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27 Trond Norén, datert 
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Merknad til bestemmelser og retningslinjer for støy. 
 
Innsender er medlem i ekspertgruppen for støy i Rådgivende 
ingeniørers forening. Mener det virker som om kommunen ikke 
er klar over at T-1442:2016 er under revisjon og at det blir en 
nokså stor endring i løpet av 2020. En del av bestemmelsene og 
retningslinjene vil dermed bli feil om relativt kort tid og en 
rekke begreper som i dag er "udefinerte" vil trolig forsvinne i ny 
T-1442 da de ikke er entydige.  
 
I merknaden er det gitt konkrete forslag til endringer i 
bestemmelse/retningslinje 25.2.  
 
Mener det bør være sentrums-/avviksbestemmelser for støy i 
Fredrikstad sentrum og lokalsentra, jf. hvordan det er gjort i 
sentrumsplanen i Sarpsborg kommune. 
 
Selv med de foreslåtte endringene, gir 
bestemmelsene/retningslinjene i praksis stort faglig rom for 
tolkning i fagrapporter fra forskjellige støykonsulenter. Dette 
gir mer arbeid for konsulentene, ulikheter for utbyggere og i 
verste fall betydelige juridiske konflikter. 
 
Gode eksempler på støybestemmelser kan man finne i f.eks. 
Drammen, Ski og Oppegård kommuner.  

60 Miljøorganisasjonen 
Grønn Fremtid v/Magne 
Pettersen, mottatt 
12.02.2020 

Støy 25.2 Støy og støv foreslår at normer for luftkvalitet, 
støygrenser og vannkvalitet skal følge de til enhver tid 
gjeldende statlige regler og retningslinjer. Grenseverdier for 
støy gitt i tabell 3 i T-1442 skal gjelde. 
 
Veiledningen til støyretningslinjen T-1442 beskriver at det i 
sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 
kollektivknutepunkter er aktuelt med høy arealutnyttelse av 
hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Det åpnes 
for å vurdere ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i rød 
sone under forutsetning av at kommunen har angitt grense for 
avviksområder.  
 
Det er ikke angitt slike i planen høringsutkast, noe som igjen 
forutsetter at tabell 3 i T-1442 skal legges til grunn uten avvik. 
Hvis ikke må det tilkjennegis at T-1442 ikke følges. 
 

 


