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”I beregninger - i gamle dager”
– Grovere regnemetoder med gode marginer……

Sinus AS 22013



Sikkerhet koster penger
• I bygningskonstruksjoner:

– Mot sammenbrudd kreves sikkerhetsfaktor på 2
– For nedbøyning regnes så ”riktig som mulig”

• I akustikken i dag:
– Bygningsakustikk?
– Eksternstøy?
– Støy i arbeidsmiljø?

Sinus AS 32013



To situasjoner
praksis i Norge i dag

• Beregninger:
– Vanlig med margin for usikkerhet
– Basert på erfaring
– Er ofte ”minst mulig”

• Målinger:
– Ofte uten referanse til usikkerhet
– Arbeidsmiljø, flere krav

og krav om vurdering av usikkerhet
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Forutsetter
normalfordeling

• Forventningsverdi:

• Totalt standardavvik (standard usikkerhet): 

• Resultat med utvidet usikkerhet:
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Arbeidstilsynet 01.01.2013
Risikovurderinger

• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

• Når det gjennomføres måling som grunnlag for 
risikovurdering, skal målemetoder og måleinstrumenter 
være tilpasset miljøet, den type eksponering som 
forekommer og eksponeringens varighet. Målemetodene 
som brukes skal være representative for den enkelte 
arbeidstakers personlige eksponering, og det skal tas 
hensyn til måleusikkerhet ved vurdering av risiko.
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Eksempel:
• Anslått usikkerhet etter N4815-1

Sinus AS 7

Forhold Konstante lydforhold
U
dB

Variable lydforhold
U
dB

Stasjonær arbeidsplass 3 4

Bevegelig arbeidsplass 5 6

Usikkerheten er stor og varierer!
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I tillegg finnes flere krav til
STØYEKSPONERING

Grense LA,EX

Grenseverdi (med HV) 85 dB

Øvre tiltaksverdi 85 dB

Nedre tiltaksverdi 80 dB

Anbefalt målsetting 70 dB

2013 Sinus AS 8



Offshore
• Støyeksponering er hovedkrav

• Samt en rekke områdekrav og
• spesialregler for hørselvern

– om hva som er tillatt å regne med 
2013 Sinus AS 9

Grense LA,EX

Grenseverdi 83 dB

Tiltaksverdi 80 dB



Norsk olje og gass dok 114
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Bakgrunn:
SJABLON METODEN HAR TIL HENSIKT Å:

• Motivere til tiltak
• Være robust 

– Dvs: Gi gode sikkerhetsmarginer

• Problematikk
– Gir erfaringsmessig strenge arbeidstidsbegrensninger
– Etterleves i mange tilfeller ikke
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Sjablongmetodens trappetrinn
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Beregninger etter ISO 9612
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Støy i arbeidsmiljø
• Typiske utfordringer:

• Klart krav om å ta hensyn til usikkerhet
• Mange ulike grenseverdier
• Stor variasjon i usikkerhet  
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Støy i arbeidsmiljø:
Forslag til håndtering av usikkerhet 

• ISO 9612 anbefaler U = 1,65 x u som tilsvarer 95 % ensidig
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Situasjon Offhore Onshore

Daglige vurderinger LA,EX + U < 83 dB LA,EX + U < 85 dB

Langsiktig planlegging LA,EX + U < 78 dB LA,EX + U < 80 dB

Anbefalt nivå områdekrav LA,EX < 70 dB ?



NS 8175 om ”Lydforhold i bygninger”  
• Pkt 4.6 Måleusikkerhet
• Usikkerheten i måleresultatet håndteres som gitt i 

relevante forskrifter og regelverk. 

• Dersom ikke annet er angitt skal måleresultatet 
(forventet verdi) sammenlignes med grenseverdien. 

• I forbindelse med inngåelse av kontrakter bør det 
avtales spåesifikt hvordan måleusikkerhet skal 
håndteres.

2013 Sinus AS 16



ISO-DIS 12999 Acoustics —
Determination and application of measurement 
uncertainties in building acoustics —
Part 1:
Sound insulation

• Situation B is described by the case that different measurement 
teams come to the same location to carry out measurements. The 
location may be a usual building or a test facility. The measurand 
thus is a property of one particular element in one particular test 
facility or the property of a building. The main difference to situation. 
A is that many aspects of the airborne and structure-borne sound 
fields involved remain constant since the physical construction is 
unchanged. The standard uncertainty obtained for this situation is 
called insitu standard deviation.
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Usikkerhetens størrelse
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ISO 12999
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Bygningsakustikk

• Usikkerheten er 
– En fast verdi for en gitt situasjon
– Relativt liten

• Indirekte skjerping av kravet med 1-2 dB

• OK? => til diskusjon! 
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Eksternstøy

• Vegtrafikkstøy
• Jernbanestøy
• Industristøy

• Vurderes foreløpig uten usikkerhet
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Forslag:

• Støy i arbeidsmiljø:

– Bruke: LA,EX + U

Bruke 95 percentilen ved vurdering mot krav

– Skille mellom

daglig operasjon  langtidsplanlegging
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Til diskusjon:
• Bygningsakustikk

– Avvente neste revisjon og ISO 12999
– Opplyse usikkerhet i rapporter
– OBS – Ikke bruke usikkerhet motsatt veg

• Eksternstøy:
– Beregne og oppgi usikkerhet
– Avvente erfaringer 

• Arbeidsmiljø
– Legge til usikkerhet
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