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Støy og søvnforstyrrelser 

• Hjernen registrer lyd også mens vi sover 

• Støy kan føre til: 

– Primære effekter 

• Forlenget innsovningstid 
• Oppvåkninger 
• Søvnstadiumendringer (fra dyp til 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 

 

 



Støy og helse 

• Mest kunnskap om 
helsevirkninger av trafikkstøy 

• Mindre kunnskap om en rekke 
andre støykilder 

– Vindturbiner 
• Plage og søvnforstyrrelser 

• Mer plagsomt enn trafikkstøy ved 
samme støynivå 

– Lavfrekvent støy (20-200Hz)  
• Mange ulike kilder 

• Vanskeligere å dempe 

• Plage, tretthet, konsentrasjonsvansker 

 



 
Andel av befolkningen utsatt for støynivå Lden ≥ 55 dB 

 

Kilde: SSB 
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Rapporterte søvnforstyrrelser som følge av støy 
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Helsebelastning som følge 
av støy, (WHO, 2011) 

- Total beregning av sykdomsbyrde som 
følge av støy i Vest-Europa  

- Søvnforstyrrelser bidrar mest 

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

 
 

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



Helsebelastning 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 



 
Trafikkstøy og søvnforstyrrelser 

 

(Miedema & Oudshoorn, 2004) 

“svært søvnforstyrret” 

“litt søvnforstyrret” 

“søvnforstyrret” 



Støy og søvnforstyrrelser 
Effekt av soveromsplassering 

Vegtrafikkstøy Togstøy 

(Aasvang, 2010) 



Togstøy og virkning på søvn 

(Aasvang et al., JASA, 2010) 

REM søvn Total våkentid 



Støy og virkning på søvn 



Flystøy og akutte virkninger på søvn 



Mange faktorer kan forstyrre søvn 

Faktorer i omgivelsene 

- Støy 

- Lys 

- Temperatur 

Inntak 

- Kaffe 

- Alkohol 

- Medikamenter 

Indre faktorer 
- Helseproblemer 

- Stress 



Vegtrafikkstøy og søvnproblemer 

(Halonen et al. EHP, 2012) 

(de Kluizenaar et al., JASA, 2009) 

Symptomer på insomni 
(N=7019) 

Bruk av søvnmedikamenter 
(N=17 855) 



Hvorfor er søvn så viktig? 

• Vi bruker 1/3 av livet på søvn 
– Tilstand med redusert respons på omgivelsene 

– Endret elektrisk aktivitet i hjernen, men like aktiv 

• Fysiologisk regulert 

– Døgnrytme (biologisk klokke) 

– Søvnbehov (homeostatisk faktor) 

– I tillegg kommer vaner og adferd 

• Søvnmangel har en rekke konsekvenser                                       
for fysisk og mental helse 

 



Konsekvenser av søvnmangel 

• Adferds- og emosjonelle konsekvenser 
– Søvnighet 

– Tretthet/utmattelse 

– Humørendringer 

– Redusert yteevne  
• Økt reaksjonstid 

• Nedsatt korttidshukommelse 

• Nedsatt motivasjon 

• Nedsatt konsentrasjon 
 

 

 



Søvnmangel !!! 
 

Exxon Valdez (1989) 

Chernobyl (1986) 

Three Mile Island (1979) 

Mer enn 15 % av alle bilulykker 



For lite søvn 
Konsekvenser for helsa 

– Overvekt (både barn og voksne) (Cappuccio et al., 2010)  

– Diabetes type 2 (Vgontzas et al.,2009) 

– Hjerte-karsykdom (Meisinger et al., 2007) 

– Angst og depresjon (Neckelmann et al., 2007) 

– Økt dødelighet (Cappuccio et al., 2010) 

 
 

– Økte nivåer av betennelsesmarkører (Irwin et al., 2006) 

– Økte nivåer av kortisol (Leproult, 1997) 

– Redusert glukosetoleranse (Tesali et al., 2008) 

 



Hvordan søvnmangel kan gi fedme 

Søvnmangel 

Økt mulighet for 

matinntak 

Endret 

termoregulering 

Økt sult 

Økt 

kaloriinntak 

Redusert 

energiforbruk 
 

Fedme 

Tretthet 

 

            Leptin 

   Ghrelin 

(Patel and Hu, Obesity, 2008) 



Veksthormoner under søvn 

(van Coevorden A. et al., Am. J. Physiol, 1991) 
(Van Cauter E. et al., J. Clin Endocrinol Metab, 1992)) 



Flystøy og forhøyet blodtrykk 

• Kortvarige blodtrykksøkninger etter 
flystøyeksponering om natten (Haralabidis m.fl., 2008) 

• Begrenset tilvenning (Carter m.fl., 2002; Griefahn m.fl., 2008) 

• Sammenheng mellom langtidseksponering 
for flystøy og risiko for forhøyet blodtrykk 
(Jarup m.fl., 2008, Eriksson m.fl., 2007) 

• Sterkere sammenheng med                   
nattstøy enn dagstøy (Jarup m.fl., 2008)  

 



Trafikkstøy 
Sammenheng med forhøyet blodtrykk og hjerteinfarkt 

(Basner et al., 2014) 



Vegtrafikkstøy og slag 
Stor dansk studie, N≈57 000 (Sørensen et al., 2011) 

• 27% økt risiko for slag ved hver 10 dB økning 

• Økt risiko for de over 64 år 

• Menn mest utsatt 

• Tatt hensyn til luftforurensning og andre  

 risikofaktorer 



Oppfølging av Handlingsplan mot støy 

– Utrede indikator for støyrelaterte 
søvnforstyrrelser 

– Fremskaffe grunnlag for nasjonalt mål for 
reduksjon av nattestøy 

 

Arbeidsgruppens anbefaling 

– Lnight benyttes som utgangspunkt for 
indikator for støyrelaterte søvnforstyrrelser 

– Lnight kartlegges ned til minst 45 dB 

– Beregning av indikator inn i Nasjonal 
støymodell 

 

 

 

 

“Støybelastning om natten bør følges opp 
bedre enn i dag” 

www.fhi.no 



Viktig å forebygge støyinduserte 
søvnforstyrrelser 

• Gir størst bidraget til helsetap som 
følge av støy 

• Utilstrekkelig søvn forbundet med en 
rekke helseplager og sykdommer 

• Nasjonalt mål for å redusere 
støyinduserte søvnforstyrrelser?! 

• Viktig med god arealplanlegging for å 
forebygge (f.eks. soverom vendt mot stille side) 

 


