
Samferdselstøy og luftforurensning - vår 
største permanente folkehelserisiko

• 2,1 millioner støyplagete i Norge i 2019. SSB juni 2021. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/
artikler-og-publikasjoner/flere-utsatt-for-stoy-ved-boligen   

• Beboere langs jernbanesporene i Gamlebyen bor i gul eller rød 
støysone. 

• SSBs beregninger bygger på støygrensene der WHO mener 
helserisikoen begynner https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf 

• Norsk forening mot støy representerer således interessene til 40 % 
av Norges befolkning 

• 2500 henvendelser i året til oss 
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https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf


Støyens samfunnskostnad - økende 
erkjennelse av regningens størrelse 

• Plagsom - men koster den noe?  

• Anslagene fra våre beste samfunnsøkonomer var på 0,5 - 1 % av 
transportens totale eksternkostnader - så sent som i 2014.  

•  Støyforeningen tok opp spørsmålet om ikke norske beregninger 
var for primitive, spesielt fordi velfungerende sivilisasjoner som 
Sveits og England hadde beregninger som anslo samferdselens 
støykostnader til å være 15-17 ganger høyere enn i Norge. 

• Sveits regner også inn redusert eiendomsverdi  !!!

• Frankrike lanserte i 2020 en beregning som inkluderte 
støyreduksjon på boligverdier

• Englands miljømyndigheter beregnet at støykostnadene var 
høyere enn kostnadene ved trafikkulykker og dobbelt så høye 
som klimakostnader 

• Mai 2022 røpet våre myndigheter i et arbeidsdokument at prisen 
på hva samferdselstøy koster samfunnet var oppjustert med 3400 
% (!) siden forrige beregning 5 år tidligere. Økningen skyldes at 
samfunnets helseregning pga støy nå tas med i beregningene. 
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Når og hvor koster støyen oss mest?

-  Nattstøy som gir søvnforstyrrelser gir helsetap/tap av 
friske leveår (DALY) og koster Norge mellom mange 
milliarder årlig. (2011-tall) I tillegg kommer direkte 
kostnader ved sykebehandling. FHI-rapport Nattstøy og søvnforstyrrelser, 2013:1

-  Ca 20 ganger høyere kostnad om natten. TØI-rapport 1307-2014

- EU´s forslag til ny håndbok for eksternkostnader 
differensierer også mellom storby, by og spredt 
bebyggelse. I tillegg mellom tett trafikk og lite trafikk, og 
mellom dag og natt

                   

-  
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       Norges mest støyende jernbanespor

- Bane Nors brev til statsforvalterne 



Togstøyen i Gamlebyen

• 9 boliger  

• 1 målt uteområde - ingen 
uteområder tilbyr grønn støysone. 

• I boligene med lukkede vinduer og 
ventiler målt støy mellom 36 og >60 
dB fra passerende tog 

• Gjennom åpent vindu målt mellom 
67 og 91 dB. Alle overskridelser 
over 73 dB ute indikerer 
nattstøyforstyrrelser. 

• Nesten alle boliger har støy som 
bryter nattstøybestemmelsen på  45 
dBA max (maxkrav 10 hendelser/
natt) 

Støygrensene representerer dårligste tillatte 
lydkvalitet

Mange er plaget av støy selv om 
støygrenser overholdes.

40- 50 dB:  Enkelte boliger hadde et lydmiljø 
hjemme  som førte til at lydnivået endret seg 

40-50 dB når tog passerte. Massiv 
forstyrrelse.  

-  
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          Er støy så 
helsefarlig da?

-  Støy kan anses som HELSEFARLIG UTSLIPP - og er den forurensing som berører flest 
nordmenn.
-   WHO med med utgangspunkt i helserisiko anbefalte nye grenseverdier i 2018, foreløpig 
ikke tatt i bruk i Norge som har litt mer lempelige regler.
 - I Norge: 
Støygrenser - Forurensingsforskriften - 42 dB innendørs  - dvs. 70 utendørs (rød støysone)
   T 1442 - til plan og bygningsloven <58, 58-68, 68-78, og over
- helserisiko fra støy forbindes med 
    - hjerte- og karsykdom
    - høyt blodtrykk
    - blodpropp
    - hjerne - og hjerteslag (hvert 50. fatale hjerteattakk. WHO 2012)
    - tidlig utviklet demens
    - brystkreft
    - diabetes
    - fedme
    - stress og nedsatt livskvalitet
    - (barn) svekket kognitive evner
etc. 
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           Støy skaper stress som skaper sykdom

- Skolebarn i gul støysone våkner med mer sukker (= 
mer stress) i blodet hver morgen enn barn i grønn 
støysone. (Sahlgrenska institutt, Waye Persson)

- Amygdala - hjernens alarmsentral håndterer all 
informasjon, også lyd, også når vi sover, og vurderer 
«fight or flight». Det autonome nervesystemet 
mobilisereres. 
- Det dannes stresshormoner - innsatsnæring for 
kroppen som skal «slåss eller flykte» - men den blir ikke 
brukt  fordi du sover fortsatt sover. 

-  
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        Veien fra støy 
til alvorlig 
sykdom

    Via stress, aktivering av autonomt 
nervesystem og endokrine systemer, 
økte mengder stresshormoner, svekking 
av endotholium, membranen på innsiden 
av blodårer og hjerte, innslipp av 
kolesterol og makrofager, fortykning av 
blodstrøm, dannelse av plakk, 
innsnevring av blodårer og blodpropp.        
Illustrasjonene er brukt i en artikkel av 
professorene Thomas Münzel og Omar 
Haddad om hva laboratorieforsøk viser 
om støyens virkning på utvikling av 
hjerte- og karsykdom, blodpropp og slag. 
Bør leses. 
Ill. Laurie O`Keefe, The Scientist Juni 21. 
https://www.the-scientist.com/features/
how-environmental-noise- harms-the-
cardiovascular-system-68786 
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Mer info om støy og helse, gå til: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ZVhwZbV-V1-
BoOj7QVEUPwTWYvjTmRw



Aktuelle tiltak mot støy

Mens vi venter på tunnel: 


-   Hva med en egen støyhandlingssplan for bane? Jfr. Sveits som i 
løpet av noen få år brukte 16 milliarder på støytiltak langs bane.

-  Hasteplan for å bytte ut godsvognenes bremseklosser. 

-  Installere støyskjørt på godsvogner 

-  Bytte ut togmateriell - 

-  Lavere fartsgrense på utgående tog langs strekningen

-  Oppgradere støyskjermer

-  Noen boliger opplevde betydelig vibrasjon. Tiltak i fundament og 
evt. i bygningsvegg


- Oppgradere fasader og vinduer enda mer.
 Uprøvde muligheter 
for forbedring?

-  
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