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I 1998 ble det opprettet et strategisk tverr  in  sti-
  tusjonelt instituttprogram (SIP) ”Sam spill mel-

lom trafi kk, miljø, helse og velferd” un   der Nor  ges 
Forskningsråd. Bak initiativet sto Statens veg ves-
en, Sam  ferd sels   de par te mentet og Miljøvern de par-
te  men tet  og de bidro med i alt 5,5 mill kr til forsk-
nings programmet.

 SIP’en skulle blant annet undersøke hvorfor 
folk ikke reagerte som forventet på miljøendringer. 
Dose-responssammenhenger var f eks u like før og 
etter vesentlige trafi kk reduksjon er. En mulig hypo-
tese var at bedring av fl ere miljø problem på en 
gang, kun ne spille sammen og gi en synergi- eller 
”område”- ef fekt. Siden mil  jø  prob lem er både i forsk-
ning og praksis van lig vis behandles hver for seg, 
og uten å ta hensyn til belastningssituasjon eller 
samspill, krevdes en alternativ forskningsmessig 
tilnærming til miljøeksponering og miljøplager. 
SIP’ens formål var derfor å analysere trafi kkens 
sam le de miljøvirkninger og å utarbeide ulike vir k-
nings  kurver tilpasset ulike belastningssituasjoner.

SIP’en ble avsluttet i 2002. En rekke artikler, kon-
 feranse bidrag og rapporter har presentert resultater 
for forskermiljøer, og bidratt til kvalitetssikringen 
av resultatene.  Denne rap port en tar sik te på å gjøre 
resultatene til gjengelige for fl ere.

Bymiljødatabase opprettet

SIP’en har etablert en bymiljødatabase som om-
fatter 19 000 respondenter fra 17 mil  jø un  der-

  søkelser med 50 delområder. For 8 000 personer 
fi ns gode opp lys ninger om de belast ninger de er ut-
satt for. Eksponeringsdataene i databasen har stor 
spredning i verdier, og byr på gode muligheter 
for analyse av kom  pli ser te samspills for hold, samt 
betydning av byområde, tids peri ode mv.  Nye un-
der  søkelser bør utformes slik at dataene kan legges 
inn i basen. På denne måte kan en sikre at lokale 
undersøkelser både trekker nytte av basen og inngår 
som del av et nasjonalt referansegrunnlag.

Standardisering av spørsmål

Sammenlikning av resultater mellom un der  søkel-
ser forutsetter standardisering av må le  me to der 

og spørsmålsstillinger. SIP’en har ut vik let stan-
dar d er for spørsmål som bør brukes i nye miljø-
under søkelser og skissert hvordan plagespørsmål 
med ulike antall svarkategorier kan har moni ser es. 

Sammendrag:

Samspill trafi kk, miljø og velferd
SIP’en har bidratt til en ny standard for må ling av 
reaksjoner på vibrasjoner, NT ACOU 106, og til  
utarbeiding av en ny ISO-teknisk spesifi kasjon ISO/
TS 15666:2003, for spørsmål om støyplager.

Miljøbelastning og helse 

Oppmerksomheten rundt trafi kk og helse er 
rettet mot død, sykdom og skade. Men helse 

omfatter også fysisk, psykisk og sosialt vel være. 
SIP’en dreier seg således om folks opplevelse og 
pla ger av ulike trafi kkmiljøulemper, og om trafi k-
kens be  tyd  ning for trivsel og daglige aktiviteter. En 
te ori om by stress skisseres. At ulike miljø stress fak  tor-
er kan bidra til en samlet stressbelastning betyr at 
mis  triv  sel  kan medvirke til direk   te helse effek ter. 

For subjektive helsesymptomer, spiller per son-
lige kjennetegn som alder, kjønn, røyke  at   ferd, kro-
nis  ke sykdommer en dominerende rolle. I SIP’ens 
ana  lyser av folks plager av miljøulemper, er det kon-
trol lert for slike forhold. Hovedkonklusjonen hva 
gjelder folks miljøplager er at mil jøbelastningen er 
den klart viktigste for klarings faktoren. Selvrapport 
sensitivitet spiller imidlertid også en stor rolle.

Analysene viser samspill

Trafi kken medfører en rekke ulemper. Støy 
og luft forurensning oppleves som de mest 

plag somme. SIP’ens analyser av samspill tar 
utgangspunkt i disse ulempene. I analysene kontrol-
le res det for individ og situasjonsbetingete fak torer 
som kan påvirke samspillet.

Viktige konklusjoner er at:

• Folks grad av sensitivitet har betydning for 
plage graden, men er ikke hoved forklaringen til 
sam spills effekter. Effekt ene er også til stede når 
en analyserer personer som ikke er sensitive.

• Det er ikke støy alene som forklarer folks støy-
plag er, og forurensning alene forklarer ikke 
plager av støv/skitt og eksoslukt.

• Når folk utsettes for fl ere belastninger blir de 
mer plaget av hver enkelt belastning enn hvis 
de bare er utsatt for en type belastning.

• Situasjonen i hele nabolaget spiller inn, og ik-
ke bare belastningen rett ved bolig. Ved om fat-
tende trafi kkreduksjoner i et område, vil folk 
få et nabolag med bedre miljø. 
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Når en ikke tar hensyn til støybelastningen i nabo-
laget, men bare ved boligen, vil mil jø problemene 
lett under vurderes. Boliger godt skjer met fra en 
hovedveg har tilsynela tende en lav støy belastning. 
Men beboerne her kan like vel være henvist til å 
bruke hovedvegen når de handler, be søker venner, 
leker eller tar en gang- eller sykkel tur. Resultatene 
i SIP’en tyder på at denne belastningen også har 
betydning for plager ved og i boligen.

Ulike virkningskurver trengs

Virknings kurver (dose- respons kurver) er vik-
tige redskaper for myndighetene. De angir 

hvor sterkt folk reagerer ved ulike mengder støy, vib-
ra sjoner og luftforurensning. De kan sam men med 
en miljø kartlegging brukes til å defi nere problem-
om råder og områder som trenger ulike typer tiltak 
og tiltakspakker. 

Rap  por ten presen terer nasjonale virk nings kur-
ver, som kan be ny ttes av veg- og miljø  myn  dig  het-
ene. SIP’ens resultater betyr imidlertid at man i 
prak tisk plan leg ging og miljøforbedrings arbeid bør 
bruke u like virkningskurver avhengig av be last nings-
situ a sjon. I fl er belastete områder vil tiltak som kun 
virker på enkelt problemer være langt mindre ef  fek-
  tive enn det de udifferensierte virk nings kurver en 
i dag bruker gir illusjoner om, mens tiltaks  pakk er 
som virker på fl ere problemer kan gi betydelige 
syn ergi  effekter. Virkningen av enkelttiltak i enkelt-
bel astnings si tua sjoner under vurderes fordi den be-
regne de ”effek ten” stam mer fra undersøkelser med 
stort inn slag av fl er belastning situasjoner. 

Ignores samspill mellom miljøulempene, blir 
nyt   te   kostnads  ana ly  ser og samfunns øko no  m is    ke 
kal    ky ler mis vis en de. Myn dig hetene risikerer da å 
set te i verk tiltak som er u  lønn  somme, mens lønn-
som  me til tak kanskje ikke blir gjen nom ført. Ved 
å ta hen  syn til samspill og  dy na  miske virk nings-
 kur ver kan derimot effek ten av  end  ring er i ulike 
belastningssituasjoner predi keres bedre. 

Nye miljøforbedringsgrep

Miljøvirkningene av samlete endringer av 
støy, utrygghet, luftforurensning mv ved at 

en hovedveg legges om eller etableres i områder der 
det bor mange folk, kan være opptil åtte ganger 
så store som hvis bare ett problem blir redusert. 
SIP’ens påvisning av samspillseffekter bør således  
få konsekvenser for kartlegging, prioritering, 
utforming og gjen nomføring av tiltak. 

Noen prinsipper utledet av SIP’en, er:

• Tiltakspakker som bedrer situasjonen bå de 
ved bolig og nabolaget, vil ha større effekt enn 
punkt  tiltak.

• Miljøforbedring i større områder, slik som f eks 
er tenkt i miljøsoner, vil kunne gi større effekt 
enn punktvise tiltak.

• En bør satse på å redusere miljøproblemer i 
middels be lastede områder (grå soner) hvor 
de fl este av oss bor. Dette bør gjøres i tillegg 
til å eliminere store prob lem som rammer få 
mennesker (sor te fl ek ker).

• Ved omlegging av trafi kken på en hoved  veg, 
f eks gjennom bygging av tunneler, bør en ut-
  nytte det lokale potensialet for miljøforbedring. 
Ved å regulere og oppgradere det lokale veg net-
tet kan en hente ut dobbelt så stor miljø ge vinst 
som fra hovedvegomleggingen alene. 

• Tiltak rettet mot kilden til problemene vil ha 
større effekt enn tiltak som går ut på å skjerme 
enkelt boliger. 

SIP’en har fi nansiert en oppstart av et verktøy 
– TORNADO – som skal kunne håndtere ulike 
virkninger av tiltak og samspillseffekter.

SPI indeksen bør revideres

SIP’en har sett på den samlede støyplagein deks 
(SPI) som utgjør grunnlaget for det na  sjon-

ale målet om 25% reduksjon i støy plage in nen 
2010. En del svakheter ved SPI påpekes; van skelig-
heter med å bruke inter nasjonale data for norske 
plagereaksjoner, behov for å skille på plager utenfor 
og i bolig, samt at ”ikke plaget” teller i SPI.  

Ut fra dette og at indeksen bør skille mellom 
plageomfanget ved  enkelbelastning  i forhold til 
situasjoner med fl erbelastning fore slås en revisjon 
av målet og beregningsgrunnlaget.
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Figur S.1: Undersøkelser før, under og i forlengelse 
av SIP’en. SIP’en bygger på, og oppunder enkelt-
under søkelsene.




