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Yrkesstøy

 Hva er støy?

 Forekomst i norsk arbeidsliv

 Helseeffekter

 Risikovurdering og tiltak 

 Ny forskning: Bedre hørsel i Norge!



Hva er støy?

Lydbølger                       k              som kan karakteriseres ved:

 Lydstyrke (svak/sterk): lydtrykknivå, måles i desibel

 Tonehøyde (lys/mørk): frekvens, måles i hertz 



Vårt fantastiske øre!



Forekomst av støy i norsk arbeidsliv 

STAMI sin faktabok 2021:                

 Ca 9 % av sysselsatte angir 
at de i sitt dgl arbeid minst 
¼ av arbeidstiden må stå 
inntil hverandre og rope for 
å bli hørt 

 Vanligere blant menn (11%) 
enn kvinner (6%), og blant 
sysselsatte <35 år



Yrkesstøy og helseeffekter - oversikt

 Stressreaksjoner
 Psykologiske 
 Fysiologiske 

 Øret
 Hørselstap 
 Tinnitus

 Arbeidsulykker
 Nedsatt oppmerksomhet pga. støy, 

hørselstap eller verneutstyr 



Støy som stressor - mekanisme

Stressor (støy, tidsklemme, annet..)

Kognitiv emosjonell reaksjon - frigjøring av stresshormoner

….

Endring i kroppsfunksjoner (blodtrykk, fettstoffer..)

Stressrelatert sykdom



Yrkesstøy og stressreaksjoner – evidens

• Psykologiske stressreaksjoner – viktig!
• Økt risiko for irritasjon og mistrivsel
• Ved krevende arbeidsoppgaver: nedsatt oppmerksomhet og presisjon 

• Stressrelatert sykdom?
• Beskrevet sammenheng mellom yrkesstøy og høyt blodtrykk
• Sterkere sammenhenger med sykdom for miljøstøy (nattestøy)

Risikovurder og iverksett tiltak - Arbeidstilsynets tiltaksverdier



Støy, hørselstap og tinnitus

Veldokumentert sammenheng - velkjent mekanisme

Skade av hårceller i sneglehuset
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Risikovurdering – hvor mye støy skal til?

ISO 1999:1990: Beregnet hørselstap (gj.snitt av 3-6 kHz) ved ulike støynivå, 8 t. daglig (ubeskyttet)

Individuell variasjon. Impulslyd er mer skadelig.

Grenseverdi for støyeksponering:
Daglig nivå (8 timer): 85 dB(A)
Max nivå: 130 dB(C)

Eksponering for 85 dB 8 t/dag i 10-40 år:
Beregnet hørselstap ca 5 dB
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For hver 3 dB økning  (dobling av lydenergi): 
halver tiden man utsettes for støy                                               
• 85 dB - 8 timer dgl
• 88 dB - 4 timer dgl

Risikovurdering – hvor mye støy skal til? 



Risikovurdering – grenseverdi vs tiltaksverdi

 Grenseverdi: skal ikke overskrides

 økt risiko for hørselstap

 85 dB (A) 8 timer / 130 dB peak

 Tiltaksverdi: aktuelt mhp stressreaksjoner

 Arbeid i gruppe 1: 55 dB

 Arbeid i gruppe 2: 70 dB 



Risikovurdering – hva viser studiene?

Økt risiko for hørselstap 

Bygg og anlegg 

Tungindustri (obs metallarbeid)

Verkstedbransjen 

Land og skogbruk

Forsvaret (obs skyting)

Offshore (ulike oppgaver)

Vesentlig lik hørsel 
som befolkningen 
Brannmenn 
Barnehageansatte
Lærere
Andre..

Men variasjon mellom arbeidsplasser



«Ren aldring» - hvor mye hørsel taper vi? 

Mann 60 år, 6 kHz:                       
Ca 35 dB 

Kvinne 60 år, 6 kHz:                     
Ca 25 dB 

HUNT 2018: Personer uten tidligere støyeksponering eller gjentatte ørebetennelser, normal otoskopi



Effekten av aldring og støy på hørsel

Alderseffekten er stor.. hjelper det å forebygge støyskader? JA!

Snarere ekstra viktig å unngå «støyskader på toppen»!

Den samlede effekten av aldring og støy på hørsel er trolig additiv (1+1=2)



Forebyggende tiltak – hovedtyper

Primærforebygging: Redusere eksponering for å unngå utvikling av sykdom/skade 

Sekundærforebygging:

 Forhindre at allerede etablert sykdom forverres 

 F.eks. helsekontroller i BHT - med formål å avdekke skadelige yrkeseksponering 

 Diagnostisk testing (audiometri, spirometri, blodprøver..) kan være upresist;                                          
us kun ved relevant/tilstrekkelig eksponering



Støyreduserende arbeid

 Støysvakt utstyr (nytt utstyr, vedlikehold)

 Avstand til og skjerming fra lydkilde

 Lydabsorbenter, romutforming, riktig materialbruk

 Oppholdstidsbegrensninger

 Merking av støysoner

 Personlig verneutstyr (ørepropper, klokker, hørselsvern)
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Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

 Verdensrekord i hørselstesting!

 Hørselstest, øreundersøkelse og spørreskjema

 1998: 50,560 personer

 2018: 28,388 personer

 Deltakelse i begge studier: 13,022



Stami

Generasjonsforskjeller?

Er 70 det nye 60?



Bedre hørsel hos nyere generasjoner!

• Studien viste bedre hørsel hos nyere generasjoner 

• Hørselen var bedre ved alle tonehøyder for både menn og kvinner                             

• Størst forbedring i høyfrekvens (lyse toner) hos 60-70 år gamle menn 



Forekomst av funksjonsnedsettende hørselstap: 1997 (6.7%) og 2018 (3.7%)
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Årsaker til bedre hørsel hos nyere generasjoner

Yrkesstøy Røyk                         Ørebetennelser              Utdanning 
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Takk for oppmerksomheten
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