For
vigtigt
til at overhørearbejde på byggepladsen
Styrk
det forebyggende

DEN LOVPLIGTIGE
AKUSTIK
OG STØJ
koordinatoruddannelse

Alle virksomheder indkøber med jævne mellemrum nyt udstyr og indretter lokaler på ny. Ved at tænke funktionalitet og arbejdsmiljø ind i
processen tidligt kan du undgå støjrelaterede gener, og du slipper for
fordyrende lappeløsninger senere. Det sparer både menneskelige og
økonomiske ressourcer.
For meget støj kan give gener som træthed, koncentrationsbesvær og
permanent ødelagt hørelse. Men det kan være svært at vurdere, hvor
meget støj der er i ens arbejdsmiljø, for man vænner sig hurtigt til lydniveauet. Det gør sig især gældende, hvis støjen er vedvarende.
Har du mistanke om, at dine medarbejdere udsættes for mere end 80
dB(A), er det lovpligtigt at få lavet en støjkortlægning – det er lige så højt
som en hårtørrer for fuld udblæsning. Kortlægningen er også lovpligtig
ved generende støj eller væsentlige ændringer såsom nye maskiner.

Akustik og menneskeskabt støj

Støj forstærkes af mangelfuld akustik, og oftest kan hele eller dele
af problematikken afhjælpes med f.eks. akustiklofter med bedre lydabsorbering. I nogle tilfælde er det ikke muligt at få værdien under
80 dB(A), og så er det lovpligtigt, at medarbejderne har høreværn til
rådighed og tilbydes høreundersøgelser.
I storrumskontorer er det ofte menneskeskabt støj, der er et problem.
Her kan støjen dæmpes ved at organisere sig anderledes og ved at være
opmærksom på den interne kultur i forbindelse med f.eks. telefonsamtaler og højlydte diskussioner.

Nyt byggeri
Helbredstjek

Miljøgodkendelse

Bygningsakustik

Storrumskontor

Støjmålinger

Nyt udstyr

Indkøbskrav

VIL DU VIDE MERE?
Vi har gennem mange år
rådgivet både private og
offentlige virksomheder om
akustik og støj.
Vores faglige viden spænder
bredt over kontor-,
industri- og servicemiljøer,
og vi tager altid hensyn til
virksomhedens drift, når vi
udformer løsningsforslag.

Obs!

Hos Arbejdsmiljøcentret
Human House kan vi
hjælpe jer til at opnå en
større sammenhæng i jeres
forebyggende støjindsats
med arbejdsmedicinske
høreundersøgelser. Du kan
læse mere om dette samt
vores øvrige kompetencer
på området på
humanhouse.com
eller kontakte:
Søren Jakobsen i Øst på
sj@humanhouse.com eller
2927 2350.
Ole Ryssel Rasmussen i Vest
på or@humanhouse.com
eller 2252 7855.
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