy.
•	 Nabostøy	–	fra	restauranter,	ventilasjonsstøy	og	støy	

i bygninger.
•	 Støy	på	arbeidsplasser	–	industrien.

Vegtrafikkstøy er etter min vurdering sammen med 
støy på arbeidsplasser det klart viktigste området og 
der Norsk forening mot støy bør kunne spille en stadig 
viktigere rolle.

Nabostøy kan selvsagt være viktig for dem som ram-
mes, men etter min vurdering er det i hovedsak et pro-
blem som bør kunne løses på det lokale nivået – gjen-
nom velforeninger, kommunale organer og ved priva-
trettslige virkemidler. Støyforeningen kan nok til en 
viss grad gi råd og synspunkter på hvordan problem-
saker kan løses, vise til eksempler for hvordan man kan 
gå fram. Men etter min vurdering kan gode innspill fra 
foreningen være et grunnlag for medlemsverving.

Foto: Uno Abrahamsen
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Vegtrafikkstøy er det store og strategisk viktigste 
området. Dette er et saksområde som bør prioriteres 
og som også er det området som er det politisk mest 
interessante siden dette er et saksfelt som griper dypt 
inn i samfunnsplanleggingen. Transportspørsmål gri-
per inn i hvordan det norske samfunnet organiseres. 
De siste årene har klimaspørsmålet fått en økende 
betydning. Klimaspørsmålet er i hovedsak knyttet til 
Norge som produsent av fossilt brensel med Lofoten 
som den store symbolsaken. Men transport bidrar 
meget sterkt til klimagassutslipp. Reduksjon av bil-
transporten og vridning til elektriske biler og transport 
som gir lavere klimautslipp enn konvensjonell fossil-
drevne biler er også viktig. Mindre klimagassutslipp 
fra kjøretøy bidrar også til lavere transportstøy. Denne 
positive synergien mellom klima og støy bør vektlegges 
bedre, løftes opp i den politiske debatten – allianser 
bør utvikles. Dette er selvsagt ikke lett. Men det er 
etter min vurdering strategisk politisk meget viktig.
 SFT innså ved sin daværende ledelse i begynnelsen 
på 1980-tallet at vegtrafikkstøy var er miljøproblem 
som var underprioritert. Den daværende direktøren 
Christian Hambro var sentral i å poengtere dette. Kon-
sekvensen var et høyt prioritert prosjekt for å utarbeide 
en omfattende handlingsplan mot vegtrafikkstøy som 
ble lansert offentlig våren 1985. Handlingsplanen var 
basert på omfattende analyser med kost- og nyttevu-
deringer samt analyser for kostnadseffektive løsninger 
for å redusere problemet til nivåer der det kunne påvi-
ses at samfunnsnytten var større en tiltakskostnadene. 
Handlingsplanen ble presentert for Vegdirektoratet 
på et offentlig møte i Urbygningen på Universitetet i 
Oslo, og det ble sogar vurdert i Miljøverndepartemen-
tet å følge planen opp med en Stortingsmelding. Den 
korte versjonen ble at handlingsplanen ble en flopp og 
begravd både av departementet og i SFT – og selvsagt 
i Vegdirektoratet. Og siden er det vel bare involverte 
byråkrater og TØI (Transportøkonomisk institutt, red. 
anmerkning), som skaffet grunndataene, som fortsatt 
husker denne planen knapt 30 år etterpå.
 Etter min vurdering var svakheten med denne 
 planen at det ble lagt altfor stor vekt på å utarbeide 
regnestykker for samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
Det var nærmest et forsøk på å slå Finansdepartemen-
tet på egen banehalvdel med å være gode regnemestere. 
Finansdepartementet er jo i praksis overdepartementet 
for et sektordepartement som Miljøverndepartemen-

tet er. I en slik sak som denne må Miljøverndeparte-
mentet slåss mot to «fiender» - Finansdepartementet 
og Samferdselsdepartementet. Disse to har alltid og er 
nok fortsatt Miljøverndepartementet overlegne i sam-
funnsøkonomiske analyser. De vil alltid kunne påvise 
svakheter og mangler i kost-nyttevurderinger.
 Hovedinnsatsen i denne handlingsplanen burde 
etter min vurdering vært lagt på å skape miljøpolitiske 
allianser, skreddersy informasjon for miljøpolitiske 
initiativ fra de «allierte» hvorav inngår Norsk forening 
mot støy.
 Samme type resonnement gjelder for Støyforenin-
gen – utvikle politiske allierte. Odd Einar Dørum i 
Venstre er vel en av få som har forstått støysakens vel-
ferdsbetydning. Men de finnes i alle parti fra Frem-
skrittspartiet til Rødt. 
 Vegtrafikkstøy kan summeres opp i følgende hoved-
punkt: Har du lav inntekt, relativt dårlig bostandard 
og bor ved innfartsveger til de største byene, ja da er 
sannsynligheten stor for at du er rammet av støy og 
lider ved dette med blant annet dårlig søvnkvalitet og 
redusert helse. Det er først og fremst et problem for 
de underpriviligerte – og bør kunne formuleres på 
et vis som kan gi grunnlag for politiske initiativ – så 
lett og så vanskelig er det. Støyforeningen har i alle år 
vært aktive i komitébehandlingene i Stortinget etter at 
Statsbudsjettet er fremlagt. Men jeg tror at enda større 
aktivitet bør vurderes.

Arbeidsplasstøy. Direktoratet for Arbeidstilsynet fører 
kontinuerlig Register over arbeidsrelaterte sykdom-
mer – det såkalte RAS-registeret. Hørselskader er en 
sykdom som meldes inn hyppigst til dette registeret. 
Jeg er forundret over hvor lavt fagforeningene ligger 
i terrenget for å ta fatt i dette betydelige arbeidsmil-
jøproblemet. Her kan Støyforeningen påta seg rollen 
som initiativtaker og pådriver for å få dette problemet 
løftet opp for å gi det den prioritet som det fortjener. 
De aktuelle fagforeningene burde ha tilstrekkelig med 
ressurser for å få satt i gang en offensiv. For hvem kan 
ta denne ballen – om ikke Norsk forening mot støy.

Med disse ordene ønsker jeg foreningen gode nye 
år som en aktivist og pådriver for å løfte opp støy-
saken som et underprioritert helseproblem fram til 
den den plass i samfunnsdebatten problemet for-
tjener. 



Forsvarsbygg tar vare på miljø og har unik kompetanse på forsvarsspesifikke  
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sTillheTens Verdi
Ved professor Dag O. Hessen

Norsk forening mot støy feirer 50 år som miljøorga-
nisasjon i år. Siden 1963 er støy som tema blitt langt 
synligere i medier, folks bevissthet, regelverk og ret-
ningslinjer og et anerkjent miljømål på nasjonalt og 
internasjonalt. Foreningen er en nasjonal, landsdek-
kende organisasjon med medlemmer fra Finnmark til 
Østfold.
 Vern og forebygging mot støyplage er viktig både 
et i urbane og naturlige miljøer. Slik vi farer frem er 
finnes det knapt villmark igjen i Norge.
 Er man kjent med effektene av støyeksponering, er 
utviklingen naturlig og ønskelig, og paradoksal. Regel-
verket i tilknytning til støy, forebyggende helsearbeid 
og kommunenes oppgaver utvikles stadig. En hemsko 
er at støy ofte ikke er et lovpålagt krav, men inngår 
som et slags frivillig arbeid kommunene kan påta seg. 
Legger man til at kommunene både er førstelinjetje-
neste for sine innbyggere, har ansvar for å forebygge 
folkehelse i hele sin virksomhet, eier veier og derigjen-
nom både samarbeider og krangler med Statens vegve-
sen, sliter med sviktende økonomi og fraflytting, blir 
bildet noe mer uforutsigbart. Og verdier vi setter høyt, 
blir tilsvarende utsatt for høyt press.
 Støyen har økt i alle år siden Norsk forening mot 
støy ble stiftet. Norges nasjonale støymål ble i 2007 
redusert med mer enn halvparten av sine opprinnelig 
25% mens tidsrammen ble fordoblet; foreningen er 
likevel bekymret og anser det som tvilsomt at 10%s 
målet kan nås i 2020.

Det har vært sagt i andre sammenhenger, og fortje-
ner å bli gjentatt: Miljøproblemene og vernet om 
våre fellesgoder løses best med holdnings- og adferd-
sendringer ikke med teknologiske nyvinninger alene. 
Når den påtroppende regjeringen vil styrke det som 
med en eufemisme omtales som rekreasjonskjøring på 
snøskuter, er noe galt. På våre felles allmenninger der 
andre folk ferdes og dyr lever må et rekreasjonsbegrep 
omfatte flere enn den som sitter på skuteren. Får dette 
synet gjennomslag vil det bety at samferdselssektoren i 
enda høyre grad er ansvarlig for støyplagen.

Nesten alle nordmenn har et forhold til natur, og en 
overveldende andel av befolkningen bruker natur og 
angir det som en viktig del av livskvaliteten. I en større 
undersøkelse hvor folk ble bedt om å rangere hvilke 

kvaliteter ved natur de verd-
setter mest rangeres turgåing, 
frisk luft, trening, fjellopp-
levelse - og stillhet på topp. 
AP-politiker Torstein Rudi-
hagen har fått motbør fra flere 
for sitt forslag om å åpne for 
”rekreasjonskjøring” i utmark, 
men han målbærer et syn som 
er ganske utbredt og som illus-
trerer et dypt skisma i norsk 
utmarksforvaltning: hvem skal 

forvalte norsk natur, og hvilke verdier skal vektlegges? 
Dette er ikke først og fremst et by-mot-land spørsmål, 
men et spørsmål om verdier. 
 Det finnes mange gode argumenter for lokal råder-
ett over utmark. På sitt beste gir dette stolthet over, og 
god forvaltning av, lokal natur. På sitt verste ender det 
i dispensasjonsregimer som uthuler lovverket og i for-
ringelse og nedbygging av sårbare fjellområder. Siden 
det ligger i sakens natur at vern ofte går på tvers av 
økonomiske interesser er det naivt å tro at konflikter 
er unngåelig. Hvordan skal man på lokalt nivå balan-
sere en langsiktig arealforvaltning i nasjonal interesse 
opp mot lokale krav om effektivt skogbruk, samferd-
sel, hyttebygging og arbeidsplasser i (bokstavelig talt) 
ulvetider med skrantende kommuneøkonomi? 

Lokalpolitisk selvmord?
Det har ofte vært ansett som lokalpolitisk selvmord å 
prioritere annet enn arbeidsplasser, men vern går godt 
sammen med arbeidsplasser, slik turistnæringen er 
i ferd med å innse. Vi blir flere og flere mennesker, 
mens naturen – spesielt «urørt» natur – blir det stadig 
mindre av. Her finnes et godt økonomisk argument 
for vern; det er nettopp det urørte som er t av Norges 
fremste trekkplaster framover. Det hevdes, med krav 
på troverdighet, at følgende replikkveksling fant sted 
mellom en norsk turbussjåfør og et nederlandsk tur-
følge som ba sjåføren stoppe på et øde sted de passerte: 
«Why stop here? There is nothing to see here.» «That´s 
the point. We have never seen nothing before.» 
 Og her ligger noe av essensen, det er det urørte og 
stillheten som er de verdier vi søker i naturen gene-
relt og fjellet spesielt. Vi er til daglig omgitt av jag og 

Dag Hessen
Foto: Hanne Line Daae
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støy, og stressrelaterte livsstilsykdommer er et økende 
problem. Desto viktigere blir da de oaser av frihet og 
stillhet som fortsatt finnes, og et av de sentrale goder 
naturen kan by på er nettopp fraværet av støy.
 Snøscooterkjøring er en åpenbar trussel mot disse 
verdiene, selv om det tillates i begrensede traseer og 
områder. For det første vil det ofte være overlapping 
mellom, eller en konkurransesituasjon om trasévalg 
mellom skiløyper og scooterløyper, for det andre vil 
støyen være betydelig langt fra selve traseen. Dess-
uten er motorferdsel i utmark et område hvor det 
ofte håndheves en rundhåndet dispensasjonspraksis 
lokalt. For oss som har opplevd snøscooterveldet i 
deler av Nord-Norge og på Svalbard er det all grunn 
til å advare. Det å åpne for ”rekreasjonskjøring” blir 
fort å gi fanden lillefingeren, det skaper et press for 
ytterligere bruk som det er vanskelig å motstå. Med 
en økende gruppe av aktive snøscooterentusiaster blir 
det også stadig flere som føler seg fristet til å ta avstik-
kere fra traseene, og det er et betydelig problem å kon-
trollere dette. I store deler av Troms og Finnmark kan 
det synes som kampen for de stille skiturer er tapt, og 
Svalbard nær Longyearbyen er også langt på vei ”tapt” 
til motorisert ferdsel. En av mine minst minneverdige 
naturopplevelser er en skitur der jeg satt på en nuna-
takk i midnattssol og sugde inn det overveldende synet 

og stillheten akkompagnert av rypestegg og snøspurv 
- trolig så nær en vestlig realist kan komme nirvana. 
Da høres et tiltakende motorbrøl, og i løpet av kort tid 
sirkler 10 snøscootere omkring på breen nedenfor. En 
hojende gjeng opplever den arktiske natur akkompag-
nert av atskillige desibel.
 De lydsvake skiturene er ikke noe elitistisk krav fra 
knickersadelen i Oslo vest. Det angår livskvaliteten 
til de mange som uavhengig av bosted og bakgrunn, 
setter pris på den tradisjonelle måten å oppleve fjellet 
på. Velbegrunnet nyttekjøring er én ting, men ”rekre-
asjonskjøring” er noe fundamentalt annet. Problem-
stillingen bør ikke være om det finnes tilstrekkelige 
argumenter mot rekreasjonskjøring, men om det fin-
nes gode argumenter for i hele tatt å tillate dette fun-
damentale brudd med våre friluftstradisjoner. At det i 
seg selv gir utløp for ”guttungen” i en kan knapt være 
et vektig argument i denne sammenheng. 
 Forslaget fra AP om å tillate såkalt rekreasjonskjøring 
er et prinsipielt mer radikalt, og for natur og naturopp-
levelse mer negativt forslag enn man kan forledes til tro. 
Og selv om heller ikke Rudihagen ønsker noe frislepp, 
så vil allikevel signalet være entydig: også naturen skal 
inntas med motorisert hjelp, og da er det ikke lenger 
naturopplevelsen som er det sentrale, men fartsopp-
levelsen og motorbrølet opp gjennom fjellbjørkeskogen.

Foto: Hanne Line DaaeDag Hessen
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beVissTheT og sTøy
Ved filosof Hans Kolstad

Enhver som har ferdes i naturen har erfart det: Når 
man kommer tilbake fra den øredøvende stillheten og 
til byen, blir man var den altoppslukende støyen på 
en annen måte enn før. Man fornemmer et belte av 
bakgrunnsstøy som ligger som en krans rundt bevisst-
heten, en slags sus som ikke har noen direkte årsak, 
men som bare er der. Etter en stund forsvinner denne 
bakgrunnen av smertelig lyd; man venner seg til støyen 
og blir ufølsom for den inntil man vender tilbake til 
naturen. - For mange kan denne erfaringen virke 
banal. Likevel ligger det her et mer alvorlig problem 
enn hva man ved første blikk skulle tro.
 Det er typisk for debatten idag at man relaterer 
fenomenet støy til to faktorer, den administrative/
politiske og den fysisk/legemlige eller helsemessige. I 
det første tilfellet nøyer man seg med å kartlegge feno-
menet idet man måler og innordner det i forhold til 
et visst terskelnivå. I det annet tilfelle påpeker man de 
helsemessige skadene og farer som følger av fenome-
net. Hva man derimot ikke gjør, er å se fenomenet i 
relasjon til den kanskje viktigste faktoren av dem alle, 
nemlig bevisstheten, eller sagt på en annen måte, til 
det levende mennesket hvis bevissthet lever og utfolder 
seg i beltet av støy. Denne faktoren er etter vår mening 
den overordnede, for uten en forståelse av dette punk-
tet risikerer de administrative tiltak å være tilfeldige, og 
de helsemessige analyser å bli for ensidige: Hvis støy 
er et problem, så er det fordi den besetter ikke bare 
våre hormoner og nerver, men først og fremst det som 
ligger bakenfor, nemlig det i kraft av hvilket støyen 
oppleves som støy.
 Dette bakenfor, dette som tenker hormonet og 
støyen, er den menneskelige bevissthet. La oss forsøke 
å åpne denne tredje døren til forståelsen av støy.
 Idag gjør det seg i filosofien gjeldende en ny for-
ståelse av bevisstheten og dens natur. Med bakgrunn 
i nye tanker som er blitt fremsatt i det 20. århundre 
betraktes bevisstheten ikke lenger som en mekanisk 
sammensetning av statiske tilstander (følelser, fore-
stillinger, tanker, etc.), men av tilstander som inngår i 
dynamiske forløp med hverandre. På denne måten er 
bevisstheten i stadig i forandring og utvikling. Likevel 
dreier det seg ikke om den bevegelse hvor alt flyter hvi-
leløst avgårde uten noensinne å gjenta seg selv. Tvert 
imot består det indre livs egenart i at bevisstheten tar 
opp i seg og bevarer alle nye inntrykk. Forandring og 

bevaring karakteriserer begge paradoksalt nok bevisst-
heten.
 For å sette navn på denne særegne bevegelsen ved 
bevisstheten kan man kalle den for den indre eller levde 
tid. Med tid forstår vi altså ikke den målbare tid eller 
den tid som vi kan iaktta på klokkeskiven, men tiden 
slik vi opplever den i vårt indre. Således forstått er 
tiden ett med våre bevissthetstilstanders indre strøm, 
slik denne oppleves når vårt jeg umiddelbart hengir 
seg til sine opplevelser og avholder seg fra å gripe inn 
overfor dem. Tiden er altså ikke form som jeget påfø-
rer bevissthetstilstandene, men rent bevissthetsinnhold. 
En annen karakteristikk av tiden er at fenomenene går 
over i hverandre, de danner en sammenheng og må 
forståes hver for seg bare gjennom denne sammen-
hengen: På denne måten ligger bevissthetstilstandene 
i hverandre, de speiler seg i hverandre og utgjør hva 
man kan kalle en organisk helhet. Dette vil i sin tur 
si at vår personlighet er helt og fullt til stede i selv det 
minste bevissthetsforløp. Det er i denne forstand at 
helheten, vår bevissthet, stadig forandres når nye inn-
trykk kommer til.

Foto: Hans Kolstad
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 Bevissthetens indre bevegelse er ikke identisk med 
den heraklitiske strøm. Tvertimot er tiden også erind-
ring og bevaring. På denne foreningen av to tilsyne-
latende motsatte egenskaper, forandring og bevaring, 
beror de vanskeligheter som man har for å forstå 
bevissthetens paradoksale natur. Likevel gjør denne 
forbindelsen bevisstheten til en menneskelig bevissthet, 
med erindring og samtidig stadig kvalitativ forandring 
og fornyelse: Således bevarer bevisstheten fortiden og 
innfletter den i nuet. I hvert tilfelle lever det forgangne 
som en dyp og sterk undertone i det nuværende, som 
en melodi som bestemmer vår stemning og vår reak-
sjon overfor livet, ja overfor hele vårt utvalg av de opp-
levelser som møter oss. Denne eiendommeligheten er 
betingelsen for alle våre følelsers vekst og for hele vår 
personlighetsutvikling: Vår personlighet er i ethvert 
øyeblikk et samlet resultat av alt den har gjennomlevd.
 Det er likevel langt fra alle inntrykk som smelter 
sammen med den samlede massen av bevissthetsinn-
trykk, og som beriker dem og dermed hele person-
ligheten. Enkelte inntrykk legger seg på overflaten av 
bevisstheten, hvor de likesom utgjør et lokk som hin-
drer de dypere bevissthetstilstandene å manifestere seg. 
Blant disse er det enkelte som krampaktig tilraner seg 
oppmerksomheten: Til disse hører støyinntrykkene.
 Støyen består med andre ord i en fortettelse av visse 
inntrykk, som skyver og utelukker nærværet av andre 
inntrykk og bevissthetstilstander. Eller sagt på en 
annen måte: Mens mange inntrykk påkaller og hen-
ter frem bevissthetens samlede masse av inntrykk, går 
støyen i motsatt retning: Den arbeider mot bevissthe-

ten. Støyens intensitet er nettopp et mål på den kraft 
hvormed den utelukker de andre inntrykkene. 
 Det er således som en nebrytende effekt i bevissthe-
ten man må se støyen. Støynivået er her ikke det vik-
tigste, den evige bakgrunnsstøyen kan over et lengre 
tidsrom ha like meget negativ effekt som en putselig 
eksplosjon ved øret. 
 En slik innfallsvinkel til støyproblemet har viktige 
konsekvenser. Disse angår ikke bare synet på bevisst-
heten og forholdet til de inntrykk som støyen bringer, 
hvori dens intensitet beror, dens hemmende virkning 
på bevisstheten, etc. En like så viktig konsekvens er 
at støyproblemet først og fremst blir å forstå som et 
personlig problem, som rører ved den indre kjernen i 
mennesket. Således forstått har støyplagen en eksisten-
siell side, noe som gjør at kravet om et støyfritt miljø 
kan betraktes som en av de grunnleggende mennes-
kerettighetene. Sett i dette perspektivet er da støypro-
blemet noe langt mer enn et politisk/administrativt 
spørsmål, det er også et langt mer alvorlig problem 
enn det fysisk-helsemessige: I siste instans angår det 
hvert enkelt individs dypere forhold til seg selv og sin 
bevissthet.
 Støyen lammer bevisstheten og hindrer bevissthe-
tens kreative og dynamiske utfoldelse. Da dette er det 
essensielle ved den menneskelige eksistens, hindrer 
støyen mennesket fra å være menneske. Her ligger den 
store utfordring i dagens miljødiskusjon: Vi trenger et 
miljø som bygger opp om det menneskelige, ikke som 
river det ned. Støyen er nettopp et slikt fenomen som 
gjør samfunnet umenneskelig.
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folkeTs VoTum: 9 aV 10 Vil 
ha sTillheT – ikke sTøy!
Ved Nils Faarlund, veg-gleder i friluftsliv

Gjenreisingen av Norge etter 2. verdenskrig gikk som 
vi vet strykende med sterk satsing på industrireising. 
“1960-årene ble det gyldne tiår fremfor noe og indus-
triens glanstid fremfor alt”, konkluderer Hanisch og 
Lange, etablerte historikerne i økonomifaget. Utviklin-
gen ga høy levestandard - målt som økonomisk vekst 
med kroner og øre som benevning. Prisen var tunge 
naturinngrep og stor forurensning. Ett av tegnene på 
at levestandard - tidens mantra - ikke ga livskvalitet var 
stiftelsen av Norsk forening mot støy allerede i 1963. 
 Selv om initiativtakerne hadde virksomme nett-
verk i det politiske og akademiske liv, og nye gene-
rasjoner besluttsomt har ført arbeidet videre, merker 
vi i jubileumsåret, 50 år senere, at den økonomiske 
velstandens støykulisse fortsatt ikke er tøylet, men sta-
dig finner ny utbredelse og ny intensitet. Det er med 
“utslippet” av støy som det er med utslippet av klima-
gasser. Vi fortsetter å leve med det fra dag til dag, fordi 
det på kort sikt er så mye annet som er mer påtren-
gende og håndfast. Når vi besinner oss som vi gjør i 
vårt folkekjære friluftsliv, er imidlertid vårt votum 
klart: Representative undersøkelser over motiver for 
vårt ærendsløse møte med fri natur viser at 9 av 10 av 
oss vil bli kvitt støyen - og: 

9 av 10 av oss vil ha stillhet
Her er vi på sporet av veger ut av uføret. Vi trenger å 
roe oss ned av og til. Vi trenger å gi plass til ettertan-
ker. Vi trenger stillhet. Vi trenger anledninger hvor vi 
som Einstein, kan løse oss fra samtidens tankemessige 
rammer som vi altfor ofte tar for gitt. Når vi oppdager 
hva den første blant likemenn i den mest prestisjefylte 
naturvitenskapen - teoretisk fysikk - pekte på allerede 
i 1950-årene, er det som med egget og Columbus. Vi 
innser også at det tankemønsteret som har skapt krise 
etter krise i den moderne levemåten, ikke kan hjelpe 
oss ut av elendigheten. I det følgende inviterer jeg til et 
gløtt bakover i vår nære fortid for gi oversikt og Aske-
laddaktig nyskaping:
 Ved inngangen til det 19. århundre hadde den 
industrielle revolusjonen gjort europeiske byer til pen-
gemaskiner. Følgene for dem som ikke hørte til blant 
de privilegerte fabrikkeierne - med bolig på vestkanten 

- var at de måtte leve i et helvete av forurensning av 
jord, vann og luft – ledsaget av en ulende og drøn-
nende støykulisse. I den tids Norge var industrialise-
ringen ennå i sin spede begynnelse. Vårt fremmedstyrte 
land var derfor stort sett forskånet for slike tilstander. 
Annerledes var det hos naboen i øst som hadde vært 
ledende i teknologiutvikling fra 1600-tallet av, og hos 
naboen i sør med sine tette bånd til de europeiske 
industrilandene.
 Det skulle ta mannsaldere før de arbeidssøkende 
som levde i elendighet på østkanten i industribyene 
i Europa, fikk overskudd og politisk handlefrihet til 
å påvirke sin livssituasjon. Initiativet til å bedre situ-
asjonen kom fra heller uventet hold. Forfattere, kom-
ponister og billedekunstnere engasjerte seg i en sam-
funnsutvikling som fór så brutalt frem mot mennesker 
og natur. I et standardverk i tysk idéhistorie er denne 
epoken, som fulgte europeisk kultur, kalt en protest-
bevegelse mot den nye tenkemåten som berøvet den 
frie naturens egenverdi og reduserte den til “ressurs” 
- av latin bokstavelig talt ting-kilde. På norsk er vi vant 
til å bruke den innbydende betegnelsen opplysnings-
tiden for det nye tankemønsteret som vokste frem fra 
midten av 1600-tallet. Sosiologer snakker gjerne om 
moderniteten. 
 I stedet for å klatre opp i pipene som den smog-dan-
nende røyken veltet ut av, eller grave ut tungmetaller 
fra deponiene, slik norske miljøvernerne drev med på 
slutten av 1900-tallet, valgte kunstnerne å gå til den 
andre ytterligheten i det som skulle bli en forbildelig 
naturvern-kampanje. I sine verk løftet de frem den 
frie naturens storhet, skjønnhet - i tidens språk: Det 
sublime. Her står adjektivet fri for den natur som 
får utfolde sine rytmer fritt - årsrytmer, døgnrytmer, 

Nils Faarlund
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 vekstrytmer. Blant tenkerne som inspirerte til denne 
tilnærmingen, nevnes Goethe og, ikke minst, Rous-
seau. Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), som vi her 
til lands vel mest forbinder med provoserende utspill 
i politikk og pedagogikk. For den romantiske vendin-
gen i europeisk kunst virket imidlertid hans omtale 
av folket som bodde i fjellbygdene i Alpene som “edle 
ville” nærmest som et trylleformel.
 Vandrerne var “ville”. De manglet jo den aristo-
kratiske eller den borgerlige dannelsen. Ja, men de 
var “edle” på grunn av at de levde i den frie naturen 
og med den frie naturen. Romantikkens kunstnere 
skildret den frie naturen og levemåten i fjellbygdene 
i Alpene som et Shangri-La, omgitt av stinkende og 
støyende bystrøk. Denne kunsten begeistret det bor-
gerskapet som var ansvarlig for de forferdelige tilstan-
dene i “fremskrittets” byer. De fylte bokhyllene med 
medrivende diktning, hengte fargesprakende malerier 
på veggene og møttes i teater- og konsertsaler til stem-
ningsfulle aftener. 
 Fra midten av 1800-tallet nøyde borgerskapet i 
det dannede Europa seg imidlertid ikke med å være 
tilskuere. De ville møte die edlen Wilden og ferdes i 
deres eventyrlige fjellverden. Dette nye tilskuddet til 
den borgerlige dannelsen gikk under betegnelsen å 
være tourist - vel og merke skrevet med ou og med et 
annet vesen enn dagens turister. Nå demrer det vel for 
oss nordmenn hvorfor vi fikk Den Norske Turistfore-
ning og ikke “Den Norske Friluftslivsforening”. Utro-
lig nok fikk vi i avsideslandet Norge denne sammen-
slutning for å lette ferdselen i en “foredlende” verden 
allerede i1869 - bare 5 år etter at Østerrike, Tyskland 

og Sveits hadde dannet de første organisasjonene i sitt 
slag. Vårt lille byborgerskap bestod slett ikke heimfø-
dinger. Fordi vi på dette tidspunket ennå ikke hadde 
fått fart på industrialiseringen av Norge, så d´herrer at 
et friluftsliv etter mønster fra Alpene (Ibsen lanserte 
ordet friluftsliv i “Paa Vidderne” i 1859) hos oss, også 
bød på andre muligheter enn mosjon og frisk luft.
 Selv om historie ikke er tilgodesett med mye tid i 
norsk skole, erindrer vi vel at vi nå befatter oss med 
en epoke som har fått navnet Romantikken, også 
omtalt som Nasjonalromantikken. Vel orientert som 
pionerene bak DNT var om den betydningen nasjonal 
identitet hadde i denne epoken, så de betydningen av 
å lansere den norske fjellheimen som like spektakulær 
som i Alpene - og hele den norske befolkningen som 
like “edle ville” som innbyggerne i alpelandsbyene. De 
få her i landet som etter Romantikkens syn, var merket 
av det urbane, visste råd. De dro resolutt til fjells for å 
bli vaskeekte. Dette bidro vesentlig til å meisle ut en 
tidsriktig, nasjonal identitet - og til å forankre norsk 
friluftslivstradisjon i Romantikkens verdier – mennes-
keverd og naturverd. I dannede kretser i Europa mer-
ker vi den dag i dag at forestillingen om vår naturtil-
knyttede identitet ikke har bleknet.
 I 1905 fikk Norge sin selvstendighet, ikke minst 
takket være støtten fra et begeistret, kontinentalt aris-
tokrati som allerede i generasjoner hadde beundret den 
vestlandske fjellnaturen med fjell og fjorder. I dag kan 
vi uten blussel vedstå at vår enestående friluftslivstra-
disjon ble unnfanget av et lite byborgerskap i de nasjo-
nale gjennombruddenes tiår. Med arbeiderbevegelsens 
ivrige tilslutning til det ærendsløse møtet med fri natur 

Foto: Thor Østbye
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fra 1920-30-årene av, og etableringen av vår nasjonale 
selvstendighet uten krigføring i 1905 - enestående i 
Europa - har vi fått et folkekjært friluftsliv som savner 
sn like verden over.
 I løpet at to turbulente århundre har engasjemen-
tet fra Romantikkens kunstnere og filosofer hatt sin 
virkning. I vår verdensdel har vi litt etter litt forbedret 
arbeidsvilkårene for arbeidsstyrken etter ambisjonen 
om høy livskvalitet og etter hvert fått kontroll over 
“utslippene” - tankespinner-sjargong for forurensning 
- til jord, vann og luft. Kontroll og kontroll: Med nasjo-
nal lovgivning og naturvitenskapens målemetoder som 
demokratiske virkemidler, tilbyr de europeiske byene 
nå vesentlig bedre livsvilkår for sine innbyggere enn i 
tut-og-kjør-tiden. Verre er det med støyen. Riktig nok 
er uønsket lyd strengt regulert i arbeidsforhold, men i 
de “allmenningene” der vi ferdes under arbeidsreiser, 
nødvendige - og unødvendige - innkjøp, selskaps- og 
fritidsliv, er det stadig “vill vest”. I denne delen av vår 
livsverden har vi i våre demokratier vært slepphendte 
og altfor ofte innrømmet “fri flyt” for de kommersi-
elle interessenes utslipp. Vi er åpenbart i beit for virk-
somme tiltak.
 Vi mangler forankring for de ønskelige og nødven-
dige begrensningene for støykilder av alle slag. Når det 
gjelder kreftfremkallende forurensning av vann og luft 
har vi for eksempel funnet frem til etter måten virk-
somme systemer. På dette og lignende felt har vi gjort 
det til vanlig praksis å måle oss frem til terskelverdier 
ut fra dyreforsøk. For støyforurensning, er det imidler-
tid langt igjen til en “dyremodell” som det heter. Det 
er vel og bra etter som det er mange motforestillinger 
mot slike eksperimenter. Når det gjelder håndtering 

av støykilder har vi da også muligheter til å gå frem 
på en helt annen måte, nemlig med referanse til det 
ønskelige. Vet vi noe om det ønskelige? Ja, her i landet 
vet vi det, takket være vårt folkekjære friluftsliv. Vi har 
regjeringer som har tatt dette inn over seg. Hittil har 
fire regjeringer brukt tid og penger på å utrede sin fri-
luftslivspolitikk i omfattende stortingsmeldinger. 
 Et tiltak som er satt i verk på denne bakgrunnen, 
er “Friluftslivets år”. Innenfor denne rammen fikk vi i 
1993 et forskningsarbeid som undersøkte nordmenns 
motiver for friluftsliv. Forskeren bak undersøkelsen, 
Ola Vaagbø, valgte ord som “kontemplative verdier” 
og “inderlighet” for å karakterisere sine landsmenns 
holdning til fri natur. I undersøkelsen svarte 9 av 10 
nordmenn at de deltok i friluftsliv. I parantes bemerket 
bekrefter det at vi har med en av de mest folkekjære 
fritidssyslene i landet å gjøre. Det motivet som fikk den 
største tilslutningen var “opplevelsen av stillhet og fred”. 
Dette funnet som også ble bekreftet i anledning av at 
vi fikk den andre stortingsmeldingen om friluftsliv i 
2001, gir oss et meget representativt svar på hva Norges 
befolkning ønsker som referanse for regulering av støy:

9 av 10 vil ha stillhet
Fra vår snarvisitt til den politiske historien og kul-
turhistorien og tilbake til gjennombruddet for den 
naturvitenskaplige tenkemåte: Vi har sett hvor effektiv 
den verdifrie tenkningen har vært i strevet for å heve 
levestandarden i Europa med industrialiseringen. Vi 
har imidlertid også blitt minnet om hvordan en tenke-
måte som er basert på objektivitet, fornekter kvalitet. 
Når “de sekundære og tertiære sansekvaliteter” - form, 

Foto: FNF RogalandVindturbin
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farge og stemninger - underkjennes, går det ut over vår 
livskvalitet, samtidig som det får alvorlige følger for 
måten den frie naturen blir behandlet på.
 Stillhet lar seg ikke kvantifisere. Stillhet er noe vi blir 
vár. Objektivitet dreper stillheten. Vi har med kvalitet 
å gjøre. Da jeg i 1992 fikk jeg en overraskende fore-
spørsel fra Statens Forurensningstilsyn (SFT, senere 
Klif, siden juli 2013 sammen med Direktoratet for 
Naturforvaltning i det nydannede Miljødirektoratet) 
om å skrive en rapport om støy og stillhet i friluftliv. 
I min utredning begrunnet jeg hvorfor rapporten var 
kjemisk ren for formler og analyser. For ordens skyld: 
Å analysere betyr bokstavelig talt å adskille helheter 
i deler i den tro at vi griper helheter ved å summere 
det vi har drevet det til av beskrivelser for den enkelte 
del. J. W. Goethe (1749 - 1832) var tidlig ute i sin 
vitenskapsfilosofi med å påpeke at helheten er mer enn 
summen av delene. Om stillheten sier han således: 

Det beste er den dype stillheten
der jeg lever og vokser
og vinner det som verden
ikke kan ta fra meg
med ild og sverd.

Lar vi støyen drepe stillheten, taper vi ikke bare still-
heten som egenverdi, men også som kongeveg til inspi-

rasjon, ettertanke og skapende evne. Vår moderne, 
rastløse livsstil fører til at grobunnen for ettertanke går 
tapt. Vi behøver ikke å gå over bekken etter vann – til 
Goethe og en svunnen tid – vår norske bygdepoet Jan 
Magnus Bruheim får frem det vesentlige med enkle 
ord:

Einast den som kan leite
inn til si inste kjerne
kan skimte eit løynleg samband
imillom mold og stjerne

Stillhet er forresten ikke det samme som totalt fravær 
av støy eller lyd. Det er forskjell på stillhet og å ha det 
stille. Den som har oppholdt seg i et lydisolert rom 
som et musikkstudio, har merket hvor trykkende det 
er. Stillheten taler med stemmene til sten og trær skri-
ver poeten Rolf Jacobsen. Den akkompagneres gjerne 
av naturlige lyder som susing i trær, risling i en bekk, 
av bølgeskvulp. Slike lyder er med på å farge stillheten. 
Astrid Tollefsen bekrefter denne fornemmelsen med 
sin verselinje: Det er aldri helt stille i stillheten. Still-
heten med stor S finner vi bare i fri natur. Hans Børli 
hjelper oss å sette ord på det:

Vi kan være glad vi lever i et land 
hvor det enn så lenge finnes rom nok, 
tonende lydrom av avstand
rundt stillhetens klare tone.
Denne stillheten er 
en stor og dyp verdi. 

Ja, Stillheten er i seg selv en stor og dyp verdi. Den er 
også en viktig forutsetning for å utvikle vårt talent for 
várhet. Várhet er en evne som åpner for å være tilstede 
i det vi gjør og der vi er. Várhet og utvikling av evnen 
til å bli vár er egenskaper som følger vår friluftslivstra-
disjon. Det er et talent som undertrykkes i moderni-
tetssamfunnet. I vår utvikling som art, har evnen til å 
bli vár vært livsviktig i møte ikke bare med farlige dyr, 
men også i vårt forhold til vær og føre. Várheten åpner 
imidlertid også for skapende evner i spennet fra kunst 
til spørsmålene om de store sammenhengene i livet. 
Vi kan glede oss over at nordmenn fortsatt holder 
norsk friluftslivstradisjon i hevd og at stillhet har en 
hedersplass i vår rastløse og støyende modernitet. Det 
gir oss en tydelig anvisning om at lovverk og abstrahe-
rende lydtrykkmåling i ulike desibel-format er et aktu-
elt virkemiddel, men at vi må ta i bruk det massive 
votum om at 

Stillheten er en måte 
den frie natur taler til oss på 
ved å tie.

Foto: Thor Østbye
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er å lyTTe noe  
anneT enn å se?
Ved Ola Vaagan Slåtten

Jeg lurer på om det å lytte er noe annet enn det å se. Jeg vil gjerne 
undersøke dette, sammen med dere. Bli med så tar vi en vandring 
sammen, og ser hva vi finner ut – om det å lytte og det å se.

Å se
Mange ser ikke så ofte ville dyr, selv om andre stadig 
gjør det. Det kan skyldes at noen er mer ute enn andre, 
men det handler også om ”å se”. Du venner deg til det, 
du vet at det kan være sjanser for å se et dyr – fordi 
det er en viss tid på døgnet og året, og et visst terreng. 
Derfor registrerer du gjerne den lille bevegelsen eller 
den svake fargevariasjonen som gjør at du ser bedre 
etter, og ser dyret.
 Jeg er ikke så verst til å se slik, har nok arvet litt, 
men jeg har også blitt bedre på grunn av egne erfarin-
ger ute i naturen. Slik er det nok med mange. Du ser 
fordi du ser etter … og fordi du har sett før.

Å lytte
Mine refleksjoner rundt det å lytte kommer mye fra 
urbefolkningenes ritualer. Og noe fra Støyforeningens 
Nils Faarlund, østlig mystikk og vestlige import av til-
svarende elementer.
 Sjamaner kan snakke om mellomrommet mellom 
tankene. Lytt til mellomrommet mellom tankene. Der 
er ikke noe av det du produserer, der er det noe annet. 

Noe dypere i deg, eller utenfor deg. Lytt til det rom-
met – lytt i … det rommet.

Observere
Tenk deg at du ligger på en bar flekk en sen kveld på 
fjellet om våren. Du venter på at en rev skal stikke 
hodet opp av et hi, ligger et godt stykke bortenfor deg. 
Du vet av erfaring at det er like før reven skal ut på 
jakt. Du vil gjerne se den. Se en slik ”morgenstem-
ning” i naturen. Du er observant. I hodet er det et 
ledig rom som snart skal fylles med en opplevelse. Du 
er helt og holdent observant i forhold til dette du ven-
ter på…

Tilstedeværelse
Du svarer ”ja”. Og legger til ”snart”. Velsejenta har 
spurt om du vil ordne hestehalen hennes. Men du 
”skal bare” … Du hører ektefellen si noe om dagen 
sin, ”jo da”, du ”skal bare”, så … Det er ikke alltid vi 
er ”på”. Det er ikke alltid vi er helt tilstede. Vi skal ofte 
”bare”…

Tilstede: Tillitsfulle lundefugler på Grimsey. Alle fotos i artik-
kelen: Ola Vaagan Slåtten.

Kraftig: Europas kraftigste vannfall, Dettifoss.

Foto: Ola Vaagan Slåtten
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 Du står og tenker på hvordan du skal håndtere en 
arbeidsprosess. Ser for deg stegene, gangen i det. Sam-
tidig heller du vann på kaffetrakteren, ”nei” … du hel-
ler det visst i saftmuggen ved siden av trakteren. Du 
var ikke oppmerksom, du var ikke tilstede… Du må 
hente kluten.

Blir jeg sett – blir jeg lyttet til?
Vi vil gjerne bli sett, vi vil gjerne bli lyttet til. Vi vil 
at andre skal se hvem vi er, hvem vi egentlig… er. … 
Se våre kvaliteter, ikke bare se våre forsøk på å være 
flinke…, selv om det også er noe. Vi vil møtes med 
respekt, vi vil møtes med vennlighet og forståelse – vi 
vil føle oss trygge og kunne smile.

Dypt i meg selv
Vender vi tilbake til folkemedisin eller mystikk, kan 
vi møte begreper som ”indre øye” eller ”tredje øye”. 

Begrepet er et uttrykk for at man forsøker man å bruke 
andre verktøy enn synssansen eller ørene. Noen tenker 
seg et sansepunkt i hodet , et sted mellom øynene, eller 
kanskje er det et tenkt sansepunkt? I min forståelse er 
dette noe litt annet enn ”magefølelse”, men de to er 
nok beslektet. Vi er gjerne i begge henseende inne i 
rom som ”intuisjon” og ”underbevissthet”. Men, lyt-
ter vi eller ser vi? Begrepene går over i hverandre, ikke 
sant?

Begrepene «filtrerer» opplevelser
Har jeg skjønt det rett, kan man både hos professor 
Arne Næss og østlige filosofiske-/religiøse retninger, 
samt i vestlige versjoner av disse retningene – og sikkert 
mange andre steder – finne forestillinger om begrepe-
nes ”tyranni”. For ser vi et tre, tenker ”TRE” og er 
ferdige med det, så har vi ikke gitt oss selv sjansen til å 
sanse det ene unike treet. Du vil jo ikke finne maken... 
Kanskje mange av samme art, kanskje mange omtrent 

Sindig: En av de flotte skulpturene til 
Páll Gudmundsson frá Húsafelli.

Motor: Hva med en tur i den 100 m 
djupe lagune Jökulsárlón?

Ekko: Ansikter og andre fine formasjo-
ner ved Hljódaklettar (Ekkoklippene).

Gammel: Keldur er en gammel gård, med blant annet et hus 
fra 1200-tallet, Islands eldste.

Bølgeskvulp: Stranda i Vik er virkelig flott. Den er også 
varm, om været er godt.
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like høye, kanskje noen med omtrent de samme kro-
kete grenene, men ingen trær er akkurat som dette. Se 
på barken, se på laven, se hvordan treet beveger seg i 
den milde vinden, akkurat nå. Dette er vårt tre, et spe-
sielt tre, et sted å spise niste og slappe av under, et sted 
å kikke undrende opp på et tre, sanse det.

Lydvandring
Jeg har vært med på ”lydvandring” med Nils Faarlund. 
Da skrur man av mobilen. Da snakker man ikke sammen, 
med mindre man samles i en sirkel for å dele noe før 
man går videre. Man legger merke til lyder undervegs. 
Man legger merke til hvordan ulike lyder kommer og 
går. Noe er som fuglesang, noe er kanskje støyende.
 Hva tenker jeg på med begrepet ”støyende”? Tenker 
jeg på vold mot den stillheten eller ”musikken” jeg var 
vitne til, eller var en del av…? Noe slikt, kanskje. I så 
fall er jeg kanskje mindre tolerant for støy når jeg er til-
stede, og ikke frakoplet eller mer likegyldig, kanskje… 
Men er jeg i ”skal bare” modus, kan jo mye også bli 
støy for meg fordi jeg allerede forsøker å gjøre to ting 
på en gang? Støy er kanskje ting som forstyrrer oss…? 
Oss? ”Travelmannen” i meg, han som ”skal bare” – 
eller noen ganger helt motsatt, ”sjelefreden min”?

Lytte med hele seg
Som ung og søkende fikk jeg oppleve noe veldig spen-
nende. Jeg fikk intervjue folk om ekstraordinære opp-
levelser, med folkloristisk metodikk. Jeg satte meg ned 
med en håndfull stikkord foran meg, passet på at per-
sonene fikk høre stikkordene, men sa ellers lite eller 
ingenting slik at personen selv fikk komme med alt 
vedkommende måtte ha på lager. Jeg var veldig inter-
essert i å lære av deres opplevelser, se mønstre, så jeg 
lyttet virkelig med hele meg. I følge de som lyttet til 
arbeidet etterpå, kunne en virkelig føle dette: jeg hadde 
lyttet med hele meg…

Forventninger som filter
Vi har forventninger til hverandre, eller kall det gjerne 
fordommer. Vi forventer gjerne at en bussjåfør skal ha 
godt humør og kunne kjøre buss. I omtrent samme 
gate: har du en barnevogn med deg ut på tur, ser du 
gjerne andre som har det samme. Senere i livet er det 
ikke sikkert du legger merke til at du passerer noen 
med barnevogn. Dette er et tankekors for en del for-
skere, skjønner jeg det rett, man ser hva man ser etter 
– eller hører hva man lytter etter?

Lyd og transe
Fra kanskje alle verdenshjørner kjenner vi til sjama-
ner og bruk av trommer for å komme i transe. Når 
trommelyden etter hvert lar deg reise fritatt for fysiske 
begrensninger som en vanligvis har, kan en komme i 
kontakt med både dyrelivet i seg selv, andre mennesker 
og steder på kloden, samt det hinsidige, kan mange 
berette om. Andre bruker lyd i forbindelse med med-
itering, eller kreativ skriving eller hva det måtte være.
Det litt underlige er kanskje at noen sjamaner sier at 
en jo ikke trenger tromme, en kan bare sette seg ned og 
konsentrere seg. Kanskje nynner de litt? Eller ser vi at 
vi kan etterape eller mane frem de ”svingningene” som 
lyd skaper, uten lyd?

Konklusjon
Jeg vet ikke om dere er enige, men jeg mener vi har 
funnet ut at det å lytte og det å se er mye av det samme. 
Ser man med sitt indre, tolker man med hele sitt fin-
stemte sanseapparat, så er det ganske likt ”det å se” 
og ”det å lytte”? Og vil man ”bli sett” hjemme, blant 
venner eller på jobben, så mener man vel like gjerne at 
man vil ”bli lyttet til”? Og forutsetningene for ”å se” 
og ”å lytte” er vel like: oppmerksomhet, tilstedeværelse 
og fordomsfrihet.

Pedalkraft: På sykkeltur ved Hvolsvöllur, vulkanen Hekla i 
bakgrunnen.

Rolig: Hraunfossar (Lavafossen) ved Húsafell er så absolutt 
spesiell.
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samsVar mellom mål  
og fakTisk poliTikk?
Ved Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet

Viktige mål
Det er ikke noe nytt at myndighetene fastsetter mål for 
samfunnsutviklinga. Også innen transport og miljø 
har vi hatt dette i flere år. Følgende er kanskje blant de 
mest relevante:
•	 Sektorvise	klimamål	(fra	klimaforliket	i	2008,	som	

sier at transportsektoren skal redusere sine utslipp 
med 2,5–4,0 mill. tonn i forhold til forventa utslipp 
i 2020)

•	 Mål	om	 redusert	 støyplage	 (med	 en	 reduksjon	på	
10 prosent innen 2020 i forhold til 1999)

•	 Mål	om	halvert	nedbyggingstakt	av	matjord
•	 Forskrift	om	luftkvalitet	samt	nasjonalt	mål
•	 Ingen	personbiltrafikkvekst	i	storbyområdene

Det sistnevnte målet inngår i klimaforliket på Stortin-
get fra juni i fjor og er også blitt en viktig del av Nasjo-
nal transportplan 2014–2023 (NTP), som Stortinget 
vedtok i juni i år.

Utover dette har vi fått lokale og regionale mål. Noen 
er nedfelt i kommunale eller fylkeskommunale vedtak, 
f.eks. som en del av lokale energi- og klimaplaner.

I tillegg har vi fått mål som er nedfelt i avtaler mellom 
staten og byområder om penger fra belønningsordnin-
gen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Et 
eksempel her er den såkalte Buskerudbyen (som omfat-
ter kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre 
Eiker og Kongsberg), som har inngått en avtale som 
sier at biltrafikken i perioden 2010–2013 ikke skal øke, 
og at den skal reduseres med 5 prosent i rushtidene.

Transportsektoren bidrar til flere miljøproblemer. I mange kommuner står transport for største-
delen av klimagassutslippene og lokal luftforurensing som partikkel- og nitrogendioksidutslipp. 
Transportsektoren er også den største bidragsyteren til støy. I tillegg krever transport store area-
ler, som går ut over matjord, naturverdier og friluftsområder. Vi har etter hvert fått flere nasjonale 
og lokale miljømål som er viktige for transportsektoren. Likevel, det er fortsatt vanskelig å se at 
miljømålene har noen nevneverdig innflytelse på transportpolitikken, særlig ikke på dimensjone-
ring av motorveger og flyplasser. For at Norge skal skal klare å innfri sine miljømål, må de også 
gjennomføres i praktisk politikk.

Ny planprosess
Høsten 2006 innførte daværende samferdselsminister 
Liv Signe Navarsete et nytt steg i planlegging av store 
veg- og baneutbygginger, gjennom innføring av ekstern 
kvalitetssikring i tidlig fase (KS1). Denne prosessen 
krever at det først gjennomføres såkalte konseptval-
gutredninger, som skal sikre at alle tiltak er i tråd med 
samfunnets mål og behov – der det også vurderes ulike 
konsepter som kan tenkes å gi best måloppnåelse.

Det positive med dette ”leddet” i planprosessen er at 
det også skal utredes alternative løsninger, deriblant 
tiltak som reduserer transportbehovet og/eller flytter 
transport fra et transportmiddel til et annet. Dette 
utredningsarbeidet skal deretter kvalitetssikres av 
eksterne konsulentfirma, som vurderer om utrednin-
gen og konklusjonene er gode nok.

Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet
Foto: Holger Schlaupitz
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Dermed er det lettere, i en tidlig fase, å velge tiltak som 
faktisk gjør at samfunnets mål og behov innfris – før 
det mer detaljerte planleggingsarbeidet starter. Dess-
verre er det flere unntak fra kravet om KS1. Luftfarten 
slipper unna, det samme gjør utbygginger der plan-
arbeidet har pågått over lengre tid. Det er beklagelig. 

Mål uten betydning?
Det er interessant å trekke fram vegprosjektet E 134 
Damåsen–Saggrenda, som går gjennom Kongsberg by, 
som er en del av den såkalte Buskerudbyen. Planleg-
gingsarbeidet har pågått i om lag ti år, og prosjektet er 
unntatt fra kravet KS1. De opprinnelige planene gikk 
ut på å bygge en tofeltsveg på det aller meste av strek-
ningen. Men, i reguleringsplanfasen i fjor, er prosjek-
tet oppjustert til å bli en firefeltsveg på størstedelen av 
strekningen, under henvising til at nye trafikkprogno-
ser viser en større vekst en tidligere forutsatt.

Her henvises det med andre ord til en trafikkvekst som 
må være et klart brudd med målet i klimaforliket på 
Stortinget. Og det må være et brudd med intensjonene 
i den nevnte avtalen mellom staten om Buskerudbyen. 
Dette er uakseptabelt, uavhengig av om det er gjen-
nomført KS1 eller ikke.

For at målet om ingen vekst i personbiltrafikken lettere 
skal kunne innfris, foreslo den rødgrønne regjeringa 
i NTP å innføre såkalte bymiljøavtaler mellom sta-
ten og de enkelte større byregionene. Gjennom disse 
avtalene skal staten forplikte seg til å bevilge penger til 
bl.a. kollektivsatsing, mens kommunene skal forplikte 
seg til å gjennomføre tiltak som reduserer transportbe-
hovet og fremmer kollektivtransport, sykkel og gange 
framfor økt bilbruk, bl.a. gjennom god arealplanleg-

ging og innføring av restriksjoner på bilbruk. Dette er 
en logisk måte å arbeide på. Gjensidige forpliktelser 
mot felles mål er nødvendig for å komme i mål.

Før det inngås bymiljøavtaler, skal det gjennomføres 
konseptvalgutredninger for byregionene. Utredningene 
skal vise hvilke løsninger som må på plass for at målet 
i klimaforliket skal innfris. Da er det oppsiktsvekkende 
at den forholdsvis ferske konseptvalgutredningene for 
Buskerudbyen ikke inneholder noe alternativ som inn-
frir Stortingets mål om ingen vekst i personbiltrafikken 
i storbyområdene. NTP sier klart at det da må gjøres 
tilleggsutredninger, noe vi tar for gitt at vil skje.

Den nye regjeringa har slått fast at Stortingets klima-
forlik skal forsterkes. Dermed er det ingen grunn til å 
frykte at målet svekkes. Men vi venter i spenning på 
hvilke virkemidler som skal brukes for å innfri målet. 
Bymiljøavtalene vil være et godt utgangspunkt. 

Økt trafikk gir positiv nytte
Hva er så årsaken til at viktige miljømål ignoreres når 
den praktiske politikken skal utformes?

Den kan naturligvis være at planleggere og politikere 
rett og slett ikke bryr seg om dem, og mener at andre 
hensyn er viktigere. Dette kan forsterkes av at kostna-
dene fra økt trafikk – i form av blant annet helseplager, 
miljøskader og arealbeslag, spres på mange enkeltindi-
vid – og der ansvaret også er fordelt på mange departe-
ment, som hver for seg ikke har ansvar for å se helheten.

En annen årsak kan være at de såkalte nyttekost-
nadsanalysene som gjøres av utbyggingsløsninger, ikke 
har noen god måte å ivareta flere viktige miljømål på. 
I dagens analyseverktøy framstår f.eks. økt trafikk som 
en positiv verdi i de samfunnsøkonomiske beregnin-
gene. Utbyggingsløsninger som gir mer trafikk, gir 
økt samfunnsnytte. Skal slike beregninger overhode 
være et relevant beslutningsgrunnlag, må også effekter 
som bryter med miljømål, komme inn som kostnader 
i regnestykket. Økt trafikk må i så fall få en kostnad 
som speiler prisen av å redusere trafikken tilsvarende i 
samme område. Alternativt må det stilles krav om at 
eventuelle utbygginger som gir mer trafikk, må kom-
bineres med andre tiltak som demper trafikken tilsva-
rende i samme område.

Uansett: vedtatte miljømål er til for å følges. De må 
få en betydning i den praktiske politikken. Det vil 
kreve økt bevisstgjøring blant planleggere, politikere og 
miljø forvaltning, og vi må sikre at planleggingsprose-
dyrer og samfunnsøkonomiske analyseverktøy synlig-
gjør at en politikk som strider mot miljømålene, faktisk 
har en kostnad og i mange tilfeller er uakseptabelt.

Vedtatte miljømål er til for å følges. De må få en betydning 
i den praktiske politikken. Etatene kjenner miljøproblemene, 
men trenger klarere politisk styring for å kunne prioritere 
miljømålene. Fotoet viser støyskjerming av Innherredsveien i 
Trondheim, som har et tydelig erkjent støyproble, vist av siv.
ing Kristin Aflekt Thommesen. 
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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sTøy og søVnforsTyrrelser
Ved Gunn Marit Aasvang

Helt tilbake i antikkens Roma var det foreslått et for-
bud mot hest- og kjerretrafikk i gatene om natten for at 
folk skulle få sove uforstyrret. Også i dagens samfunn 
er nattstøy et problem, spesielt i byer og tettsteder, 
og de fleste klagene på støy gjelder støy sen kveld og 
nattetid. Det er godt dokumentert at trafikkstøy kan 
forstyrre søvn. Til tross for at sanseinntrykk er sterkt 
nedsatt under søvn, er det påvist at hjernen oppfatter 
lyder også når vi sover, og høye lyder vil føre til opp-
våkninger. I tillegg kan støy forsinke innsovning og 
føre til mer fragmentert og lettere søvn. Verdens helse-
organisasjon (WHO) utga i 2011 for første gang resul-
tater fra beregnet tap av helse som følge av miljøstøy 
i Vest-Europa. Resultatene viste at søvnforstyrrelser ga 
det største bidraget til tap av friske leveår. Beregnin-
ger gjennomført av Folkehelseinstituttet i 2012 viser 
det samme, at blant de støyrelaterte helsevirkningene 
var det søvnforstyrrelser som følge av støy som ga den 
største andelen tapte friske leveår. Dette synliggjør 
betydningen av å redusere omfanget av støyrelaterte 
søvnforstyrrelser.

Før EUs rammedirektiv for støy (direktiv 2002/49/
EF) ble implementert i forurensnings-forskriftens 
kapittel 5 om støy, var det lite fokus på kartlegging av 
nattstøy. Første gang nattstøy (Lnight) ble kartlagt etter 
forurensingsforskriften var i 2007. Per i dag har man 
derfor noe bedre oversikt over støynivåer på natten for 
de mest belastede områder, men det foreligger ingen 
nasjonal og systematisk kartlegging av nattstøy. I leve-
kårsundersøkelsene utført av Statistisk sentralbyrå har 
over flere år rundt fem prosent av befolkningen angitt 
at de har problemer med søvnen på grunn av støy, 
men det mangler informasjon om hvilke støykilder 
som bidrar til dette. Folkehelseinstituttet har beregnet 
at om lag 2-3 % opplever sterk grad av søvnforstyrrelse 
som følge av vegtrafikkstøy i Norge. Dette er basert på 
forenklede beregninger av nattstøy fra vegtrafikk, med 
utgangspunkt i data fra nasjonal støymodell. En større 
andel vil oppleve moderate søvnforstyrrelser. 

Vi vet at utilstrekkelig søvn er forbundet med søvnig-
het, nedtrykt sinnsstemning, redusert yteevne og økt 
reaksjonstid, noe som igjen øker risikoen for ulykker. 
Søvn er en naturlig hviletilstand som er avgjørende for 
at vi skal fungere godt både fysisk og psykisk. De fleste 

kroppslige funksjoner endres under søvn; blodtrykk 
og puls går ned og utskilling av hormoner endrer seg. 
Blant annet øker utskilling av veksthormoner, som 
bidrar til reparasjon og gjenoppbygging av celler og 
vev i kroppen. De senere årene har det vært et økende 
fokus på søvnproblemer, søvnlidelser og betydningen 
av søvn for helse og velvære. Nyere forskningsresultater 
tyder på at i tillegg til de mer umiddelbare virkningene 
av nedsatt søvnkvalitet kan søvnmangel over lengre 
tid være forbundet med økt risiko for overvekt, type 
2 diabetes og hjerte- og karsykdom. Videre er angst 
og depresjoner ofte knyttet til søvnmangel. Flere nor-
ske undersøkelser har vist at søvnvansker er en sterk 
og uavhengig risikofaktor for både langtidssykefravær 
og varig uføretrygding. Å fremme god søvnkvalitet er 
derfor svært viktig for å forebygge en rekke helsepro-
blemer. 

En god del av forskningen på støy og søvn er gjort i 
laboratorium, mens andre er gjennomført hjemme der 

Folkehelseinstituttet har nylig fått finan-
siering av Norges forskningsråd for å 
undersøke sammenheng mellom trafikk-
støy og barns søvn og helse. Det er svært 
liten kunnskap om i hvor stor grad barns 
søvn og helse påvirkes av trafikkstøy, 
skriver Gunn Marit Aasvang.
Foto: Folkehelseinstituttet
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folk bor eller som spørreundersøkelser. Søvnforstyr-
relser har vært målt fysiologisk (polysomnografi, akti-
metri) eller subjektivt, gjennom folks egen angivelse 
av hvor godt de har sovet. Støy fra veitrafikk, tog og 
fly har forskjellig karakter. Mens veitrafikkstøy er mer 
jevn og forutsigbar, er støyen fra fly og tog mer preget 
av enkelthendelser med høye maksimalnivåer. Virker 
slik støy ulikt på søvn? Nervesystemet vårt er utviklet 
på en slik måte at vi reagerer mer på endringer i stimu-
lering av sansene enn på en mer jevn eksponering, også 
mens vi sover. Dette er i aller høyeste grad også hen-
siktsmessig ut ifra et overlevelsesperspektiv. Slik sett 
skulle man anta at fly- og togstøy skulle ha størst effekt 
på søvnkvalitet, men forskningen er ikke like entydig 
på dette. Befolkningsundersøkelser viser at flystøy gir 

større grad av søvnforstyrrelse på grunn av støy enn 
de som er utsatt for tilsvarende gjennomsnittsnivå av 
støy fra vegtrafikk og tog. Togstøy viser minst grad av 
selvrapporterte søvnforstyrrelser. I en studie ved Folke-
helseinstituttet fant vi også at vegtrafikkstøy ga høyere 
andel søvnforstyrrede enn støy fra tog ved samme gjen-
nomsnittlige støynivå. Her var ikke flystøy inkludert. 
I en annen studie gjennomført av FHI syntes støy fra 
tog å ha sterkere effekt på fysiologiske søvnparame-
tere enn vegtrafikkstøy. Resultatene tydet på at høye 
nivåer av togstøy (over 50 dB i maksimalt støynivå 
inne) reduserte antall minutter i REM-søvn og økte 
total våkentid. Tilsvarende ble ikke funnet for vegtra-
fikkstøy, men det kan også skyldes at maksimalnivå-
ene var lavere. Det er få studier som har sammenlignet 

Folkehelseinstituttet har nylig fått finansiering av Norges forskningsråd for å undersøke sammenheng mellom trafikkstøy og 
barns søvn og helse. Det er svært liten kunnskap om i hvor stor grad barns søvn og helse påvirkes av trafikkstøy, skriver Gunn 
Marit Aasvang.  Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
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virkninger på fysiologisk målt søvn fra støy fra fly, tog 
og vegtrafikk, og resultatene er ikke konsistente. Sett 
i lys av annen forskning som har sammenlignet sub-
jektivt og fysiologisk målt søvn, er det kanskje ikke så 
rart at resultatene går i ulike retninger. Det er ingen 
enkel sammenheng mellom hvordan vi selv opplever 
vår egen søvnkvalitet og hvordan søvnen er målt med 
fysiologiske målemetoder. 

Forskning på støyens negative virkninger tar ofte 
utgangspunkt i at støy er en mulig stressfaktor. Dette 
baseres på eksperimentell forskning som har vist umid-
delbare fysiologiske responser på støy i form av økt 
puls, økt blodtrykk, samt endringer i nivå av stresshor-
moner. Selv om kroppen reagerer umiddelbart med en 
kortvarig fysiologisk aktivering når den blir utsatt for 
spesielt brå og høye lyder, er dette en normal respons 
som hos ellers friske individer ikke har noen skadelig 
effekt. Det er først når denne fysiologiske aktiverin-
gen fortsetter over lengre tid, at sykdom kan utvikles. 
En vedvarende aktivering vil særlig kunne føre til syk-
dom hos dem som er genetisk disponert, eller som er 
utsatt for spesielle miljømessige faktorer. På bakgrunn 
av dette er det fremsatt hypoteser om at støyekspo-
nering over lengre tid kan gi økt risiko for stressrela-
terte sykdommer. Flere befolkningsundersøkelser de 
senere årene har observert en sammenheng mellom 
trafikkstøy, først og fremst fra fly og vegtrafikk, og økt 
risiko for forhøyet blodtrykk og hjerteinfarkt. En stor 
dansk undersøkelse viste også en sammenheng mellom 
vegtrafikkstøy og slag. Siden det er påvist sammenhen-
ger mellom utilstrekkelig søvn og hjerte-karlidelser, er 
det flere forskere som antyder at en mulig årsakssam-
menheng mellom støy og økt risiko for hjerte-karsyk-
dom kan gå via støyens negative virkninger på søvn. 
Dette er imidlertid ikke lett å få svar på. Det er vanske-
lig å skille mulige langtidseffekter av dagstøy og natt-
støy, da støynivå på dag og natt ofte er høyt korrelert. I 
tillegg er det svake sammenhenger mellom trafikkstøy 
og mer alvorlige lidelser. Støy kan være en stressfaktor 
som sammen med andre faktorer bidra til økt risiko, 
men støyen er ikke en betydelig årsaksfaktor. Likevel 
er det mange mennesker i Norge og i andre land som 
er utsatt for støy, og slik sett er det et betydelig folke-
helseproblem. 

En vanlig oppfatning er at man venner seg til støy 
over tid. Forskningsresultater er ikke like entydig på 
dette. I laboratoriestudier har man funnet tendenser 
til tilvenning. Sannsynlighet for oppvåkninger om nat-
ten reduseres noe, mens puls- og blodtrykksøkninger 
ikke reduseres ved gjentakende støypåvirkning. I store 
befolkningsundersøkelser ser man få spor av tilven-
ning. Det er ikke slik at de som har bodd lenge i et 
område er mindre plaget eller opplever mindre søvn-
forstyrrelser som følge av støyen enn de som har bodd 

der kort tid. Det må imidlertid presiseres at man ikke 
har hatt mulighet til å få følge en befolkning over tid, 
kun studere de som bor i ulike typer områder på et 
gitt tidspunkt. Man kan derfor ikke helt utelukke at 
de mest sensitive flytter bort fra støyende til mindre 
støyende områder. Det er store individuelle forskjeller 
med hensyn til hvordan man oppfatter og reagerer på 
støy; noen er mer sensitive enn andre. Dette gjelder 
trolig også ved støypåvirkning under søvn. 

Det trengs fortsatt mer kunnskap om i hvor høy grad 
det å være utsatt for støy over lengre tid gir stressre-
laterte helseproblemer, og om hvilke grupper som er 
mest utsatt for risiko. Videre har vi behov for å få en 
større forståelse av mulige mekanismer for langtids-
effekter. Er det støyplage, redusert søvnkvalitet eller 
andre bevisste eller ubevisste responser på støy, som 
er mest avgjørende for utvikling av mer alvorlige hel-
seproblemer over tid? For å fremskaffe mer kunnskap 
har Folkehelseinstituttet en rekke pågående prosjekter 
på temaet støy og helse. Vi har helse- og søvnopplys-
ninger fra et stort antall personer i Oslo gjennom Hel-
seundersøkelsen i Oslo (HUBRO) og Helse og Miljø 
i Oslo (HELMILO) som vil analyseres i forhold til 
støyeksponering ved deres bolig. Data fra disse under-
søkelsene brukes blant annet for å undersøke sammen-
henger mellom trafikkstøy og overvekt, selvrapportert 
søvnkvalitet, psykisk helse, subjektive helseplager og 
hjerte-karsykdom. Vi vil også koble informasjon om 
støyeksponering til data i flere helseregistre for å få 
objektive data på sykdom, blant annet hjerte-karsyk-
dom. Interessante funn er allerede gjort med hensyn 
til støy og sovemedikamentbruk med bruk av data fra 
Reseptregisteret, som etter hvert vil publiseres. Videre 
har vi nylig fått finansiering av Norges forskningsråd 
for å undersøke sammenheng mellom trafikkstøy og 
barns søvn og helse ved bruk av innsamlede helse-
opplysninger fra den norske mor og barnundersøkel-
sen (MoBa). Det er svært liten kunnskap om i hvor 
stor grad barns søvn og helse påvirkes av trafikkstøy. 
Forskning på større populasjoner gir bedre mulighet 
for å undersøke sårbare grupper. Til nå har det vært 
mest vanlig å beregne støy utenfor mest eksponerte 
fasade, noe som også er benyttet for å beskrive støy-
eksponering i vitenskapelige studier av støyvirkninger 
på søvn og helse. Støynivå ved mest utsatte fasade vil 
i varierende grad gjenspeile soveromsfasade og faktisk 
støypåvirkning under søvn. Vi vet at støyberegnings-
modellene blir mer usikre i større avstand fra kilden 
og spesielt dersom det er mange reflekterende flater og 
skjermende objekter. Derfor er det behov for utvik-
ling av bedre metoder for mer presist å kunne beregne 
støynivå utenfor eller i soverom. Med en slik utvikling 
har vi stor tro på at forskningen vil frembringe ytterli-
gere og sikrere kunnskap om de negative virkninger av 
nattstøy i fremtiden. 
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sTilleforeningen
Ved Ørn Terje Foss, lege, sakkyndig

Hvorfor heter det Støyforeningen? Eller norsk forening 
MOT støy for den saks skyld. Trenden har lenge vært å 
tenke positivt, og PR-folk vil fortelle de som skal lage 
seg en forening eller kampanje at de får bedre oppslut-
ning om navnet sier hva de er for heller enn hva de 
er mot. «Dyrenes beskyttelse» gir bedre uttelling enn 
«Foreningen mot dyremishandling», og oppslutningen 
steg merkbart da partiet som først var mot skatter og 
avgifter ble til «Fremskrittspartiet».
 Vi har fått økt kunnskap om psykososiale faktorers 
betydning for helsa. Optimister og de som ser positivt 
på livet og har god humoristisk sans, har større sann-
synlighet for å unngå eller å leve lengre etter alvorlig 
sykdom som hjertesykdom og kreft enn pessimister og 
hengehuer. I ekstremversjonen som vi heldigvis ikke 
ser så mye av her hjemme ennå, er det blitt sånn at hvis 
du ikke blir helbredet av den kreftbehandlingen du får, 
så kan det bli forklart med at du ikke har vært positiv 
nok. 
 Lyd, som når oss som vibrasjoner gjennom luft, 
gir oss økt mulighet for kontakt og kommunikasjon 
mellom mennesker og våre naturlige omgivelser. Å bli 
holdt totalt isolert fra lydimpulser kan være en form 
for tortur. En viktig del av de positive psykososiale fak-

torer som bidrar til trivsel i arbeid og fritid formidles 
gjennom lydsignaler; musikk, samtaler, fuglekvitter, 
bølgebrus. 
 Men samtidig kan en samtale som er så positiv og 
viktig for de mellom-menneskelige relasjoner mellom 
to personer i et åpent kontorlandskap, være en kilde til 
frustrasjon og stress for andre som overhører samtalen 
uten å ha bedt om å ta del i den. For å bøte på det har 
arkitektene som regel lagt inn noen «stillerom» hvor 
de som skal snakke sammen ansikt til ansikt eller gjen-
nom telefonen kan gå inn uten å forstyrre kollegene, 
mens det egentlig skulle hett «samtalerom» for å illus-
trere hva de er til for. Er det noe stillerom ikke er, så er 
det stille. På offentlige kommunikasjonsmidler er noe 
av det som skaper størst irritasjon blant medpassasjerer 
ikke motordur eller skingrende lyd fra skinnegangen, 
men folk som fører sine private telefonsamtaler i fel-
lesrommet. «Stillevogn» er blitt et attraktivt tilbud på 
NSBs regiontog, om det hadde blitt like populært ved 
å bli kalt for «Vogn uten samtaler», er usikkert.
 For noen musikkentusiaster er «lyd» blitt en slags 
avgudsdyrkelse, hvor en er villig til å betale tusenvis 
av kroner for å få best mulig lyd fra hodetelefoner eller 
høyttalere. Det er egentlig ikke lyden de betaler så mye 
for, men for stillheten ved at det ikke skal være noen 
forstyrrende skurring eller dur utover selve musikken 
som spilles. For noen er det blitt så kunstig med slike 
«perfekte» lydbilder hvor de ikke lenger kan høre det 
som fulgte med ved avspilling av vinylplater på gamle 
platespillere, at de betaler for å få lagt inn gammeldags 
«vinylstøy». Andre kjøper ørepropper for å blokkere 
øregangen for innkommende lydsignaler fra naboens 
perfekte musikkanlegg når den samme lyden er uøn-
sket og blir definert som støy. Er det ikke bare å være 
litt mer positiv til naboens musikkvalg, så en i stedet 
for å ergre seg over støy kan glede seg over å få musikk 
servert gratis døgnet rundt? 
 Kjøpesentre spiller musikk valgt ut av psykologer 
for å motvirke stress og øke tilfredsheten for å skape 
den optimale tilstand for å ha lyst til å handle litt mer 
enn du ville gjort på det trauste handelslaget, som har 
avgått ved en stille død! Og med en ny regjering som 
vil ha færre restriksjoner og stengsler for de som vil 
etablere og drive virksomheter rundt i landet, må en 
anta at det blir mer frihet for dem til å velge sine virke-
midler for å få virksomheten til å bli mer lønnsom. 

Ørn Terje Foss  Foto: Ørn Terje Foss
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 Det er her poenget med «stilleforeningen» kom-
mer inn. Det er nemlig sånn at frihet for noen ofte 
gir ufrihet for andre. Friheten noen ønsker ved å få 
lov til å kjøre motordrevne kjøretøyer i øde naturom-
råder, er et overgrep mot de som søker stillhet i de 
samme områder. Stillhet i denne sammenheng er ikke 
total lydisolasjon, men å forstå som fravær av forstyr-
rende, menneskeskapte lydkilder. Mer frihet til å ha 
søndagsåpne senterbutikker, gir mer støyende biltra-
fikk for de som gjerne tar seg en stille søndagstur til 
fots eller på sykkel. Mer frihet til å benytte motoriserte 
balansetohjulinger gir mer skrik og hoing med «unna 
vei» for vanlig gående, og smertehyl når de som har 
fått sin nyvunne frihet havner i grøfta eller smeller i en 
stolpe og har glemt hvordan de stopper dingsen.
 Den nye regjeringen får internasjonalt et svært for-
pliktende navn for oss som er opptatt av støyproble-
matikk. Siden «å» knapt er brukt utenfor landets gren-
ser, vil det å kalle den blå-blå regjeringen for bla-bla 
være like naturlig som å kalle Ålesund for Alesund og 
Blåkläder for blaklaeder. Med et slikt navn vil uttalte 
løfter og forventninger som ikke innfris, fort slå tilbake 
og rettferdiggjøre at de også nasjonalt kalles bla-bla- 
regjeringen. Har ikke samtlige regjerings- og støttepar-
tier lovet at de vil sørge for mer frihet til innbyggerne i 
landet? 
 Den friheten vi ønsker oss fra Stilleforeningen, er 
friheten til å kunne nyte stillheten når vi vil. Hvis 

myndighetene erkjenner at frihet for noen er ufrihet 
for andre, er Stilleforeningens krav at vår frihet settes 
øverst i prioriteringsrekkefølgen. Fra helsefaglig hold 
er det ingen tvil om at friheten til å nyte stillhet når 
vi vil, er den som gir best helse og færrest psykososiale 
problemer. Friheten til restaurant- og nattklubbeiere 
til å ha åpent et par timer lengre utover natta så gjes-
tene kan bli litt fullere og ha mer høylytt konversasjon 
må vike for byborgernes frihet til å få sove i fred. Fri-
heten til flyplasseierne og flyselskapene til å la flyene gå 
en ekstra runde med halvsøvninge charterturister om 
natta for å tjene ekstra penger må vike for flyplassna-
boenes behov for nattero. Friheten til pukkverk, møl-
ler, industri- og anleggsvirksomheter til å redusere de 
ansattes behov for rekreasjonstid og å utvide arbeidsti-
den med støyende aktivitet på kvelder og i helgene, må 
vike for nærliggende boområders behov for matro. 
 I Stilleforeningen er vi ikke sinte, bakstreverske 
kverulanter som protesterer mot alle andres frihet til å 
øke sine støyende aktiviteter. Vi er de positive frihets-
elskerne som er for stillhet som første prioritet når ufri-
heten det kan gi andre ikke er uoverkommelig og uri-
melig. Og om ikke den nye regjeringen holder hva den 
lover når det gjelder å innfri innbyggernes krav til økt 
frihet, da skal de få høre fra Stilleforeningen at dette er 
tomme løfter og ikke en ny kurs sammenlignet med de 
siste års regjering. Da blir den mest presise beskrivelsen 
av den nye regjeringens politikk nettopp: «Bla-bla».



72

koranen og sTøy
Ved Walid al-Kubaisi

Geir er en snill mann. Jeg har kjent ham i mange år. 
Han er begeistret fyr for det flerkulturelle samfunnet, 
og har vært sammen med andre og besøkte moskéen to 
ganger. Han har aldri kritisert innvandring eller islam. 
Da han merket at jeg engasjerte meg i kampen mot 
islamister, sa han: “Livet er for kort til at jeg engasjerer 
meg i noen kamp!” og jeg respekterte ham.
 For to dager siden kom han til meg på kontoret, og 
ville ta en kaffe. Han var litt urolig og nervøs. Ettersom 
han er en venn av meg, kjenner jeg ham. Så sa jeg: 
 “Er det noe som bekymrer deg, Geir? Jeg føler du 
har noe på hjertet!”

 “Faktisk ja Walid!”
 Han fortalte meg at han hadde tatt drosje til fly-
plassen. Han skulle reise til Barcelona. Drosjesjåføren 
Ahmad kom og kjørte ham. Han hadde Koranen på 
hele veien til Gardemoen. Geir ble forstyrret. Han bad 
Ahmad pent om å dempe lyden. Ahmad forklarte at det 
er koranen. Og når en person lytter til Koranen, blir 
man helbredet for alle psykiske og fysiske sykdommer.
 Jeg sa at dette er unntak. Man møter ikke mange 
slike rettroende muslimer hver dag. 
 Han så på meg og sa at det han hadde opplevd 
for tre uker siden, ikke var noe gikk rundt og tenkte 

I artikkelen referer Walid al-Kubaisi en samtale med noen andre innvandrere:
Jeg sa til mannen og kona, at koranen for oss, muslimer, er et viktig element som gir oss ro. Men for nordmenn er det lyd 
som forstyrrer dem om morgenen. Men da sa begge: “Du kan ikke sammenlikne Koranen med hvilken som helst lyd. Det er 
Guds ord som har kraft…”   Foto: Walid al-Kubaisi
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på, men for tre dager siden tok han nok en drosje til 
flyplassen for å reise til sin gamle mor i Bergen. Han 
bestilte en drosje. Da kom en annen sjåfør. Han var 
snill. Han kjørte bare på E18, slo han på CD’en, og 
der var det koran-resitering. Han bad sjåføren å slå 
av CDen, men sjåføren ble sint. Han sa at dette er 
Koranen og “vi har rett til å høre på Koranen. Det er 
religionen vår.” Så han sa: “Vi er ikke som dere nord-
menn. Dere bryr dere ikke om deres religion. Vi bryr 
oss om vår profet Muhammed, Gud velsigne ham, og 
vi bryr oss like mye om deres profet Jesus, fred være 
med ham.” 
 Han fortalte meg at sjåføren holdt en preken om 
koranen hele veien. Geir avsluttet: “Du vet Walid at 
jeg respekterer islam, men jeg er ikke nødt til å oppleve 
at islam nekter meg ro. Dette er vi ikke vant til og vi er 
heller ikke interessert i å oppleve denne koran-støyen. 
Vi vil slippe å måtte lytte til Koranen når vi ikke selv 
har lys, da blir det bare støy.
 Jeg forstod at Geir har fått nok av Koranen. Jeg tror 
heller ikke at dette koran-hysteriet er en målestokk for 
alle muslimer, men dette er gamle dogmer som lever 
blant uopplyste muslimer. 
 For et år siden besøkte jeg en venn av meg fra 
Marokko. Han bor på Grüneløkka. Han fortalte meg 
om sine naboer. En nabo som bor over hans leilighet, 
er en svensk kvinne som jobber i en klesbutikk. Hun 
fester hver lørdag og da har hun mange venner og høy 
musikk til langt på natt. 
 “Men det er lørdag og vi må jatte med!, Walid”
 Han fortalte meg at han var blitt irritert og hadde 
klaget til styret. Styret ga henne en advarsel og da slut-
tet hun å spille musikk etter kl.22.00. Han kommen-
terte: “Lov og regler respekteres i Norge uansett om 
det er en svensk eller norsk.” Han smilte over seier.
 Etter på spiste vi middag og så på nyhetene. Det var 
det snakk om en terrorist som bodde i Norge, og min 
marokkanske venn sa: 
 “ Nordmenn som ser på dette, vil i morgen ha sure 
ansikter mot oss alle. Det virker som om det er krig 
imot islam overalt.”
 Han fortalte meg at dette er en rotfestet holdning 
blant nordmenn: “En palestiner som er en god mann, 
våkner tidlig til morgenbønn. Han ber og så hører han 
på koranen. En stille og beroligende stemme som resi-
terer Guds ord hver morgen. Det gir oss ro og trygghet 
hver morgen. Ikke sant, Fatiha?” 
 Hans kone sier: 
 “Jo! Det gir oss styrke hver dag.”
 “Så forteller min venn: 
 “Han som bor her ved siden av oss.” Han slo i veggen 
to ganger. “ I mange måneder har vi ikke følt at lyden 
plager oss. Tvert imot, vi følte at det er en behandling 
for det fysiske og psykiske presset vi opplever og en 
god terapi for fremmedheten vi vanligvis lever med. 
Vi har aldri klaget på Koranens lyd. Men alle de andre 

naboene så at denne palestineren hadde skjegg. De 
oppfattet han som en muslim,. Da skjønte de at det 
var resitering av Koranen. De skrev en rapport til styret 
og alle undertegnet den. Styret tvang palestinere til å 
slutte å spille Koranen på cd, for lyden lager støy om 
morgenen og skader beboernes helse. Tenk på det! Lyd 
skader dem! Da er Koranens lyd og teknisk musikk det 
samme for dem!”
 Jeg sa til mannen og kona, at koranen for oss, mus-
limer, er et viktig element som gir oss ro. Men for 
nordmenn er det lyd som forstyrrer dem om morge-
nen. Men da sa begge: 
 “Du kan ikke sammenlikne Koranen med hvilken 
som helst lyd. Det er Guds ord som har kraft…”
 Ifølge den tradisjonelle troen er koranen Guds ord, 
slik taler Allah. Slik snakker skaperen. Og Koranen er 
det fullkomne verk som i kristendommen sammenlik-
nes med den fullkomne Kristus. Koranen er en bok 
som skaper mirakler og har mange funksjoner. 
 Koranen betraktes som medisin, for koranen selv 
sier i kapittel 17 i Nattereisen vers 82: “I Koranen 
åpenbarer Vi det som er legedom og nåde for de tro-
ende. Men det øker bare fortapelsen hos de urettfer-
dige.” 
 Tross for at tolkningen av verset spriker, og at i 
denne sammenheng er koranen en helbredelse fra 
troen på avguder, eller troen på illusjonen om andre 
guder. Likevel blir koranverset forstått bokstavelig i 
folketroen.
 Vi var på en begravelsesseremoni: En kvinne på 24 
år døde på sykehus på grunn av blodkreft. Da vi var 
der, snakket faren om sønnen, som også var syk og har 
blodkreft. 
 Sønnen fikk behandling på Ullevål sykehus. Jeg var 
sammen med far og sønn og så hvilken god behand-
ling og omsorg sønnen fikk på sykehuset. Men blod-
kreftsbehandling lykkes ikke alltid. Under begravelses-
seremonien, som varer tre dager i følge den muslimsks 
tradisjonen, sa en annen iraker at hans slektning også 

Drosjetur til Gardermoen med høytlesning av Koranen, vil 
av mange bli oppfattet som forstyrrende. Mens andre opp-
fatter det som beroligende.  Foto: Wikimedia Commons
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hadde blodkreft, og legene klarte ikke å behandle ham. 
Men en imam i Sulaimania behandlet ham med kora-
nen og ble helbredet.
 Alle som var til stedet, ropte: Allahu Akbar,” altså, 
Gud er stor. 
 “Menneskets medisin kan ikke helbrede, men Guds 
medisin, Koranen, behandler alle sykdommer. “
 Ingen sa protesterte. Jeg prøvde å stille spørsmål: 
“Kjenner du mannen som ble helbredet?”
 Han svarte: “Jeg hørte om ham. Han er en fjern 
slektning.”
 “Hva heter han,?” spurte jeg.
 “Husker ikke.”
 Kan du skaffe oss telefonnummeret hans slik at vi 
kan ringe og bli sikre på …”
 Han svarte helt overbevist: “Det virker som om du 
tviler på Koranens evne til å helbrede. Vi som tror, 
trenger ikke et bevis. Vi vet at Koranen kan helbrede!”
 Han snudde seg mot faren og sa:
 “Fra fredag ber jeg imam Ahmad å komme tidlig 
om morgenen og lese Koranen i din sønns øre.”
 Det gnistret i faren øyet som om håpet var nært. 
Siden hørte jeg at mannen tok med seg imam Ahmad 
hver dag ved morgengry med taxi og mannen resiterte 
koranen i sønnens øre med høy stemme. 
 Naboene klaget. De blir vekket hver dag tidlig om 
morgenen, og lyden plaget dem. Siste gang ringte de til 
politiet. Faren ble sur og flyttet sønnen til broren som 
bor i terrasseleilighet. Naboene klaget også. Broren sa: 
“De tok ikke imot lyden av Guds ord, våre naboer. De 
er vantro. Djevelen driver dem til å nekte å høre på 
himmelens ord!”
 Faren som gikk på sosialen, måtte betale drosjen 
fram og tilbake, samt frokost til imam Ahmad og 
mannen som hadde idéen, hver dag. Faren betalte også 
honorar til imam Ahmad som han lot som om han 
nektet å ta imot, men alle vet at imam Ahmad lever 
av honorarene. De legger pengene i imam Ahmads 
lomme, eller i hans veske der han har Koranen med 
seg, og han later som om han ikke ser dem. 
 Jeg dro sammen med Faren til Ullevål da de under-
søkte sønnen. Han trodde at legen ville si til ham etter 
undersøkelsen at det er noe som har skjedd. “Din 
sønn er blitt helbredet! Han er ikke syk lenger!” Faren 
 forberedt seg til å forklare at det er Koranen som hel-
bredet sønnen. 
 “Legen Espen er veldig god. Han kommer til å kon-
vertere til islam. Hva synes du Walid!“
 Jeg ønsket at han skulle oppleve et øyeblikk fylt av 
glede. Jeg sa: “Uten tvil. De vantro kommer til å opp-
leve styrken i vår tro! At det er noe som rangerer mye 
høyere enn vitenskap og laboratoriene.”
 Da vi fikk resultatet av undersøkelsen kl. 14.15 
hørte vi ikke noe fra legen Espen etter at han bekreftet 
at situasjonen var stabil og at han må fortsette behand-
lingen. Faren så ingen forandring i sønnens helse. Han 

sa til imam Ahmad at de kommer til å reise til Midt-
østen en måneds tid og da kan de kontakte ham når de 
kommer tilbake. Men de ringte ikke i det hele tatt. 
 Sønnen døde få måneder etter. En slik tro på at 
Koranen helbreder, er et rotfestet dogme blant de fleste 
muslimer og basert på en feil tolkning av koranverset.
 Koranen, ifølge folketroen, er ikke bare en vanlig 
bok, men en bok som harmoniserer med menneskets 
natur. Vi har tradisjon å sende våre barn til koranskole. 
Da lærer de koranen utenat. Mange lærer hele koranen 
utenat. Og muslimer tror at de kan lære dette fordi 
koranen er Guds ord som sjelen lærer på en mirakuløs 
måte.
 “Det er bare Koranen som barn kan lære utenat! 
Kristne lærer ikke Bibelen utenat! Det er fordi Kora-
nen er Guds ord. Bibelen er forkludret.”
 Og sjelen blir trukket til Koranen. En av historiene 
jeg hørte fra en ung mann som nylig begynte å gå i 
moskéen, er at fire muslimer var på vei til en venn. 
De gikk gjennom Botanisk hage i bønnetiden. De 
bestemte seg for å be der og da. En av dem ble imam 
og de tre bad etter ham. I bønnen leser man vers fra 
Koranen. En ung jente gikk forbi dem og hørte dem. 
Hun stoppet og ventet at de blir ferdig. Da spurte hun: 
 “Hva var det som du resiterte mens du stod? For jeg 
fikk en rar følelse, trang til å gråte, håp i hjertet, ordene 
jeg ikke forstod, tok meg til en annen verden.”
De svarte henne: “Det var vers fra Koranen.”
 Hun erklærte med en gang sin tro på islam: Det 
fins ingen Gud, men Allah, og Muhammad er hans 
sendebud.
 Jeg vet ikke om dette er riktig eller bare en skrøne, 
men det jeg vet er at denne unge mannen begynte å 
be i parker, i Nordmarka, Lutvann, mellom trærne, 
ved siden av benken. Han ventet på at en svak sjel å 
komme til ham og spørre: Hva var det du leste mens 
du bad. Dessverre, ingen har hittil spurte ham. 
 Jeg var ung på ungdomsskole da en av våre slekt-
ninger fortalte meg at en elev bad på skolen. Alle kriti-
serte ham. Men gradvis begynte noen å komme og be 
sammen med ham. Da skoleåret var ferdig, bad hele 
skolen, til og med lærerne og rektoren sammen på sko-
len.
 Dagen etter stod jeg i skolegården og bad. Rektoren 
kalte meg fra klassen samme dag og sa: “Hvis du søker 
tilbud om framtid og viten, er du velkommen til vår 
skole. Hvis du søker tilbud på ledig plass i paradiset, gå 
til moskéen. Vi tilbyr ikke tro, men viten.”
 Jeg ble flau og sluttet med dette. Støy på grunn av 
Koranen, trenger også en fornuftig stemme som rekto-
rens, som kommer med klar tale: Støy er ikke akseptert 
uansett om det er støy på grunn av tro eller kjetteri.

Walid al-Kubaisi
Redaktør av opplystemuslimer.no, statsstipendiat og 
styremedlem - Forening mot støy





76

lyden av byliv er ikke støy:

byplanlegging og 
sTøyreduksjon
Ved Audun Engh, representant for INTBAU Skandinavia – International Network 
for Traditional Building, Architecture and Urbanism

Å planlegge byer er noe av det mest kompliserte man 
kan gi seg i kast med. Ihvertfall om ambisjonen er å 
skape en tett urban struktur som inviterer til den type 
myldrende byliv som har vært hovedarenaen for utvik-
lingen av vår sivilisasjon gjennom tusener av år. 
 Når et tettsted eller et byområde skal planlegges, 
enten som fortetting eller på bar mark, bør samfunnets 
utgangspunkt være å sikre en prosess og et hovedgrep 
som kan sikre at resultatet blir en velfungerende by. I 
fortidens autoritære samfunn kunne dette realiseres på 
en ganske enkel måte, som Kristian lVs planlegging 
av kvadraturen i Oslo etter den store bybrannen, eller 
Haussmanns dramatiske grep for å omdanne Paris fra 
middelalderby til  moderne metropol på 1800-tallet.
 I et samfunn som vårt, der vi gjerne vil praktisere 
demokrati og ta hensyn til ulike interessegrupper, 
blir utfordringen større. Det   kreves både åpenhet 
og besluttsomhet om man skal hindre at enkelte sær-

interesser tar styringen på felleskapets bekostning, 
eller at våre systemer med høringer, demokrati og 
medirkning fører til handlngslammelse slik at intet 
skjer eller man lar tilfeldighetene råde.
 Et tidlig eksempel på dette er gjenoppbyggingen av 
City of London etter den store bybrannen på 1600-tal-
let. Arkitekten Christopher Wren hadde visjoner som 
lignet på Haussmanns mange år senere; han ville erstatte 
mylderet av middelalderske smug med et gatenettverk 
som kunne gi rom for en mer monumental bebyggelse 
og bedre bevegelsesmuligheter. Fordi det britiske folk 
og ikke minst grunneiere gjennom bl.a. Magna Carta 
allerede hadde skaffet seg individuelle rettigheter og et 
gryende representativt demokrati, klarte ikke konge 
og øvrighet å tegne bykartet å nytt etter brannen. De 
enkelte grunneierne oppførte nybygg på  egne tomter. 
Resutlatet er dagens City, der skyskrapere bygges på 
små tomter inntil trange middelalderske gater.
 I dagens Oslo ser vi et annet utslag av maktspredning: 
Det er tomteeiere og utbyggerne som  praksis planlegger 
byen gjennom reguleringsplaner. Formelt er det Oslo 
kommune som har ansvaret for store byplaner. I prak-
sis det det tomteeierinteressene som setter premisser og 
presser frem løsninger som gir maksimal fortjeneste på 
kortest mulig tid. Barcode er et avskrekkende eksempel.
 Skal vi få en mer demokratisk byplanleggng må 
flere aktører få en hånd på rattet. Det kan være de fol-
kevalgte, offentlige faginstanser, velforeninger, lokale 
aksjonsgrupper eller frivillige organisasjoner som uva-
retar ulke ideelle samfunnsinteresser; som miljøvern, 
barns oppvekstvilkår, syklistenes interesser, kulturmin-
nevern eller bekjempelse av støyplager. 
 Utfordringen blir å unngå en situasjon der en rekke 
slike grupperingen er dyktige til å fremme  egne hjer-
tesaker, men viser liten vilje til å inngå de nødvendige 
kompromissene som kan gi grunnlag for en velfunge-
rende, tett bystruktur. Konsensus og hestehandel er 
ikke det samme. Hvis den omforente løsningen blir å 
dele ut små seire til en rekke aktører, uten at disse er 
koordinert i en logisk og helhetlig byplan, blir resul-

Audun Engh  Foto: Audun Engh
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tatet uunngåellig en mer utflytende og dysfunksjonell 
by. Man har sett mange eksemler på dette i Oslo de 
siste årene:
 Transportsektorens   ønsker om enkel og rask tra-
fikkavvikling fører til at vi får motorveilignende anlegg 
midt i byen, slik Plan- og bygningsetaten nå planlegger 
i den nye bydelen på Filipstad. Velmente ønsker om å 
prioritere kollektivtrafikken har ført til at Dronning 
Eufemias gate i Bjørvika blir altfor bred til å kunne 
fungere som en levende bygate. Utbyggernes ønsker 
om å oppføre rene nærings- og boligbygg fører til at vi 
ikke får en finmasket funksjonsblanding med ulike til-
bud på gateplan. Krav om leke- og grøntområder  løses 
ved at man fører drabantbyens oppløste bystruktur inn 
i sentrum. Handelens behov for kundeparkering løses 
på billigste og enkelte måte ved at storbutikker omgis 
av et hav av parkeringsplasser, og man får en kjøpesen-
terstruktur midt i byen. 
 På tilsvarende måte kan de viktige målsettingene 
om å redusere befolkninges støyplager føre  til at man 
undergraver byens urbane kvaliteter, som forutset-
ter fotgjengervennlig tetthet med sammenhengende 
bebyggelse, gater som ikke er bredere enn nødvendig, 
integrert trafikk og nærhet mellom viktige funksjoner 
som boliger, arbeidsplasser, handel og forlystelse. Noe 
eksempler: Støyende fabrikker er en pest og lage for 
naboer. De bør ikke tillates å ligge i sentrum, fordi de 
ikke representerer et viktig bydrag til bylivet, og vil 
tvinge mange beboere  av byen. De urbane musikkfes-
tivalene Norwegian Wood og Øya er også til irritasjon 
for noen. Hvis man skal imøtekomme naboers  ønsker 
om å slippe lyden av musikk 3-4 dager i året, må fes-
tivalene flyttes et av byen. Det vil være et stort tap for 

Oslos bykultur. Interesseavveiningen tilsier at naboene 
må finne seg i å høre musikk noen dager i året. 
 Osloo utelivsbranse er jevnlig i konflikt med naboer 
som mister nattesøvnen når skrålende gjester skal hjem 
ved stengetid. Samtidig bør det være en målsetting at 
utelivet mest mulig foregår i nærmiljøene, så folk kan 
spasere hjem og man unngår en usunn opphoping av 
utesteder i et bysentrum der få bor. Det er lite tvil om 
at enkelte sentrumsområder i Oslo har en tetthet av 
utesteder som øker problemene med vold. Det blir 
lett knuffing, og folk føler mindre press for å oppføre 
seg anstendig når de er langt fra eget nabolag. Oslo 
har prøvd å finne en fornuftig balanse ved at  utesteder 
 tillates i store deler av   byen, men med redusert 
åpningtid i områder med stor boligandel. Det er også 
god  grunn til å kanalisere utestedene til  bydelsknute-
punkter der beboerne frivillig har valgt et bomiljø med 
stor aktivitet og trafikk.
 De store utfordringen når det gjelder støy i byer er 
idag ikke industrien, men trafikken. Selv om trikken 
kan hvine litt i svingene, er det først og fremst  biltra-
kikken som er til irritasjon og plage. Den enkle løsni-
nen er å separere trafikken og boligbebyggelsen. Oslos 
drabantbyer ble planlagt utfra en slik modell. Fra store 
motorveier går det avkjørsler til drabantbyer der bilen 
helst skal forsvinne i  garansjeanlegg under blokkene, 
For de litt mer velstående tilbys villaområder med 
blndveier der trafikken stort sett er beboere på vei til 
og fra sine dobbelgarasjer. Trafikkstøyen reduseres på 
en enkel måte, men samtidig elimineres muligheten 
for å skape en levende, fotgjengerbasert bydel der man 
har viktige tilbud rett rundt hjørnet. På Manhatten er 
det et mindretall av beboerne som har bil, mens det er 

Foto: Audun EnghGate i New York
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omtrent umulig å klare seg uten bil i det typiske norske 
byggefeltet.
 Byplanbeveelsen New Urbanism i USA startet for 
ca. 20 år siden en prosjekt for å gjenoppdage kunsten 
å bygge byer, i betydningen tette bebyggelsestruktu-
rer med en finmasket vev av funksjonser. Forbildet var 
klassisk europeisk byplanlegging, viderutviklet i USA 
på 17- og 1800-tallet, og  supplert med ny innsikt i 
behovene for miljøvern og bærekraft. Nøkkelordet er 
integrering: Bolier, næring og offentlig virksomhet 
intregreres så langt som  mulig i samme bebyggelse, 
ved at man har en vertikal funksjonsdeling, med bili-
ger over handel og næring, ikke i separate bygninger 
og byområder. Man søker en optimal beboersammen-
setning, ved at ulike husstandstyper, sosiale grupper og 
minoritetsgrupper bor   samme bydel og deler de 
samme fellesarenaene; gater, plasser og parker. Ulike 
rafikktyper separeres kke. Man utvikler teknikker som 
gjør at gående, syklende, kjørende og kollektivpasasje-
rer kan ferdes nær hverandre,   i en gatestruktur som 
sikrer enkel tilgjengelighet til transport, samtidig som 
sikkerheten ivaretas. 
 Støynivået vil selvagt være et av de viktigste målene 
på  om et sikt bytviklingsprosjekt er vellykket. Leg-
ges  biltrafikken på gateplan med kvartalsbebyggelse 
langs gateløpene, har man lagt det optimale grunn-
laget for å holde liv i  handel og kulturelle  tilbud på 
gateplan. Samtidig har en slik bystruktur en tendens 
til å redusere farten på biltrafikken. Omfanget av både 
 trafikkulykker og støy fra biltrafikk er i stor grad nyttet 
til fart. Kjører bilene i 30 km i timen skjer det nesten 
ikke alvorlige ulykker med drepte fotgjengere. I tilleg 
kan man selvsagt ha støyreduserende regler; som å 
begense vareleveranser med lastebiler til dagtid.
 For å samordne de ulike aktørers og interessegrup-
pers ønsker  i utarbeidelsen av byplaner    har New 
Urbanism også tviklet en effektiv prosess, charretten. 
Det er en workshop på 5 dager 
eller mer der alle akøtrer som bør 
ha et ord med i laget setter seg 
sammen med fagfolk og utvikler 
en byplan som kan få tlslutning 
fra alle. Man går fra en konven-
sjonell modell der eiendomsutvi-
klere lager planer utfra egne øko-
nomiske interesser, og alle andre 
er henvist til å protestere mot en 
ferdig  pakke, til en deltakende 
prosess der det gradvis utvikles 
konsensus om både hovedprinsip-
per og konkrete designløsninger. 
I Norge har vi valgt betegnelsen 
plansmie, for å undestreke at det 
ikke bare er en idedugnad, men 
en  forpliktende  proses der man 
sammen lager konkrete løsninger.

 Gjennom et titall plansmier arrangert i norske kom-
muner de siste fem årene ar vi sett at metoden funge-
rer. Lokale velforeninger og aktiviser som tidligere har 
vært henvist til protester og negative  ”NIMBY”-hold-
ninger (”not in my back yard”), opplever at de får 
gehør for sine prioriteringer  og forslag fra starten av. 
De kan aktivt bidra til å styre planleggingen i en for-
nuftig retning. De mange som er opptatt av å redusere 
støyforurensningen vil ha nytte av at slike deltakende 
proseser tas i bruk, og blir en betingelse for å lansere 
store byutviklingsprosjekter. Ufordringen for antistøy-
folket blir den samme  for andre forvaltere av gode ver-
dier: Hvordan bidra til å finne den optimale balansen 
mellom en rekke  gode intensjoner for et  menneske-
vennlig samfunn når vi utvikler våre yer og tettsteder. 
Hva er unødvendig støy, og hva er de naturlige og nød-
vendige lydene av et velfungerende bysamfunn? 
 
Audun Engh
Styremedlem i INTBAU Skandinavia. 
www.intbau.org, www.intbauscandinavia.no

Foto: Audun Engh

Foto: Audun Engh

Plansmie

Boligkvartal i New York
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«sTille mobiliTeT»

Ved Rune Haaland, President i Electric Vehicle Union  
(Den Europeiske Elbilunionen)

I Norge har vi nå ca 17000 private elbiler og mindre 
enn 150 elektriske nyttekjøretøy. Norske rammevilkår 
har stimulert overgang fra forurensende privatbiler 
til elbiler, men vi har knapt begynt å ta i bruk elbi-
ler til offentlige tjenester, vare-distribusjon m.m. Med 
et hederlig unntak – Oslo Kommune som i løpet av 
de neste årene skal ha 1000 elbiler til hjemmehjelp og 
andre kommunale tjenester. Elbilforliket som ble inn-
gått i 2012 sikrer de unike norske elbilinsitamentene 
ut 2017.

Den italienske modellen
Italia har i underkant av 10 000 elbiler i daglig bruk og 
omtrent samtlige brukes til ulike former for offentlig 
nyttekjøring. I september 2010 dro en delegasjon fra 
Oslo Kommune, Transnova, Zero og Elbilforeningen 
til flere italienske byer, blant annet Vicenza i Nord-Ita-
lia, for å studere hvordan italienerne har tatt i bruk 
elektriske kjøretøy til ulike former for nyttekjøring. 
 Vicenza er en by med røtter tilbake til romerti-
den, her er det eldgammel bebyggelse i sentrum med 
brosteinsbelagte, trange gater og små smug. Byen var 
sterkt preget av luftforurensing og støy. Dette plaget 

ikke bare innbyggerne, men førte også til et akselere-
rende forfall av den historiske bygningsmassen. 
 Mellom 250 og 300 dieselvarebiler var daglig 
innom gamlebyen i sentrum for å levere varer til butik-
ker, hoteller og restauranter, en utfordring i seg selv 
med begrensede muligheter for å plassere kjøretøyene 
under inn- og utlastning i de smale gatene. 
 - Vi var nødt til å gjøre noe, fortalte borgermeste-
ren til den norske delegasjonen. - Vi vedtok å etablere 
en mottakssentral for varer utenfor sentrum, og stilte 
krav om at alle varer skulle leveres der. Vi kjøpte inn 7 
elektriske varebiler som fikk i oppgave å kjøre varene 
videre til gamlebyen. Ikke alle ville være med på dette, 
blant annet hadde vi problemer med noen budbilsel-
skaper som ville levere direkte til kunden. Disse måtte 
ta i bruk håndkjerrer for å tilfredsstille det kommunale 
regelverket!
 ”Silent delivery” som prosjektet heter på folke-
munne, viste seg å være god økonomi for transportø-
rene, som sparte tid og brennstoff ved å slippe å kjøre 
inn i de trange sentrumsgatene. 
 I tillegg ble de kommunale søppelbilene bygget 
om til elektrisk drift, og kommunen tok i bruk elbiler 
til en lang rekke andre offentlige formål, blant annet 

President i den Europeisk Elbilunionen, Rune Haaland, fotografert foran 
skolebusser i Reggio Emilia i nord-Italia. Bussene kjører på elektrisitet i 
by og boligstrøk, og på diesel på landsbygda.

Eksempel på miljøvennlig nyttekjøretøy: Ca 
50 000 elektriske melkebiler har i over 60 år 
levert melkeflasker på døra til folk i England. 
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som politibiler for det lokale politiet. Gamlebyen ble 
umiddelbart mer trivelig for innbyggerne. Forfallet på 
bygningsmassen ble stanset, og innbyggernes helse og 
trivsel forbedret. 
 Forklaringen på den italienske elbilsuksessen, er 
først og fremst etableringen av et statlig støtteprogram 
der det gis betydelige tilskudd til innkjøp av elbiler i 
offentlig sektor. Uten dette programmet ville det ikke 
vært mulig for italienske byer å introdusere elkjøretøy, 
fordi de koster mer enn konkurrerende bensin- og die-
selbiler, og det hører selvsagt også med til historien at 
de gunstige ordningene har forsvunnet som et resultat 
av skiftende regjeringer – godt hjulpet av finanskrisen. 
 Elektrisk varetransport i kommunal regi er innført i 
flere italienske byer og kommuner. De fleste kjøretøy-
ene er ombygde bensin eller dieselbiler fra Micro-Vetts 
fabrikk i Imola, som ligger noen få mils kjøring fra 
Vicenza. Fabrikken feiret i 2011 25-års jubileum, og 
leverte elbiler til flere europeiske land, inklusiv Norge. 
Året etter gikk selskapet konkurs, både som følge av 
endrede rammevilkår/støtteordninger i Italia, men 
først og fremst fordi de ble utkonkurrert av de store 
bilprodusentene med elbiler som kostet under halv-
parten av de ombygde bilene. 

Statlig politikk for miljøvennlig 
transport
For fem år siden ble det etablert et statlig prosjekt 
under Vegdirektoratet som skal arbeide for å fremme 
miljøvennlig transport.  Tiltaket kom som et resultat av 
klimaforliket, og fikk navnet ”Transnova”. Transnova 
er mest kjent for å ha etablert over 2500 ladepunkter 
for elbiler i Norge, og har finansiert en rekke prosjek-
ter innenfor elektrisitet-, hydrogen- og bioenergi til 
transportformål. Transnova er teknologinøytrale, og 
skal fremme klimavennlige tiltak på bred basis innen-
for transport (ikke bare bil). Til tross for politiske løf-
ter om det motsatte har både den rød-grønne regje-
ringen og den blå-blå i sin tilleggsproposisjon kuttet 
43% i budsjettet til Transnova. Idet denne artikkelen 
skrives vet vi ikke resultatet av forhandlingene mel-
lom Frp-Høyre regjeringen og støtttepartiene Venstre 
og Kristelig Folkepartiet. Statsbudsjettet for 2014 vil 
derfor avgjøre om den positive utvikling skal fortsette, 
eller om vi kan forvente en kollaps i markedet. Det blir 
ikke lett å selge elbiler i Norge hvis vi ikke samtidig 
bygger infrastruktur. Høsten 2013 har elbil vært mest 
solgte bil to måneder på rad i Norge - i september var 
det den store familiebilen Tesla S - i oktober ble det 
Nissan Leaf. Leaf koster halvparten, men er en utpre-
get familiebil i det man kaller Golf-klassen. Golf er 
Norges mest solgte bil, og til neste år kommer det en 
elektrisk versjon. I 2014 vil det være tre elektriske vare-
biler tilgjengelig på det norske markedet i tillegg til alle 
nykommerne i kompaktbilklassen fra BMW, Volkswa-

gen og Renault. Det ligger derfor an til økt elbilsalg, 
men tross positiv utvikling er det mørke skyer i hori-
sonten fordi bilene kommer til å mangle infrastruktur. 
I varebilklassen vil Renault Kangoo, Peugeot Partner 
og Nissan eNV 200 konkurrere om å ta markedsande-
ler, men de er enda mer avhengig av infrastruktur enn 
privat-elbilene så det er neppe noen grunn til å glede 
seg for tidlig – rammevilkårene er ikke på plass. Årlig 
selges nærmere 40 000 varebiler i Norgei bråkebilklas-
sen, og muligheten til å gjøre byer og tettsteder fri for 
eksos og støy vil måtte kreve nye kreative virkemidler 
og politikk for å kunne lykkes.
 Konkurranseforholdet mellom forurensende og 
elektriske varebiler er dessverre i elbilens disfavør på 
grunn av betydelige avgiftslettelser på forurensende 
varebiler (grønt skilt).  Det fins imidlertid andre bruks-
messige fordeler som gratis bompassering, tilgang på 
kollektivfelt osv .”Rådet for elektrifisering av vegtrans-
porten” anbefalte enstemmig i 2010 at det ble gitt 
tilskudd til innkjøp av elbiler i offentlig sektor, men 
denne anbefalingen kolliderer med måten Transnova 
er innrettet på. De har ikke mandat og de har heller 
ikke penger. Med nærmere halvert budsjett for 2014 
(forslag fra den nye regjeringen) er det kanskje like 
greit å finne fram andre virkemidler enn penger for å 
oppnå det samme. På den positive siden kan vi kon-
statere at elektriske varebiler er bortimot halvert i pris 
i forhold til situasjonen i 2010 og de er forberedt for 
hurtiglading, hvilket gjør at de kan gjøre en større og 
mer krevende jobb enn første generasjons elbiler. Uten 
støttepenger til etablering av infrastruktur vil den nye 
generasjon el-varebiler ikke kunne nyttiggjøre seg for-
delen med å kunne lades på under halvtimen.
 Inntil videre vil privatbilistene bli de eneste som 
kan glede seg over verdens beste rammevilkår, der 
alle avgifter er fjernet og en hel serie bruksfordeler 
er innført, men heller ikke disse vil kunne glede seg 
over nyutviklet teknologi for hurtiglading med mindre 
resultatet av budsjettforhandlingene skulle gi et bedre 
resultat enn det som ligger i kortene idet denne artik-
kelen skrives. Forholdet mellom tilgjengelige lade-
punkt i det offentlige rom og elbiler blir stadig mer 
ugunstig. Man kan ikke lenger kjøre inn i Oslo, eller 
kjøpe seg en elbil hvis man ikke har egen parkerings-
plass og strømkontakt. Det bygges ikke nok til å holde 
følge med utviklingen og det er kø ved samtlige hur-
tigladere. Det hjelper ikke at det tar under 30 minut-
ter å lade batteriet hvis det er en eller to biler foran 
i køen. Samtlige operatører av hurtigladere i Norge 
melder at de har satt investeringer på vent i påvente av 
bedre rammevilkår. Å bygge en lønnsom verdikjede for 
distribusjon av fornybar kraft til elbiler er krevende. 
Hvis de tre første passasjerene som gikk inn i en buss 
måtte dekke både finanskostnader, lønn til bussjåfø-
ren, drivstoff og vedlikehold – da ville det ikke blitt 
mange busspassasjerer. Markedet vil ikke kunne løse 
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Vicenza. Ikke alle bymiljøer er like godt egnet for biler. His-
toriske bysentra med trange gater passer dårlig for store, 
støyende og forurensende nyttekjøretøy.

Den eldgamle italienske byen Vicenza druknet i luftforurens-
ning og støy.

dette dillemmaet – det er det bare politikerne som kan 
gjøre ved å bruke det instrumentet vi alltid har brukt 
for å etablere infrastruktur – Statsmakten. Vi legger til 
grunn at det fins en grunnleggende tverrpolitisk for-
nuft blant norske politikere, og at de er villige til å 
bevilge det som er nødvendig. Det er ingen grunn til å 
vente med å gjøre andre politiske grep, og tiden er inne 
til å tenke stille distribusjon av varer.
 Oslos byrådsleder, Stian Berger Røsland, foreslo 
for tre år siden (valgkamputspill) å gi elektriske biler 
lov til å distribuere varer utenfor tidsbestemmelsene, 
dvs at de kan distribuerer varer hele døgnet. Et slikt 
virkemiddel vil endre konkurranseforholdet mellom 
forbrenningsmotorbiler og elbilene. Byene kan vedta 
null-utslippssoner og ta i bruk vegprising (Q-fri brik-
ker) slik at de bilene som forurenser må betale, mens 
de stille nulll-utslippsbilene passerer gratis. ”Foruren-
ser betaler” prinsippet griper rett inn i regnearkene til 
alle som distribuerer varer og det vil gjelde alle trans-
port. Det vil bli færre privatbiler som kjører inn i 
sonen, og de som gjør det vil bidra med penger til å for 
eksempel sponse kollektivtransport og infrastrukturin-
vesteringer. Siden det åpenbart er vanskelig å gjøre noe 
med subsidiene knyttet til varebiler på grønn skilt kan 
man bruke andre virkemidler på å oppnå det samme 
og det kan gjøres gjennom lokale vedtak. En ny bom-
ring innenfor ring 2 i Oslo ville vært spennende å fått 
på plass. 

Norges Vicenza
Ingen storbyer i Norge har flottere historisk arkitektur 
enn Bergen, og ingen andre byer har større problemer 
med lokal luftforurensning. (foto Bryggen i Bergen). 
Samfunnsnytten ved å introdusere elektriske varebiler 

og redusere trafikkbelastningen i Bergen vil være bety-
delig
 Den italienske modellen kan videreutvikles og 
gjennomføres som frivillige ordninger i regi av private 
transportbedrifter. Vicenza-modellen viser at det kan 
spares tid, energi og mye penger ved at næringslivet 
tenker nytt når det gjelder varelevering. Hvis flere 
transportører samarbeider og etablerer en varesen-
tral utenfor de sårbare områdene, vil risikoen for den 
enkelte bedrift reduseres til et minimum. Hvis for 
eksempel 10 bedrifter samarbeider, og man bytter på å 
kjøre den elektriske varebilen inn til sentrum, vil de 9 
andre spare i snitt 2 timer hver og kanskje så mye som 
fire liter diesel hver, og også øke trivsel og helse for 
menneskene i byen. 
 Ved at utslippskuttene skjer i de mest forurensede 
deler av byene våre, vil man kunne oppnå betydelige 
helsemessige gevinster i form av renere luft og redu-
sert støy. Det innbyrdes forholdet mellom eksos og 
støy i forhold til helse er diskutert, men i prinsippet 
uinteressant siden de er 100% knyttet til bruk av for-
brenningsmotoren. Elmotoren slipper ikke ut avgas-
ser og oppfattes som støyfri selv om den lager lyd. 
Helse og livskvalitet er det sterkeste argumentet vi har 
for å ta i bruk elektromotorer. Klimaeffekten er disku-
tabel siden de fleste batterier som brukes er produsert 
med betydelig bruk av fossil energi. Bildet er imidler-
tid mer komplisert enn dette siden fornybarandelen 
i kraftnettet de siste årene blir gradvis grønnere, og 
enkelte produsenter i stadig større grad sørger for at 
de produserer gjøres med fornybar kraft. Volkswagen 
og BMW kjører nå stadig flere fabrikker på egenpro-
dusert fornybar kraft. Elbilen har derfor et potensiale 
til å bli klimavinner – det vil aldri forbrenningsmotor-
biler kunne bli.
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Støyfrie drosjebiler
Privatbiler kjører vesentlig mindre enn nyttekjøretøy. 
Drosjebiler kjører 10-15 ganger så langt daglig som en 
gjennomsnittlig privatbil. De første elektriske drosje-
bilene har vært i drift i flere år og har allerede blitt 
populære i befolkningen. Tesla S vil under normale 
forhold kunne kjøre mellom 45 og 50 mil i sommer-
halvåret før den må settes på lading, og drosjeeiere 
over hele landet vurderer å erstatte sine fossil-biler 
med elektrisk. Det fins også noen som prøver seg med 
Nissan Leaf (10-12 mils rekkevidde), men manglende 
tilgang på hurtiglading gjør at det blir med enkeltpro-
sjekter. Her ligger det imidlertid et betydelig poten-
siale. Hvis 1500 Oslodrosjer hadde hatt en relevant 
ladeinfrastruktur ville man spart betydelige mengder 
eksos og støy og i sum vært like effektivt som 20-30 
000 private elbiler. 

Framtid uten trafikkstøy
Den eksplosive veksten i antall elektriske kjøretøy i 
Norge viser at det er mulig å skifte teknologi like raskt 
innenfor transport som det har vært mht flatskjermer, 
mobiltelefoner og datateknologi. Masseproduksjon 
vil drive prisene ytterligere ned, og den teknologiske 
utvikling vil gi oss enda mer effektive batterier til 

Borgermesteren i Vicenza forteller den norske delegasjonen at noe måtte gjøres med luftforurensing og støy i gamlebyen.

lavere priser. Det er derfor all mulig grunn til forsik-
tig optimisme, dvs at vi kan bli kvitt eksos og støy fra 
vegtrafikken i løpet av de neste 15-20 årene. 
 Hvis busser, varebiler, søppelbiler og nyttetrafikken 
hadde vært elektrifisert og trafikken av privatbiler ble 
redusert gjennom bildelingsordninger, bedre tilrette-
legging for sykkel osv vil vi kunne spare milliarder av 
kroner på helsebudsjettet hvert eneste år. EU har kal-
kulert helsekostnaden av eksos (og støy) til 100 mil-
larder Euro årlig. Vår andel av dette er mer enn nok 
til å kunne finansiere både infrastruktur og virkemid-
ler. Hvis det er dette vi vil er det bare å gå i gang. 
Electric Vehicle Union har beregnet et investeringsbe-
hov på 2,8 milliarder kroner de neste fire årene for å 
gjøre overgang til elektriske biler mulig – dvs at de får 
mulighet for å lade. De fleste av oss kjører så lite at vi 
kan lade bilene våre hjemme eller på arbeidsplassen. 
Hvis kollektivtrafikk og nyttetrafikk skal kunne erstat-
tes med elbil og man i tillegg ønsker å kvitte seg helt 
med bensin og dieselbilene, må alle byer, tettsteder og 
transportårer tilrettelegges med både raskere basisla-
ding og hurtiglading. I et offentlig-privat samarbeid 
hvor industri og stat deler regningen vil den årlige 
kostnaden med å elektrifisere transport i Norge beløpe 
seg til 350 millioner kroner på Statsbudsjettet, dvs en 
bagatell…….. 
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Ta Vare på hørselen din. 
ørene skal gi deg 
musikkglede hele liVeT
Ved Line Endresen, Norsk Rockforbund

Jeg er en av dem som elsker musikk og ikke minst gå 
på konserter og festivaler. Som ansatt i konsertarran-
gørenes interesseorganisasjon, Norsk Rockforbund, 
jobber jeg hver dag for at nordmenn skal få oppleve 
gode konsertopplevelser i hele landet - hele året. Vi i 
Norsk Rockforbund er nemlig helt overbevist om at 
konserter, uansett sjanger, først og fremst er en kilde til 
økt livskvalitet og musikkglede i hverdagen. Samtidig 
er det en del av kulturen at konserter skal spilles høyt. 
Til tider kanskje uforsvarlig høyt.

 Ingen kjærlighet er uten risiko. Heller ikke kjærlig-
heten til musikk. Står du for nær eller spiller for høyt 
kan du skade hørselen og ødelegge musikkopplevelsen 
for alltid. 
 Norsk Rockforbund har derfor i mange år jobbet 
for å informere publikum og konsertarrangører om 
å ta ansvar for hørselen sin ved bruk av ørepropper 
eller ved å ta pauser fra musikken. Vi har i 2012 alene 
distribuert over 93.000 ørepropper til norske kon-
sertgjengere. Vi er ikke mot musikkopplevelser man 

Line Endresen mottok på vegne av Norsk Rockforbund støydemperprisen 2013 for sitt arbeid med å utvikle musikkarrange-
menter som både gir gode musikkopplevelser og hjelper publikum til å ta vare på hørselen.  Foto: Ulf Winther
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får bakoversveis fra, nei langt i fra. Samtidig mener vi 
at riktig hørselsvern på konserter og øvinger er nød-
vendig og livsviktig. Det ble i mange år arbeidet for 
støttemidler til dette arbeidet, men i denne saken har 
myndighetene dessverre ikke vært særlig lydhøre. Det 
var derfor med stor glede og en svært positiv overras-
kelse at Norsk Rockforbund i 2013 ble kåret til «årets 
støydemper» av Støyforeningen. Vi er svært takknem-
lige for at vårt arbeid har blitt sett. 

Norsk Rockforbund har i tillegg, sammen med en 
rekke musikkorganisasjoner og enkeltpersoner, enga-
sjert seg ytterligere i det viktige arbeidet med å fore-
bygge hørselsskader i musikkbransjen gjennom pro-
sjektet Grenser for lyd. Målsetningen med prosjektet 
er å få oppmerkosmhet rundt hørsel og forebygging 
av hørselsskader i forbindelse med øving og konser-
ter. Gjennom hørselskampanjen «Plug In - Turn On» 
ønsker vi å informere artister, arrangører, publikum og 
bransje i større grad om hvilke farer som oppstår ved 
høy lyd, og hvordan man på best mulig måte kan ta 
vare på hørselen slik at ørene kan fortsette å gi deg 
gode konsertopplevelser resten av livet. 
 I dagens samfunn synes vi det dessverre er mye 
skremselspropaganda der budskapet er at konserter og 
det å spille i band lett kan føre til hørselsskader. Vi 
ønsker gjennom Grenser for Lyd å holde et positivt 
fokus der man skal dyrke kjærligheten til musikken og 
musikkopplevelser og skal bidra til en bevisstgjøring 

blant musikere, bransje og publikum om hørselsska-
der, hvordan man kan ta vare på egen hørsel. Dette 
er altså ingen ørepropp-kampanje eller noen form for 
skremselspropaganda, men et prosjekt der musikkel-
skere informerer andre musikkelskere! 
 Gjennom denne kampanjen ønsker vi å informere 
artister, arrangører, publikum og musikkbransje i større 
grad om hvilke farer som oppstår ved høy lyd, og hvor-
dan man på best mulig måte kan ta vare på  hørselen 
slik at ørene kan fortsette å gi gode konsertopplevel-
ser resten av livet. Vi mener at holdningsskapende 
arbeid er avgjørende og arbeider for at musikkbransjen 
i  fellesskap tar ansvar for egen og andres hørsel ved 
hjelp av akustiske tilrettelegginger, bruk av ørepropper, 
informasjon og annet vern. 
 Budskapet er enkelt: Ørene dine skal gi deg gode 
musikkopplevelser resten av livet! Selvfølgelig kan man 
være musikkelsker og samtidig hørselen. Ingen kjærlig-
het er uten risiko, heller ikke kjærligheten til musikk. 
Så, ta vare på hørselen din- den skal gi deg musikk-
glede resten av livet!
 
Med vennlig hilsen
Line Endresen
Daglig leder
Norsk Rockforbund

www.norskrockforbund.no
www.plugin-turnon.com 

Foto: wikimedia commonsTungrockkonsert i England
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om kunsT med lyd 
Ved Jøran Rudi, NOTAM

Hørselen er kanskje den siste av sansene som krever sin 
plass på kunstscenen, dersom man ser bort fra musik-
ken. Lydkunsten bruker lyd til å fortelle historier på 
vanlig narrativ måte, til å skape assosiasjoner og reflek-
sjoner, og til å ta frem lyder og lydmiljøer som er lite 
kjent og derfor eksotiske på godt og vondt. På grunn 
av denne mangfoldigheten befinner lydkunsten seg 
også i grenselandet mellom den modernistiske fore-
stillingen om kunsten som skaper sin egen verden, og 
den mer sosialt orienterte ideen om at kunsten griper 
inn i og gjør oss oppmerksom på verden. Vi skal se litt 
på blant annet dette i artikkelen, men hovedhensikten 
her er å tenke litt rundt hvordan Norsk forening mot 
støy kan ha glede av lydkunsten i sitt arbeid – og se, 
allerede her er dette en politisk artikkel.

Noen vittige hoder laget i sin tid organisasjonen Norsk 
forening mot norsk forening mot støy. Nå var nok dette 
noe humoristisk ment, og hang vel mer sammen med 
den nye genren støymusikk og dens krav på respekt 
og en egen plass i bevisstheten, enn en egentlig kritikk 
av Norsk forening mot støy. Det er selvfølgelig ingen 
som mener at støy er et gode, dersom man holder seg 
til den vanlige definisjonen om støy som uønsket eller 
sterk lyd. Helse- og miljømessige konsekvenser er godt 
forstått, det er vel handling for å redusere støyen det 
oftere står på enn forståelse av problemet.

Hermeneutikken legger vekt på erfaring; man må skaf-
fes seg erfaring og begripe noe før man kan ha begreper 
om det – den ordløse erfaringen kommer altså først, og 
erfaring skaffer vi oss gjennom sansene. Sansene virker 
sammen, og nær sagt enhver erfaring er flersensorisk 
– vi hører og ser samtidig som lukt, smak og følelse 
hjelper oss å plassere erfaringen i en sammenheng. Det 
generelle erfaringsrommet blir til et mer spesifikt sted, 
erfaringene knyttes til noe konkret som litt ullent kan 
sammenfattes til atmosfære.1 Vi husker slik ikke bare 
med hjernen, men med hele kroppen, eller i alle fall 
deler av den, og vi sier at erfaringen er embedded, eller 
innbakt på norsk. Dette gjeler selvfølgelig ikke bare 
kunsterfaringer, men alle typer erfaring – kroppen og 

1 For en utdyping, se Böhme, G. (2000). Acoustic Atmosphe-
res. I Soundscape – The Journal of Acoustic Ecology, Vol. 1, no. 
1. s. 14 – 18. Vancouver, World Forum for Acoustic Ecology.

sanseapparatet er med. Og litt pragmatisk sett, så er 
dette helt nødvendig for vår overlevelse – hadde vi 
for eksempel ikke merket at vi ble kalde eller våte, så 
ville vår dyreart raskt dødd ut. De fleste kjenner også 
impulsen med å holde for ørene når noe blir for høyt 
– enten det er musikk eller lyden av flyavganger ved 
enden av rullebanen. Sansene forteller oss når vi må 
passe på, og sansene forteller oss også når det er noe 
vi burde interessere oss for. En lydkunstner som tar 
tak i nettopp dette er Felix Hess.2 Han fokuserer for 
eksempel i verket Vaantjen på publikums oppmerk-
somhet på egen tilstedeværelse. Verket er enkelt i kon-
struksjonen: ca. 200 små flagg (10*10 cm), er montert 
slik at de balanserer på en nålespiss med liten friksjon. 
Ved den minste bevegelse i luften beveger flaggene seg 
– det er for eksempel nok at sollyset varmer luften i 
deler av utstillingsrommet, eller at kroppsvarmen fra 

2 Schulz, B. (2001) Felix Hess, LIght as Air. Heidelberg: Kehrer 
Verlag

Bruk lydkunst til å gjøre en innsats for å 
øke antallet positive opplevelser med lyd.  
Opplevelsene vil bringe engasjement 
i lydmiljøene som rommer hverdagen, 
og slik skapes vilje til forandring, skriver 
Jøran Rudi, NOTAM.  Foto: Guri Dahl
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en besøkende skaper en oppadgående luftstrøm. For 
å aktivere verket er det altså tilstrekkelig å kun være 
tilstede, konsekvensen er tydelig. Og er det lydkunst? 
– ja, hva annet er lyd fysisk sett enn endringer i luft-
trykk? Lufttrykkene Hess arbeider med her beveger seg 
langsommere enn det vi hører, men sett i sammenheng 
med andre verk han har laget, er lydkunst utvilsomt en 
riktig kategori.

Mye av hørsel og lytting skjer automatisk - sterke lyder 
oppfattes raskere enn svake; overraskende lyder om 
natten gjør at vi våkner, fremmede lyder får oss til å 
spisse ørene. Hørselen er alltid på, og vi hører bestan-
dig, men lytter sjeldnere. Vi kan si med den franske 
teoretikeren Roland Barthes at hørselen er en tilstand, 
men lytting er en (psykologisk) handling.3

Det er også slik at sansene sosialiseres; at det vi opp-
lever dels er naturgitt, dels et produkt av vårt miljø 
og våre omgivelser. Sosialisering er en sammensatt 
prosess, men har å gjøre med at vi knytter mening til 
det vi lever i, og utvikler identitet og tilknytting over 
tid. Begrepet piggtrådmusikk ble brukt på 60-tallet 
for å viser avstand til den nye popmusikken, og det 
(selv)ironiske pling-plongmusikk er en litt offensiv 
kommentar til det generelle publikums oppfatning av 
moderne samtidsmusikk slik den var på 90-tallet. Å 
spise ost som lukter vondt er innlært, på samme måte 
som aversjon mot svine- og hvalkjøtt.

Vi nærmer oss nå lydkunsten, for den er ingen natur-
gitt størrelse. Lytting er en underkjent sport, men 
lydkunsten gir mye materiale å holde fast ved – lyder 
kommer fra noe, vi kjenner dem igjen, vi husker sam-
menhenger og har oppfatninger og velger hva vi synes 
det er bryet verdt å konsentrere oss om. Futuristene på 
1910- og 1920-tallet mente at støy var den nye musik-
ken4, og støymusikken tok opp igjen tråden i moderne 
sammenheng. Slik sett er den en videreutvikling av 
den elektroakustiske musikken, som har inneholdt 
støylyder siden den oppsto på midten av 40-tallet. 
Man har valgt å lytte til det som for andre har vært 
bråk og ulyd. Til og med lytting i naturen, til lyder 
fra fugl og fisk innebærer et utvalg, et perspektiv, en 
intensjon. Intensjonen finnes hos kunstnere, gallerister 
og publikum, og alle er slik sett medskapere; vi skaper 
alle mening etter våre forutsetninger. Og dette skjer i 
et sosialt rom, der vi også skaper oss selv gjennom vår 
meningsdanning. Og lydkunsten er god til dette, kan-
skje bedre enn musikken. Lydkunsten vises oftest på 
en måte der publikum kan gå frem og tilbake i lyden, 

3 Se Barthes, R. (1991). Responsibility of Forms. Berkeley: Uni-
versity of California Press.

4 Russolo, L. (1913) The Art of Noise. Great Bear Pamphlet by 
Something Else Press 1967.

bruke tid der det passer best – og dette er forskjellig fra 
musikken, hvor man setter seg til rette eller stiller seg 
på plass før det braker løs. Fordelen med lydkunsten er 
at den gir publikum tid, mens musikken ikke gjør det 
på samme måte. Nå er kanskje ikke det så nødvendig 
heller, siden musikk er slikt er robust signal – det er 
ikke mye vi skal høre av musikk før vi kjenner den 
igjen og med letthet kan si hvilket stykke eller hvilken 
låt det er. Ofte er det nok bare med et sekund eller til 
og med mindre. Musikken overlever også dårlig kva-
litet temmelig godt. Støyete opptak, hard komprime-
ring, vanskelige lytteforhold – vi hører allikevel musik-
ken, og opplevelsen kommer.5

Lydkunsten er langt mindre robust, der stilles lyden 
frem for oss, og det tar oftest noe tid å ”få tak i ver-
ket” – det er sjelden blott og bar abstrakt form glir 
inn på samme måte som musikken. Men nå skal det 
straks sies at opplevelsen av musikk heller ikke kun 
bestemmes av lyden, og at musikken også faktisk gjør 
krav på lydkunsten. Spesielt i den mer eksperimentelle 
musikken er det mye av den samme fortolkningen og 
meningsskapingen som gjelder. Tenk for eksempel på 
John Cages herostratisk berømte verk 4’33”, som ute-
lukkende består av stillhet med en musiker som kun 
markerer begynnelse og slutt på stykkets tre deler. Er 
dette musikk? Javisst, det foregår i en konsertsal, og 
publikum lytter. Men det de lytter til er kanskje still-
heten, eller heller ikke egentlig det. De hører sine egne 
føtter skrape mot gulvet, de hører publikum i kon-
sertsalen – og det hører med til historien at stykket 
først ble fremført i et forsamlingshus i el liten filleby 
(Woodstock) i staten New York, med åpne vinduer 
mot naturen - og det regnet. Så på sett og vis var det 
selve lyttingen som ble satt i fokus. Slik kan man holde 
på om dette stykket, og det har blitt skrevet hyllemeter 
om det. Senest i 2002 ble det bare i Norge levert to 
doktorgradsavhandlinger om John Cage.

Eksemplene så langt viser at lydkunsten skaper reflek-
sjoner og nye måter å tenke på. Det dreier seg ikke nød-
vendigvis om et bestemt budskap, men om oppmerk-
somhet. En måte å forklare lydkunsten på kan være å 
si at den er en sonifisering (lydlegging) av en kunst-
nerisk ide – den kunstneriske ideen representeres med 
lyd i stedet for pigmenter eller andre materialer. Men 
straks det er sagt, så er det viktig å huske at hørselen 
forteller ting som ikke kan oppleves med andre san-
ser – et eksempel er lyden av skriving. Når man hører 
noen skriver, så hører man for eksempel tempo og tem-
perament, og det gir en undertekst til det som faktisk 
tegnes ned på papiret. Man kan høre ting som ikke 

5 For en morsom og popularisert innføring i psykoakustikk, 
se for eksempel denne populære boka: Levitihin, D. (2007) 
This is your brain on music. New York: Plume
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umiddelbart kan sees. Et annet eksempel på det er Arne 
Nordheims Dråpen, som står i Bekkelaget renseanlegg 
og der lyden forteller noe om gjennomstrømmingen i 
hovedstadens kloakkanlegg.  Og fra hverdagen vet vi at 
blinde hører romakustikk på et så høyt detaljnivå  at 
de kan styre unna innendørs hindringer fordi de legger 
merke til refleksjonene av lyd som rommet gir. 

Det er i opplevelsen, i lyttingen og det den skaper, at 
lydkunstens verdi ligger. Opplevelsen av at lyd faktisk 
gir noe positivt, noe interessant, og tanker som det er 
morsomt å komme på, er grunnen til at vi må ha lyd-
kunst. Og da må man, som overalt ellers i kunsten, 
være varsom med å gjøre verkene éndimensjonale – at 
de skal uttrykke en forutbestemt mening som det er 
viktig at publikum tilegner seg. (Det blir som grunn-
skolens klønete håndtering av mobbing - hvor læreren 
først sier at mobbing er dumt og så spør elevene hva 
de synes om mobbing.) Slike verk har det vært mange 
av, spesielt i genren soundscape, lydlandskap.6 Til tross 
for gode intensjoner blir verk med eksplisitt miljøvern-
budskap raskt temmelig kjedelige, og dermed forsvin-
ner både interesse og troverdighet. Og det var nok noe 
av dette som var undertekst i opprettelsen av forenin-
gen Norsk forening mot norsk forening mot støy, for å 
ta opp igjen den tråden.

På sett og vis er det et paradoks at når kunsten skal 
tjene et formål, så man holde formålet på avstand. 
Lydkunsten trenger å gi rom for alle slags refleksjoner, 
og det er gjennom å rette oppmerksomheten mot lyt-
tingen, mot selve handlingen å lytte, at vi kan håpe at 
den kan virke for hver enkelt og i samfunnet.

Jeg sitter her og lytter. Lytter til vinden som suser i 
trærne. Den kommer i hovedsak fra øst, men skifter 
retning og intensitet slik at det hele tiden er bevegelse 
og forandring. Lyder fra sauebjeller ringler fra et par 
steder innenfor min akustiske horisont, og dette fortel-
ler meg at jeg er i et kulturlandskap der dyrene beiter, 
og det gir ro å vite at det produseres mat. Av og til 
hører jeg lyden av en barnål som vinden flytter på i 

6 For en innføring se Rudi, J. (2001) Soundscape i kunsten. 
Oslo: NOTAM.

takrennen over meg; det har tørket opp etter regnværet 
sist natt. Hunden småbrummer og vil at jeg skal høre 
at det står bra til. Fraværet av intensitet er det sterkeste 
inntrykket, og når jeg av og til hører en bil som kom-
mer forbi, så vet jeg at jeg ikke er helt alene her, hel-
ler. Hyttenaboene, som jeg så vidt ser en og annen av,  
holder på med arbeid som jeg ikke hører, så miljøet er 
etablert – det er ingen nye bygg under oppføring eller 
utbygging underveis.

Hjemme i byen bor jeg rett under en innflyvnings-
rute til Rikshospitalet, og jeg kan høre på helikopter-
trafikken når ferietrafikken skaper problemer, påske og 
sommer. Lyden fra helikoptrene overdøver nær sagt alt 
annet når de flyr over, og forteller noe om energien 
som legges i helsevesenet. Lyden er ikke bare støy, den 
signaliserer dermed også noe annet, så helikopterlyden 
plager ikke. Heller ikke plager lyden av T-banen; jeg 
hører at jeg bor i en by der det er behov for mye trans-
port. Og det er bedre enn at det er skjer lite. Aktivitet 
gir dynamikk og utvikling, og jeg liker lyden av det – 
jeg har til og med begynt å venne meg til lyden fra fot-
ballkamper som kommer drivende med vinden, selv 
om jeg ikke er begeistret for massepsykologien som 
spiller seg ut ved slike begivenheter.

Dersom jeg senere skulle komme til å høre noe av dette 
innendørs i et galleri, så ville jeg kjent meg igjen, og jeg 
ville blandet verket sammen med den verdien jeg opp-
lever ved å være i en kultur som denne, i et landskap 
befolket av mennesker og dyrene deres.

Så om jeg skal slutte denne korte teksten med en hilsen 
til Norsk forening mot støy, så blir det i form av en 
oppfordring:  Bruk lydkunst til å gjøre en innsats for 
å øke antallet positive opplevelser med lyd.  Opplevel-
sene vil bringe engasjement i lydmiljøene som rommer 
hverdagen, og slik skapes vilje til forandring. Og da er 
vi langt på vei mot en rikere akustisk hverdag enn vi 
har i dag.

Jøran Rudi, Høvringen juli 2013
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sTøyTanker
Ved Lasse Marhaug, støymusiker

Jeg lager støymusikk. Det har jeg gjort i over 20 år, og 
har spilt konserter i over 40 land og gitt ut mer plater 
enn de fleste andre artister gjør på dobbelt så mange 
år. Jeg er selvlært – denne musikken lærer man ikke 
(enda) på musikkhøyskolen.  

De som ikke har hørt musikken spør ofte hva er støy-
musikk? Er det musikk som vil lytteren vondt? Er det 
bare tilfeldige ulyder slengt sammen for å skape ube-
hag? Selvfølgelig ikke. Støy er kort sagt musikk ikke 
sentrert rundt rymte og melodi. Støymusikk er lydens 
musikk. Når de som spør får høre musikken så forstår 
de raskt. Det er lettere å lytte enn å artikulere. Støy-
musikken setter i gang assosiasjoner til lyder som vi 
kjenner igjen fra naturen. Min jobb som støymusiker 
er å mane frem, kontrollere og strukturere disse lydene 
i en form som gir en musikalsk opplevelse.

Men hvorfor kalles det støy da? Det bare ble slik. Støy 
som ord har bra trykk i seg, men musikkformen må 
som sagt ikke forveksles med den andre betydningen 
av det norske ordet støy: uønsket lyd.

Musikk inntas i dag i større og større grad i passivt. 
Musikk brukes som et lydteppe for å dekke over andre 
lyder. Musikk brukes til å selge oss produkter; til å dis-
traheres og pasifisere oss. Det er synd. Jeg foretrekker 
lyden av heisen fremfor heismusikken. 

Til tross for at teknologien for avspilling av lyd og 
musikk har utviklet til et svært høyt nivå har kravet 
til kvalitet vært dalende de siste 15 årene. Sammenlig-
ner man med billedutviklingen så er de samme folkene 
som må ha TV og film i høyoppløselig kvalitet på 65” 
LCD-HD-skjermer helt fornøyd med å lytte til kom-
primerte mp3’er og strømme lavoppløselig musikk. 
Man fortrekker lettvinte løsninger istedenfor kvalitet. 
Det har også gitt seg uttrykk i dårligere musikk – man 
langer tom, kjedelig og intetsigende musikk nettopp 
fordi kravet til hva musikken skal oppfylle er så lavt. 
Musikk blir bare et enkelt stimuli for å få opp pulsen 
når vi skal kjøpe en jeansbukse.

Musikk ble i sin tid – fra antikken og fremover – regnet 
som den ypperste av alle kunstformer. I dagens sam-
funn har musikk blitt allemannseie. Dette er i utgangs-
punktet bra. Musikk skal ikke bare være noe eksklusivt 
for høykulturelle og de priviligerte. Å kunne uttrykke 
seg og nyte musikk er være alle forunt. Et aktivt for-
hold til god musikk er bra for den sosiale helsen. Men 
det er ikke det samme som at musikk skal brukes over 
alt til enhver tid. Trenger man TV eller radio på ven-
teværelset hos legen? Gir det noen musikkopplevelse, 
eller fungerer det som nok en måte å passivisere oss på? 
Og hvorfor kan man ikke velge? 

Jeg var nylig i New York. Der har de installert en 
TV-skjerm i ryggen på førersetet på alle taxiene. Skjer-
men starter umiddelbart å spille reklame (med lyd) i 
det taksameteret settes i gang, og man må aktivt slå 
det. Hvem er det som syntes dette var en god idé? Har 
man undersøkt om lydsatte reklamefilmer gir reisende 
en mer behagelig drosjetur, eller er det markedskref-
tene som har viftet med lommeboka for å kunne selge 
mer varer? Vil vi ha det sånn? 

Lyd påvirker oss. På samme måte som lys og luft så 
er har lyd stor innvirkning på oss. Prøv for eksempel 
å fly med ørepropper. Det er noe helt annet. På lange 
flyreiser bruker jeg propper, og det hjelper på jetlag og 
trøtthet. Man blir like sliten av lydnivået i et fly som av 
å sitte som sild i tønne. 

Det er et stort potensiale i bruk av lyd og musikk. 
Men vi må bli oss mer bevisst bruken av musikken i  
det miljøet vi beveger oss. Det finnes kompetanse og 
kunnskap på akustikk, men likevel bygger vi offent-
lig rom med elendige akustiske forhold, som bare gjør 
vondt verre.

Vi må vite hva lyd gjør med oss. Hvordan det påvir-
ker oss. På godt og vondt. Jeg utforsker dette forholdet 
gjennom abstrakt musikk, Norsk Forening Mot Støy 
går mer praktisk til verks. Men vi har samme agenda – 
vær våken på lyden. 

Foto: Seth TisueLasse Marhaug
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