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NYHETSBREV

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: 0537.06.44278

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
Vi er samarbeidspartner med Europeisk miljøhovedstad 2019

Look to Denmark! Akustikksjef Allan Jensen,
Rambøll, og direktør Kasper Nørballe ,
Boligorganisasjonen FA09, med inspirerende
eksempler som viser at kamp mot støy nytter.
Gå til foredragene på Støykonferansen

Andre saker om støy:

Andre saker om støy:
NORGE:
Den nye samarbeidsplattformen for Oslo byråd er

Høringsuttalelser til statsbudsjettet 2019

svak når det gjelder å redusere støy, og er preget av

Vi vet ikke nok om helserisiko med lavfrekvent støy

romantiske ideer om hvordan støy på innfartsveiene

og infralyd fra vindkaft

kan reduseres. Støyforeningen har sendt brev med

Kontorlandskap reduserer produktivitet, kreativitet og

forslag og kommentarer.

prestasjon

Støyforeningen sender brev
til Raymond Johansen
Samarbeidsplattformen til Oslo byråd viser i sitt
konkrete innhold at partiene ikke prioriterer å løse
støyforurensningsproblemet for de hundretusener av
Osloborgere som er mest plaget. Det er alltid noe
som kommer foran. Og det er synd fordi støy i følge
Europas fremste helseforskere medfører helserisiko,
sykdom, færre friske leveår og forkorter livet. Antall
mennesker som er utsatt for veistøy og banestøy i
Oslo er 485 000 i gul støysone og 167 000 i rød
støysone. Det er dem som bor langs byens
hovedtrafikkårer som er mest utsatt for støy, og
stadig nye generasjoner vil vokse opp i
støyforurensede omgivelser.

Både støy- og blyforurensing fra skytebaner
Urettferdig regelverk for støyskjerming
Støy vanlig årsak til dårlig naboforhold

UTLANDET:
Danmark: Risiko for brystkreft ved å bo i støy
England: Stadig mer kunnskap om at støy skader
dyr og fugler
Sveits: Inviterer folket med på å avgjøre planer for
flyplassekspansjon
Belgia: Bruk av ørepropper på musikkarrangement
kan gi falsk trygghet
Nederland: Reduserer farten fra 130 til 100 km/t på
motorveier
Danmark: Ordførere tar kampen mot trafikkstøy

-----

Les mer

-----

Styreleder Harald V. Nikolaisen og adm.dir Ingrid
Dahl Hovland (påtroppende vegdirektør i Statens
vegvesen) unnlater å svare på relevante spørsmål
om støy.

Støy og statsbudsjettet - våre
høringsuttalelser
Støyforeningen har møtt i stortinget og levert

Nye veier AS besvarer ikke spørsmål

høringsuttalelser til budsjettene for sektorene

om støy

samferdsel, miljø og energi, kommunal og helse.

Samfunnsansvar: Nye Veier AS ble i forskrift som

Sektorbudsjettene viser at regjeringen fortsatt

trådte i kraft 8.mars 2019, tildelt myndighet etter

neglisjerer støy som et alvorlig forurensingsproblem,

trådte i kraft 8.mars 2019, tildelt myndighet etter
plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd til å fremme

enda dette er den type forurensing som plager den

reguleringsplaner for den portefølje selskapet har

største del av befolkningen. Samferdsel har ansvar

ansvar for. På selskapets nettside profilerer

for det meste av støyen, stortingets

selskapet seg med at "samfunnsøkonomisk

samferdselspolitikerne må dele ansvaret for

lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med å

manglende støysatsing. Med budsjettets støyinnsats

styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når". Det

vil det ta 100-150 år å befri dagens støyplagete i

var for Støyforeningen en anledning til - i medhold av

Norge for plagsom støy.

miljøinformasjonsloven - å spørre selskapet et par

Les mer

viktige spørsmål om støy og samfunnskostnad.

-----------

Selskapet er en ny viktig aktør innen veibygging,
men besvarer ikke spørsmålene - som ble sendt 15.
mai og er senere purret. I miljøinformasjonsloven er
svarfristen 15 virkedager.

Les mer

-----

Norsk forening mot støy er samarbeidspartner av
Beatrice Blom og hennes kolleger på Kongshavn
videregående skole i Oslo har satt opp støy i
samfunnet som spesielt prosjekttema. Skolen har fått
midler fra EU`s ERASMUS program for å drive
prosjektet sammen med skoler fra Spania, Polen og

Oslo Europeisk MILJØHOVEDSTAD 2019. Vår
Støykonferanse ble arrangert 26. mars, som en
del av det offisielle programmet for miljøåret.
Miljøårets program teller ca 400 arrangement, og
bortsett fra vårt arrangement har vi bare sett ett

Danmark. Støyforeningen holdt nylig foredrag på

arrangement som direkte adresserer støy! . Les

åpningsarrangementet sammen med repr. fra Oslo

mer om hele miljøåret.

kommune.

Osloskole får ERAMUS-midler til
prosjekt om støy i samfunnet
Sammen med elever og lærerer fra utvalgte skoler i
Spania, Polen og Danmark, gjennomfører
Kongshavn skole i Oslo et prosjekt der elevene
fordyper seg i samfunnets støyproblemer. Det
internasjonale skolesamarbeide er støttet av
ERASMUS, som er EU sitt program for utdanning,
opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.
Det er verdens største utdanningsprogram. I Norge

-----

møter de internasjonale deltakerne blant annet dem
som leder arbeidet med Oslo Europeisk
miljøhovedstad, representanter fra byrådet, Oslos

Godt trekk å annonsere på
Støyforeningens nettsider

miljømyndigheter, Norsk forening mot støy, og andre

Støyforeningen driver nettstedene

miljørepresenanter. I København har deltakerne i

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

ERASMUS-prosjektet bl.a møtt EU´s miljødirektorat,

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

European Environment Agency.

oss, har stor interesse for utfordringer og løsninger

-------

knyttet til samfunn, samferdsel, støy, helse, bomiljøer
og lydmiljøer. Har du produkt, tjeneste eller
arrangement som skal ha oppmerksomhet, er
annonsering hos oss rimelig og lønnsomt. Send
epost merket Annonse til post@stoyforeningen.no.
-----

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.

Uavklart støyrisiko fra
vindkraft infralyd

Ny forskning: Å bo i støyende
områder øker risiko for å få
alvorlig slag

Da WHO i oktober i fjor satte 45 dBA som anbefalt

Spania og USA: Forskere ved et medisinsk

vindturbiner. Det samme gjorde professor Mariana

forsskningsin stitutt i Barcelona, sammen med

Alves-Pereira fra Portugal, da hun besøkte Norge i

Barcelona Innstitutt for Global helse og Brown

høst og på flere møter orienterte om helserisiko

University i Rhode Island, USA, har dokumentert at

forbundet med lavfrekvent støy og endog infralyd fra

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

vindturbiner. Hun oppfordret de nordiske landene til å

man bor i et støyende byområde, sammenlignet med

ta en lederrolle i å finne epidemologisk

dem som bor i et gjennomsnittlig støyområde. De

dokumentasjon for sammenheng mellom infralyd og

som bor i mer grønne, stille områder har en

helseskader. Så omfattende forskning er foreløpig

slagrisiko som er 25 % lavere enn dem som bor i

ikke gjort på infralyd. Fra sin praksis har hun

gjennomsnittsområder. Forskningsrapporten ble

dokumentert mange urovekkende eksempler på

presentert i oktober. Les mer. (engelsk)

helseplage og tilogmed død forbundet med infralyd.

-----------

støynivå for vindturbiner påpekte WHO samtidig
behovet for mer forskning på støyrisikoen fra

Om du ikke hørte hennes foredrag, kan du se og
høre omtrent samme presentasjon, gitt ved
University of Waterloo, Canada. Se mer

Ikke denne inndelingen, men det praktiseres
forskjellige rettigheter mht. til støy avhengig av hvor
du bor, om det er T-1442 eller forurensingsforskriften
som gjelder, om huset er bygget før eller etter 1997
etc... De heldigste er vernet av T-1442.

Mindre støy med elbil
på motorveiene?

Vårt støydelte land og våre
støydelte byer

Elektrifisering av biltrafikk gir bare marginalt mindre

Adressen din avgjør hvilke støyrettigheter du har.

mye som en tilsvarende eksosbil ved 107 km/t, mens

Støyforeningen får et par tusen henvendelser i året

en elektrisk tungbil ved 80 støyer like mye som en

fra folk som har støyutfordringer i sine omgivelser.

tilsvarende eksosbil ved 70 km/t. Samlet

Når det gjelder støy fra trafikk er det ingen som vet at

støyreduksjon blir ca. 0,5 dBA, men den marginale

der du bor og hvor gammel boligen din er, har

gevinsten blir spist opp hvis biltrafikken øker med 10

betydning for om du har krav på hjelp til å løse ditt

%. Les mer

støy på motorveiene. En elbil ved 110 støyer like

støyproblem, og avgjøre hvilke støygrenser som kan
utløse tiltak for deg. Les mer

--------------

Nullvekst? Men trafikken
ØKER 12-16 % innen 2030
Infrastrukturetatene har på oppdrag fra
Samferdselsdepartementet gjort beregninger av

EUs miljødirektorater ser på
innarbeiding av nye
støygrenser
Støyansvarlige ved de forskjellige europeiske lands
miljødirektorater har etter WHO´s fremlegging av nye
anbefalinger om støygrenser, samarbeidet om en
rapport som redegjør for og sammenlikner landenes
regelverk og myndighetspraksis med å redusere
støy. I oktober la støygruppen fram en rapport som
oppsummerte dette. Rapporten har seks
anbefalinger om hvordan landene best kan
implementere de støygrenser som WHO´s nå tilrår.
Rapporten anbefaler også en bedre og mer

forvente trafikkvekst i de store byene. Beregningene
skal legges til grunn for arbeidet med ny Nasjonal
Transportplan, og ble oversendt departementet 12.
november. Beregningene viser en forventet vekst på
12- 16 % i de store byene i trafikkarbeidet på veiene.
Beregningene er gjort både med fremføring av
referanseverdiene i 2016 og med en
nullvekstsatsing. Fordelingen på transportmidler
varierer i de to beregningene, men sykkelandelen
holder seg stabilt på 4 % (!) i Oslo/Akershusområdet.
Les mer

Rapporten anbefaler også en bedre og mer
konsistent publikumsinformasjon om støy, for å øke
aksepten for støytiltakene.
Les mer (engelsk)

---------------

Seminar om lyd og støy i
bolig
København 3. desember: Seminar om støy og
nabostøy, om organisering, praktiske løsninger,
erfaringer og dessuten ny viten om nabostøy og den
psykologiske faktoren mellom naboer. Vi rapporterer
fra seminaret i neste nyhetsbrev. Se hele
programmet.
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