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En ny veileder for støyproblematikk 
 Hva er støy? 
 Hvordan komme i forkjøpet av en støyklage 
 Forholdet til våre naboer 
 Hvordan håndtere en støyklage 

 

Bruk veilederen aktivt i klubben 
 



Hva er støy? 

 Uønsket lyd 
 Effekten av lydbølger måles i  

Desibel (dB) 
 Hvisking: 45 dB 
 Normal samtale 70 dB 
 Mer enn 95 dB er plagsomt å høre på 
 Over 100 dB kan gjøre varig skade på hørsel 

 Menneskets øre har størst følsomhet i 
frekvensområdet 1000-4000 Herz, og det er i dette 
frekvensområdet større stempeldrevne 
bensinmotorer opererer. 



Ulike oppfattelser 

 Hjernens fortolkning av lydsignalene er subjektiv 
 Tilhørere vil kunne ha en negativ opplevelse av 

det vi opplever som positivt 
 Visuell støy 



Støydemping av modeller 

 Redusere turtallet 
 Bruke effektive 

lyddempere 
 Ikke fly på full gass 
 Motoroppheng i gummi 



Anbefalte lydgrenser 

 Modeller med 100 cc og større 
forbrenningsmotor: 
 Fast dekke: 98 dB / 6 meter 
 Mykt dekke: 96 dB / 6 meter 

 
 Modeller mindre enn 100 cc forbrenningsmotor: 
 Fast dekke: 96 dB / 3 meter 
 Mykt dekke: 94 dB / 3 meter 

 
 



Støymåling 

Ta tre målinger og regn ut et gjennomsnitt. 
Måles i et åpent område 
.  
 NLF har støymåler til utlån 
 Clas Ohlson 799,- 



Store bensinmotorer 

 Kjøp gode canistere fra 
etablerte merker 

 Velg en større motor 
enn du trenger, for å 
kunne fly på lavere 
turtall 

 3-bladet propell 
 Tilpass ditt flymønster 
 Gummidempet 

motorfeste 



Fullskala flyplasser 

 For å fly modeller med 
særlig høyt lydnivå bør 
piloten oppsøke fullskala 
flyplasser 



Elektromodeller 

 De fleste modeller oppleves som 
nærmest lydløse i luften 

 Unntak er  
 Store plutselige pitchendringer med 

elektrohelikopter 
 Små impeller- og pushermodeller med 

høyt turtall 
 Ta hensyn! 



Turbinmodeller 

 Annen frekvens og turtallsområde 
 Stort flybilde som sprer lyden over større 

område 
 Flys ofte på flyplasser 
 Ta hensyn 



Regler for støy 

 Plan og bygningsloven – gir anledning til å sette 
konkrete bestemmelser for støy i forbindelse med 
søknadspliktige byggetiltak 

 Kommunehelsetjenesteloven – skal ivareta 
helsemessige hensyn i forbindelse med behandling 
av saker om nærmiljøanlegg 

 Forskrift om miljørettet helsevern - setter krav til 
helsemessige forhold ved etablering og bruk av 
støykilder 

 Markaloven – ved flyging på jorder og islagt vann 
som er innenfor markagrensa kan vi risikere at 
markaloven, som har et særlig forbud mot 
modellflyplasser, gjøres gjeldene.  



Andre regler som må følges 
 Kommunale regler, evt. regulering eller 

støysonekart for området 
 Klubbens egne regler 
 FAI-reglementet for den aktuelle klassen 



Lyd på avstand 

 Ved dobling av avstanden reduseres lydnivået til 
en fjerdedel 

Avstand til lydkilde Lydnivå i dB 
3 meter 96 dB 
6 meter 90 dB 
12 meter 84 dB 
24 meter 78 dB 
48 meter 72 dB 
96 meter 66 dB 
192 meter 60 dB 
384 meter 54 dB 
768 meter 48 dB 

 



65 + 65 = 68 

 Summen av to lydkilder øker ikke høyeste 
lydnivå nevneverdig.  

 To fly på 65 dB i samme frekvensområde blir 
kun 68 dB totalt 

 Dette kan subjektivt oppleves som mer 
forstyrrende 



Tidsbegrensninger og flytider 



Loggføring av aktivitet 

Dato: Start kl: Slutt kl: 

Antall flygninger Totalt 
Støysvake modeller forbrenningsmotor   

1/5-2013 15:00 21:00 10 7 17 
10/5-2013 12:00 20:00 13 11 24 
11/5-2013 13:00 20:30 20 0 20 



Forholdet til naboen 

 Ta hensyn 
 Lytt til hva de har å 

si. Det verste er å 
ikke bli hørt! 

 Fortell hvor mye 
modellflyging betyr 
for deg 



Håndtering av støyklage 

 Ta klagen på alvor, og meld fra til NLF. 
 Muntlig klage besvares muntlig 
 Skriftlig klage besvares skriftlig 

 
 NLF hjelper deg med besvarelse 
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