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Tema 

• Litt generelt om FHI 

– FHIs rolle, støy og luftforurensning 

• Støy og helse  

– Helsevirkninger av støy 

– Omfang av støyplager i Norge 

• Litt om støyregelverket og forebygging 

• Oppsummering 



Folkehelseinstituttet - en av tre 

Helse- og 
omsorgs-

departementet 

Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet 
 Statens 

helsetilsyn 

Forvaltning av regelverk og 
iverksetting av vedtatt politikk 

Tilsyn med helse-  
og omsorgstjenesten 

Kunnskapsutvikling, helse-
overvåkning, råd og tjenester 



Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag 

• Bidra med forskning, analyser, 
metodevurderinger og oppsummert 
kunnskap 

• Beskrive helsetilstanden i befolkningen 
og faktorer som påvirker denne  

• Identifisere påvirkningsfaktorer, årsaker 
og konsekvenser av sykdom og tidlig død  

• Gi kunnskapsbaserte råd til sentrale og 
lokale myndigheter og befolkningen 

 

Beredskap 

Råd 

Helseanalyse Forskning 

Tjenester 



§ 24.Helsedirektoratets ansvar 
Helsedirektoratet skal følge med på forhold som påvirker folkehelsen og bidra til å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet og være en pådriver for kunnskapsbasert folkehelsearbeid, blant annet gjennom utvikling av nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid. 

Helsedirektoratet skal gi kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen informasjon, råd og veiledning om strategier og tiltak i folkehelsearbeidet. Direktoratet skal videre samarbeide med Folkehelseinstituttet om å gjøre tilgjengelig opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter § 25.Del paragraf 

 

§ 25.Folkehelseinstituttets ansvar 
Folkehelseinstituttet skal overvåke utviklingen av folkehelsen, utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne, samt utføre helseanalyser og drive forskning på folkehelseområdet. 

Folkehelseinstituttet skal gjøre tilgjengelig opplysninger som grunnlag for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter etter §§ 5 og 21. Opplysningene skal være basert på statistikk fra sentrale helseregistre, samt annen relevant statistikk. Folkehelseinstituttet skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon i den forbindelse. 

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om opplysninger som skal gjøres tilgjengelig for kommunen og fylkeskommunen. 

Folkehelseinstituttet skal i forbindelse med eksponering for helseskadelige miljøfaktorer bistå kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen for å sikre beskyttelse av befolkningens helse. 

§ 22.Statlige myndigheters ansvar 
Statlige myndigheter skal i sin virksomhet vurdere konsekvenser 
for befolkningens helse der det er relevant. 
 
§ 25. Folkehelseinstituttets ansvar 
Folkehelseinstituttet skal i forbindelse med eksponering for helseskadelige 
miljøfaktorer bistå kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre statlige 
institusjoner, helsepersonell og befolkningen for å sikre beskyttelse av 
befolkningens helse. 
 
 

Folkehelseloven 
Kapittel 5. Statlige myndigheters ansvar (§§ 22 - 25) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29#shareModal


Avdeling for luft og støy 
Område for smittevern, miljø og helse 

• Rådgivning, forskning og beredskap 

– Utendørs luftforurensning 

– Støy 

– Inneklima 
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Hva er støy? 

• Uønsket lyd eller lyd med skadelig virkning 

• Lydbølger 
• Frekvens (Herz, Hz) 

• Lydtrykknivå (decibel, dB) 

• Uønsket lyd fra transport, industri og 
fritidsaktiviteter kalles ofte “miljøstøy”  
(”Environmental noise”) 

• Ingen klar terskel for plage 

• Tilnærming til terskeleffekt ved anbefalinger og 
grenseverdier 



Hvordan beskrive støyen? 

To ofte brukte støyindikatorer: 

• Tidsmidlet støynivå (Lp,A,Eq,T) 
– Lden, Lnight, Lp,AEq,24h 

• Maksimalt støynivå (Lp,A,max) 
– LAF,max,L5AF, L5AS, LAImax 

 



Hvordan oppfatter vi lyd og støy? 

• Lydinformasjonen passerer en rekke nivåer med ulike 
funksjoner fra øret og frem til hjernebarken (cortex) 

• Hørselssansen viktig for overlevelse 

• Lyd oppfattes og tolkes også når vi sover 

• Reagerer mer på endring i nivå enn absolutt/jevnt nivå 

• Store individuelle forskjeller i hvordan vi opplever støy 

• Lyd oppfattes og tolkes avhengig av situasjon                            
og tidligere erfaringer 

 

 

 

 

http://www.movale.no/wp-content/uploads/2011/01/lytte.jpg


Helsevirkninger av støy 

Emosjonell/ 
adferds/kroppslig 

respons 

    Stress/søvnmangel 

Sykdom/helseplager 
Forhøyet blodtrykk, hjertekarsykdom  

Forstyrrelse 

t 
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Støy som stressfaktor 

Støyeksponering (støynivå, dB) 

direkte bane indirekte bane 

Stressindikatorer 

Fysiologiske stressreaksjoner (homeostase) 
 

 

Støyplage 

hørselstap 

Risikofaktorer 

Manifest sykdom 

Hjerte-karsykdom 
 Forhøyet blodtrykk Arterosclerose 

Iskemisk 
hjertesykdom 

Slag 

Blodtrykk Blodlipider Blodviskositet 
Blodkoagulerende 

faktorer Blodglukose Slagvolum 

Autonome nervesystem 
Sympaticus 

Endokrine system 
Hypofysen, binyrene 

Forstyrrelse av kommunikasjon 
aktiviteter, søvn 

Kognitiv og følelsesmessig reaksjon 
Søvnforstyrrelse 

(Babisch, 2002, 2014) 



Plage av støy 
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WHO guideline 



Støy og søvnforstyrrelser 
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WHO, 2009 Interim target 

WHO, 2009 

WHO, 1999  
Norske anbefalinger 



Vegtrafikkstøy og insomnisymptomer 
Befolkningsstudie fra Oslo (N≈11 200) 

Innsovningsvansker For tidlig oppvåkning 

(Evandt J., m.fl. Sleep, 2017) 



Togstøy og virkninger på søvn 

REM-søvn Tid i våken tilstand 

Tid i REM søvn gikk ned og tid i våken tilstand gikk opp med økende støynivåer 
(Aasvang m.fl., JASA, 2011) 



Maksimalt flystøynivå og akutte virkninger på søvn 

(Basner m.fl., 2006) 

Spontane endringer i søvn 



Gjennomsnittlig antall tilleggsoppvåkninger per år 

(Basner m.fl. 2010; EEA, 2010) 



Støy og søvnforstyrrelser 

• Primære effekter av støy 
– Forlenget innsovningstid 
– Oppvåkninger 
– «Lettere» søvn 
– Fysiologisk aktivering  

• økt puls, utskillelse av stresshormon 
 

• Sekundære effekter 
– Redusert søvnkvalitet, tretthet, nedsatt yteevne, økt risiko for ulykker 

 

• Mulige langtidseffekter  
– Overvekt 
– Diabetes 
– Hjerte-karsykdom 
– Angst og depresjon 

 



Trafikkstøy  
Sammenheng med forhøyet blodtrykk og hjerte-karsykdom 

(Basner et al., The Lancet, 2014) 

Vegtrafikkstøy og forhøyet blodtrykk 

Vegtrafikkstøy og hjerteinfarkt 

Vegtrafikkstøy og slag 

Flystøy og forhøyet blodtrykk 

Flystøy og hjerteinfarkt 

 

Støynivå (dB) 



Flystøy og innvirkning på læring og 
hukommelse 

• Gode akustiske forhold er 
avgjørende for læring 

• Barn er spesielt sårbare i en 
læringssituasjon 

• Flystøy har negativ innvirkning 
på leseferdigheter og 
hukommelse 

 

 

 
 

 

(Stansfeld m.,fl, Lancet, 2005) 



Sykdomsbyrde som følge av støy i Europa 
(WHO, 2011) 

= + DALY  
Helsetapsjusterte leveår             
(disability adjusted life years)  

Et mål på total sykdomsbyrde 

YLD 
År med helsetap 

YLL 
Tapte leveår 

• Støyplage 
• Søvnforstyrrelser 
• Hjerte-karsykdom 
• Kognitive effekter  
• Tinnitus 

• Hjerte-karsykdom 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNOtna2Z6sgCFYITLAodan0LkQ&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Disability-adjusted_life_year&psig=AFQjCNGlDxVyg3PZd1lAlMpo57lmYVBqJw&ust=1446294572860706


Sykdomsbyrde som følge av støy i 
Vest-Europa (WHO, 2011) 

- Basert på vitenskapelig 
dokumenterte sammenhenger 

- Søvnforstyrrelser bidrar mest 

- Omlag 1.8 % av alle hjerteinfarkt kan 
tilskrives vegtrafikkstøy i Vest Europa. 

- Støy nest største årsak til 
sykdomsbyrde blant miljøfaktorene, 
kun “slått av“ luftforurensning 

 
 

(WHO, 2011; Basner et al., 2014) 



Omfang av støyproblemer i Norge 

• Ca 2 millioner er utsatt for 
støy over anbefalte grenser 

• Antall støyutsatte øker 

• Vegtrafikken bidrar mest 

• Utfordringer knyttet til 
fortetting og trafikkvekst 

• Opp mot 5 % har 
søvnproblemer                                         
på grunn av støy (alle kilder)  

 

 

(SSB, Miljostatus.no) 



Barn og unge (0-20 år) utsatt for støy fra 
vegtrafikk (>55dB) 
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(SSB, Nasjonal støymodell, 2013) 



Sykdomsbyrde som følge av vegtrafikkstøy i Norge 

• 3-6% sterkt støyplaget  

• 2-3% opplever alvorlige 
søvnforstyrrelser 

 

• Tapte friske leveår (DALYs) 

– Søvnforstyrrelser: 10 245 

– Støyplage: 4512 

– Hjerte-kar: 198 

 
www.fhi.no 



Nye retningslinjer fra WHO i 2017 

• Oppdatering av WHO Guidelines for Community Noise, 1999 

• WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region 
– Grundig og systematisk gjennomgang av nyere kunnskap om støy og 

helse 

– søvnforstyrrelser, støyplage, kognitiv svekkelse, hjerte-karsykdom, psykisk 
helse og trivsel/velvære, hørselssvekkelse og tinnitus, samt virkninger på 
foster og fødselsutfall 

– Støy fra samferdsel, vindturbinstøy og fritidsstøy 

 

– http://www.euro.who.int/en/home   

http://www.euro.who.int/en/home
http://www.euro.who.int/en/home
http://www.euro.who.int/en/home
http://www.euro.who.int/en/home


Regelverk som omfatter støy 

• Forurensningsforskriften del 2, kap. 5  
 Kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende 

virksomhet 

 II. Innendørs støynivå – kartlegging og tiltak 

 III. Strategisk støykartlegging 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
T-1442/2016 

• Norsk standard NS 8175. Lydforhold i bygninger 

• Folkehelseloven 

 

 

 

www.miljodirektoratet.no  
Veiviser til støyregelverket 

http://www.miljodirektoratet.no/
http://www.miljodirektoratet.no/


Viktig å være tidlig ute! 
“Helse i plan” 

• Økt fokus på lokal forurensning! 
– Bidra til økt bevisshet om støy og virkninger på helse og trivsel i nye prosjekter og oppfølging av 

prosjekter.  

• Ta hensyn til støy tidlig i prosjektfasen (T-1442) 

• Bedre dialog mellom utbyggere, kommuner, kildeeiere og berørte! 

• Fokusere på forebygging/tiltak som kommer mange til gode 
– Redusere støy fra kilden (avstand, støysvake kjøretøyer, topografi, skjerming, redusere 

tungtrafikken på natt 

– Fasadetiltak hjelper, men dyrt og kommer få tilgode. 

• Mer kunnskap trengs for helhetlig å forebygge negative virkninger 
fra vegtrafikken! 
– Decibelnivået utenfor mest utsatte fasade betyr ikke alt 

– Tilgang til gode (stille/skjermede) uteplasser viktig 

– Soverom mot skjermet fasade 

 



Folkehelseloven 
Kapittel 3. Miljørettet helsevern (§§ 8 - 19) 

§ 8. Virkeområde og forskrifter 

§ 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet 

§ 10. Meldeplikt og godkjenning 

§ 11. Helsekonsekvensutredning 

§ 12. Opplysningsplikt 

§ 13. Gransking 

§ 14. Retting 

§ 15. Tvangsmulkt 

§ 16. Stansing 

§ 17. Overtredelsesgebyr 

§ 18. Straff 

§ 19. Klage 

 
 

Kommunens virkemidler for å utbedre forhold 
ved klagesaker  
• Forholdsmessighetsvurderinger 
• Sikkerhetsnett (f.eks. der helsehensyn ikke er          

ivaretatt gjennom andre ordinære prosesser 
(konsesjon, godkjenning osv.) 

 



Kobling mellom Fhl og Pbl 
Planlegging etter Fhl 

Kommunetorget.no 



Oppsummering 

• Mange mennesker er utsatt for støy over anbefalte nivåer 

• Støy påvirker helsa negativt og er nest etter luftforurensning den 
miljøfaktoren som bidrar med størst sykdomsbyrde 
– Støyplage og søvnforstyrrelser mest vanlige virkninger av støy 

– Økende bevis for at trafikkstøy kan bidra til økt risiko for forhøyet blodtrykk og 
hjerte-karsykdom 

• Viktig at “støy og helse” er premissgiver i arealplaner for å forebygge 
støyproblemer (T-1442)  

• «Helse i plan» også forankret gjennom Folkehelseloven som er koblet 
opp til Plan og bygningsloven 
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Relevante rapporter fra Folkehelseinstituttet 

• Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase 
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/miljo-og-helse-kunnskapsbase   

• Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge 
http://www.fhi.no/artikler/?id=96985  

•  Anbefalte faglige normer for inneklima 
http://www.fhi.no/artikler/?id=114508  

• Nattstøy og søvnforstyrrelser 
http://www.fhi.no/artikler/?id=103391  

 

www.fhi.no 

gunn.marit.aasvang@fhi.no 
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Takk for oppmerksomheten  

www.fhi.no 
gunn.marit.aasvang@fhi.no 
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