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Hva er støy?

• Støy = uønsket og ofte helseskadelig lyd 
• Lydstyrke og varighet er viktig og kan måles 
• Støyplager er også subjektive: Folks 

følsomhet er forskjellig. 
• Arbeidslivet har grenser for tillatt støy



Desib….hva?

• Desibel (dB) er et mål for støy (lydstyrke) 
• En økning på 10 dB = 10 ganger så mye 
• dBA-skalaen gjenspeiler det vi hører 
• dBC-skalaen gjengir tilnærmet det fysiske lydtrykk 
• >85 dBA over lengre tid kan skade hørselen 
• Hørselsskader er en av våre vanligste 

yrkessykdommer – men bare toppen av isfjellet 

Mer: http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Hva-betyr-dBA-SPI-GP-osv



Øverste tillatte grenser

• Store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å 
føre uanstrengt samtale: 55 dBA* 

• Viktig å føre samtaler, eller vedvarende store krav til 
presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet. Lite støyende 
utstyr direkte knyttet til arbeidet: 70 dBA* 

• Støyende maskiner og utstyr under forhold som ikke går 
inn under gruppe I og II: 85 dBA** 

* Gjennomsnitt i mest støyende time. 
**Gjennomsnitt 8-timers arbeidsdag



Vi prøver å forklare…  
(mer: http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Hva-betyr-dBA-SPI-GP-osv)

Forkortelser og forklaringer 
dB = desibel, mål for lydtrykk (støynivå). En økning på 10 dB tilsvarer en tidobling av 
lydtrykket, mens 3 dB økning tilsvarer en dobling. Ørene våre oppfatter 3 dB økning som en 
liten økning (derfor har vi ofte vanskelig for å høre om det kommer én eller to biler bak oss 
når vi sykler), og 8–10 dB mer omtrent som en fordobling. 
dBA, desibel-A, en dB-skala som legger størst vekt på de frekvensene vi hører best, ca. 
500 Hz–4 kHz. Den brukes de fleste steder i regelverket. 
dBC, desibel-C, en dB-skala som legger like stor vekt på alle hørbare frekvenser, bortsett 
fra at de aller laveste og de aller høyeste tillegges mindre vekt. dBC brukes enkelte steder i 
regelverket. 
dBC-dBA, en differanse som gjerne sier noe om frekvensfordelingen. Er differansen stor, 
f.eks. 20, domineres støyen gjerne av lavfrekvent lyd. Dette er typisk for støy fra tekniske 
installasjoner, f.eks. ventilasjonsanlegg. 
Hz, Hertz, svingninger/sekund, mål for frekvens. Mennesker med normal hørsel hører 
frekvensene 16–16 000 Hz, men evnen til å høre høye frekvenser avtar med alderen. Lavere 
frekvenser enn 20 Hz kalles infralyd. De føles ofte som vibrasjoner eller rystelser, selv om 
de sjelden er hørbare. Infralyd er ikke uttrykkelig nevnt i norsk støyregelverk. 
kHz, kilohertz = 1000 Hz; 16 000 Hz = 16 kHz 
Rentone, lyd hvor én tone (frekvens) dominerer – f.eks. en enstrøken A, som har en 
frekvens på 880 Hz. Støy er ofte ekstra sjenerende hvis den har rentonekarakter. 
Støymålere med frekvensanalyse kan brukes til å dokumentere evt. rentone. 



Mest støyende arbeidsplasser

Sandblåsere, vannjetmaskiner, store helikoptre, 
stridsvogner, konserter og diskoteker har 
ofte over 100 dBA



Blant Norges vanligste yrkesskader

• Hørselsskader er blant Norges vanligste 
yrkesskader. 

• Alle skal med! sier noen politikere. Men svekket 
hørsel er en vanlig årsak til at ikke alle kommer 
med, men i stedet støtes ut fra arbeidslivet. 

• Skal alle med, må vi forebygge hørselsskader – og 
få med dem som har fått slike



Også uforsterket musikk kan skade 
hørselen

En tidligere klarinettist i Oslo Filharmoniske Orkester (OFO) 
ble tilkjent en erstatning på 815.000 kroner for tinnitus. 
Han satt ved siden av trompetene.

Noen instrumenter er mer lydsterke enn andre og 
kan skade hørselen ved langvarig eksponering – 

 mens andre ikke er det



Helseskadelig støy: 
Langt mer enn hørselsskader

• Hørselsskader er bare toppen av isfjellet 
• Svakere støy rammer langt flere. Den kan bidra til 

forhøyet blodtrykk, økt risiko for hjerte-/
karsykdommer, konsentrasjonsvansker… 

• Maskiner, ventilasjonsanlegg 
  kontorlandskap osv. 
 er vanlige kilder til 
 svakere støy



Støy i kontorlandskap = mindre 
produktivitet

• Engelske undersøkelser: Halvparten sier at 
utformingen og det fysiske miljøet på 
arbeidsplassen hemmer deres produktivitet. 

• Bare 30 % av de ansatte var fornøyd med miljøet 
og støysituasjonen. 70 % var misfornøyd og pekte 
på at dette førte til redusert produktivitet. 

•  Næringsliv som ikke bare hadde kontorlandskap, 
rapporterte om en noe lavere andel misnøye. Men 
også her var 45 %  plaget av støy.



Kontorlandskap gir mer støy

Støyen forplanter seg mer i åpent landskap, og 
engelske undersøkelser viser at det fører til flere 
støyplager og mindre produktivitet: 

http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/OEke-produktiviteten-Her-er-et-godt-
tips



Også støy utenfra

• Mange arbeidsplasser utsettes for støy fra 
nærliggende veitrafikk, industri, flyplasser, 
jernbaner, tekniske installasjoner. 

• For denne støyen gjelder støyretningslinjen 
T-1442 eller Norsk Standard NS 8175 
Lydforhold i bygninger.



Lydbildet – mer enn desibel

3 eksempler: 
• Er viftestøyen en jevn sus? Eller er den ujevn? 

Knurring, eller jamring som en dårlig smurt 
barnevogn? 

• Støy fra en motorvei er mer plagsom 
• enn like mange desibel 
• fra lokalvei/-gate. Kanskje fordi farten 
• er høyere og lydbildet mer aggressivt. 
• Du kan ikke bruke øreklokker hvis du plages av støy i 

barnehagen. Støyen kan inneholde viktig informasjon.



Bedre eller verre? 
Både mer og mindre støy – avhengig av arbeidsplassene 
• Flere barn i barnehager – flere plages av støy i barnehager 
• Billige forsterkere og høyttalere – lettere å lage øredøvende larm på 

konserter og i diskoteker, nattklubber o.l. 
• Flere trailersjåfører risikerer hørselstap og andre helseskader pga. flere 

trailere og fordi veimyndigheter og bilprodusenter har gjort fot lite for å 
utvikle støysvake motorer, støysvake bildekk og støysvake veidekker. 

• Mer bruk av hørselsvern – færre hørselsskader 
• Mer innkapsling av maskiner = mindre støy 
• Færre hørselsskader i industrien – også pga. mindre industri 
• Elektrifisering av transport og lager = mindre støy (og renere luft : -)



Suksess 1
•FLIRT: I 2011 var 46 % av lokførerne hørselsskadet, vesentlig etter 
gamle synder. 

•NSB stilte noen av verdens strengeste støykrav da de bestilte FLIRT-
ene. 

•Mens >85 dBA over lengre tid kan medføre hørselsskader, har FLIRT-
ene maks 70 dBA i førerrommet. 



Suksess 2

Øystein Sunde solgte 115 000 Kjekt å ha uten å blåse ut 
ørene på folk (se http://www.spinner.no/forestillinger/

trommefritt.html :- )

http://www.spinner.no/forestillinger/trommefritt.html


Måle støy
Dersom det er grunn til å anta at de anbefalte 

verdiene i støyforskriften overskrides, skal 
arbeidsgiver sørge for at det blir foretatt målinger 
av personell med nødvendig kompetanse og utstyr. 



I all beskjedenhet

• Norsk forening mot støy kan foreta en 
veiledende støymåling. 

• Vi kan måle, vurdere støyen opp mot 
regelverket og mulige helseskader, og 
foreslå tiltak. 

• Ikke alt kan måles: Vi har også to ører å høre 
med.



Kan du måle selv?

• I første omgang kan du måle selv. Det gir en 
indikasjon av støynivået. 

• Støymåleren må være godkjent som 
Klasse-2- (Type 2-) eller helst Klasse-1-
måler 

• For å kartlegge evt. hørselsskadelig støy må 
den kunne måle LCpeak (spissbelastning)



Mange slags støymålere  

• Et dosimeter er en støymåler som registrerer 
daglig støydose, og som arbeidstageren 
bærer på seg 

• Et «trafikklys» viser grønt, gult eller rødt 
avhengig av lydnivået. Noen «trafikklys» 
kan innstilles av brukeren. 

• Et akustisk kamera «fotograferer» lyden så 
støykilden lettere kan lokaliseres



Andre muligheter

• Arbeidstilsynet 
• Bedriftshelsetjenesten 
• Uavhengige yrkeshygienikere eller konsulenter 
• Petroleumstilsynet (Ptil) i offshore-bransjen 
• Plaget? Hør med verneombudet! 
• Selvstendig næringsdrivende? Arbeidsmiljøloven 

gjelder ikke for deg, men resten av støyregelverket 
gjelder, og du fortjener også et godt arbeidsmiljø!



Her finner du mer:
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78245 
http://www.stoyforeningen.no/Hva-er-stoey/Arbeidsplass-kontor-skole-

barnehage 
http://www.stoyforeningen.no/Hva-er-stoey/Arbeidsplass-Industri-

nattklubb-diskotek-m.m 
http://www.ptil.no/soekeresultat/category1066.html?query=st%C3%B8y 
 Farlig frekvens-konferansen: http://www.safe.no/index.cfm?id=305373 
Stopp støyen! Støyforeningens brosjyre om støy på arbeidsplassen (NB! 

Info om regelverket er delvis foreldet) http://www.stoyforeningen.no/
Hva-er-stoey/Arbeidsplass-kontor-skole- barnehage  

http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Hva-betyr-dBA-SPI-GP-osv



Fredelig  
sameksistens

• I Norge har partene i arbeidslivet stort sett 
kommet frem til en fredelig sameksistens. 

• Mindre støy på arbeidsplassene bidrar til 
fredelig sameksistens og bedre arbeidsmiljø, 
helse og produktivitet.



Takk for meg  
 
 

 www.stoyforeningen.no  


