
Miljøstøy og helse.

Hvordan påvirker miljøstøy, og særlig 
trafikkstøy, folks helse? Hva koster dette 
samfunnet og hvordan kan vi forebygge?
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Hva er lyd? 

• Variasjoner i lufttrykk som setter 
trommehinna i bevegelse. 

• Oppfattelsen av lyden er avhengig av 
styrke (dB) og frekvens (Hz). 

• Mennesket hører best mellom 1000-
4000 Hz

Støj fra menneskelig aktivitet, 
Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006





• Bevisst

• Ubevisst

Oppfatning av lyd





• Definisjon: Uønsket lyd. 

• Regnes som forurensning etter forurensningsloven.

• Støy oppfattes forskjellig avhengig av 
setting og individet selv. 

Hva er støy? 



• Ekvivalentnivåer = Langtids 
gjennomsnitt. 

Måling av støy

Fra regelverk og retningslinjer for Miljøstøy:

Lday =  A-veid ekv.nivå for dag, 07-19

Levening =  A-veid ekv.nivå for kveld, 19-23

Lnight =  A-veid ekv.nivå for natt, 23-07

LA,eq,24h = A-veid ekv.nivå for et helt døgn

Lden =  A-veid ekv.nivå for døgn, 5 dB tillegg for lyd på kvelden og 10 dB tillegg for lyd på natta

Lden skal ikke overstige 55 db(A)



Måling av støy – Veiekurver.

Veiekurve A
• Etterlikner ørets følsomhet v. lave nivå

• Opprinnelig for nivå under 55 dB 

• Brukes oftest når lydnivå skal fastsettes

Veiekurve C
• Etterlikner ørets følsomhet ved høye 
nivåer.
• Over 85 dB 
• Eller ved vurdering av lavfrekvent lyd

Buller och bullerbekämpning
Johansson 2002



Vurdere støy

Lden

• Etter EUs miljøstøydirektiv

• beregnes for en mottakerhøyde på 4 meter

• beregnet nivå utenfor den mest eksponerte fasaden

• beregnes som årsmiddelverdi mhp. støyemisjon/aktivitet og værforhold

• definert mhp. støyplage og søvnforstyrrelser.

• Likevel lite brukt indikator i studier. 



Måling av støy – intermittency ratio

Jernbane, godstransport

Vegtrafikk, n=3200 kjt./time

Vegtrafikk, n=315 kjt./time



Støykilder





Internasjonalt



Plagegrad og andel støyplaget
Helseeffekter av vegtrafikkstøy; Statens Vegvesen 2007

Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge; 
Folkehelseinstituttet 2012

Beregningene fra FHI indikerer at mellom 3,6% til 5,5 % av befolkningen er sterkt 
plaget av støy.  



Støy i bomiljø i Norge

SSB: Boforhold, levekårs-
undersøkelsen 2012 og 2015



• WHO 2014



• Stress

• Søvnproblemer

• Fedme

• Diabetes

• Hjerte-kar-sykdommer

• Kognitiv påvirkning

• Muskelsmerter

• Hørseltap

Oversikt over helseeffekter av støy 



Støy og stress

• Ved akutt eksponering for impulslyd.  

• Via kronisk eksponering over tid. 



• Vansker med innsovning

• Oppvåkning ila natten

• Mindre dyp søvn.

Søvnproblemer:

Dyp søvn DrømmesøvnLett søvn

Søvnproblemer kan føre til:
- Økt frigjøring av stresshormon
- Nedsatt konsentrasjon
- Nedsatt hukommelse
- Irritabilitet
- Psykiske problemer

Intermittency ratio



Miljøstøy og fedme

Pyko et. al. Occup Environ Med 2015 



Trafikkstøy og diabetes

Sørensen et. al. 2013, Environmental Health Perspectives



• Jarup 2008

Trafikkstøy og høyt blodtrykk

- Målt blodtrykk og kalkulert støy eksponering.
- 4861 personer 45-70 år nær 6 store europeiske flyplasser
- OR for relasjonen mellom trafikkstøy og hypertensjon var  

1,54 (CI: 0,99-2,40) 



• Iskemisk hjertesykdom assosiert med trafikkstøy. 

• Flystøy assosiert med høyt blodtrykk. 

• Togstøy er ikke undersøkt. 

Hjerte-karsykdommer

Babisch, Noise & Health, 2008



Hjerte-karsykdommer 

8 % relativ risikoøkning per 10 dB(A) økning i Ldn



Hjerneslag og hjerteinfarkt. 



Kognitiv påvirkning



• The Munich airport noise study (Hygge et. Al.)

Kognitiv påvirkning







Hva koster støyen?

EU, 2011: 

•Sos. Kostn., veg+jernbanestøy: 40 milliarder EURO/år
•Av dette: 90% fra kjøretøy i person- og varetransport

Sverige, 2014 (Naturvårdsverket):
•Sos. Kostn. for vegtr.støy:  over 16 milliarder SEK/år
• Jernbanestøy: 908 millioner SEK/år
•Flystøy: 62 millioner SEK/år



Hva koster støyen i Norge?

Kostnad (tidl. beregninger Miljødirektoratet/SINTEF/SSB):
• 1 SPI ≈ NOK 17500 pr år (2010)
• Regner her bare for områder med vegtrafikkstøy > 55 dB Lden
• Ca. 390 000 SPI for vegtrafikkstøy

Vegtrafikkstøy i Norge koster ca. 7-8 milliarder NOK pr. år

1SPI = 1 sterkt støyplaget person

Støy totalt, koster samfunnet 14 mrd per år



Hva kan gjøres? 



• Fly

Tiltak for å redusere støy.

• Endring av prosedyrer for inn-/utflyging (for eksempel stille landing)

• Endring av traseer

• Nye instrumentprosedyrer

• Omlegging av operasjonsmønster 

• Styring av preferert baneretning

• Forskyvning/dreining av rullebanesyst.

• Restriksjoner i bruk av flytyper, utfasing

• Begrensning i flyplassens åpningstid, NATTESTENGT

• Overføring av trafikk til andre flyplasser

• Lydisolere hus



Tiltak for å redusere støy

• Jernbane



Trafikk



Trafikk



Trafikk



Effekt av tiltak



• Redusere antallet pasientreiser
Samordne timer på poliklinikker/røntgen.

Video/telefonkonsultasjoner ved kontroller. 

Blodprøver kan tas ved lokalt legekontor. 

• Ambulering av helsepersonell. 

• Ordninger for å få folk til å sykle, gå på ski, jogge, gå til og fra jobb.

• Andre? 

Hva kan helseforetakene gjøre for å redusere miljøstøy?



Lover og forskrifter

Plan- og bygningsloven
• (T-1442/2016) med veileder
• Inkludert Norsk standard NS8175

Forurensningsloven

Arbeidsmiljøloven
Vegloven
Luftfartsloven
Produktkontrolloven
Vegtrafikkloven
Jernbaneloven
Energiloven
Lov om motorferdsel i utmark
Lov om fritids- og småbåter

file:///D:/Forskrifter under Plan og bygningsloven/NS 8175 _ 2012  Lydforhold i bygninger.pdf
file:///D:/Forskrifter under Plan og bygningsloven/NS 8175 _ 2012  Lydforhold i bygninger.pdf


Spørsmål?


