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Oslo, 2013-08-30

Uttalelse fra Norsk forening mot støy om Oslos handlingspan mot støy 2013-2018

Det nasjonale støymålet er todelt:
1) 10 % færre støyplagede fra 1999 til 2020.
2) 30 % færre personer utsatt for innendørs støy på >38 dB LpAeq,24h fra 2005 til 2020.

Statistikken viser behov for kraftige tiltak skal målet innfris: Antall støyplagede fra 2007 til 
2012 har økt, selv om en ny beregningsmetode gjør at tallene ikke kan sammenlignes. Pr. 
2012 hadde 791 bygninger (hvorav 10 skole- og barnehagebygninger) >38 dB LpAeq,24h. For 
prognosesituasjonen 2017 er det 864 bygninger (13 skole- og barnehagebygninger).

Mange gode forlag, men…
Planen inneholder mange gode forslag til tiltak – men de mange «bør», «kan», «vurderer», 
«viktig å ha fokus på», «evaluere muligheten for» osv. gjør det vanskelig å vurdere hvorvidt 
tiltakene er tilstrekkelige til å oppfylle støymålet. I tillegg er en avhengig av årlige 
bevilgninger og politiske vedtak. For eksempel oppgraderingstiltak for T-banen: «Banesjefen 
har utarbeidet planer for hvordan man over en tiårsperiode skal ta igjen etterslepet, 
forutsatt årlige bevilgninger.» Teknisk er det fullt mulig å oppfylle og overoppfylle støymålet, 
men det krever politisk vilje. Vi tillater oss å tvile på om en klarer å oppfylle støymålet.

Handlingsplanen må legges til grunn når ny kommunal og regional planstrategi 
utarbeides og deretter som grunnlag for utarbeidelse av den nye kommuneplanens areal- og 
samfunnsdeler slik at det lar seg gjøre å forebygge og redusere konsekvensene av samferdsel 
for utsatte grupper. Tiltakene må også innkorporeres i budsjettarbeidet for at målene i 
handlingsplanen skal oppnås, og det må avsettes midler umiddelbart til krisetiltak for de 
mest utsatte, spesielt skoler og barnehager. Samtlige forslag til områdeplaner og store 
reguleringsplaner må være i tråd med handlingsplanen mot støy, og nødvendige tiltak  må 
være forankret i bestemmelsene. Det bør også utarbeides en supplerende byrettet 
støyveileder for planleggerne, gjerne i samarbeid med Norsk forening mot støy.
 
Sammenhengen mellom støyreduksjon –andre miljøtiltak (s. 8): Vi mener det er lettere å 
vise politisk handlingsvilje politisk til gjennomføriing av støytiltak som også bidrar til å 
oppfylle målene for helse, miljø og klima.

Folkevekst: Oslos voldsomme befolkningsvekst påpekes mange steder. Det er verdt å merke 
seg at den gir større grunnlag for mer støysvak trafikk.

T-banestøy: De nye MX-vognene gir mindre luftstøy enn de gamle, men mer strukturstøy og 
vibrasjoner. Vi antar det har sammenheng med at de er tyngre enn de gamle.
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Trikkestøy: Våre enkle målinger, subjektive inntrykk og reaksjoner fra medlemmer og andre 
tyder på at forskjellen på SL95 og SL79 er større enn 3 dBA, i tillegg til at støynivået og 
lydbildet varierer noe fra trikk til trikk. SL95 gir også mer strukturstøy og vibrasjoner fordi 
den er dobbelt så tung, med 50 % større belastning pr. boggi. Trikkestøyen vanskelig kan 
reduseres nevneverdig før SL95 erstattes med langt mer støysvakt materiell. Ved kjøp av nye 
trikker må en – i tillegg til støyspesifikasjoner – også stille krav til vibrasjoner og strukturstøy.

Miljøsoner og elektrifisering av transport: Vi mener disse to tiltakene henger sammen, for 
med elektrifisering kan vi opprettholde nødvendig mobilitet (f.eks. kollektivtransport) uten 
eksos og med mindre støy. Planen påpeker at elbiler støyer mindre enn kjøretøy med 
forbrenningsmotor. Men det samme gjelder elbusser, og effekten pr. kjøretøy er stor fordi 
en buss støyer mer enn en personbil, og dessuten kjøres mer. Innføring av batteribusser 
og/eller gjeninnføring av trolleybusser vil være svært gunstig både for støydemping og 
luftkvalitet – desto mer fordi bussene gjerne avgir mest støy og eksos når de starter fra 
holdeplassene og gatekryssene, dvs. steder hvor det står mange fotgjengere. Vi understreker 
at det ikke gir mindre støy bare å «evaluere muligheten for å benytte miljøsoner» som i 
forrige handlingsplan. Ca. 70 europeiske byer har ikke bare evaluert miljøsoner; de har 
opprettet dem.

Sykkeltrafikk: Ja til dobliing av sykkeltrafikken. Tiltakene har størst virkning hvis en ager 
sykkelfelt ved å inndra parkeringsplasser og omgjøre kjørefelt. 

Sambruksfelt: Det er ugunstig å tillate eksosbiler med passasjerer å kjøre i kollektivfeltene. 
Skal en opprette sambruksfelt, bør en bruke et av kjørefeltene.

Stille områder: I en by med mye støy og eksos er stille områder særdeles viktig. Om lag 2/3 
av områdenes areal har < 55 dB Lden, dvs. at 1/3 altså har minst 55 dB Lden. Her trengs 
kraftige tiltak hvis de stille områdene skal fortjene navnet. Mange alminnelige støytiltak er 
gunstige for de stille områdene.

Nabostøy: Planen omfatter ikke nabostøy, men tiltak mot denne er antagelig avgjørende for 
at folk flest skal godta den voldsomme befolkningsveksten med flere naboer. Noen tiltak, 
f.eks. fasadeisolering, vil også bidra til å redusere nabostøyen.

På vegne av Norsk forening mot støy
Tone Tellevik-Dahl Hanne Herrman
Styreleder Daglig leder
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