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Rundt 2 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

I Oslo er 61% av befolkningen utsatt for 

veitrafikkstøy over Lden 55 dB

Støy som folkehelseutfordring

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/stoy/ - Tall fra kartlegging 2019

https://www.oslo.kommune.no/statistikk/miljostatus/trafikkstoy-og-stille-omrader/ - Tall fra kartlegging 2016

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/stoy/
https://www.oslo.kommune.no/statistikk/miljostatus/trafikkstoy-og-stille-omrader/


Virkninger av støy

Sterk støyplage

Aktivitetsforstyrrelse 

Påvirkning av atferd 

Barriereeffekter

Kognitive effekter

Subjektive helseplager

Søvnforstyrrelser

Stressrelatert sykdom



Mekanismer – støy og helse
Teoretiske sammenhenger
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Diabetes type 2

Hypertensjon Kardiovaskulær

sykdom

Veitrafikkstøy



Mål for norske myndigheter å redusere sosial ulikhet i helse

MEN sosiale helseforskjeller består, og øker

Miljøstøy kan bidra til sosial ulikhet i helse via to mekanismer:
Systematisk ulikhet i eksponering som følger sosiodemografiske skiller
Ulikhet i sårbarhet for helsevirkninger mellom ulike sosiodemografiske grupper

Relativt få studier internasjonalt har undersøkt sosial ulikhet i støyeksponering, og 

resultatene spriker

Begrenset kunnskap om norske forhold

Behov for lokale studier p.g.a. sosiokulturelle forskjeller mellom land og byer

Støy og sosial ulikhet i helse



Hovedmål
Undersøke sammenhengen mellom sosiodemografi og eksponering for veitrafikkstøy der folk bor i Oslo

Delmål
Undersøke sammenhengen mellom individers sosiodemografiske kjennetegn og eksponering for veitrafikkstøy ved 
boligadressen

Undersøke sammenhengen mellom sosiodemografiske kjennetegn ved individenes nærmiljø og eksponering for 
veitrafikkstøy ved boligadressen

Formål



Helse og miljø i Oslo (HELMILO) (2009-10); en 

oppfølging av helseundersøkelsen HUBRO (2000-

2001)

Alle innbyggere invitert til HUBRO og fortsatt 
bosatt i Norge invitert til  HELMILO

Født i: 1924-25, 1940-41, 1955, 1960 og 1970

Svarprosent: 48 % (n=13 019, hvorav 12 935 
bodde i Oslo)

Komplette data for analysen: n=11 959 
personer/91 delbydeler

Metode - utvalg



Vegtrafikkstøy (Lden) ved mest eksponerte 

fasade beregnet for deltakernes boligadresser 

av Oslo kommune 

Metode - støyeksponering



Individvariabler (SSB og HELMILO)
Brutto husholdningsinntekt, utdanning, innvandringsstatus, boligtype, om man bor 
alene, husholdningstype, boligtetthet, alder og kjønn

Områdevariabler - delbydel (Statistikkbanken, Oslo kommune)
Andel innbyggere med lav inntekt, andel med lav utdanning, andel innvandrere, andel 
som bor i blokk, andel husholdninger med enslige foreldre, andel boliger som er leiet  

Sosiodemografiske variabler 



Linear mixed model - sammensatt modell/flernivåmodell som tar hensyn til 

områdevariasjon

Justert for alder og kjønn

Statistisk analyse



Styrker
Stor befolkningsstudie av middelaldrende og eldre voksne i Oslo
De fleste områder av Oslo representert i utvalget
Tar hensyn til både individ- og områdevariasjon
Inkluderer mange sosiodemografiske variabler på både individ- og områdenivå

Begrensninger
Alle grupper av den voksne befolkningen ikke representert
Svarprosenten (48%) regnes som god for befolkningsstudier, men likevel mulighet for systematiske skjevheter av 
betydning for resultatene

Diskusjon



Det er sosiodemografiske forskjeller i støyeksponering i Oslo, både på individ- og 

områdenivå

Lav inntekt og utdanning øker sannsynligheten for å ha høye nivåer av veitrafikkstøy der 

man bor

Det er kjent at lav inntekt og utdanning samtidig er risikofaktorer for helseplager, sykdom 

og for tidlig død

Gitt at veitrafikkstøy kan bidra til mange helseutfordringer og stressrelatert sykdom, er det 

sannsynlig at den sosial skjevfordelingen av støyeksponering i Oslo bidrar til sosiale 

helseforskjeller

Resultatene kan brukes til å målrette byplanlegging for å redusere sosial skjevfordeling 

av støybelastning der folk bor

Konklusjoner og hovedbudskap
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