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Støy er helse

Støy er helse



Premiss for arbeidet

Foto: Tormod Ellingsen

• Målsetting om bedre 
arealplanlegging for å redusere og 
forebygge støyplage

• Endring av struktur, ordlyd og 
forståelse

• Ikke endring av grenseverdier

• En retningslinje, ikke en forskrift



Foto: Tormod Ellingsen

Hva skal til for at de som bor 
i støyende områder ikke blir 

plaget av støy?



Kapittel 1.2 
Kvalitetskriterier

Foto: Tormod Ellingsen

1. Tilfredsstillende støynivå innendørs 

2. Tilgang til egnet uteoppholdsareal 
med tilfredsstillende støynivå 

3. Stille side



Hva er nytt?

• Kvalitetskriterier

• Definisjon av stille side

• Graderte «tiltakskrav» 

• Endring av miljø- og sikkerhetstiltak

• Håndtere bygge- og anleggsstøy i 
plan





07.04.2022 https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/forurensning/stoy/veileder-om-behandling-av-stoy-i-
arealplanlegging/





Kapittel 6



Forebygge



Mer dialog

Dialog

Forutsigbarhet



Planlegging

Foto: Tormod Ellingsen

• Bygge- og anleggsstøy vurderes i 
plan

• Forebygge problemer og plager

• Ikke «brannslukking» når arbeidene 
er i gang



Kommuneplan 

• Bestemmelse med krav om plan for 
bygge- og anleggsfasen

• Hjemmel for å kreve plan senere

• Avklare nye, store 
utbyggingsområder som bør ha 
felles planlegging/håndtering av 
bygge- og anleggsfasen



Reguleringsplan

• Se områder samlet

• Samlet belastning og helhetlige 
løsninger

• Bestemmelser 

• Gjennomføre tiltak 



Bestemmelser 

Foto: Tormod Ellingsen

• «Før anleggsarbeidene starter skal 
støyreduserende tiltak for 
anleggsperioden gjennomføres i tråd 
med T-1442»

• «før anleggsstart skal det 
gjennomføres informasjonsmøter og 
berørte parter skal varsles i henhold 
til T-1442»

• «(…) både alternativ overnatting, 
driftsbegrensninger, forbud mot 
nattarbeid og midlertidig skjerming 
skal vurderes»



Byggesak 

• Plan for bygge- og anleggsstøy 
legges ved byggesaken

• Utbygger/ansvarlig søker ansvarlig 
for innhold i BA-planen

• Plan for bygge- og anleggsstøy ligger 
til grunn for tilsyn



Tilsyn 

• Hjemmel for tilsyn

• Byggesak- eller tilsynsavdelingen i 
kommunen

• Fører tilsyn med at bestemmelsene i 
planen og vilkårene i byggesaken blir 
overholdt

• Tilsyn med at plan for bygge- og 
anleggsfasen blir fulgt opp



Grenseverdier 



Måling og beregning

Foto: Tormod Ellingsen

• Måling

• Beregning med inngangsdata fra 
måling

• Dimensjonerende kilder?



Prognoser

• Bruk av prognoser

• Et verktøy for å gi forutsigbarhet

• Upresis avgrensning av soner, men 
gir en indikasjon på støysonene
• 10, 100 eller 1000?

• Kan brukes for å finne områder med 
behov for skjerming eller tiltak



Avbøtende tiltak
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• Alternativt oppholdssted

• Støysvake maskiner og utstyr

• Driftstidsbegrensninger (tid på 
døgnet, dager i uka) 

• Etablering av (midlertidige) 
støyskjermer

• (…ikke uttømmende liste)



Midlertidig skjerming

• «Skjermingstiltak som skal etableres 
for permanent driftsituasjon, kan 
med fordel etableres så tidlig som 
mulig, slik at de også skjermer i 
bygge- og anleggsfasen».

• Etablere permanente tiltak tidlig i 
byggeperioden

• Midlertidige skjermer –ulike 
løsninger



Bestemmelser 

«Før anleggsarbeidene starter skal 

støyreduserende tiltak for anleggsperioden 

gjennomføres i tråd med T-1442»

«for anleggsstart skal det gjennomføres 

informasjonsmøter og berørte parter skal 

varsles i henhold til T-1442»

«(…) både alternativ overnatting, 

driftsbegrensninger, forbud mot nattarbeid og 

midlertidig skjerming skal vurderes»

«Før anleggsarbeidene starter skal

støyreduserende tiltak for anleggsperioden 

gjennomføres i tråd med T-1442»

«før anleggsstart skal det gjennomføres 

informasjonsmøter og berørte parter skal 

varsles i henhold til T-1442»

«(…) både alternativ overnatting, 

driftsbegrensninger, forbud mot nattarbeid og 

midlertidig skjerming skal vurderes»

Foto: Tormod Ellingsen



Hindre støyplage

Kvalitetskriterier

Prosess

Hindre støyplage

Kvalitetskriterier

Prosess

Hindre støyplage

Kvalitetskriterier

Prosess

Sunn fornuft




