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REDUSER HØRSELSKADENE
WHITEPAPER STØY



Til tross for at det finnes mye kunnskap 
om hørselskader, har støy lenge vært et 
arbeidsmiljøproblem innen industrien. Vi 
trenger stadige påminnelser om at hør-
selskader ikke lar seg reparere og at vi 
må ta støyproblemene på alvor. Hvorfor 
er det slik? 
I Gigants white paper ”REDUSER HØR-
SELSKADENE” kan du lese om hvorfor 
støyskader fortsatt forekommer og hvor-
dan man kan unngå dem. 
Når man forstår årsakene til skadene, 
blir det lettere å iverksette tiltak som 
virker, før skadene skjer.
På den siste siden finner du en ordliste 
som kan være til hjelp hvis du trenger 
forklaring på begrepene. .      
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PROBLEMBESKRIVELSE
Kontroll på støyverdiene
Ikke alle arbeidsgivere har kontroll på støyverdiene i 
sin produksjon.Som arbeidsgiver har man ansvar for 
at kravene til støynivået blir overholdt samt at man 
tar støyforskriftene på alvor.  Øret tåler bare en viss 
mengde støy hver dag. Forskrifter om både tiltaksver-
dier og grenseverdier setter grenser for tillatt lydtrykk- 
nivå i arbeidsmiljøet.  Disse grensene er tilpasset de 
hensyn som må tas ved forskjellige arbeidsforhold. 
Når støy overskrider tiltaksnivået, skal arbeidsgiver 
iverksette tiltak for å redusere støy. Grensverdien skal 
aldri overstiges

Bruk hørselvern
Siden hørselskader ikke lar seg reparere er det 
absolutt nødvendig å bruke hørselvern. Til tross 
for dette er det mange som slurver. Dette skyldes 
ofte holdninger. Mange tenker at de har klart seg 
uten hørselvern i mange år, det er ikke nødvendig å 
begynne med dette nå. Noen er heller ikke klar over 
at de mister mye av beskyttelsen bare ved å gå en 
korte perioder uten hørselvern. Bruker man f.eks. 
en boltepistol 10-30 sekunder, tenker man ikke på 
å ta på seg hørselvern, og man glemmer kanskje å 
varsle arbeidskameratene..

 

Hørselvern er ubehagelig å bruke 
En annen årsak til at hørselskader oppstår, er at ar-
beidsgiveren ikke tilbyr flere varianter av hørselvern. 
Noen synes det er mer behagelig med øreklokker 
enn med propper, mens andre synes øreklokkene 
blir for varme og  ønsker å bruke ørepropper. Tilbyr 
man bare det ene alternativet, er det alltid noen 
som ikke får den løsningen de foretrekker. Da blir 
de mindre påpasselige med å bruke hørselvern og 
faren for hørselskader kan oppstå.

Støyskader utvikler seg langsomt
En annen grunn til at hørselskader inntreffer - til 
tross for all kunnskap - er at skadene utvikler seg 
langsomt. Mange tror at man selv kan avgjøre når 
støyen er skadelig, men det stemmer ikke. I virke-
lighet kan det hende at skaden først oppdages flere 
år senere, og støyen er skadelig lenge før den ”gjør 
vondt”

Støy kombinert med vibrasjoner
Faren for hørselskader øker hvis støyen forekom-
mer i forbindelse med vibrasjoner.Personer som 
jobber med håndholdt verktøy, f.eks. sveisere, og 
som har en tendens til å få hvite fingre, kan også 
risikere å pådra seg hørselskader. Spesielt når 
sveiseren sliper fugen etter sveising oppstår det 
både støy og vibrasjoner samtidig. 

 © Copyright Gigant AB, www.gigant.se. Alla rättigheter förbehålls. JUNI  | 2016

WHITEPAPER – GIGANT STØYDEMPING – PROBLEMBESKRIVELSE



 

 © Copyright Gigant AB, www.gigant.se. Alla rättigheter förbehålls. JUNI  | 2016

WHITEPAPER – GIGANT STØYDEMPING – PROBLEMBEVIS

PROBLEMBEVIS 
Støy er den fjerde største gruppen
Av alle anmeldte arbeidssykdommer utgjør støyska-
der den fjerde største gruppen. Iflg. en undersøkelse 
gjort av Arbetsmiljöverket i Sverige, sier 28% av alle 
menn og 16% av alle kvinner at de har vært utsatt for 
forstyrrende støy under minst en fjerdedel av arbeids-
dagen. 

35% AV ALLE YRKESAKTIVE MENN OG 8% AV 
ALLE YRKESAKTIVE KVINNER OPPLEVER STØY 
SOM SITT STØRSTE ARBEIDSMILJØPROBLEM. 

Rent statistisk er det menn som rapportere de fles-
te støyskadene, men kvinnenes andel øker fra en 

tiendedel på 90-tallet til en femtedel de seneste årene. 
Det fremgår også tydelig at det er menn og kvinner 
mellom 55 og 64 år som står for majoriteten av de 
anmeldte støyskadene.

Diagrammet ovenfor fra Arbetsmiljöverket viser den 
relative frekvensen på antall arbeidssykdommer som 
er forårsaket av støy pr. 1000 arbeidende menn og år. 
Med relativ frekvens mener man hvor stor risikoen er 
for at en støyskade skal inntreffe i de ulike bransjene. 
Diagrammet viser at risikoen er størst i metallmalmgru-
ver samt stål- og metallverk.

Stål- og metallverk

Metallmalmgruver

Masse-, papir- og papindustri

Jord- og steinindustri

Elektroindustri (ikke data etc.)

Trevareindustri

Alle næringsgrener

Antall per 1000 yrkes- 
aktive menn  og år

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Kilde: Arbetsmiljöverket



Slurv med arbeidsmiljøinnsatsen
Iflg. Arbetsmiljöverkets tilsynsarbeide mangler om-
trent halvparten av de 1650 inspiserte arbeidsplas-
sene rutiner for å motivere til bruk og informere om 
de hørselvern bedriften tilbyr. Ca. 500 av inspeksjo-
nene ble gjort i produksjonsbedrifter. Mangelen på 
rutiner skyldes rett og slett slurv, noe som viser at 
mange arbeidsgivere trenger en dytt i riktig retning 
for å komme igang med rutinene.

I en annen undersøkelse fra Arbetsmiljöverket 
fremkommer det at mange maskinprodusenter er 
unøyaktige med bruksanvisningene. 30% av de un-
dersøkte maskinene har mangler i bruksanvisninge-
ne, noe som gjør bl.a. maskin- og motorreparatører, 
sveisere og andre utsatt. Støyverdiene mangler i 
mange av tilfellene, noe som skal forefinnes både i 
bruksanvisningen og på hjemmesiden.

Økonomisk og sosial kostnad
Det er lett å merke at hørselskader forekommer, 
siden  det er kostbart for både samfunnet og den 
enkelte skadelidende. Iflg.forskning som er gjort vi-
ser det seg at det koster arbeidsgiveren 10 ganger 

mer å rehabilitere en hørselskadet person enn om 
man hadde satt i verk tiltak på forhånd. I tillegg til 
de økonomiske kostnadene kan også arbeidsgiver-
en skade det sosiale miljøet på arbeidsplassen. De 
ansatte har ikke blitt tilbudt god nok beskyttelse og 
kan derfor komme til å føle seg utrygge på arbeids-
plassen.

Ulike former for hørselskader
Ulike personer som utsettes for støy kan få ulike 
former for hørselskader. En hørselskade kan opptre 
som tinnitus, overfølsomhet for lyd eller forvrengning 
av lyd. Tinnitus betyr at at man opplever susing eller 
ringing, selv om disse lydene ikke eksisteres utenfor 
hodet. Overfølsomhet for lyd betyr at man opplever 
lyden som ubehagelig sterk, mens lydforvrenging 
betyr at man hører riktig lyd, men av dårlig kvalitet.

DEN SOM ER HØRSELSKADET MERKER OFTE 
IKKE DETTE FØR DET HAR GÅTT LANG TID. 
DETTE FORDI MAN GRADVIS VENNER SEG TIL 
AT MAN HØRER DÅRLIGERE.
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Fra faresignal til nedsatt hørsel
Om man får en hørselskade eller ikke avhenger av 
hvor sterk støyen er, hvor lang tid man blir utsatt 
for støyen og hvor mange rene toner og impulsly-
der støyen består av. Ved eksponering for kraftig 
støy får man først en midlertidig nedsatt hørsel 
og øresus i ca. et døgn. Dette kan enten være en 
beskyttelsesmekanisme, eller det kan også være 
starten på permanent nedsatt hørsel. 
Undersøkelser viser at en meget sterk og plutse-
lig lyd, en såkalt impulslyd, kan resultere i varig 
hørselskade. Personer som er ekstra følsomme 
for støy kan risikere å få hørselskade av lyder på 
75-80 dB(A). 
 

Forstyrrelser koblet til risiko for hørselskade
Intermittent (støtvis) lyd oppleves som mer for-
styrrende, men resulterer i mindre risiko for hør-
selskade enn en konstant lyd med samme energi. 
Ved impulslyd er allikevel risikoen for hørselskade 
større enn den opplevde graden av støy. Det har 
dessuten vist seg at vi lar oss forstyrre mer av en 
lyd som øker langsomt i styrke, men avslutter raskt 
sammenlignet med en lyd som er omvendt. 



Store produksjonstap hvert år 
Iflg. en artikkel i Arbetsmiljöforskning oppstår det 
årlig store produksjonstap på grunn av støy, trett-
het og stress. Forskningen visere at det er slitsomt 
å måtte anstrenge seg og ha oppmerksomheten 
delt på flere ting, spesielt når man skal konsentre-
re seg om oppgaver som å lese og skrive.

NÅR AKTIVITETSNIVÅET STIGER ORKER VI TIL 
SLUTT BARE Å KONSENTRERE OSS OM DET 
VIKTIGSTE, OG DERMED KAN VI RISIKERE AT 
VI IKKE FÅR MED OSS VIKTIG INFORMASJON. 
DISTRAHERING FØRER OGSÅ TIL AT VI HUSKER 
DÅRLIGERE. 

Snegelhuset i øret påvirkes av vibrasjoner

I en studie gjort av forskere på yrkes- og miljøme-
disin ved Umeå universitet har man registrert at 
vibrasjoner påvirker hørselen. Studien viste at det 
fantes en risiko for hørselskader hos de som får 
hvite fingre av det verktøyet de jobber med. Blod-
årene i både fingrene og sneglehuset i øret trekker 
seg sammen og på sikt kan hårcellene dø, noe 
som kan resultere i permanent hørselskade.
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LØSNINGEN
Ha kontroll med tiltaksverdier og grenseverdier
Grenseverdier for støyeksponering er:
a) daglig støyeksponeringsnivå, LEX,8h : 85 dB
b) toppverdi av lydtrykknivå, LpC,peak : 130 dB
Ved beregning av arbeidstakerens faktiske ekspo-
nering, skal det tas hensyn til den effektive dem-
pingsvirkningen av påbudt personlig hørselsvern 
som arbeidstakeren skal bruke. 
Arbeidsgiveren skal oppdatere risikovurderin-
gen med jevne mellomrom, særlig med hensyn til 
endringer i produksjonsforhold eller organisering av 
arbeidet som kan innvirke på risiko.

HVIS MAN UTSETTES FOR 100 DB I 15 MIN GIR 
DET SAMME EFFEKT SOM 8 TIMER I  
85 DB. 

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak hvis støy oversti-
ger  85 dB i løpet av arbeidsdagen.

Tiltaksverdiene for støyeksponering er:
a)  nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe I: 
 eks. spise/hvilrom      LEX,1h = 55 dB
b)  nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe II: 
 eks. rom hvor man skal samtale LEX,1h = 70 dB
c)  nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe III: 
 eks. støyende maskiner    LEX,8h = 80 dB
d)  øvre tiltaksverdier:     LEX,8h = 85 dB 
                                  og LpC,peak = 130 dB

Ref. Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen



Andamus aped quo quid ea nobit, quodit modis
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Spørsmål
Dersom en arbeidstaker som ikke bruker hørsel-
vern utsettes for gjennomsnittlig støy på 90 dB 
i løpet av en 8 timers dag, så er dette klart over 
grensen på 85 dB, og det er ikke tillatt. Arbeidsgi-
veren skal umiddelbart iverksette tiltak. Men hvis 
arbeidstagern bruker et hørselvern som har en 
dempingseffekt på 15 Db, så havner verdien på 75 
dB. Hva er regelen da??

Svar
75 dB er klart under grenseverdien, så noen umid-
delbare tiltak bør ikke foretas. Derimot ligger man 
fortsatt over både nedre og øvre tiltaksverdi på 80 
respektive 85 dB. Det gjenomsnittlige støynivået er 
fortsatt 90 dB i produksjonen, og arbeidsgiveren har 
ansvar for å oppfylle de krav som stilles utifra disse 
verdiene. 
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Foreta behovsanalyser og målinger
Start med å foreta en behovsanalyse for å kartleg-
ge hvilken risiko som finnes. De fire trinnene for å 
forbygge støy er: 

1. Undersøk arbeidsforholdene
Forslag til spørsmål man bør stille er: ” Blir ar-
beidstageren utsatt for støy som tilsvarer eller 
overstiger tiltaks- og/eller grenseverdiene?”  ”Kan 
man høre hverandre godt nok i situasjoner hvor 
det er viktig å oppfatte hva noen sier?”  
Dersom det er grunn til å anta at de anbefalte ver-
diene i støyforskriften overskrides, skal arbeidsgi-
ver sørge for at det blir foretatt målinger av perso-
nell med nødvendig kompetanse og utstyr. Lokale 
bedriftshelsetjenester og frittstående yrkeshygieni-
kere vil kunne tilby denne tjenesten.
Ved fastlegging av arbeidstakerens faktiske 
eksponering, skal det imidlertid tas hensyn til den 
oppgitte dempningsvirkningen av påbudt person-
lig hørselsvern

2. Risikobedømming
Man skal bedømme hvor stor sannsynlighet det er for 
at ulykker kan inntreffe og hva konsekvensene blir. 
 
3. Tiltak og handlingsplan
Svarene man får ved en risikobedømming skal 
samles i en handlingsplan med tiltak som iverkset-

tes i samarbeid med arbeidstakere og verneom-
bud. Disse foretar også prioritering av tiltakene. 

4. Kontroll
Alle tiltak skal følges opp og vurderes om de er 
tilstrekkelige, f.eks. gjennom kontrollmåling av 
støynivået. 

Informasjon og opplæring av arbeidstagere
Hvis støy overskrider noen av verdiene 85 eller 
130 dB har arbeidsgiveren ansvar for å informere 
om følgende:  
• Risikoen for å bli utsatt for støy  
• Tiltak man planlegger å iverksette for å redusere  
 eller fjerne støy. 
• Tiltaks- og grenseverdier
• Resultat av risikovurdering og målinger
• Riktig bruk av hørselvern
• Nytten av å rapportere hørselskader
Hvis arbeidsgiveren mangler informasjon eller 
kunnskap skal han kontakte bedriftshelsetjenesten 
e.l. organisasjoner for å få hjelp. 
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Eksponeringstid for ulike støyverdier
For å danne seg en oppfatning av hvor lenge man 
kan oppholde seg innen ulike støynivåer før man 
risikerer å få en hørselskade, har man laget denne 
tabellen. De verdiene som forekommer i tabellen 
er retningsgivende og kan også passe for bruk 
innen industrien. 

Unngå felles påvirkning av støy og vibrasjoner
Siden vibrasjoner i kombinasjon med støy er med 
på å øke risikoen for hørselskader, bør man senke 
støynivået og benytte hørselvern ved lavere lydni-
våer enn normalt hvis man utsettes for vibrasjoner 
samtidig. Å ha hyppigere pauser fra arbeidsplas-
sen er også noe som anbefales av forskerne. En 
annen løsning kan være å innføre skiftarbeide slik 
at man varierer arbeidsoppgavene  og ikke blir 
utsatt for støy og vibrasjoner hele arbeidsdagen. 

Sliping er f.eks. et arbeid som forårsaker både 
støy og vibrasjoner hele tiden. Sveisere bør derfor 
skoleres slik at de kan redusere behovet for sliping  
av sveisefugene og samtidig redusere støy og 
vibrasjoner.

Ta hensyn til faresignalene
Det er viktig å reagere hurtig på faresignalene hvis 
man blir utsatt for støy som kan skade hørselen. 
Arbeidsgiver skal tilby hørselundersøkelse med 
jevne mellomrom samt kontrollere om man opplever 
å ha problem med hørselen. Arbeidsgiver må huske 
på at tiden man blir utsatt for støy skal halveres hvis 
støynivået f.eks. skulle øke fra 85 til 88 dB(A) siden 
støynivået fordobles ved en økning på 3 dB(A).

UTSETTER MAN OFTE ØRET FOR OVER 85 DB 
SÅ BLIR SKADENE DEFINITIVT PERMANENTE 
OG KAN IKKE REPARERES. 

Derfor er det ekstra viktig at gjennomsnitt støynivå 
ikke overstiger 80 dB (A) under en 8 timers arbeids-
dag.

Lydnivå Eksponeringstid
80 dB (A) 24 tim. 0 min. 0 sek.
85 dB (A) 8 tim. 0 min. 0 sek.
90 dB (A) 2 tim. 31 min. 11 sek.
95 dB (A) 0 tim. 47 min. 37 sek.
100 dB (A) 0 tim. 15 min. 0 sek.
105 dB (A) 0 tim. 4 min. 44 sek.
110 dB (A) 0 tim. 1 min. 29 sek.
115 dB (A) 0 tim. 0 min. 28 sek.
120 dB (A) 0 tim. 0 min. 9 sek.



Gigants løsning
Gigant hjelper til med å forebygge støy og jobber 
systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet. Vårt 
systematiske arbeide med å bekjempe støy består 
i å: 
• Redusere eller fjerne støykilder ved å bygge inn  
 f.eks. støyende maskiner
• Hindre spredning av støy, f.eks. ved hjelp av  
 vegger, paneler eller støydempende forheng
• Redusere eksponering for støy ved hjelp av  
 akustisk planlegging ved å foreta en total planleg- 
 ging av punktene nevnt over samt vurdere bruk  
 av lydabsorberende tak 
• Gi grunnutdanning for å skape forståelse for  
 farene ved støy og de sentrale begrepene
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SAMMENDRAG
Til tross for at det finnes stor kunnskap om støy, 
så er støy fortsatt den fjerde største gruppen av 
anmeldte yrkesskader. Årsaken til dette er bl.a. 
generellt slurv når det gjelder arbeidsmiljøet, samt 
at hørselskader utvikler seg langsomt, noe som 
gjør at man ikke merker skadene umiddelbart.  Det 
er viktig at både arbeidsgiver og arbeidstager har 

kontroll på tiltaksverdier og grenseverdier samt 
eksponeringstider slik at de kan reagere på fare-
signalene i tide. Med andre ord er det viktig med 
utdanning for å forstå farene man utsettes for ved 
støy. Profesjonelle lydmålinger og kontrollmålinger 
er også nødvendig i produksjonsmiljøet for å skape 
riktig underlag å jobbe videre med. 
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ORDLISTE

REFERANSER

Tiltaksverdi = Arbeidsgiveren må gjøre tiltak for å 
redusere støy hvis den kommer opp til eller overskri-
der denne verdien. 

Grenseverdi = En verdi som aldri skal overskrides.  

Daglig støyeksponeringsnivå LEX,8h = gjennom-
snittstøy som en arbeidstaker utsettes for i løpet av 
en 8 timers dag. 

Maksimalt A-veid lydtrykknivå LpAFmax = Det 
høyeste nivå som forekommer under en arbeidsdag. 

Impulstoppverdi LpCpeak = Nivå på den høyeste 
lydtoppen som forekommer under en arbeidsdag.

Impulslyd = Plutselig, meget sterk lyd.

 
A-filter = For å måle støy brukes en spesiell lyd-
måler som måler gjennomsnittsnivået i åtte timer 
for å etterligne en normal arbeidsdag. For «vanlig 
støy» brukes et såkalt «A-filter» i målingen. Dette 
tar hensyn til ørets toleransekurve og gir den beste 
vurdering av faren for hørselskade – dB(A).   

C-filter =  Impulslyder måles ved hjelp av et såkalt 
«C-filter» - dB(C). 

Verneombud= Representerer de ansatte i arbeids-
miljøsaker. 

Bedriftshelsetjeneste = Blir benyttet av arbeids- 
giveren når denne ikke selv kan stå for systematisk 
arbeidsmiljøarbeide, jobbtilpassing eller rehabilite-
ring.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/
foreskrifter/buller-foreskrifter-afs2005-16.pdf 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/
kunskapssammanstallningar/storande-buller-i-ar-
betslivet-kunskapssammanstallningar-rap-2013-3.
pdf 

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbets-
miljostatistik-buller-faktablad-2009-08.pdf 

http://www2.spsm.se/orebro/horselboken/fakta/bul-
ler.pdf 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektio-
ner/publikationer/broschyrer/bort-med-bullret---en-
bra-ljudmiljo-lonar-sig-adi598-broschyr/ 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/fore-
byggande-om-buller/ 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/an-
svar-for-buller/krav-for-olika-bullernivaer/ 

http://www.arbetsmiljoforskning.se/karpal-
tunnelsyndrom/vibrationer-%C3%B6kar-ris-
ken-f%C3%B6r-h%C3%B6rselskada 

http://www.prevent.se/Arbetsliv/artikel/2013/maskin-
tillverkare-slarvar-med-bruksanvisningar/ 

Mats Bohgard et al (2008), Arbete och teknik på 
människans villkor, Prevent.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen

www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78245 
#støygrenser
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