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Medlemmer kan låne støymåler.
MEDLEM? TAKK FOR AT DU
HUSKER KONTINGENTEN!
På Twitter? Sjekk
@Stoyforeningen
Vi er også på Facebook.
Samarbeid og støtte
Husk å melde adresseendring!
Gave til arbeidet mot støy?
Gavekonto: 0521.13.44646

om støy, trafikk, samfunn, bomiljø og helse
www.stoyforeningen.no
Distribueres til medlemmer og sentrale meningsbærere i samfunnet

Veien til bedre bomiljø, helse og livskvalitet, betyr målrettet arbeid for å redusere
støy, bevare stille områder, offentlig prioritering av tiltak mot støy, tydelig informasjon om
støy som samfunnsonde og helserisiko, og kunnskap om sammenheng mellom fortetting,
boligpolitikk og økt støy. Følg med

Årsmøte 17. juni!
Merkbare koronarestriksjoner
for Støyforeningen
- Støykonferansen avlyst med en ukes varsel
- Bruk av hjemmekontor for 2/3 av staben, av hensyn
til sosial distanse og eksponeringsrisiko på jobbreiser
- Omfattende hygienetiltak og besøksbestemmelser
på kontor
- Begrenset adgang til å bistå ute i marken med

Styret i Norsk forening mot støy har fulgt
smitterådene, tradisjonelt fremmøte og lokalfasiliteter
og vurderer det forsvarlig å avholde det utsatte
årsmøtet onsdag 17. juni. Egen innkalling er sendt
medlemmene. Les mer

Andre saker om støy:
NORGE:
Stille transportformer. 17 natur- og miljøorgnisasjoner

Stille transportformer. 17 natur- og miljøorgnisasjoner
støydokumentasjon og støyvurderinger. Vi har i en
periode dessverre måttet avslå slike henvendelser,
men er nå i full gang igjen.

med opprop til samferdselsministeren.
Dårlig søvn stjeler de gode følelsene og etterhvert
helsen din

-----

En av fire utsatt for plagsomme støyopplevelser
Frykter mer lempelige snøscooteregler
Nordre Follo: Støyforeningen med høringsuttalelse
om skjenkebestemmelser
Slik vasker søvn bort bekymringer
Koronaviruset gjorde mer for å dempe støy enn 20
års nasjonal innsats

UTLANDET:
Ny håndbok fra EU-kommisjonen: Forhøyer anslag
for støyens samfunnskostnader
Danmark: Tips til stillemøbler i uteområder
Danmark: Ny hvitbok om trafikkstøy og tiltak mot
Ny forskningsrapport om transportens
eksternkostnader offentliggjort i vinter. Den anslår at
samfunnskostnadene av støy er langt høyere enn
tidligere antatt, særlig gjelder det støyen fra
hovedveier i våre største byer. Men også for støy i
mindre tettbygde områder har man funnet langt

støy
Tyskland: Landet skjerper trafikkregler og bøter.
Mange bøter fordobles-. Også fartsbøter og bøter for
rånekjøring
Tyskland: Forsøk med mus og flystøy. Fikk høyt
blodtrykk på 4 dager.
Frankrike: Stor forskjell på støy fra lovlige og

høyere samfunnskostnader

ulovlige motorsykler

Samfunnsregningen for støy blir stadig

Sverige: Vindkraft gir kortere drømmesøvn

større, viser ny forskning.

England: Rapport som evaluerer erfaring med forsøk

I vinter kom en ny forskningsrapport fra TØI om de

på å dempe motorsykkelstøy

såkalte eksternkostnader fra transport. Støy og
konsekvenser av støy - deriblant en stor

-----

helseregning - er blant disse kostnadsfaktorene.
Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet,
grunndataene er innhentet fra de norske
infrastrukturetatene, mens TØI har gjort de
samfunnsøkonomiske beregningene. Rapporten er
kvalitetssikret av et internasjonalt forskerpanel, og er
nå tilgjengelig på nettet. Les mer

-----

Møtt med "God dag mann økseskaft" - svar
Forventningsfulle skoleelever fra Danmark, Polen,
Spania og Norge, i et ERASMUS-prosjekt finansiert

av EU, skal få møte representanter for selveste
europeisk miljøhovedstad: Oslo! ERASMUSprosjektet handlet om støy. De spurte derfor om hva
byen gjorde med støy, flere ganger, men
Nylig omtalte Aftenposten en rapport der Statens

miljøhovedstadens folk unngikk spørsmålene og ville

vegvesen analyserte samfunnsnytten ved prosjekter

bare snakke om klimaregnskapet! Elevene avla også

som er eller kan bli tatt inn i Nasjonal Transportplan

Støyforeningen en visitt (bildet) til et par timers

2022-2033. Det mest samfunnsnyttige prosjekt er

program om støyarbeidet i Norge. En tankevekkende

oppgradering av E6 Oslo øst! Med en beregnet netto

erfaring for oss i Støyforeningen. Les mer om

samfunnsnytte på 25 milliarder. Oslo E 18 vest har

oppsummering av støyåret 2019.

negativ netto samfunnsnytte. Burde være enkel

-----------

prioritering!

E6 Oslo øst mest nyttig av alle store
prosjekter
Statens vegvesen har levert en rapport til
samferdselsdepartementet, med beregninger av
samfunnsnytte av store planlagte veiprosjekter i
Norge. Noen er med og noen (E6 Oslo Øst) er
foreløpig ikke med i nasjonal transportplan. Av alle
NTP-prosjekter vegvesenet har beregnet
samfunnsnytte på, er det prosjektet som foreløpig
ikke er med - E6 Oslo Øst - det prosjektet som
fremviser størst samfunnsnytte! Mens E 18 Oslo vest
er et prosjekt med omtrent null bidrag til
samfunnsnytte, samtidig som at nytten for
trafikantene er klart negativ.

Trafikkstøy om natten har en
ekstra risiko for hjertekarsykdommer
En av de avtalte foredragsholderne ved

Les

mer

Støykonferansen i våres, Professor dr. med Thomas
Muenzel ved Mainz universitetet i Tyskland, leverte

-------

ved årsskiftet en forskningsrapport som
dokumenterte at støyforstyrrelser fra transport om
natten, produserer en rekke former for stress i
kroppen som leder til økt risiko for hjerte- og
karsykdommer. Rapporten ble utarbeidet sammen
med 10 andre forskere fra Tyskland, Sveits og
Danmark. Les mer (engelsk)

Risikoen for å få et alvorlig slag øker med 30 % om
du lever i et støyende byområde, sammenliknet med
om du bor i et mer gjennomsnittlig område, viser
spansk-amerikansk forskningsrapport.

spansk-amerikansk forskningsrapport.

Ny forskning: Å bo i støyende
områder øker risiko for å få
alvorlig slag
forsskningsin stitutt i Barcelona, sammen med

Godt trekk å annonsere på
Støyforeningens nettsider

Barcelona Innstitutt for Global helse og Brown

Støyforeningen driver nettstedene

University i Rhode Island, USA, har dokumentert at

www.stoyforeningen.no og www.stoysvakedekk.no,

risikoen for å bli rammet av slag øker med 30 % om

med 8 - 12 000 besøk pr. måned. De som besøker

man bor i et støyende byområde, sammenlignet med

oss, har stor interesse for utfordringer og løsninger

dem som bor i et gjennomsnittlig støyområde. De

knyttet til samfunn, samferdsel, støy, helse, bomiljøer

som bor i mer grønne, stille områder har en

og lydmiljøer. Har du produkt, tjeneste eller

slagrisiko som er 25 % lavere enn dem som bor i

arrangement som skal ha oppmerksomhet, er

gjennomsnittsområder. Forskningsrapporten ble

annonsering hos oss rimelig og lønnsomt. Send

presentert i oktober. Les mer. (engelsk)

epost merket Annonse til post@stoyforeningen.no.

Spania og USA: Forskere ved et medisinsk

-----------

-----

Urovekkende mangel på fremdrift for å få en
holdbar miljøløsning i Oslo øst.

Årets internasjonale støyfrie dag
onsdag 29. april

E6: Flere har spurt om vårt
bekymringsbrev til byrådet

Årets Internasjonale Støyfrie Dag ble i disse
koronatider markert med et internasjonalt webinar holdt av danske Gate21. Vi inviterte norske
støyinteresserte i til webinaret og deltok også selv.
Programmet hadde flere interessante poster, bl.a
presentasjon av en ny hvitebok om trafikkstøy, og om
hvordan man kunne gå til handling mot slik støy. Les

Støyforeningen sendte på slutten av 2019 et
bekymringsbrev til byrådet i Oslo der vi uttrykte uro
over manglende erkjennelse av byens alvorlige
støysituasjon i byrådets samarbeidsplattform.
Bekymringen dreier seg særlig om grunnleggende
mangel på erkjennelse av hva som virker i kampen
mot støy. Særlig kommer dette til uttrykk i den

mer

-------

aktuelle situasjonen med E6 Oslo øst. Flere har
henvendt seg til oss om dette brevet. Vi har lagt det
ut på vår nettside. Les mer.

NTP: Støyforeningen med
innspill til på Hareides digitale
folkemøte

Appell om støy fra vindkraft

11. mai arrangerte samferdselsminister digitalt

foran Stortinget. Støyforeningen var bedt om å

folkemøte om NTP. Støyforeningen takket ja til

orientere om støyforurensing fra vindturbiner. Andre

invitten, og fremmet 9 momenter som kan bidra til å

appellanter denne dagen var bl.a

rette NTP`en i mot mer samfunnsnytte, mer og mer

stortingsrepresentant Sylvi Listhaug som har

kost/nytte pregete prosjekter i tråd med tidens behov

fremmet et hasteforslag om vindkraft, og

- og dessuten mer ansvarlig mht. transportens støy-

generalsekretær Rune Haaland, Motvind Norge. Ulf

og luftforurensing, og store negative

Winther representerte Støyforeningen. Han omtalte

samfunnskonsekvenser. Les mer.

blant annet en stor finsk vindkraftundersøkelse som

Støyforeningen deltok 28. mai på en av Motvind
Norges ukentlige markeringer på Eidsvolds plass

offentliggjøres i juni, om hvorfor vi ikke kan overse
infralyd, og hvorfor Miljødirektoratet bør gjøre
veilederen M 128 mer vitenskapelig korrekt når det
gjelder helsekonsekvenser av støy. Les mer.
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