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Fakta om støj
Denne rapport er den første i en serie af temarapporter fra Obser-
vationscentret for Risikoovervågning, der er rettet mod en specifi k 
risiko, branche eller gruppe af lønmodtagere. Den har til formål 
at beskrive situationen i Europa omkring eksponering for støj på 
arbejdspladsen, afdække kategorier af risici og sætte fokus på ten-
denser og nye problemområder. Disse aktiviteter indgår i et større 
projekt rettet mod tidlig identifi kation af nye tendenser og risici på 
arbejdspladsen med det formål bedre at kunne målrette ressour-
cerne og sikre, at der gribes mere eff ektivt ind i tide.

En stadig større andel af lønmodtagere er beskæftiget i service-
sektoren. Det er årsagen til, at rapporten ikke kun indeholder 
oplysninger om brancher, hvor det er velkendt, at der er en kraf-
tig udsættelse for støj, som f.eks. byggeri, fremstillingsvirksomhed 
eller landbrug, men også om de mere kvindedominerede, service-
orienterede aktiviteter, såsom undervisning og callcentre.

Eksponering for støj

I mange brancher overstiger støjniveauet jævnligt grænseværdi-
erne. Det gælder brancher som f.eks. landbrug, byggeri, maskin-
industri, nærings- og nydelsesmiddelindustri, støberier samt 
underholdningsbranchen.

Håndværkere, faglærte arbejdere, landbrugsarbejdere og militær 
personel er mest udsat for høje støjniveauer. I udvalgte bran-
cher kan kvinder være stærkt udsat for støj. Andelen af kvinder, 
der angiver at være udsat for støj, er langt højere i de nye med-
lemslande end i de gamle medlemslande (EU-15). I Den Tjekkiske 
Republik er eksempelvis 75 % af de lønmodtagere i tekstilindu-

strien, der udsættes for støj, kvinder, efterfulgt af 50 % inden for 
levnedsmiddelproduktion.

I de nye medlemslande er de brancher, der har den højeste andel 
af eksponerede lønmodtagere, landbrug og minedrift, efterfulgt af 
fremstillingsvirksomhed. Andelen af eksponerede arbejdstagere i 
disse brancher er også højere end i EU-15.

Eksponering for kraftig støj synes også at berøre fl ere og fl ere unge 
lønmodtagere. Ifølge Dublin-instituttets undersøgelser rappor-
terede lærlinge eller andre under oplæring om fl ere høreskader 
i 2000 end i 1995. Der skal derfor sættes ekstra ind på instruktion 
af unge lønmodtagere, og der skal mere specifi kt sættes fokus på 
deres helbredsproblemer.

Helbredseff ekter

■ Høretab
Høretab, der er forårsaget af støj, er fortsat en af de mest udbredte 
anerkendte erhvervssygdomme. Omkostningerne ved høretab 
tegnede sig fra 1999 til 2001 (1) for omkring 10 % af de samlede 
omkostninger ved erhvervsbetingede sygdomme. Der kan fore-
komme en del underrapportering og manglende erkendelse af 
problemet, især for kvindelige lønmodtagere, samtidig med at 
tallene også kan afspejle forskellige tærskler for defi nitionen på 
høretab. Der er forskellige tendenser i forskellige lande, ligesom 
der kan gælde forskellige politikker for anerkendelse. I Tyskland er 
f.eks. antallet af anerkendte tilfælde ved at stabilisere sig, og tallet 
er faldende, når man ser på graden af hørenedsættelse.

Antallet af selvrapporterede høreskader er steget en smule. Ifølge 
resultaterne af den europæiske undersøgelse (2) fi nder 7 % af 
arbejdstagerne i Europa, at arbejdet påvirker deres helbred i form 
af høreskader. Lønmodtagere, der angiver at være udsat for høj 
støj, melder også om større høreproblemer.

■ Tinnitus
Høretab, der er forårsaget af støj, medfører ofte tinnitus eller rin-
gen for ørerne. Der fi ndes kun sparsomme data om tinnitus. Forsk-
ning fra 2003 i Det Forenede Kongerige viser, at 153 000 mænd 
og 26 000 kvinder mellem 35 og 64 år led af alvorlige høre-
problemer, som kunne henføres til støj på arbejdspladsen, og 
ca. 266 000 mænd og 84 000 kvinder havde vedvarende støjbe-
tinget tinnitus. Yderligere overvågning skal være med til at evalu-
ere problemets omfang i Europa. 

Noise in figures
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(1)  Costs and funding of occupational diseases in Europe, Eurogip-08-E, august 2004. 
http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf 

(2) European Survey of Working Conditions, ESWC.
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■ Akustisk chok
Akustisk chok er et begreb, der anvendes til at beskrive den fysio-
logiske og psykologiske reaktion, en person kan opleve på en 
pludseligt opstået høj lyd via et telefonhovedsæt eller et håndsæt. 
De mest udsatte lønmodtagere er operatører på callcentre. Pro-
blemet kan blive yderligere forværrret, hvis callcentret er så stø-
jende, at operatørerne bliver nødt til at skrue mere op for lyden, 
end det ville være nødvendigt på en mere stille arbejdsplads. Der 
blev i agenturets ekspertundersøgelser også sat ekstra fokus på 
akustisk chok som et voksende problem blandt de fysiske risici.

■ Kombinerede virkninger
Tab af høreevne kan også forårsages eller blive forværret af bru-
gen af kemikalier. Kendte ototoksiske stoff er er bl.a. opløsnings-
midler, metaller, medicin samt kulilte o.l. stoff er. Erhverv med høj 
eksponering for støj og farlige stoff er eller vibrationer fi ndes i for-
bindelse med trykkerier, malerværksteder, bådværfter, byggeri, 
fremstillingsvirksomhed, kemikalie- og olieindustri, lædervarer og 
møbelfremstilling, landbrug og minedrift. Kombineret ekspone-
ring for støj, vibrationer og varme kan også forekomme i støberier. 
Mange af disse brancher er mere dominerende i de nye medlems-
stater, end de er i EU-15.

■ Støj og ulykker
Støj er ikke alene skadelig for hørelsen: Støj kan også medføre ulyk-
ker, fordi den forstyrrer kommunikation. Lønmodtagere, der bærer 
høreværn, er måske ikke i stand til at forstå en mundtlig besked 
eller høre advarselssignaler. Flere forskellige projekter har sat sig 
for at udvikle en metode, der kan forudsige taleforståelighed og 
opfattelsen af lydsignaler, når der bruges høreværn. Der er også i 
denne rapport blevet kortlagt andre ulykkesricisi for arbejdstagere 
med nedsat hørelse.

Støj opfattes som et problem af ansatte i undervisnings-
sektoren i fl ere medlemslande, og en væsentlig grund 
til lærernes fraværsprocent er forstyrrelser i den talte 
kommunikation.

WHO’s retningslinjer anbefaler et støjniveau på højest 
35 dB(A) i skolernes klasselokaler. Men reelt kan støjniveauet 
på skoler nå helt op på 60-80 dB(A) i almindelige klasselo-
kaler, og det kan endda komme op over grænseværdierne, 
f.eks. i skoleværksteder og gymnastiksale. Målinger foretaget 
i klasselokaler har afsløret akustiske forhold, hvor kun halvde-
len af al tale kan forstås.

Stemmen som et erhvervsaktiv får også stigende betydning 
i takt med, at der udvikles stemmeaktiveret teknologi, og i 
takt med det stigende antal callcentre, hvor der stilles store 
krav til stemmen.

■ Andre helbredseff ekter end høreskader
Der er dokumentation for, at fl ere forskellige helbredseff ekter skyl-
des støj ved moderate niveauer. Det drejer sig bl.a. om stemme-
problemer, stress, hjertesygdomme/karsygdomme og forstyrrelser 
i nervesystemet. Støj under de niveauer, der giver høreskader, kan 
medføre andre helbredseff ekter, hvis støjen kronisk forstyrrer søvn 
og afslapning, hvis den forstyrrer kommunikation og opfattelse af 
indholdet af samtale, eller hvis den griber forstyrrende ind i løs-
ningen af opgaver, der kræver en høj grad af opmærksomhed og 
koncentration.

Forebyggelse

Det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at reducere stø-
jen på arbejdspladser. Undersøgelser af støjdæmpende foran-
staltninger viste, at der var en række forskellige løsningsmodeller, 
og der blev fundet nogle eff ektive forebyggelsesprogrammer 
mod høreskader. Mindre virksomheder havde kun indført meget 
begrænsede støjdæmpende foranstaltninger og fæstede stor lid 
til personlige værnemidler.

Det er også nødvendigt med yderligere forbedringer for eff ektivt 
at reducere støjen ved kilden. Erhverv med høje støjniveauer på 
arbejdspladsen gør typisk brug af en lang række forskellige pro-
cesser og maskiner. Denne rapport præsenterer nogle støjprofi ler 
for støjplagede brancher såsom landbrug, byggeri og nærings- og 
nydelsesmiddelindustri.

Hvor det er nødvendigt med koncentration, skal støjniveauet hol-
des nede. Det er muligt at reducere støjen væsentligt gennem 
forskellige støjdæmpende foranstaltninger. Arbejdsopgaver og 
administrative opgaver er blevet stadig mere komplekse inden for 
bl.a. sundhedspleje og undervisning, men også inden for fremstil-
lingsindustri. Denne rapport indeholder derfor nogle anbefalinger 
for støjniveauet i kontorer, skoler og sundhedssektoren.

Forskningsbehov

Specifi kke undersøgelser af udvalgte brancher (sund-
hed, hoteller og restauranter, transport, call-centre) vil 
bidrage til at kaste lys over nogle af de problemområ-
der, der kræver forebyggende tiltag.

Yderligere data vil også være nødvendige for at evaluere:

■ støjeksponering ved moderate niveauer
■ kombinerede virkninger af støj og vibrationer, støj og 

kemikalier
■ virkningen af støj på gravide arbejdstagere.
Forskningen skal ligeledes understøtte den forebyggende 
indsats i relation til høreskadede ansatte og brugen af alar-
mer og signaler. 

Yderligere oplysninger

De komplette resultater fra Observationscentret for Risikoover-
vågning fi ndes på: http://riskobservatory.osha.europa.eu

Data om støjeksponering og nedsat hørelse, herunder nationale 
data, fi ndes på: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ og 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/
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