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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: 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

Støyforeningens årsmøte 26. mars
Les mer

Andre saker om støy:
NORGE:
Høringsuttalelser til statsbudsjettet 2019
Verdens helseorganisasjon WHO har på grunn av

Er knutepunktsfortetting bærekratftig?

økt kunnskap om støyens helserisiko anbefalt

Støyforeningens uttalelse til Oslos handlngsplan

strengere støygrenser. Følg linken til saken og last

mot støy

ned den detaljerte anbefalingen.

Helseskadelig miljø: Bare stille 3 timer om natten

ned den detaljerte anbefalingen.

Helseskadelig miljø: Bare stille 3 timer om natten
Vindpark i stille områder bryter mange lover

WHO: Støy medfører større
helserisiko enn antatt!

Helse- og produktivitetstap som følge av støy

UTLANDET:
Verdens helseorganisasjon WHO har anbefalt nye
støygrenser for Europa. De nye støygrensene betyr
en skjerpning av grensene for hva som anses som
helseskadelig støy! Denne grensen, som er nedre
grense for gul støysone for veitrafikk i norsk
støyregelverk, senkes fra 55 til 53 db for
veitrafikkstøy, fra 58 til 54 db for jernbanestøy, og fra
52 til 45 db for flystøy. De største skjerpelsene er for
bane- og flystøy.

Sverige: Bokvalitet under angrep
Danmark: Kompetansemiljø samler seg for å
fremme mindre støy i bolig
England: Varsler supersoniske fly i persontrafikk
Danmark: Bransjehonnør til boligfelt som skjermet
seg mot motorveistøy
Danmark: Grønne omgivelser gir mindre psykiske
lidelser
Danmark: Støy gir nedsatt fart på motorveier

Les mer

-----

Danmark: Trafikkens brøl kan være den rene gift
USA: Forventet at flyselskapene skulle ta
miljøansvar, men....

-----

Støy er usynlig, men skadevirkningene er mer og
mer umulig å overse. Bedre integrering av
Statsråd Iselin Nybø fikk jobben på vegne av klima-

støyhensyn i planlegging gir bedre

og miljøminister Ola Elvestuen å svare på spørsmål

boliger, livskvalitet, bedre folkehelse og

om støy i stortingets spørretime, og måtte innrømme

samfunnsøkonomi. Støyrenovering er utfordrende.

at regjeringen hadde tatt pause (!) i sin innsats mot

På konferansen presenteres et godt dansk prosjekt.

støy.

Støyåret 2018 - da man tok en
pause i arbeidet mot støy

Meld deg på:
Støykonferansen 2019 - 26. mars i
Oslo

Støyåret 2018, slik Norsk forening mot støy ser det,

Hva gjør støy med helsa vår? Hva er gode og

brakte mange viktige erkjennelser om støy som

helsebringende omgivelser for barn og voksne? Støy

forhåpentligvis kan bringe litt mer energi i

er miljøproblemet som rammer flest mennesker.

samfunnets innsats for å redusere miljøforurensingen

Hvordan forebygge støy og forme gode lydmiljøer?

støy i Norge. Forskning gjør mer og mer tydelig at

Hvem verner mot støy? Få svaret på årets

støy medfører betydelig helserisiko for dem som blir

Støykonferanse!

utsatt for vedvarende støy og at de som blir
eksponert for slik forurensing har et rettmessig krav
på at samfunnet står på for å eliminere denne

Norsk forening mot støy har de siste årene arrangert
Støykonferansen - en årlig nasjonal konferanse om

på at samfunnet står på for å eliminere denne
forurensingen. I 2018 innrømmet regjeringen på
spørsmål i stortingets spørretime at dens arbeid med
å følge opp stortingets vedtatte nasjonale
handlingsplan mot støy hadde stoppet opp.
Støyforeningen oppsummerer støyåret. Les mer

-----

støy, med norske og internasjonale foredragsholdere.
På Støykonferansen 2019 vil blant annet kunne høre
om nasjonal handlingsplan for støy, få inspirasjon fra
arbeid mot støy i Danmark og lære om koblingen
mellom støy og livskvalitet.
Les mer

-----

Vit hvordan det står til med hørselen din. WHO er
bekymret for konsekvensen den stadig økende
støyeksponering vi utsettes for - ikke minst hos unge.
Derfor lanseres nå en app som du kan bruke for å
teste din egen hørsel. Og kanskje justere dine egne
lydvaner?

Norsk forening mot støy er samarbeidspartner av
Oslo Europeisk MILJØHOVEDSTAD 2019. Vår

Nå finnes en egen app som du kan

Støykonferanse som arrangeres 26. mars inngår i

laste ned og sjekke din egen hørsel!

det offisielle programmet for miljøåret. Programmet
teller ca 350 arrangement og med ett unntak fremstår

Som I Danmark som i Norge, staten unndrar seg

vår konferanse ganske eksklusivt som et

ansvaret for positive tiltak for å redusere støy. Man

arrangement som direkte adresserer støy! Så benytt

ser rituelle ordgyterier og dokumentproduksjon, men

anledningen. Les mer om hele miljøåret.

unnlatelser mht. konkrete tiltak. I motsetning til i

----

-

Norge har Danmark nå opplevd et felles opprop til
Folketinget fra ordførere som krever at staten må
Les mer og last ned appen

-------

Nær 1 million nordmenn sliter
med hørselen og stadig nye

får slite
Støy er skadelig og påfører samfunnet kostnader.
Anslaget av hvor mye støyen koster varierer fra land
til land. F.eks mener Sveits at støy utgjør 17,5 % av
veitrafikkens eksternkostader. England enda høyere.
Norske anslag er 1,9 % . Kan det lave anslaget
forklare den labre norske offentlige insatsen mot
støy?

Hørselsvansker blir mer og mer utbredt. Stadig fler
sliter, og mange venter for lenge før de oppsøker
hjelp for å få behandling. Det kan forverre utsiktene.
Jo lenger man venter, jo vanskeligere kan det bli med
rehabilitering. På grunn av unge mennesker store
mediekonsum direkte inn i øret via høretelefoner
frykter WHO sterk vekst i hørselsplager blant unge.

Hva koster støyen oss? Noen
land har 10 ganger så høye
beregninger!

Les mer

-----------

Støy er skadelig og påfører samfunnet kostnader.
Anslaget av hvor mye støyen koster, varierer fra land
til land. F.eks mener Sveits at støy utgjør 17,5 % av
veitrafikkens totale eksternkostader. England enda
høyere. Norske anslag er 1,9 % ! Kan det lave
anslaget forklare den labre norske offentlige insatsen
mot støy? Hvor dekkende er de norske beregningene
for den virkelige kostnaden.

Les mer

--------

Godt trekk å annonsere på
Støyforeningens nettsider
Støyforeningen driver nettstedene
www.stoyforeningen.no og www.stoysvakedekk.no,
med 8 - 12 000 besøk pr. måned. De som besøker
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
Sebrafinkens rede med egg som vil klekke unger
med et kortere livsløp, fordi foreldrene lever i
støyende oppgivelser.

Hils på sebrafinken. Støy
forkorter fuglens liv og endrer
genene
I høst ble det publisert en felles forskning kjent tysk
og amerikansk universitet om hvordan trafikkstøy
endret livsbetingelsene for sebrafinken. Forskningen

epost merket Annonse til post@stoyforeningen.no.
-----

dokumenterte at støyen krevde så mye energi av
fuglen at den levde kortere. Men også at denne
livsutsikten ble tatt opp i fuglens DNA som et kortere
telomere slik at et kortere livsløp ble overført t til

Bli med på lydvandring, bli
kjent med lyden av Oslo!

fugleungene. Vi har lagt ut saken på twitter og den

Bli med på lydvandring i Oslo. I et samarbeid mellom

har hatt nær 100 000 visninger. Ble sebrafinken et

bymiljøetaten og Urban Indentity i Sveits arrangeres

symbol, en støyens kanarifugl, som varsler om når

det flere lydvandringer i Oslo i løpet av

støynivået er farlig høyt? Les mer.

miljøhovedstadsåret. Bli kjent med lyden av Oslo.
Les mer.

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

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

Stillhet: en naturopplevelse vi
er redd for å miste!
I en kampanje har WWF oppfordret nordmenn til å
lansere de naturopplevelser som de er mest redd for

Fartssperre kan komme i nye
biler

å miste, utryddingstruede naturopplevelser som gir
oss en stor glede og følelse av livskvalitet, og som
forurensing, motorisering av utmark og uvettig bruk
og fraværende håndheving av regelverk truer med å
ta fra oss. På grunnlag av alle innkomne forslag har
WWF satt opp rødliste for truede natropplvelser.
Stillhet er en av topp 10 truede opplevelser. Les mer

Et komitevedtak i EU-parlamentet kan føre til at det
vil bli obligatorisk for nye biler med fartssperre,
skriver Forbes. Men det er flere beslutningshindre
på vei mot endelig vedtak. Fartssperre i bil kan bety
bedre trafikksikkerhet, bedre overholdelse av
fartsgrenser, og dessuten en mulighet til å innføre
mindre støyende bildekk. Støy fra bildekk er en
hovedkomponent i den massive trafikkstøyen, når
farten er mer enn 40 km/t. Med fartssperre kan det bli
mulig å gjøre noe med kjøretøyforskriften. Den sier at
bilen skal være utstyrt med dekk som tåler bilens
makshastighet. Noe som fører til at de fleste av
dagens biler er utstyrt med (ekstra støyende) dekk
som kan kjøre 240 - 270 km/t på på offentlig vei. (!)
Med fartsperre kan bilen kjøre på dekk for mindre fart
og mindre støy. Les mer

(annonse)

Kurs i Støy og Vibrasjoner
KIWA arrangere kurs i støy og vibrasjoner. Kurset vil

KIWA arrangere kurs i støy og vibrasjoner. Kurset vil
gjøre deg i stand til å bistå virksomheter med
kartlegging og risikovurdering av støy og vibrasjoner i
arbeidsmiljøet og foreslå tiltak og løsninger som
fjerner eller reduserer støy- og
vibrasjonseksponering. Les mer
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