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Hørselskader - statistikk 
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Periode Registrerte hørselskader 

1995 - 2006 150 - 200 

2007 595 

2008 623 

2009 397 

2010 605 

2011 710  



2010 – flere ”støytilsyn” 
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“- Bransjen jobber ikke godt nok med 
støyreduksjon” 

 
 
Ptil etterlyser spesielt 
 

1. Bedre kartlegging og risikovurdering av de som er mest 
støyeksponert 

2. At flere tiltak rettes inn mot teknisk støyreduksjon  

3. Initiativ for redusere støy fra håndholdt verktøy 

4. Opplæring av støyeksponerte arbeidstakere 
 
http://www.ptil.no/nyheter/stoey-selskapene-innfrir-ikke-krav-article7305-24.html 
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Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien 

Svar på PTILs utfordring 

 

Startet høsten 2011 - Avsluttes i 2013 



Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien 

Hovedambisjon / mål 

 
1. Petroleumsindustrien skal være en 

foregangsnæring vedrørende HMS resultat 

2. Støyeksponering til havs og på landanlegg skal 
være under kontroll / innenfor regelverkskrav 

3. Søke objektive kriterier som kan indikere at risiko 
for framtidige støyskader reduseres 

 

 

 



Leveranser 

• Samle, skape og spre kunnskap om støy og om effektive støyreduserende 
tiltak 

 

• Utvikle beste praksis-dokumenter 

 

• Tiltak som kan implementeres fortløpende i petroleumsnæringen og i andre 
næringer 
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Prosjektbeskrivelse 
Styringsgruppe 

Norsk olje og gass, Norsk Industri, KIS, LO, Fellesforbundet, 
IndustriEnergi, SAFE, Lederne, Ptil(obs.),   Atil (obs.) 

Områdestøy 
Egenprodusert 

støy 

Helikopter- 

støy 
Barriere- 

kontroll 
SubSea Vibrasjon 

Sårbarhets-
faktorer 

Prosjektleder 

Beste praksis   
Arbeidsprosesser 

FoU 
Lavstøyende arbeidspraksis 

Benchmarking 

Analyser 
Kunnskapsspredning 

Utvikling / forbedring av standarder 
Helseovervåking 

 
Sponsorer: 

Norsk olje og gass 
Norsk industri 

Tema 

Aktiviteter  
på tvers av  

tema-områdene 



Prosjektorganisasjon 

1
0 

 

Leder Styringsgruppe 
 

Aud Nistov 
(Norsk olje og gass) 

Prosjektleder  
 

Reidulf Klovning 
(Norsk olje og gass) 

Område- 
støy 

 
Mike Newman 
(Norsk olje og  
gass/Lifetec) 

Egenprodusert  
støy 

 
Tønnes Ognedal 

(Sinus) 
 

Barriere- 
kontroll 

 
Frank Lemstad 

(Sinus) 
 

Helikopter- 
støy 

 
Petter Haver  

(Sinus) 
 

Sårbarhets- 
faktorer 

 
Jan Risberg 

(Norsk olje og 
gass/NUI) 

Delprosjektet «Subsea» er gitt som oppdrag til  Subacoustech Ltd., Southampton. 
Delprosjektleder: Sam Cheesman. 
 

Vibrasjoner 
 
 

Arild Øvrum 
(Statoil) 

 



Områdestøy  
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Mål  

Fremme forbedringsforslag med hensyn til hvordan det  

systematiske arbeidet med støy blir ivaretatt  - 

med spesiell vekt på prosjektering. 

 

 

 

 

Beskriver problemstillinger knyttet til støy fra 
anlegget (eksempelvis fra anleggsprosessen, 
kompressorer, turbiner etc.).  



Områdestøy – delmål og aktiviteter 
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• Hva kan gjøres bedre i planlegging og design? 

• Norsok S-002 – revisjon 

• Akustisk kompetanse? 

• Ubemannet maskinrom 

• Mulighetsstudie dieselgeneratorer (Bergen Engines)? 

 

 



Områdestøy – eksempler på støyreduserende design 
 

DRA – Kompressor støy «Mud Cube» som 
alternativ «Shaker» 
teknologi 
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Egenprodusert støy  
15 

Mål 

Redusere støynivået fra egenprodusert støy slik at aktuelle 

støygrenser ikke overskrides. Bidra til utvikling av alternativ teknologi 

/ arbeidsprosesser. 

 

 

Egenprodusert støy kommer fra håndholdt verktøy som brukes 
ved bygging, vedlikehold, bearbeiding, riving ….  

http://www.mamut.net/BERGENKORROSJONHOVEDSIDE/subdet62.htm
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Egenprodusert støy - delmål og aktiviteter 
  

• Avklare ansvarsforhold for støybegrensning ((for valgt utstyr/prosess) : 

 Operatør - Entreprenør - Leverandør av utstyr 

 Dvs: Bestiller – Utførende – Utstyrsprodusent 

• Utarbeide oversikt over støyende verktøy (database) 

 Både leverandørdata og erfaringsdata (feltdata) 

 For flest mulig verktøygrupper 

• Utarbeide oversikt over alternative prosesser 

 Eks: sandblåsing – slurryblåsing – nålebanking – induksjonsvarme osv. 

 

• Stimulere til bruk av mindre støyende verktøy 

•      Kritisk vurdere de mest ekstreme aktivitetene 

 

 



Eksempler på støyende og mindre 
støyende metoder og verktøy 
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Svært støyende Mindre støyende 

Sandblåsing: LpA = 105-115 dB 

Sand/vannjetting: LpA = 90 dB Vann jetting: LpA  = 100-110 dB 

Vakumblåsing: LpA = 80-90 dB 



Fjernstyrte operasjoner 
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PILOTSTUDIUM 



Vibrasjoner 
19 

Mekaniske vibrasjoner fra håndholdt verktøy til hånd 
og arm. Ofte nært knyttet til støy.  

  

Hånd-arm VIBRASJONER      STØY  
 

Mål 
 
• Økt bevisstgjøring i 

bransjen 
 

• Økt individuell kunnskap 
 

• Bedre håndtering av risiko 
 
 



Hånd-arm vibrasjoner 
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• Etablere database (inkl egenprodusert støy) 

• Håndholdt verktøy 

• Støy og vibrasjonsdata 

• Leverandørdata og feltmålinger 

• Hvilke arbeidsoppgaver er mest utfordrende? 

• Merking av verktøy– felles mal!? 

• Kalkulator – for kontroll med eksponering 
 



Classification: Internal     2012-02-27 21 

European Agency for Safety and 

Health at Work, 2008 

10 min 
Anbefalt tid per ansatt – for å 

holde seg innenfor tiltaksverdi 

(tigersag). 



Vibrasjoner – brosjyremateriell i arbeid 



Barrierekontroll 

 

Tema 

1. Fysiske skjermer (temporære) 

2. Tidsbegrensning 

3. Hørselvern 

4. Opplæring 
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Barrieren(e) skal sørge for at støyeksponering er 
under kontroll og innenfor regelverkskrav 
 



Beskyttelsesregime - hensikt 

1. Tilby robust her-og-nå minimum beskyttelse av 

personell – tilfredsstille eksponeringskrav (80 dBA) 

2. Balansert bruk av virkemidler (hørselsvern vs 

tidsbegrensning) 

3. Indusere en kostnad for støy – skal stimulere tekniske 

tiltak for å redusere støyeksponering 
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Etterleves tidsbegrensning? 

Støykalkulator en nødvendig forutsetning! 
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Enkel støykalkulator for 
områdestøy: 

http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoykalkulator-for-
omradestoy/  
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Demping i felt? 



Ørepropper er vanskelig… 
       ??? 



Ørepropper er vanskelig… 

•Feltmålinger hjelm-øreklokker (Kårstø) 

•Labmålinger av påvirkning fra briller og hetter planlegges 

 Briller 
 Hetter 
 Hår 
 Vedlikehold? 



Ørepropper kan være vanskelig… 



Ørepropp-video: 

http://www.norskoljeoggass.no/stoy 

 

http://www.norskoljeoggass.no/stoy


Opplæring - innhold 
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1. Desibelskalaen og enkel støyteori 

2. Verneutstyr – individuell opplæring 

3. Beskyttelsesregime - støykart – 
støykalkulator 

4. Om hørsel og betydning av 
hørselstap 

http://media.osha.europa.eu/napo6/N6-05-
out_in_the_cold.wmv 
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Helikopterstøy 
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Delprosjektet omhandler problemstillinger knyttet til 
støyeksponering for passasjerer og helidekkpersonell.  

Mål 
 
Vurdere risiko og tiltak knyttet til 
  
• passasjerer (spesielt ved på- og avstigning) 

 
• opphold inne i helikopteret (transport) 

 
• arbeid på helidekk 

 



Helikopterstøy 
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Noen problemstillinger: 
1. Aktuelle typer hørselsvern 
2. For passasjerer må øreklokker inn som 

et standard  supplement 
3. Kaldstart av helikopter fra land 
4. Kartlegge eksponering helidekk 

• Alle offshore reiser med helikopter (noen hver dag) 

• Eksponering fra helikopter-transport kan utgjøre 
betydelig del av dagsdosen 

• Utvendig støy er ekstrem > 110-115 dBA 

• Innvendig støy 90-95 dBA 
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Sårbarhetsfaktorer 

Individuelle forhold  påvirker risikoen for støyskade 

     Mål 
 

• Identifisere og spre kunnskap om sårbarhetspåvirkende 
faktorer 
 

• Tidlig(ere) identifisering av hørselskader og bidra til 
iverksetting av tiltak knyttet til dette 
 

• Øke kunnskap for å forebygge hørselsskader både på 
arbeidsplassene og blant arbeidstakere 

 



Sårbarhetsfaktorer - Leveranser 

• Regelverkssammenstilling (Avsluttet) 

 

• Vurdering av andre årsaksfaktorer som påvirker sårbarhet for støy 

• Ototoksisitet  (Sammenstilling av arbeidsgruppens oppfatning gjenstår) 

• Strømgjennomgang 

• Individuell sårbarhet/”glassører” (Vanskelig å finne gode data) 
 

• Prosedyre for oppfølging av støyskader – utarbeide 
 

• Bransjestandard for registrering av støyskader – utarbeide forslag 
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Subsea 

 

 
Aim  
Document noise levels in subsea operations 
 

• Evaluate underwater noise levels with respect to 
risk of hearing damage 
 

• Compare levels with legal requirements 
 

• Propose actions to reduce risk of hearing damage 

Noise exposure connected to subsea operations 



Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien 
 

 

For mer informasjon, se: http://www.norskoljeoggass.no/stoy/  

Inkluderer:  

Presentasjonene fra og film av våre frokostmøter og seminarer. 
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Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien 

Takk for oppmerksomheten! 

 


