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Hva sier regelverket?

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier:

– Setter grenser for tillatt lydnivå

Forskrift om utførelse av arbeid – kapittel 14:

– Skal sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet beskyttes 
mot fare som oppstår eller kan oppstå når arbeidstakerne 
utsettes for støy, og at sjenerende støy motvirkes

Arbeidsplassforskriften (§§ 2-16 og 5-12)

- Krav til arbeidslokalene og støy
- Krav til merking av støysoner
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Forskrift om tiltaks- og 

grenseverdier § 2-1

Tiltaksverdier: 

Verdier for eksponering som krever iverksetting 
av tiltak for å redusere helserisikoen og uheldig 
belastning til et minimum.

• Tiltaksverdi, gruppe I:   LEX,1h = 55 dB

• Tiltaksverdi, gruppe II:   LEX,1h = 70 dB

• Tiltaksverdi, gruppe III:   LEX,8h = 80 dB
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Grenseverdier: 
Verdier for støyeksponering som ikke skal overskrides

• Daglig støyeksponeringsnivå, Lex,8h = 85 dB

• Toppverdi av lydtrykknivå, LpC,peak = 130 dB

Ved vurdering av arbeidstakerens faktiske eksponering, 
skal det tas hensyn til den effektive dempingsvirkningen 
av påbudt personlig hørselsvern som arbeidstakeren skal 
bruke.
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Forskrift om tiltaks- og 
grenseverdier § 2-2



Forskrift om utførelse av arbeid - Kapittel 14:
Arbeids som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner
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§ 14-1 Risikovurdering
§ 14-2 Måling av støy
§ 14-3 Opplæring
§ 14-4 Informasjon
§ 14-5 Tiltak mot støy
§ 14-6 Særskilte tiltak mot støy ved overskridelse av tiltaksverdiene
§ 14-7 Særskilte tiltak mot støy ved overskridelse av grenseverdiene
§ 14-10 Krav om hørselvern
§ 14-11 Krav om helseundersøkelse
§ 14-13 Arbeidsgivers oppfølging av helseundersøkelse
§ 14-14 Omplassering av arbeidstaker utsatt for støy



§ 14-1 Risikovurdering
Arbeidsgiveren skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy og vurdere 
risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med eksponeringen.

Vurderinger og målinger av støy skal utføres i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes 
støybelastning sett i forhold til de nedre tiltaksverdiene, jf. forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
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Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

• eksponeringens nivå, type og varighet og eksponering for impulsstøy som slag og smell
• virkning på helsen og sikkerheten 
• virkning på helse og sikkerhet som skyldes samvirkning mellom støy og kjemiske stoffer
• støyens virkning på muligheten til å oppfatte varselsignaler eller andre lyder som må kunne høres for å redusere 

risiko for ulykker
• tiltaksverdiene og grenseverdiene
• produsentens informasjon om støynivået på arbeidsutstyret
• om det finnes alternativt arbeidsutstyr som gir lavere støy
• eksponering for støy utover vanlig arbeidstid som faller inn under arbeidsgiverens ansvar
• relevante opplysninger fra helseundersøkelser, og andre offentliggjorte opplysninger
• tilgjengeligheten av hørselsvern med tilstrekkelig dempning.



7

§ 14-2 Måling av støy som grunnlag for risikovurdering

«Kartlegging og måling av støy som grunnlag for risikovurderingen skal 
gjennomføres i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes 
eksponering i henhold til § 14-1.

Målinger skal også gjennomføres når det er foretatt endringer i 
virksomheten som kan øke arbeidstakernes eksponering for støy.

Kartleggingen og målingen skal dokumenteres.»

• Anbefaler personbårne målinger – skal fastslå arbeidstakernes 
eksponering

• Anbefaler å bruke NS 4815 - Måling av yrkesmessig eksponering av 
støy for arbeidstakere, del 1: forenklet metode

• Bruk bedriftshelsetjenesten!!
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§ 14-3 Opplæring

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for støy, og 
verneombudet får opplæring om

a) trygge arbeidsmetoder som minsker eksponeringen og risikoen for helseskade
b) når det er behov for å bruke hørselsvern og hvordan det skal brukes.

Opplæringen må gis før arbeidet påbegynnes og ellers ved behov
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§ 14-4 Informasjon
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Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere og verneombud får løpende informasjon om 
aktuell risiko i forbindelse med støy  dersom arbeidstakerne utsettes for støy som er lik eller 
overskrider L EX,8h = 80 dB eller L pC,peak = 130 dB. 

Det skal gis informasjon om

a) risikovurdering og tiltak som er satt i verk
b) tiltaks- og grenseverdier
c) måleresultatene
d) risikoen knyttet til støy, hvordan tegn på skader kan oppdages og hvordan de skal rapporteres
e) når de har rett til helseundersøkelse og formålet med undersøkelsen
f) risikoen for helseskade som bruken av arbeidsutstyret kan medføre.



§ 14-5. Tiltak mot støy
Arbeidsgiveren skal iverksette nødvendige tiltak. Risikovurderingen skal ligge til grunn.

Arbeidsgiveren skal sørge for at risiko fjernes eller reduseres til et lavest mulig nivå, ved :

a.    alternative arbeidsmetoder,
b. hensiktsmessig arbeidsutstyr
c. utforme og tilrettelegge arbeidsplassen og arbeidslokalene 
d. teknisk støyreduksjon som demper lydutbredelse gjennom luft
e. teknisk støyreduksjon som reduserer strukturlyd og vibrasjoner
f. systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr, arbeidsplassen og støydempingstiltak,
g. begrense eksponeringstid og intensitet
h. helseundersøkelser.

Tiltakene skal tilpasses arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- eller helsefare.

Merk at PVU ikke er et tiltak!

I kommentar til denne § vises det til arbeidsplassforskriften § 2-16
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Arbeidsplassforskriften § 2-16
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Arbeidslokaler og arbeidsplasser skal være utformet og innredet slik at de enkelte 
arbeidsplasser er beskyttet mot støy og vibrasjoner, og slik at årvåkenheten ikke 
svekkes og samtale vanskeliggjøres.

Det skal i nødvendig omfang benyttes lydabsorberende materialer og avskjerming 
mot lydutbredelse slik at arbeidsplasser og personalrom beskyttes mot støy.

Støy og vibrasjoner fra tekniske innretninger skal tas i betraktning når 
arbeidsplasser og arbeidslokaler utformes slik at unødig støy og vibrasjoner ikke 
oppstår.

Fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr skal være slik at innretningen 
ikke forårsaker unødig støy eller vibrasjoner.



§ 14-6. Særskilte tiltak ved 
overskridelse av tiltaksverdiene

• Støybelastningen skal søkes redusert til minst 
10 dB under nedre tiltaksverdi (dvs 70 dB)

• Ved nivåer over nedre tiltaksverdier (80 db) 
eller øvre tiltaksverdi for toppverdi av 
lydtrykknivå (130 dB) skal arbeidsgiveren:

o vurdere tekniske eller administrative tiltak 
o utarbeide skriftlige planer for tiltak. 
o kontrollere effekten av tiltakene som iverksettes.
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Under 70 dB
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§ 14-7. Særskilte tiltak ved 
overskridelse av grenseverdiene

Ved nivåer over grenseverdiene (85 db, 130 db):

• strakstiltak
• kartlegge årsakene til at grenseverdiene er 

overskredet.
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§ 14-10. Krav om hørselsvern

• Siste utvei dersom støyen ikke kan reduseres nok med tiltak.

• Hørselvern skal stilles til rådighet:
– ved nivå over nedre tiltaksverdi (80 db) 
– når arbeidstakeren opplever lydnivået sjenerende

• Arbeidsgiver skal påse at hørselvern brukes:
– Ved nivå over øvre tiltaksverdi(grenseverdi) (85 db)
– Arbeidstaker plikter da å bruke hørselvernet

• Hørselsvern skal være hensiktsmessig og gi tilstrekkelig 
beskyttelse.

• Hørselsvern skal velges i samråd med arbeidstakerne slik at 
risiko og belastning ved bruk reduseres til lavest mulig nivå.

• Arbeidstaker skal ha opplæring i bruk av hørselvern.
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§ 14-11 Helseundersøkelse
• Arbeidstakerne skal ha tilbud om helseundersøkelse med hørselkontroll

når:

o risikovurderingen viser at det foreligger helserisiko.

• Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere gjennomgår 
helseundersøkelse med hørselskontroll:

o ved nivåer over 80 dB (nedre tiltaksverdi) eller 130 dB 
(grenseverdi):

• Helseundersøkelsen skal:
o kunne påvise enhver negativ helseeffekt forårsaket av støy 
o gi grunnlag for forebyggende tiltak i virksomheten eller andre 

tiltak som kan redusere arbeidstakerens risiko for helseskade.

• Legen avgjør ut fra arbeidstakerens helsetilstand og eksponeringens 
type, nivå og varighet, innholdet i undersøkelsen og hvor hyppig 
arbeidstakeren skal undersøkes.

• Bør gjennomføres så snart som mulig etter ansettelse og helst innen 
seks måneder
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§14-13 Arbeidsgivers oppfølging av helseundersøkelse

Dersom helseundersøkelsen påviser helseskade eller annen negativ helseeffekt av 
støy på arbeidsplassen eller støy i samvirkning med andre faktorer, skal arbeidsgiver:

a) vurdere årsaker til at helseskade har oppstått,
b) revidere og oppdatere risikovurderingen,
c) ta hensyn til råd fra kompetent helsepersonale eller fra offentlig myndighet,
d) iverksette tiltak som er nødvendige for å fjerne eller redusere risikoen
e) gi tilbud om egnet helseundersøkelse til andre arbeidstakere som har vært utsatt 

for liknende eksponering.
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§ 14-14 Omplassering 
av arbeidstaker utsatt 
for støy
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Arbeidsgiveren skal så langt det er 
mulig sørge for at arbeidstakere 
blir omplassert til annet arbeid i 
virksomheten der de ikke blir utsatt 
for helsefarlig eksponering fra støy 
eller mekaniske vibrasjoner, når 
dette er nødvendig av hensyn til 
arbeidstakers helse.
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Arbeidsplassforskriften

§ 5-12 Støysoner

Inngang til rom eller område hvor
arbeidstakerne kan bli utsatt for støy som er 
lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene i 
kapittel 2 i forskrift om tiltaks- og
grenseverdier skal merkes med påbudsskilt
om hørselsvern.

PÅBUDT MED 
HØRSELVERN



Hvem har ansvaret?

Viktig å skille:

• Arbeidsgivers (entreprenørens) ansvar
• Hovedbedriftens ansvar
• Byggherres plikter

• Arbeidsgiver har hovedansvar for å 
redusere støyeksponering – har ansvar 
for at sine arbeidstakere ikke blir 
støyeksponert. 

• Støy kommer ofte fra bruk av utstyr som 
brukes av entreprenørens arbeidstakere 
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Hvem har ansvaret?

• Når flere virksomheter utfører arbeid samtidig på 
samme arbeidsplass skal det være en hovedbedrift
som samordner HMS-arbeidet. 

• Samordning innebærer at alle arbeidsgiverne på 
arbeidsplassen får nødvendige opplysninger om 
hverandres arbeid for å kunne forebygge skader hos 
arbeidstakerne.

• Samordningsansvaret innebærer at hovedbedriften
må sørge for at det etableres felles retningslinjer som 
sikrer god informasjon om samordning 
av virksomhetenes internkontroll i områder hvor flere 
virksomheter arbeider.

• Hovedbedrift har f.eks. ansvar for at utstyr plasseres 
på en slik måte at det gir minst mulig støy.

• Samordningsansvaret medfører ikke et ansvar for å 
føre kontroll med den enkelte virksomhets utførelse 
av arbeidet. Selv om en hovedbedrift samordner 
HMS-arbeidet, har de enkelte virksomhetene like fullt 
ansvar for eget HMS-arbeid 
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Hvem har ansvaret?
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§ 8. Krav til planen for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø

SHA-planen skal beskrive hvordan risikoforholdene 
som følger av byggherrens og de prosjekterendes
valg, skal håndteres.

Planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det 
aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og inneholde

a. et organisasjonskart
b. en fremdriftsplan for de ulike arbeidsoperasjoner
c. en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er 

nødvendige for å redusere fare for liv og helse 
forbundet med blant annet:

13. arbeid som innebærer fare for helseskadelig 
eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner

Byggherrens plikter
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Hva kontrolleres i tilsyn?

• Kartlegging og risikovurdering
• Målinger
• Støyreduserende tiltak
• Opplæring
• Bruk av hørselvern
• Hørselskontroll
• Bruk av bedriftshelsetjeneste
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Funn i tilsyn

• Generelle funn

✓ Ofte lite fokus på kartlegging, risikovurdering og tiltak.

✓ Mange mener hørselvern er eneste løsning.

✓ Hørselskader oppstår til tross for bruk av hørselvern.

✓ Ofte ser vi at det gjøres støymålinger som ikke er representative. 

• Bygg og anlegg

✓ Støyende aktiviteter er ofte korte, men hyppige.

✓ Mange arbeidstakere benytter utstyr som gjør at de eksponeres for høye lydnivåer.

✓ Arbeidstakere som jobber i nærheten av støyende utstyr eksponeres også.
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Støynivåer i bygg- og 
anleggsnæringen

Fra tilsynskampanje i 2012

• 14 av 15 målinger var over 80 dB(A)
• 6 av disse 15 var over 85 dB(A)
• Boring i betong i løpet av 9 timer: 95,7 dB(A).

Impulsstøy 147,7 dB(C)
• Spikerpistol: 124-140 db(C) avhengig av underlag
• Boltpistol: 133-147 db(C)
• Gjerdesag som står ute: 114 dB(C)
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Veiledning og informasjon

• Temaside om støy: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/stoy/

• Temaside om støymåling og målerapporter: 
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/stoy/maling-av-stoy-og-malerapporter/

• Temaside om hørselskontroll: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-
arbeidet/arbeidsgiver/helsekontroll/horselskontroll/
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