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Vejstøj

Antal udsatte

• Omkring 1,4 million danskere over grænseværdi på 58 dB (Lden)

• EU vurderer at 125 million EU borgere er udsat for > 55 dB

• WHO: andet største miljøproblem i EU – kun overgået af 
luftforurening

-> selv lille stigning i risiko kan give mange sygdomstilfælde



Hvorfor er støj farligt?
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WHO artikler, 2018

I alt 7 artikler / arbejdsgrupper



WHO: sygdomme evalueret

For støj fra vej, jernbane og lufthavne separat:

1. Hjertekarsygdom, diabetes og overvægt
2. Søvn
3. Annoyance (generet)
4. Graviditet: fødselsvægt, tidlig født mm.
5. Kognitiv udvikling (børn)
6. Høretab
7. Interventioner

DOG

• Ikke evalueret: f.eks. kræft, livsstilsvaner som rygning og motion, 
hjertesvigt og atrieflimren

• Rapport længe undervejs: dataindsamling til august 2015



Vejstøj og blodprop i hjertet

Studier
• 19 forskning studier -> 10 af høj kvalitet

Resultat for vejstøj og risiko for at få blodprop i hjertet

• 10 dB højere vejstøj øger risiko med 8 %

• WHO: ++++ “det er meget usandsynligt at yderligere forskning ændrer 

dette resultat”

Resultat for vejstøj og risiko for at dø af blodprop i hjertet

• 10 dB højere vejstøj øger risiko med 5 %

• WHO: +++ “det er sandsynligt at yderligere forskning ændrer          

dette resultat”



Vejstøj og forhøjet blodtryk

Studier der har undersøgt dette

• 27 forskning studier -> 1 af høj kvalitet

Resultat

• 26 studier af lav kvalitet: 10 dB højere vejstøj øger 
prævalens med 5 %

• WHO: + ”vi er meget usikre på dette resultat”

Kommet flere studier af god kvalitet

• Pyko 2018: sammenhæng med flystøj men ikke med vejstøj
• Fuks 2017: svag sammenhæng med vejstøj
• Zeeb 2017: ingen sammenhæng med vej- eller flystøj



Vejstøj og slagtilfælde

Studier der har undersøgt dette

• 6 forskning studier -> 4 af høj kvalitet

Resultat

• 10 dB stigning øger risiko for at få slagtilfælde med 14%           
WHO: +++ “sandsynligt at yderligere forskning ændrer resultat”

• Ingen sammenhæng med risiko for at dø af slagtilfælde 
WHO: +++ “sandsynligt at yderligere forskning ændrer resultat”

Kommet tre studier af god kvalitet

• Seidler 2018: sammenhæng med vejstøj (signifikant)
• Cai 2018: ingen sammenhæng med vejstøj
• Héritier, 2017: sammenhæng mellem vejstøj og blodprop i hjernen 

(men ikke blødning i hjernen)



Vejstøj og diabetes

Studier der har undersøgt dette

• 3 forskning studier
• 1 af disse af høj kvalitet

Resultat

• 10 dB stigning øger risiko for diabetes med 8 %

WHO: +++ “sandsynligt at yderligere forskning ændrer resultat”

Kommet to studier af god kvalitet

• Eze, 2017: 10 dB stigning i vejstøj øger diabetes risiko 35 %

• Clark, 2017: 6,8 dB stigning i trafikstøj øger diabetes risiko 8 %



Vejstøj og overvægt

Studier der har undersøgt dette

• 6 forskning studier -> 0 af høj kvalitet

Resultat

• Muligvis sammenhæng med livvidde, men ikke BMI
• WHO: + ”vi er meget usikre på dette resultat”

Kommet to studier af god kvalitet

• Christensen 2017: 
• Årlig livviddestigning på 0.22 mm per 10 dB
• 10 dB stigning øger risiko for at tage ≥ 5 kg med 10 % 

• Pyko 2017: 
• Årlig livviddestigning på 4 mm per 10 dB



Trafikstøj og andre ”tilstande”

zz
z

Søvn
• Sammenhæng med selvrapporteret søvnforstyrrelse
• Sammenhæng med ændring søvnstadie (målt)
• WHO: +++(+) “sandsynligt at yderligere forskning ændrer resultat”

Kognitiv udvikling
• Undersøgt en række forskellige parametre
• Sammenhæng mellem lufthavnsstøj og læseforståelse og hukommelse (børn)

• WHO: +++ “sandsynligt at yderligere forskning ændrer resultat”

• For vejstøj er der for få studier og WHO er ”meget usikre på resultat”

Graviditet
• Sammenhæng mellem vejstøj og lav fødselsvægt og ”for tidlig fødsel”

• WHO: ++ “meget sandsynligt at yderligere forskning ændrer resultat”



Trafikstøj og sygdomme ikke i WHO

Hjertesvigt

• 4 studier af god kvalitet

• Alle 4 studier finder sammenhæng med vejstøj

Kræft

• Vi har i tre studier fundet sammenhæng med vejstøj og hhv. brystkræft 
(ER negative), tyktarmskræft og lymfekræft

• Et studie finder sammenhæng med flystøj (og muligvis vejstøj) og 
brystkræft



Sammenhæng med vejstøj

• Blodprop i hjertet

Muligvis sammenhæng med vejstøj

• Forhøjet blodtryk, slagtilfælde og hjertesvigt

• Diabetes og overvægt

• Lav fødselsvægt og for tidlig fødsel

• Kognitiv udvikling børn (flystøj)

Skal undersøges nærmere

• Brystkræft, tyktarmskræft, lymfekræft

• Livsstilsvaner: motion, rygning, alkohol

Så bliver man syg af trafikstøj? 
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