
Agenda:
1. Innledning
2. Litt info om IA-programmet
3. Hvorfor støvdag - Hva vi ønsker å oppnå?
4. Innlegg fra forskning, myndigheter og bedrifter
5. Oppsummering

Støvdag

Samina Siddique, EBA og IA-programmet fro Bygg og Anlegg
Gudmund Engen, BNL og IA-programmet for Bygg og Anlegg
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Bygg & anlegg – en stor og sammensatt næring
Noen karakteristika for næringen:
• Over 200.000 ansatte, 60.000 bedrifter
• Stor variasjon i fag- og arbeidstype
• Varierende arbeidssted og omgivelser
• Ofte prisgitt premisser etablert av andre (byggherre, arkitekt, planlegger …)

Prioriteringsgrunnlag for tiltak:
• Stamis «Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø», NOA
• NAVs sykefraværsstatistikk
• Gjennomgang av arbeidsmiljørelatert litteratur, NORCE
• SHA Pilot Campus Ås (Multiconsult & Statsbygg)

Programinnhold:
3 innsatsområder som til sammen vil gi et 
forbedret arbeidsmiljø og derigjennom færre skader og 
helseplager, og dermed lavere sykefravær og frafall i 
næringen



Hva er støv?
• Støv defineres som luftbårne partikler, organiske eller uorganiske, med 

størrelse under ~100 μ m. Vi er stort sett beskyttet når det gjelder store 
partikler, ved at de ikke entrer de sårbare deler av lungene. Det er partikler i 
størrelsesorden 1 - 10 μm som er de skadelige.

• Støv har etter hvert fått fokus i bygge- og saneringsprosjekter. Men det er 
gjerne støv til omgivelsene som har fått størst oppmerksomhet. Dette til 
tross for at Byggherreforskriften i sin §8, pkt. c er tydelig på at SHA-planen 
skal inneholde spesifikke tiltak mht.:
 «Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy 

eller vibrasjoner»
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Hva gjør støv med oss?
• Støv kan gi opphav til generell tap av lungefunksjon (e.g. kols), men 

også kreft eller andre lungesykdommer.
• Som med andre belastninger er tålegrensen individuell, og skade 

oppdages oftest etter lengre tids eksponering.
• En tredel av ansatte i bygg og anlegg oppgir at mineralstøv kan ses 

eller luktes, mens trestøv og metallstøv/røyk oppleves av færre som et 
problem (NOA).

• Sykdommer i luftveiene utgjør 7-8% av all fravær i B&A. Ikke alt dette, 
men noe, og kanskje de mest alvorlige tilfellene, skyldes inhalering av 
støv. 4



Hva ønsker vi å oppnå med en "Støvdag"?
• Støvdagens innhold.

• Gi en status på hva vi vet om støv og støvskader, samt hva forskriften sier
• Informere om hvilke prosjekter vi har på gang i IA-programmet som 

omhandler støv
• Presentere typiske problemstillinger mht. støv i bygg og anlegg

• Hva ønsker vi å oppnå?
• Inspirere bedrifter i Bygg og Anlegg til å vurdere støveksponeringen av sine 

ansatte, og hvis behov, planlegge/legge til rette for en bedre 
helsefremmende arbeidsplass.

• Vi mottar gjerne innspill, enten på chat nå eller på e-post senere.
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Program - Støvdag
• Innledning v/Samina Siddique og Gudmund Engen, IA- bransjeprogrammet

• Regelverk/forskrift v/Anne Marie Lund Eikrem, Arbeidstilsynet

• Støvaktiviteter i IA-programmet v/STAMI
• Om støvmålinger – hvordan skal vi legge opp støvmålinger i bransjen for å gi gode innspill til 

forebyggende arbeid, lokalisere utfordringene, gjennomføre målinger og sammenholde disse med 
grenseverdier. Kort om helsebaserte fraksjoner (hvordan er støvet sammensatt og hvilke deler av støvet 
kan pustes) v/Karl-Christian Nordby

• EXPO v/Ragnhild Østrem
• Trestøvprosjektet v/Halvard Høilund-Kaupang

PAUSE
• ByggX v/Johanne Østereng Halvorsen

• Silica-støvprogram i EU v/Karl-Christian Nordby

• Vibrasjonsprosjektet, hva gjør vi med støv der? v/Thomas Clemm

• Praktiske problemstillinger, bedriftseksempel fra Visinor, Vegard Løge

• Avslutning v/Samina Siddique, IA-bransjeprogrammet
6


	Støvdag
	Lysbildenummer 2
	Hva er støv?
	Hva gjør støv med oss?
	Hva ønsker vi å oppnå med en "Støvdag"?
	Program - Støvdag

