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Nr 1, februar 2020
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

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 

Nasjonal handlingsplan mot støy er i ferd med å

ebbe ut, støyveilederen T-1442 evalueres, og stadig

mer forskning dokumenterer helserisikoen ved støy.

Dette er noe av hva Støykonferansen fokuserer

denne gang. 

16. mars 2020: 
Nå kan du melde deg
på Støykonferansen

Foreslå kandidat til Støyprisen 2020! 
Støyforeningen skal dele ut sine tradisjonelle

støypriser. Årets Støydemper og kanskje

også verstingprisen Årets støysnegle. Send forslag

innen 5. mars. Til ulf@stoyforeningen.no. Forrige

gang honnørprisen ble delt ut var i 2018. Se kort film

fra den utdelingen:

Støyprisen 2018.

Andre saker om støy:

http://stoyforeningen.no/Veiledende-stoeymaaling
https://us2.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=a29e7ca52b30000cac128d78f&id=d1ff4514fa
http://stoyforeningen.no/Laane-Stoeymaaler
https://twitter.com/UglaUrban
https://twitter.com/Stoyforeningen
http://stoyforeningen.no/Om-oss/Stoette-samarbeid
https://www.youtube.com/watch?v=wS7hZbDvbjE&feature=youtu.be


Vi ser mange eksempler på at politikere ikke

prioriterer konkrete løsninger på

støyforurensningsproblemet for hundretusener opp til

en million nordmenn. Hva med revisjon av nasjonal

handlingsplan mot støy og støyveileder til plan- og

bygningsloven. Kan nye beregninger gi et riktigere

bilde av hvor massiv støykostnaden er for

samfunnet? Kan støy under støygrensen oppleves

plagsomt? Hva med delegering av støyansvar

til kommunene uten at midler eller kompetanse følger

med? Hva med Infralyd? Testet ut som

militært våpen Vindkraft produserer betydelig infralyd

inn i soverommet hver natt. Helserisiko? Når

politikerne bare produserer ord, må man bli aktivist

for å tiltak mot støy? Dette er noen av temaene på

konferansen.  Les programmet. 

                         -----

Verdensledende forsker kommer til Støykonferansen

for å snakke om sammenheng mellom støy og hjerte-

karsykdommer. Kommer du? 

Støykonferansen 2020: Verdensnavn
kommer. Kommer du? 
Professor Dr. med Thomas Muenzel, leder ved

kardiologi-senteret ved universitetet i Mainz, ledet

teamet som leverte en omfattende forskningsrapport

i 2018 til The American College of Cardiology. (se
link) Rapporten ga omfattende dokumentasjon av

helserisikoen av miljøstøy, og hvordan den økte

sannsynligheten for å pådra seg hjerte- og

karsykdommer. Rapporten fikk oppmerksomhet

verden rundt. I desember 2019 presenterte

Andre saker om støy:
NORGE:
Mer enn 1/3 av dem som bor i blokk plages av

nabostøy

Fjære skytebane må begrense skytetid stadfester

fylkesmannen (les forhistorien)

Larvik. Ny E 18 tok bort noe av freden i Bøkeskogen

Både støy- og blyforurensing fra skytebaner

Støy vanlig årsak til dårlig naboforhold

UTLANDET:

Danmark: Oppretter nettside om boligstøy

Malta, Tyskland og Nederland mest støyplaget.

Canada: Støyforurensing fra skip skremmer

torskeyngel

England: Klimakrise og utslipp. Engelske flyplasser

vil øke trafikken 

England: Urealistiske mål om el-fly

Belgia: Region saksøker staten for støyovertredelse

Finland: Helsinki senker farten og får mindre støy og

tryggere trafikk.

Danmark: Høring om støy i Folketinget

                           -----

Å leve tett på E6 og støyen fra
100 000 kjøretøyer
Beboere langs E6 Oslo øst vet hvordan støyen fra

100 000 tunge lastebiler og personbiler eter seg

gjennom marg og bein og over tid bryter ned helsa.

Annonserte "strakstiltak" uteblir. Ekstra tungt å bære

er at alle vet at den sterke veksten i trafikken skyldes

http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Stoeykonferansen-2020.-Stoey-og-risiko-for-farlig-sykdom
http://www.onlinejacc.org/content/71/6/688?_ga=2.1395698.236066430.1523249929-524369171.1518608650
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/1-av-5-irriterer-seg-over-stoy-fra-naboen?publisherId=14507710&releaseId=17879963&fbclid=IwAR34lGpP8rcWZb4-gWNHhIaFE5yF73JE56sWVeTgpHMLotl2_KD9S4K-tx8
https://www.nrk.no/sorlandet/_-jeg-skvetter-himmelhoyt-hver-gang-det-smeller-1.12411099
https://www.op.no/nyheter/bokeskogen/e18/klaget-pa-for-mye-stoy-i-bokeskogen-na-har-svaret-kommet/s/5-36-859466
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/xl/vann-ved-skytebane-er-fullt-av-bly-1.14770189
https://www.abcnyheter.no/penger/forbruker/2019/11/07/195624960/undersokelse-4-av-5-nordmenn-sier-de-har-irritert-seg-over-naboen
https://roligbolig.dk/
https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/1452086.html
https://www.sciencenews.org/article/aquatic-noise-pollution-ships-arctic-cod
https://www.sciencenews.org/article/aquatic-noise-pollution-ships-arctic-cod
https://airqualitynews.com/2020/02/18/revealed-every-uk-airport-has-plans-to-expand/
https://www.ft.com/content/e00819ba-4814-11ea-aee2-9ddbdc86190d
https://www.brusselstimes.com/brussels/93580/brussels-takes-federal-government-to-court-over-airport-noise-pollution-environment-alain-maron-region-brussels-airport-zaventem/
https://hel.fi/uutiset/en/kaupunkiymparisto/no-pedestrian-fatalities-in-helsinki-traffic-last-year
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/tru/tv.6317.aspx?as=1


verden rundt. I desember 2019 presenterte

forskningsteamet en ny rapport som dokumenterte

sammenhengen mellom spesielt nattestøy og økt

risiko for hjerte- og karsykdommer. Professor

Muenzel kommer til Støykonferansen mandag 16.

mars for å snakke om sammenhengen mellom

miljøforurensing og økt risiko for alvorlig sykdom og

ødelagt helse. Kommer du?  Påmelding til:

post@stoyforeningen.no merket

Støykonferanse2020.

Les mer                  -----

Statens vegvesen har på oppfordring utredet

konsekvensen av å bygge firefeltsveier for veier med

drøye 8000 biler i gjennomsnitt pr døgn.

Sikkerhetsmessig er det ingen gevinst, og dessuten

er løsningen mer miljøødeleggende og flere hundre

milliarder mer kostbar.

Høring: Støyforeningen skeptisk til
utredning om høyere fartsgrense

Støyforeningen støtter Statens vegvesens faglige

argumenter mot økt fartsgrense til 120 km/t på

motorveier og mot å erstatte to-/trefeltsvei med smal

firefeltsvei på strekninger med trafikkmengder

mellom ÅDT 6000 og 12 000. Utredningene viser i all

hovedsak at økt fart og bredere motorveier er både

trafikkfarlig, mer støyende, naturødeleggende og

ulønnsomt – og gir høyere klimagassutslipp.

    Støyforeningen sier tydelig nei til at øvre

fartsgrense på motorveiene økes. De forskjellige

formene for  økt miljøbelastning som følger høyere

politisk vedtak (A) å slå sammen trafikkløpene for E6

og E18 fra Oslo sør inn til hovedstaden mens politisk

vedtak (B) å gjennomføre en oppgradering av veien

for å ta bort den verste miljøforurensingen som følger

av vedtak A. Men det er det satt en stopper for. Den

politiske forutsetningen for å gjennomføres vedtak A

oppfylles ikke .Det kan brukes sterke ord om slikt

løftebrudd. Imens sliter beboerne langs den dobbelte

europaveien med forurensingen og

helsebelastningen.  Uten at man kan observere noen

 politisk evne eller prioritering av støyutfordringene. 

Les om livet ved E6

                          -----------

Kan ikke Norge klare det
Sveits klarer?
Sveitsiske miljømyndigheter beregner at det vil koste

ca 60 milliarder kroner å redusere støyforurensingen

for landets beboere til et akseptabelt nivå. I respekt

for sin egen miljølov er landet i full gang med

oppgaven. Siden man startet har 270 000 boliger

mottatt støytiltak. Nå mottar årlig 20 000 mennesker

slike tiltak. Les mer (engelsk) 

 

http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Stoeykonferansen-2020.-Stoey-og-risiko-for-farlig-sykdom
https://reportasje.vl.no/artikkel/1339-larmen-fra-e6
https://www.swissinfo.ch/eng/environment_report-outlines-hefty-bill-to-cut-down-on-swiss-noise-pollution/45538126


formene for  økt miljøbelastning som følger høyere

fart, tilsier at farten heller bør reduseres. Nederland

skal av hensyn til miljøet i løpet av 2020 redusere

øvre fartsgrense på motorveiene fra 130 til 100 km/t

(unntatt kl. 19.00–06.00, der dagens fartsgrense

videreføres).  Les mer

                            -------

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. 

Ny forskning: Å bo i støyende
områder øker risiko for å få
alvorlig slag
Spania og USA: Forskere ved et medisinsk

forsskningsin stitutt i Barcelona, sammen med

Barcelona Innstitutt for Global helse og Brown

University i Rhode Island, USA, har dokumentert at

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

man bor i et støyende byområde, sammenlignet med

dem som bor i et gjennomsnittlig støyområde. De

som bor i mer grønne, stille områder har en

slagrisiko som er 25 % lavere enn dem som bor i

gjennomsnittsområder. Forskningsrapporten ble

presentert i oktober. Les mer. (engelsk)                      

                      -----------

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

epost merket Annonse til post@stoyforeningen.no.

                           -----

Spesialistlege Steven Crozier, Frøya. Fra tviler til

bekymret mht. helserisiko av påvirkingen av infralyd

fra vindkraft.  

Infralyd fra vindkraft - ukjent
helserisiko?
Infralyd fra vindkraft gir en god del uro.

Helseforskningen på temaet er preget av

forskningrapporter som er for små til å gi

epidemologisk holdbarhet. WHO etterlyser at

nasjoner tar et større ansvar for et fullstendig svar på

spørsmålet. Selv om avgjørende bevis mangler, er

det skjellig grunn til mistank, som en australsk

rettsinstans beskrev spørsmålet. Nato og

http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Stoeyforeningens-uttalelse-til-vegvesenets-hoering-om-firefeltsvei-og-oekt-fartsgrense
https://www.technologynetworks.com/neuroscience/news/living-in-a-noisy-area-increases-the-risk-of-suffering-a-more-serious-stroke-326554


Kjernen av motstanden mot skytebanestøyen samlet

seg for å feire freden og stillheten, og markere sin

takk til Bjørn Lunder som hadde gått i bresjen i den

mangeårige kampen mot støy.

Oppegård skytterlag må legge ned
skytebane 
Naboene til Oppegård skytterlages skytebane ved

Gjersjøen, Kurud skytebane, gleder seg over at

mange års kamp mot skytestøyen nå er brakt til

ende. Det siste slaget ble utkjempet i Follo Tingrett.

Menglende overholdelse av støykrav var en av

grunnene som dommeren fant at bruk av skytebane

måtte opphøre. Dommen ble rettskraftig i slutten av

januar. Les mer. 

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

   

Sovjetunionen forsket i flere tiår på muligheten til å

bruke infralyd som våpen mot mennesker. På

Støykonferansen vil spesialistlege Steven Crozier,

Frøya, og seniorforsker Norun Hjertager Krog, FHI,

orientere om sine undersøkelser.

Se hele programmet     

                              -------

Kurs om støy og
vibrasjoner   20.-24.april
 Kurset vil gjøre deg i stand til å kartlegge og

foreta risikovurderinger av støy og vibrasjoner i

arbeidsmiljøet. Etter kurset skal du kunne

komme med effektive tiltak og løsninger som

fjerner eller reduserer støy- og

vibrasjonseksponering på arbeidsplassen din og

dermed bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

mht. støy og mekaniske vibrasjoner.  Les mer
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