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Trafikkstøy og søvn
WHO systematisk gjennomgang (Basner and McGuire, IJERPH, 2018)

Akutte virkninger på søvn (målt fysiologisk)

• Basert på 4 studier (vegtrafikk, fly og togstøy)

• Eksponerings-responssammenhenger

 Enkeltstøyhendelser (LA,max) og vekkesannsynlighet

 Ubetydelig forskjell mellom kildene 

Selvrapporterte søvnforstyrrelser 

• Totalt 30 studier inkludert i meta-analyse

• Eksponerings-responssammenheng 

 Gjennomsnittlig støynivå på natt (Lnight) og andel sterkt søvnforstyrret 
som følge av støy

 Til dels store forskjeller mellom kilder

• Moderat kvalitet på kunnskap om sammenheng for transportstøy 

og selvrapporterte søvnforstyrrelser
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Flystøy

Vegtrafikkstøy

Banestøy

Nye (WHO, 2018)

Tidligere (EEA, 2010) 
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Hvorfor fokus på søvn?

• Søvn er viktig for fysisk og psykisk helse samt for 

kognitiv fungering

• Godt dokumentert at støy forstyrrer søvn

• Søvnforstyrrelser utgjør det største helsetapet som 

følge av støy (WHO, 2011; FHI, 2012)

• Å forebygge støyinduserte søvnforstyrrelser er bra for 

folkehelsa
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Rapport fra 2013
• Fra Handlingsplan mot støy (2007-2011):

«Regjeringen vil … arbeide for å få på plass et eget mål 
for reduksjon av søvnforstyrrelser som følge av støy» 

«Departementene mener at støybelastning om natten 
bør følges opp bedre enn i dag og vil arbeide for at det i 
løpet av handlingsplanperioden framskaffes grunnlag 
for fastsettelse av et mål for redusert nattstøy»

• Fulgt opp med oppdrag fra HOD til FHI:
Utrede indikator for støyrelaterte søvnforstyrrelser
Fremskaffe grunnlag for nasjonalt mål for reduksjon av 

nattstøy
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Rapport fra 2013
 Vurdering av Lnight versus maksimal 

støynivå
 Høy korrelasjon mellom disse der det 

er jevn eller en viss nattaktivitet (veg, 
bane luftfart)
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Fellesoppdrag støy
Oppdrag 2 – Utrede en ny måleindikator for støy som har fokus på søvn og søvnforstyrrelse

Ny gjennomgang av rapport og kunnskapsgrunnlag

Noen mindre endringer i grunnlag, metode og omfang av støykartlegging

Ingen vesentlige endringer i kunnskapsgrunnlag eller støyberegningsgrunnlag med 
hensyn til valg av måleparameter for nattstøy.

Lnight styrket som måleparameter for støyrelaterte søvnforstyrrelser 

Oppdaterte eksponerings-responskurver for Lnight og andel svært søvnforstyrrede (veg, bane 
luftfart) (Basner og McGuire, 2018)

WHOs nye retningslinje for miljøstøy med egne anbefalinger for Lnight (WHO, 2018)
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Anbefalingene fra tidligere arbeid videreføres i stor grad
Indikator for støyrelaterte søvnforstyrrelser

Måleparameteren Lnight benyttes som grunnlag for beregning av indikatoren

(Lnight = tidsmidlet støynivå for nattperioden 23.00-07.00)

Følgende indikatorer foreslås:

Antall personer som opplever søvnforstyrrelser som følge av støy

For kilder der kunnskap om eksponerings-responssammenhenger foreligger (vegtrafikk, tog, sivil luftfart)

Vurdere å beregne antall sterkt søvnforstyrrede som kan inngå i DALY beregninger

Antall personer utsatt for Lnight > 45 dB 

For kilder der kunnskap om eksponerings-responsammenhenger mangler (trikk, T-bane samt industri- og 
næringsvirksomhet)
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Fellesoppdrag støy
Oppdrag 2 – Utrede en ny måleindikator for støy som har fokus på søvn og søvnforstyrrelse

Forslag til videre arbeid

•Drøfte hvor beregningene skal baseres?

• Nasjonal kartlegging av Lnight i Nasjonal støymodell

• Strategisk kartlegging etter Forurensningsforskriften (Lnight beregnes allerede, men ikke overalt)

Vurdere muligheten for å inkludere informasjon om type bygg (år), fasadeisolering, soveromsplassering

for å «vekte» Lnight nivåer.

Sammenligne europeiske eksponerings-responssammenhenger med resultater for Norge

Undersøke hvilke faktorer som påvirker sammenhengene, slik som soveromsplassering, fasadeisolering, 

boligutforming, byggår etc.
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