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Disposisjon – hva skal jeg snakke om
Bakgrunn – om støy som folkehelseutfordring

Mekanismer og helsevirkninger – WHOs kunnskapsoppsummering (2018)

Støy fra vindturbiner – lavfrekvent lyd og infralyd

Støy og folkehelsearbeid i praksis

Norsk støyregelverk og WHO’s nye anbefalinger

Viktige oppgaver i kommunene og utfordringer i enkeltsaker

Eksempler

Oppsummering og sluttbetraktninger

FHI’s rolle – hva kan vi tilby 
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Aktuell utfordring: støy 
Helseutfordring knyttet til samfunnsplanlegging og 

infrastruktur

En påvirkningsfaktor på helse og livskvalitet som 

enkeltindividet typisk kan føle seg avmektig overfor

Støyhensyn involverer i de fleste tilfeller økonomiske 

interesser – hos anleggseier og hos den støyeksponerte

I kommunene: tverrsektorielt samarbeid og en «helse i 

alt»-forståelse særdeles viktig for forebygging

Regulering basert på retningslinjer – få absolutte krav

Kunnskapsgrunnlag: epidemiologisk forskning
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WHO’s utvidede helsebegrep og støy

Fundament for støy som helseproblem: “Helse 

er ikke bare fravær av sykdom og svakhet, men 

en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og 

sosialt velvære.”

Hovedvirkninger: plage og søvnforstyrrelser

Økende belegg for at støy også bidrar til 

dårligere helse i snevrere betydning av 

begrepet
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Støy som helseutfordring
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Figur laget av Camilla Ihlebæk, NMBU
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Støyutfordringene begynner med hva 
fenomenet er:

«Støy er uønsket lyd»
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Støyplage
Eksponerings-responssammenhenger
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Plage: eksponerings-effekt-sammenheng
(individuell respons)
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Forhold som kan påvirke støyplagen
Personlige og situasjonsbetingede faktorer:

Kontekst/situasjon

Støysensitivitet

Holdninger til støykilden

Stedstilknytning

Økonomi

Endring i støybildet, eller stabil situasjon

Opplevelse av forutsigbarhet og kontroll

Frykt for spesielle helsevirkninger etc etc
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Støy som folkehelseutfordring

Nærmere 2.1 millioner nordmenn er eksponert for 

støynivåer over Lden 55 dB 

200 000 har problemer med nattesøvnen p.g.a. støy

Vegtrafikk er den dominerende kilden
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Nasjonalt mål for støyreduksjon

1. Støyplagen skal reduseres med 10% innen 

2020 i forhold til 1999 

2. Antall personer utsatt for over 38 dB 

innendørs støynivå skal reduseres med 30% 

innen 2020 i forhold til 2005
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Utvikling inkludert befolkningsvekst, 
tilflytting til støyutsatte områder og nye 
støyutsatte områder  

Totalt 700 000 flere eksponert for støy over Lden 55 dB 

Togstøy 30% færre, ellers økning for alle kilder

Tiltak virker, men god arealplanlegging essensielt! 

«Helse i alle sektorer» svært viktig for støyforebygging 
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Støy og helse

10.03.2020

Støy

Plage, stress, søvnforstyrrelser

Fysiologiske reaksjoner (økt blodtrykk, hjertefrekvens, økt kortisol)

Hjerte- og karsykdom

Umiddelbare reaksjoner

Langtidsvirkninger
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Støy og helse – reviderte retningslinjer fra 
WHO

Forrige versjon fra 1999, revidert utgave oktober 2018

Kunnskapsbaserte anbefalinger for å beskytte mot støy som kan gi 
betydelige plager og sykdom

Støy fra fly, veg, skinnegående trafikk, vindturbiner og 
fritidsaktiviteter

Tydeligere fokus på langtidsvirkninger 

Til dels store endringer i anbefalingene og strengere enn 
eksisterende norske retningslinjer  
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Metode/prosess mot nye anbefalinger
Oppdrag fra de europeiske medlemslandene til WHO, region Europa, i mars 2010

Omfattende prosess, streng metodikk

Formulering av omfang og hovedspørsmål for retningslinjene

Gjennomgang av relevant litteratur

Valg av prioriterte mål på helsevirkninger

Systematisk gjennomgang av kunnskapsstatus for hver helsevirkning 

Vurdering av kvalitet på evidens (GRADE)

Identifisere eksponeringsnivåene hvor en relevant økning i helserisiko begynner ( anbefalte 
grenseverdier)

Bestemme styrken på anbefalingene
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Helsevirkninger
Kritiske helsevirkninger

Støyplage

Søvnforstyrrelser

Kognitive virkninger

Hjerte- og karsykdommer 

Hørselstap og tinnitus

Viktige helsevirkninger

Virkninger på foster/uheldige fødselsutfall

Livskvalitet, mental helse og velvære

Metabolske virkninger
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Kvalitetsvurdering - GRADE
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Støyplage

Litteratursøk 2000-2014, 62 studier, 57 brukt til metaanalyse 

Støykilder: fly, veg, jernbane, vindturbiner og kombinasjoner av kilder

Fant en høyere prosentandel sterkt plaget ved tilsvarende støynivåer i nyere studier av fly-, veg-, og 

jernbanestøy enn tidligere studier 

Peker på nødvendigheten av å justere anbefalingene

Moderat kvalitet på eksponerings-respons studier for fly- og jernbanestøy, lav kvalitet for veg- og 

jernbanestøy
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Søvn
Datagrunnlag 47 studier (2000 – 2015)

Signifikant økning i odds ratio for sterk grad av selvrapportert søvnforstyrrelse (veg, tog, fly) når 

spørsmålet refererte til støy

Sterkest effekt for jernbane, deretter veg og fly

Om lag 2-3 ganger så høy sannsynlighet per 10 dB økning i støy (Lnight)

Ikke signifikant effekt når spørsmålet ikke refererte til støy
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Søvn forts.
Signifikant effekt av alle transportkilder på objektivt målt søvn - oppvåkninger (polysomnografi)

Om lag samme effekt for alle kilder – 35 % økt sannsynlighet per 10 dB økning i støy (Lnight)

For andre støykilder og effektmål motstridende og ikke tilstrekkelig evidens 

Evidens vurdert til moderat kvalitet for selvrapport relatert til støy og oppvåkninger, lav til veldig lav 

for andre virkninger på søvn

10.03.2020



FHI -

Kognitive virkninger hos barn
Litteratursøk:  – 2015 (voksne og barn)

Fant 34 studier – kun barn

Støykilder: Fly, veg, og jernbane

Fant moderat evidens for virkninger av flystøy på leseforståelse og langtidsminne

Liten virkning på oppmerksomhet og eksekutivfunksjonen

Lav kvalitet på evidens ellers

Mangel på studier

10.03.2020



FHI -

Hjerte- og karsykdommer

Litteratursøk 2000-2015 (kardiovaskulære og metabolske virkninger)

600 treff, kun 61 studier inkluderte nødvendig info for etablering av eksponerings-responssammenhenger

Meta analyse av disse

Mest omfattende evidens for vegtrafikkstøy og iskemisk hjertesykdom

Kombinerte resultater fra 7 longitudinelle studier viste 8% økt risiko for iskemisk hjertesykdom per 10 dB økning 

i støynivået (Lden)

Høy kvalitet på evidens

Ellers mange tverrsnittsstudier

Moderat til veldig lav evidens for andre utfall

Flere longitudinelle studier trengs
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Støy fra vindturbiner og helse
(van Kamp & van den Berg, Review 2018) 

Relativt få studier

Mange preget av metodologiske svakheter 

Liten indikasjon på helsevirkninger utover støyplage

Liten støtte for direkte virkning på søvn, men indikasjon på sammenheng mellom støyplage og 
subjektive søvnforstyrrelser

Ikke tilstrekkelig evidens for andre helsevirkninger

Nyere nasjonal dansk studie støtter hovedbildet av få helsevirkninger
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Støy fra vindturbiner og støyplage

10.03.2020

van Kamp & van den Berg, Review 2018 
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Påstander om særskilte virkninger av lavfrekvent lyd og infralyd

«Vibroacoustic disease» (VAD)
«Wind Turbine Syndrome» (WTS)

Ikke anerkjente medisinske diagnoser, men en rekke symptomer tillagt lavfrekvent lyd og infralyd fra 
vindturbiner i pseudovitenskap

VAD (Brancho & Alves-Pereira): Fortykning av hjerteposen (og andre kardiovaskulære
strukturer) uten  tilstedeværelse av inflammasjon eller diastolisk dysfunksjon, depresjon, 
irritabilitet, aggresjon, en tendens til isolasjon, reduserte kognitive ferdigheter, støysensitivitet, 
trøtthet, andpustenhet, hjertebank, hoste

WTS (Pierpont): Søvnforstyrrelser, hodepine, tinnitus, øretrykk, svimmelhet, kvalme, 
synsforstyrrelser/uskarpt syn, hurtig puls, irritabilitet, problemer med konsentrasjon og 
hukommelse, panikkanfall knyttet til en følelse av indre pulsering eller dirring som kan oppstå i 
våken tilstand eller under søvn

10.03.2020

Helsevirkninger av lavfrekvent lyd og 
infralyd
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Vitenskapelig grunnlag – VAD og WTS
Datagrunnlag: Case-rapporter, eksperimentelle studier og dyreforsøk

Mangler støtte utenom miljøene som har fremsatt hypotesene – ikke 

vitenskapelig belegg for sammenhenger, eller mekanismer ved aktuelle 

nivåer av infralyd

Har likevel spredt frykt i berørte befolkninger i 30 år – gjennom foredrag og 

spredning på internett – sist med Alves-Pereiras foredragsturne i Norge 

høsten 2019

Noceboeffekt: Eksperimentelle studier indikerer sammenheng med 

informasjon om farer ved infralyd, men ikke med infralyden i seg selv

Fryktspredning uten vitenskapelig belegg er et folkehelseproblem!

10.03.2020



FHI -

Støy og folkehelsearbeid i praksis
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Sentralt regelverk
Kun forurensningsforskriften (del 2, kap. 5) bindende

Opprydningsforskrift + kartlegging og handlingsplaner

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) med veileder (M-128) viktig for 

forebygging! 

Gul støysone: En vurderingssone hvor bygging kan tillates dersom tiltak gir tilfredsstillende forhold

Rød støysone: Støyfølsom bebyggelse ikke anbefalt

NB! Inkluderer anbefalinger for parker/friluftsområder

Merk at selv om anbefalingene i utgangspunktet ikke er bindende, kan kommunen gjøre bindende vedtak 

om støyrestriksjoner i sine arealplaner (f.eks. beskytte «stille områder»)

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/veiviser-stoyregelverket/

https://www.fhi.no/ml/miljo/stoy/nye-retningslinjer-for-stoy-fra-verdens-helseorganisasjon/

10.03.2020

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/veiviser-stoyregelverket/
https://www.fhi.no/ml/miljo/stoy/nye-retningslinjer-for-stoy-fra-verdens-helseorganisasjon/
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WHOs anbefalinger (2018) versus norske 
retningslinjer (T-1442/2016)

Støykilde T-1442/2016 (gul sone) WHO

Veg Lden 55 dB Lden 53 dB ( - 2 dB)

Bane Lden 58 dB Lden 54 dB (- 4 dB)

Fly Lden 52 dB Lden 45 dB (- 7 dB)

Vindturbiner Lden 45 dB Lden 45 dB 
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Viktige oppgaver i kommunene
Ha oversikt og bevissthet om støyforhold og helsevirkninger

Utarbeide planer som kan begrense støy

Medvirke til at det tas støyhensyn i alle plansaker 

Kreve retting/stansing

Bruk planretningslinjene aktivt (gul og rød sone) – og huske de stille områdene

Ta folk på alvor også der de melder om plage som ikke støttes i regelverket  - Få virkemidler, men deres 

plager kan være like reelle. Hjelp til selvhjelp?
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Utfordringer i enkeltsaker

Når det er lite forskningsbasert kunnskap og retningslinjer mangler

spesielt på kilder med mye lavfrekvent støy (vanskelig å dempe)

Kilder med varierende aktivitet og høye maksnivåer hvor Lden ikke nødvendigvis er god indikator 
for å forutsi negative virkninger

Klagesaker der støynivåene er innenfor regelverket, men som likevel oppleves som plagsomt
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«Støyrapport gir naboene rett» 

10.03.2020

«Vi har nå fått bekreftet at folks subjektive opplevelse av helikopterstøyen fra Flesland

stemmer, sier xx, overlege ved Etat for helsetjenester i Bergen kommune.» 

BT, 21.06.13 
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Oppsummering og sluttbetraktninger
Støy er en viktig folkehelseutfordring

WHO’s nye anbefalinger bygger på svært grundige systematiske kunnskapsgjennomganger, og nye 

analyser for å identifisere støynivåene hvor relevant økning i helserisiko begynner 

De mest oppdaterte og helsefaglig best forankrede anbefalingene vi har per nå, og anbefales som 

grunnlag for å vurdere mulige helsevirkninger

Merk likevel at mange forhold påvirker støyplage, og ulik sammensetning av utvalg og befolkning 

kan gi litt ulike svar
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Oppsummering og sluttbetraktninger  forts.
Begrenset vitenskapelig kunnskap om virkninger av spesifikke støykilder, utover transport 

Overføringsverdi av kunnskap? 

Rapporterte klager som kunnskapsgrunnlag

Grunnleggende mekanismer de samme

Klager må tas på alvor, selv om virkemidlene ikke alltid er like klare

Betydningen av synliggjøring av støy i planprosesser - tverrsektorielt samarbeid og helse (støy) i alt

Mange råd og anbefalinger å hente i bl.a. Veileder til T-1442 (M-128)
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Folkehelseinstituttets rolle i støysaker
Har ikke beslutningsmyndighet i konkrete saker, 

men er en kompetanseinstitusjon som kan gi 

råd om mulige helsevirkninger av støy

Rådene skal være forankret i forskningsbasert 

kunnskap

Egen forskning

Oppdatert kunnskapsoversikt på feltet

Status for befolkningen
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Hvem jobber med støy ved FHI?
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Norun Hjertager Krog
Sosiolog, PhD i miljøepidemiologi
Forskning  og rådgivning

norunhjertager.krog@fhi.no

Gunn Marit Aasvang
Fysiolog, PhD i miljøepidemiologi
Forskning  og rådgivning

gunn.marit.aasvang@fhi.no

Om støy på våre hjemmesider: https://www.fhi.no/ml/miljo/stoy/

mailto:norunhjertager.krog@fhi.no
mailto:gunn.marit.aasvang@fhi.no
https://www.fhi.no/ml/miljo/stoy/
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Takk for oppmerksomheten! ☺
norunhjertager.krog@fhi.no
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