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Støj på
arbejdspladsen
Støj skal bekæmpes
Støj ødelægger hørelsen, og når man
har svært ved at høre, hvad der foregår omkring en, bliver man isoleret,
og i værste fald regnet for lidt dum.
Støj kan også give tinnitus, og det er
voldsomt invaliderende at skulle leve
med en konstant hyletone eller brusende støj - især da det ofte hindrer
en ordentlig nattesøvn.

Alligevel er der støjende maskiner
og værktøj på mange arbejdspladser,
og mange medarbejdere bruger ikke
høreværn, når de arbejder i støjende
omgivelser.
Enkelte Metallere mister hørelsen
i forbindelse med eksplosioner,
men langt de fleste høreskader
skyldes et støjende arbejdsmiljø.
Høreskaderne kommer snigende, og
derfor opdager mange først støjens
skadende virkning, når det er for
sent. Som regel først når venner og
familie gør opmærksom på, at man
hører dårligt: fjernsynet er skruet alt
for højt op, og man hører ikke, hvad
ægtefælle eller børn siger.
I dette nummer af SikkertNyt.dk
får du nogle korte bud på,
hvordan I får bragt støjen
ned på jeres arbejdsplads,
og hvordan I hver især
beskytter jer mod den
her og nu.
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Hvad er
skadelig støj?
Støj er uønsket lyd
Der er risiko for at få en høreskade,
hvis man udsættes for vedvarende
støj på over 70 - 80 dB, og hvis man
udsættes for impulsstøj på over
130 – 140 dB selv i kortere perioder.
Impulsstøj er pludselig høj støj, fx når
man slår med en hammer på metal.
Høreskader efter støj rammer først
de lyde, som ligger omkring 4 kHz.
Det svarer til diskantlydene i vores
tale. Der er ingen sammenhæng
mellem høreskaden og støjens
frekvensområde. Skaden sker nemlig
rent mekanisk. De voldsomme
lydsvingninger skader først
hørecellerne et bestemt sted i øret,
men efterhånden tager cellerne ved
siden af også skade, og så bliver det
også svært at høre de dybere toner.
Skader ved støj
Et højt støjniveau kan medføre
• Nedsat hørelse
• Tinnitus
• Hovedpine
• Koncentrationsbesvær
• Stress
• Forhøjet blodtryk
• Træthed
• Søvnbesvær
• Større sygefravær

Høj støj påvirker opmærksomheden
og gør det svært at høre advarsler.
Det kan betyde flere arbejdsulykker
og fejl.

Støjmålinger
Hvis I er udsat for kraftig støj, eller
hvis støjen er generende, kan det
være nødvendigt at måle støjen
for at vurdere, om I overskrider
grænseværdien for støj på 85 dB(A)
eller for impulsstøj på 137 dB(C).
• G
 ennemgå de støjbelastede
arbejdspladser
• R
 egistrer de forskellige støjkilder.
Brug en autoriseret arbejdsmiljø
rådgiver fx Avidenz til støjmålingerne.

Støjens
topscorere
Max ophold i støj
Hovedreglen er, at den tid, man må
opholde sig i støjen, halveres, hver
gang støjen hæves med 3 dB(A).
Det er nemlig en fordobling af støjen.
85 dB(A) - 8 timer
88 dB(A) - 4 timer
91 dB(A) - 2 timer
94 dB(A) - 1 time
97 dB(A) - 30 min.
100 dB(A) - 15 min.

De mest støjende
værktøjer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinkelsliber
Båndpudser
Luftmejsel
Slagnøgle
Luftnøgler
Svejsning
Revolverstanser
Presser
Hammerslag
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Vælg de rigtige
høreværn
Arbejdsgivere skal stille
høreværn til rådighed, når
støjbelastningen er over
80 dB(A). Du har pligt til at
bruge dem, når støjen er
højere end 85 dB(A).
Høreværn skal sænke støjen
til under 80 dB(A).
•H
 øreværn som sidder uden
om ørene (kopper) giver
den bedste beskyttelse.
Sænker typisk støjen med
20 til 30 dB(A).
•H
 øreværn som sidder
inden i ørerne (propper).
Sænker typisk støjen med
10 til 20 dB(A).
Selv få minutter i skadelig
støj uden høreværn skader
din hørelse. Brug høreværn
alle steder, hvor du bliver
udsat for skadelig støj. Advar
dine kolleger, hvis du går i
gang med at larme, så de kan
få høreværn på, inden du går
i gang.
Brug høreværn, selvom du
har en høreskade. Støjen
skader, selvom du har svært
ved at høre den.

Regler om støj
Ingen må udsættes for en
støjbelastning på over 85 dB(A)
eller for impulsstøj på over
137 dB(C).
Der skal straks tages initiativ til
at få støjen ned under grænseværdierne, hvis de er overskredet. Samtidig skal årsagen til
overskridelsen findes, så det
sikres, at den ikke gentages.
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Principper for støjnedsættelse

Brug Avidenz

1. F jern støjen - støj skal bekæmpes
så tæt ved kilden som muligt
2. I ndkapsl maskinen
3. F lyt medarbejderen fra maskinen
4. B
 rug høreværn

Avidenz er en autoriseret
arbejdsmiljørådgiver. Brug dem
til at få styr på støjen.

Støjbekæmpelse i praksis
• I ndkøb støjsvage maskiner.
Leverandøren skal oplyse
maskinens støjniveau.
• I ndkapsl støjende maskiner fx med
buldrehuse
• Vedligehold maskinerne. Dårligt
vedligeholdte maskiner støjer mere.
Slidte lejer og tandhjul øger støjen
med 5-10 dB(A).
• A
 dskil støjende og ikke-støjende
arbejde, så andre medarbejdere
ikke udsættes for unødig støj.
• Opsæt

lydabsorberende materiale
i lofter og på vægge.
• S
 ørg for, at håndtering af emner
foregår støjsvagt. Undgå frit fald
og at kaste med emnerne. Anvend
støjdæmpende kasser, fx kasser
af fletværk, træ eller beklædt med
gummi.
• B
 rug støjdæmpende kasser, når I
transporterer emner med truck.
• F lyt kompressorer ud af arbejdsrum
eller pak dem ind i et buldrehus.
• I ndkøb støjsvagt værktøj.
• A
 nvend mobile støjskærme
omkring støjende arbejdsprocesser.

• T
 il støjmålinger
• Til støjdæmpning af en maskine,
arbejdsrum eller lignende.
• Til undervisning og information
om sundhedsskader og
forebyggelse af støj
• Ved valg af høreværn
Find dem på Avidenz.dk

TIL OPSLAGSTAVLEN

Hvor meget støjer dit værktøj?
Vælg det rigtige høreværn!
Maskine

Typisk
støjniveau* dB(A)

Egnet
høreværn**

Lille (aku-) boremaskine uden slag

75 -80

prop eller kop

Alm. Boremaskine uden slag

80 -90

prop eller kop

Alm. Slagboremaskine med slag

85 - 95

prop eller kop

TIG/ rustfrit stål

< 80

-

MIG/MAG (afh. Strømstyrke)

90 - 95

prop eller kop

Båndpudser

90 - 95

prop eller kop

Vinkelsliber

90 - 110

primært kop

Trykluftpistol

95 - 105

primært kop

Kædesav

95 - 115

primært kop

Ved nærmeste øre. Afhænger meget af den konkrete arbejdssituation, materialer og maskinindstillinger.
Kræves fra støjniveauer på 85 dB(A). Ved støjniveauer over ca. 100 dB(A) bør vælges kophøreværn og ved
støjniveauer over 130 dB(A) kan samtidig brug af både prop- og kophøreværn komme på tale.

*	
**
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Vil du vide mere?
Industriens Branchearbejds
miljøråd har udgivet:

På arbejdstilsynets
hjemmeside finder du:

•
•
•
•

• B
 eskyttelse mod udsættelse for
støj i forbindelse med arbejdet,
Arbejdstilsynets bekendtgørelse
nr. 63 af 6. februar 2006
• A
 rbejdstilsynets vejledning 
om støj
• A
 rbejdstilsynets vejledning om
høreværn
• A
 rbejdstilsynets vejledning om
måling af støj på arbejdspladsen
• A
 rbejdstilsynets vejledning om
akustik i arbejdsrum
• Arbejdstilsynets vejledning om
støjkrav til maskiner til brug i det fri

S
 tøj - gode løsninger
Støj - kom godt i gang
Støj – tjeklister
H
 øreværn – vejledning om valg
og anvendelse af høreværn
• N
 u skal du høre – høreproblemer
(video)
Find det på i-bar.dk

Læs mere på arbejdstilsynets
hjemmeside at.dk
Branchearbejdsmiljørådet for
Bygge og anlæg har en temaside
om støj med flere gode værktøjer.
bar-ba.dk/stoej-og-vibrationer/stoej
BAR Kontor har udgivet
vejledningen støj og akustik på
kontoret.

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER
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Vidste du?
Vil du være Arbejds
miljørepræsentant?
Dansk Metal har udgivet
en lille folder til de arbejdspladser, som mangler en
arbejdsmiljørepræsentant.
Den gennemgår arbejds
miljørepræsentantens
opgaver og uddannelse,
og hvordan valget foregår
i praksis.
Find folderen her
Bliv
Arbejdsmiljørepræsentant!

Et sikkert og sundt
arbejdsmiljø

Vil du være arbejdsmiljørepræsentant?
Det giver bedre arbejdsmiljø!
På virksomheder med 10 ansatte
og derover har arbejdsgiveren
pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation, og de ansatte skal
vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Stil op!
Dansk Metal opfordrer sine medlemmer til at påtage sig hvervet
som arbejdsmiljørepræsentant.
Arbejdsmiljøet er for vigtigt til at
overlade til tilfældighederne!

Er du arbejdsmiljø
repræsentant?
Dansk Metal har udgivet en
lille folder til Metals arbejdsmiljørepræsentanter. Folderen gennemgår arbejdsmiljørepræsentanternes
rettigheder og opgaver, og
giver gode råd om, hvordan
man skaber resultater i sit
arbejdsmiljøarbejde. Der er
også en gennemgang af de
kurser, Dansk Metal tilbyder
om arbejdsmiljø.
Find folderen her

Arbejdsmiljørepræsentant
- Sådan gør du!
Til gavn for sikkerhed og sundhed

Forebyggelsespakke
mod ulykker i bygge
og anlæg
Nu kan små virksomheder
med under 20 ansatte få
hjælp til at undgå ulykker
indenfor bygge og anlæg.
Fonden for Forebyggelse
og Fastholdelse har netop
offentliggjort en forebyggelsespakke; ”Vær professionel, også når det gælder
sikkerhed” som bl.a. retter
sig mod VVS-området.
Pakken indeholder
redskaber til at:
• h
 øjne sikkerhedsniveauet,
allerede når I giver tilbud
på nye byggeopgaver og
planlægger opgaver
• øge fokus på sikkerheden i
hverdagen.
Pakken indeholder også et
tilskud til de timer, I bruger
på pakken, og de helt små
virksomheder, får hjælp
af en tilsynsførende fra
Arbejdstilsynet.
Klik på linket her eller
scan QR-koden

Tilskud til rådgivning
om arbejdsmiljø
I kan nu få tilskud til at gennemføre særlige indsatser
for at forbedre jeres psykiske arbejdsmiljø, undgå
ulykker eller forebygge
fysisk overbelastning.
Tilskuddet dækker halvdelen af deres udgifter til hjælp
fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og I kan maksimalt få 500.000 kr.
Tilskudsordningen gælder
virksomheder indenfor
• A
 nlægsarbejde
• D
 aginstitutioner
• D
 øgninstitutioner og
hjemmepleje
• E
 lektronik
• F risører og anden personlig pleje
• F ærdiggørelse af byggeri
• L
 andbrug, skovbrug og
fiskeri
• M
 etal og maskiner
• N
 ærings- og nydelsesmidler
• O
 pførelse og nedrivning
af byggeri
• P
 last, glas og beton
• P
 oliti, beredskab og
fængsler
• Rengøring
• Slagterier
• Tekstil og papir
• Transport af passagerer
• Transportmidler
• Træ og møbel.
Hvis I har lyst til at prøve så
få hjælp fra Avidenz, som
er autorisret arbejdsmiljø
rådgiver.
Læs mere her eller scan
QR-koden.
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Vidste du?
Sådan undgår du
løft af hjul

G1 for arbejdsmiljø
repræsentanter

Arbejdsklausuler
– sådan!

Automekanikere får ondt i
knæene og dårlig ryg men
tunge løft kan fjernes. Der
findes nemme og billige
løsninger. Fx kan du undgå
de tunge løft fra gulvet og
over skuldrehøjde og slipper for at bære hjul rundt
på værkstedet. Hjulene til
privatbiler vejer 14-20 kg.
Ifølge Arbejdstilsynets regler er den maksimale løftevægt på 15 kg, vel og mærke
når løftet ikke foregår helt
nede fra gulvet, for her er
grænsen lavere. Der er ingen grund til at knække ryggen eller vente på et påbud
fra Arbejdstilsynet, så her
er et eksempel på en dansk
løsning:

Metalskolen udbyder fra
2014 et nyt grundkursus for
arbejdsmiljørepræsentanter,
så de hurtigt kan komme
i gang med undervisning
i arbejdsmiljø. De har hidtil skullet gennemføre de
samme to grundkurser som
tillidsrepræsentanterne, før
de kunne komme i gang
med Metals faglige arbejdsmiljøkurser. Der vil blive udsendt en særlig Metal-mail
om den nye faglige uddannelse, og et særnummer af
Tillidsbrevet vil gennemgå
de nye kurser.

Social dumping er i færd
med at bombe danske løn
og arbejdsforhold tilbage
til 1950’erne, og det under
graver sikkerheden og
sundheden på byggepladser,
i servicehverv, på lande
vejene og i industrivirksomheder. Dansk Metal arbejder
sammen med andre gode
kræfter på at få indført
arbejdsklausuler og kædeansvar i offentlige og private
udbud og indkøb. Kravene
handler både om, at overholde overenskomster,
men også om at overholde
arbejdsmiljøloven.
Det er ikke alle, der har helt
styr på, hvad arbejdsklausuler
og kædeansvar går ud på.
Derfor har Fagbevægelsens
Interne Uddannelser i samarbejde med BAT-kartellet,
Malerforbundet i Danmark
og 3F begået en særlig
hjemmeside om sagen:
arbejdsklausuler.dk.
Her finder du også det
udemærkede hæfte:
”Arbejdsklausuler – sådan!”,
som i klart og tydelig sprog
gennemgår, hvad der er
op og ned. Klik her

Klik på billedet og se filmen.

Læs mere om Arbejds
tilsynets regler om tunge
løft og bæring. Klik her

Lærlinges arbejdsmiljø
Når lærlinge kommer til
skade på deres læreplads
eller på skolen, skyldes det
som regel, at de udfører
farligt arbejde uden at have
fået den nødvendige instruktion. Virksomhederne
kan ikke nøjes med sidemandsoplæring, men skal
udpege medarbejdere, som
skal sørge for at lærlingene
bliver ordentligt instrueret
og oplært. Det var nogle
af hovedbudskaberne fra
Dansk Metal, da vi besøgte
erhvervsskolerne i forbindelse med EU’s årlige arbejdsmiljøuge.
Læs mere på
passerdupaa.dk

Arbejds
klAusuler
– sådan!

