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Hovedutfordring

Som arbeider i byggebransjen kommer du til en «ny» arbeidsplass 
hver dag.
Arbeidsplassen forandrer seg minutt for minutt, og time for time.
Støybildet samt generell risiko endrer seg, og kan være helt 
forskjellig fra dag til dag, time for time
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Hvilke føringer får vi på støy fra oppdragsgiver og 
lovverk?

T 1442 – retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.

Setter anbefalte støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet



Hvilke føringer får vi på støy fra oppdragsgiver og 
lovverk?



Hva har Betonmast Røsand gjort?

Helsekontroller hvert 3. år. (sist 2019)

- Avdekket at 8 av våre 38 håndverkere hadde hørselskade/hørselstap
- Alle med hørselskade fikk utdelt hørselvern med medhørsfunksjon



Hva har Betonmast Røsand gjort?
Støymålinger 2017

Resultat : 

På alle målinger lå de målte daglige støyeksponeringsnivåer og 
impulsstøy/toppverdier over Arbeidstilsynets grenseverdier (85 dBA og 
130 dBC)

Målinger ble utført med personbåret støydosimeter, samt at det ble 
målt lydtrykknivåer og impulsstøy/toppverdier under ulike 
arbeidsoperasjoner/bruk av forskjellig verktøy på byggeplasser i Gjøvik, 
Porsgrunn og Trondheim

Resultatene var altså den støyeksponering som de ansatte ble utsatt for 
«uten» bruk av hørselvern.

Disse resultatene og denne rapporten har vi brukt aktivt siden da. 
Denne ble bakgrunnen for støykampanjen som ble gjennomført i 2018



Hva har Betonmast Røsand gjort?

Vi fikk mye kunnskap ut av disse støymålingene.

Vi så at mesteparten av det verktøyet som ble målt var over grenseverdi uten bruk av hørselvern.

Vi kunne se at tre arbeidsoperasjoner skilte seg ut med mest støy:

• Skyting med boltepistol

• Slåing på klokker i forskaling (stål mot stål)

• Frislåing av støtter for dekkereis (stål mot stål)

Disse funnene dannet grunnlaget for vår Støykampanje:



Hva har Betonmast Røsand gjort? Støykampanje 2017



Hva har Betonmast Røsand gjort?
Støykampanje 2017

Kampanje  bestod av:

Filmer – Gruppeoppgaver - Handouts.

3 timer på alle byggeplasser til Betonmast konsern

Tema:
Introduksjon av læresetninger om støy
Risikosituasjoner
Hva kan gjøres på eget prosjekt?
Bruk  og vedlikehold av hørselvern
Informasjon om støynivå på verktøy
Hvordan sette inn øreplugger 
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Etter støykampanje?

Lagt inn støy i risikovurderingen i prosjekt.

Målinger ute på prosjektene. (initiert av ansatte) Egen støymåler med datalogger



Etter støykampanje?
• Bytte av hygienesett i hørselvern 2 ganger i året. (Januar og August)

• Støy som tema i oppstartsmøter med alle UE

• Samarbeid med Minuendo om ny type hørselvern med varsling

• Lagt inn mer fokus på støy i helseundersøkelsene

Registrerte økning av innrapportering av RUH, vedrørende støy etter kampanje – dette har avtatt de to siste årene.
Dette viser at det er behov for tettere kampanjer (forslag nå på hvert andre år)

Støykampanjen har utvilsom ført til at håndverkere tar
opp støyrelaterte utfordringer med prosjektledelsen



Dagens situasjon

Vi har fjernet de værste støykildene.

På bildet vises en Ridgid rørkutter som ble brukt til kapping av svill.

Utfordring lå i at alternative metoder var mer tidkrevende da de kun kutter
en svill pr.gang. Denne kunne kutte bunter med svill, og mye tid ble spart.
Prosjektene søker nå å bruke andre metoder eventuelt å sette denne inn i egne rom



Dagens situasjon

Varsling av støyende arbeid kunne vært mye
bedre. 

Dette er et eksempel fra et av våre siste 
prosjekter.





Veien videre, og anbefalinger fra oss
• Kjør kampanjer hvert 2.år

• Legg til støy i prosjektenes risikovurdering (involver verneombud – de vet hvor støyen trykker)

• Kartlegg de største kildene til støy (10 på topp støyende arbeid/verktøy)

• Vurdere egne områder for støyende arbeider 

• Test ut gummihammere der det slås stål mot stål

• Bytt hygienesett i hørselvern 2 ganger i året

• Støy som tema i alle oppstartsmøter med UE

• Finn ny teknologi. Vær nysgjerrig på hva som finnes og utvikles (ref.Minuendo)

• Ta med støy som tema på alle vernerunder

• Utfør målinger på byggeplass (involver ansatte)



Utfordring til BNL, og byggherrer

BNL:
Etabler delingsplattform for tips og råd til støyreduksjon.
(som kan deles mellom entreprenørene.)
Ta utgangspunkt i Ergonomiportalen. BNL- SFS.ba

Byggherrer: 
Legg inn føringer i SHA-planer.
Forslag til tekst:
Det skal settes i gang tiltak i prosjektet slik at støy holder seg innenfor
Arbeidstilsynets grenseverdier.



Eksemplets makt

Jeg ser fortsatt funksjonærer i bransjen som ikke har hørselvern påmontert hjelmen, Hvor godt eksempel er det?

Byggherrer og tiltakshavere har heller ikke montert hørselvern på hjelmen. Er det ikke så farlig med Deres hørsel?

1 av 7 med påmontert hørselvern



Takk for meg☺


