Støj...

GIMK

Nye regler fra EU
om støj vedtaget i februar 2003
Der er 3 støjgrænser for daglig støjbelastning i det nye direktiv: 87 dB(A), 85
dB(A) og 80 dB(A)
87 dB(A) er en ny grænseværdi for støjbelastning der under ingen
omstændigheder må overskrides. Overskrides den skal forholdene skal
straks bringes i orden.
Til gengæld må virkningen af eventuelt høreværn medregnes når
støjbelastningen beregnes. Høreværn er dog kun en løsning der må
anvendes permanent når tekniske eller organisatoriske løsninger ikke kan
lade sig gøre.
85 dB(A) er en øvre aktionsværdi. Aktionsværdi betyder at der er krav om
handling fra arbejdsgiveren hvis støjen overstiger dette niveau. En handling
der indebærer at der skal opstilles et program for hvordan udsættelsen
af medarbejderne for støj begrænses. Desuden er der krav om brug af
høreværn og afmærkning af støjende arbejdspladser. Danmark har allerede
en aktionsværdi på 85 dB(A). Arbejdstilsynet vil administrere dette ved at
give virksomhederne en tidsfrist for at indarbejde støjbekæmpelse i APV og
gennemføre løsningerne.
80 dB(A) er en nedre aktionsværdi dB(A). Når den overskrides skal
medarbejderne underrettes og have instruktion om brug af egnet
høreværn. Høreværn skal udleveres og medarbejderne skal have tilbudt en
høreundersøgelse.
Både kravet om underretning af medarbejderne og kravet om handling i
forhold til aktionsværdier vil betyde at støjproblemerne bliver mere synlige
på din arbejdsplads, og at du sammen med din sikkerhedsrepræsentant
får større mulighed for at gøre noget for at nedbringe støjen på
arbejdspladsen

De nye danske regler som skal opfylde EU-direktivet træder i kraft i
begyndelsen af 2006.
Med til problemerne omkring støj hører også spidsværdier af impulsholdig
støj. Den øvre aktionsværdi for disse spidsværdier er 137 dB (C) mens den
nedre er på 135 dB ((C) Overskridelse af disse værdier udløser samme krav
som for vedvarende støjbelastning.
Også lyd med særlig langsomme svingninger (dybe toner) infralyd - og
ultralyd som er ikke hørbar lyd skal man være opmærksom på.

Se i øvrigt:

www.arbejdstilsynet.dk

At - Vejledning D.6.1 – Støj
At - Meddelelse 4.06.3 – Brug af ultralyd
At - Meddelelse 4.06.4 - Infralyd

Afskaf støjen
Brug dine rettigheder til at få indﬂydelse
Som sikkerhedsrepræsentant har du ret til at få indﬂydelse på indkøb af nye
maskiner. Det gælder også hvis eksisterende maskiner bygges om. Det er
på det tidspunkt at der skal sættes ind for at minimere støjen. Det er her
indsatsen er mest mærkbar – og det er det bedste og det billigste. Det er
betydeligt vanskeligere at gøre noget når maskinerne står i arbejdslokalet.
– Er der ingen sikkerhedsrepræsentant fordi I er for få på din arbejdsplads
så har I alligevel krav på at blive hørt og få indﬂydelse. I disse tilfælde skal
arbejdsgiveren kontakte hver enkelt for at høre om der er problemer.
Nogle overenskomster giver i øvrigt mulighed for at uoverensstemmelser
om arbejdsmiljø kan indbringes for organisationerne.
Det er ikke sikkert at din arbejdsgiver har tænkt på støjproblemet og andre
arbejdsmiljøproblemer når der skal købes maskiner ind. Du kan hjælpe

ham/hende med at få øje på problemerne – og sikre at leverandøren ved
kontraktens underskrivelse garanterer at støjen ikke overskrider det I aftaler.
Følgende spørgsmål er gode at besvare inden man køber en ny maskine
Før man henvender sig til leverandøren
Har sikkerhedsorganisationen tidligere taget beslutning om at støj skal
begrænses ved indkøb – ellers gør det nu?
Hvor kommer støjen fra ved den eksisterende maskine?
Kan arbejdet udføres på en anden måde så det støjer mindre?
Hvor langt skal støjen ned under 80 dB(A)?
Hvor meget støj bliver der samlet i det lokale maskinen skal stå, fordi der
også er andre maskiner?
Skal maskinen eventuelt placeres i sit eget rum?
Er rummets akustik god?
Er støjen også dæmpet fra tilknyttet maskineri, fx transportanlæg?
Oplysninger fra leverandøren af maskine
Findes der ﬂere forskellige maskiner at vælge mellem der støjer forskelligt?
Er der oplysninger om hvor meget maskinen støjer under drift – og hvordan
er det målt? Det er et EU-krav at der skal være målinger når støjniveauet
under drift er mere end 70 dB(A).
Kan der leveres en støjdæmpet udgave?
Giver leverandøren garanti på overholdelse af støjkrav?
Måske har leverandøren leveret en lignende maskine et andet sted – brug
erfaringer herfra?
Der kan også være andre relevante ting der skal belyses ved en så
væsentlig ting som indkøb af ny maskine. Det kan være en god idé at
kontakte BST eller andre rådgivere med forstand på støjbekæmpelse.
Generelle principper for dæmpning af støj:
1. Brug anden arbejdsmetode der støjer mindre
2. Dæmp støjen hvor den opstår
3. Skærm maskinen af mod operatøren og andre medarbejdere
4. Placér støjende maskiner i separate rum, fx kompressorer
5. Dæmp akustikken i arbejdsrummet
6. Brug høreværn
7. Tidsbegrænset ophold
Disse principper er rangordnet. Arbejdsmiljøloven kræver at man skal
begynde med 1, gå videre til 2 og derfra til 3 og så videre….Rangordningen
er foretaget med hensyn til bedste støjdæmpning i forhold til omkostninger,
maskinens adgangsforhold og energiforbrug.

Er du sikkerhedsrepræsentant
…er du ikke hvem som helst!
Du er dine kollegers tillidsrepræsentant i alle sager der har med deres
arbejdsmiljø at gøre. Og mange arbejdsgivere sætter i øvrigt pris på at du
påtager dig et ansvar – og hjælper med til at løse problemerne – til gavn for
ﬁrmaet og kollegerne.
Et godt arbejdsmiljø er i sidste ende meget bestemmende for om det er rart
at gå på arbejde - uden mén. Som sikkerhedsrepræsentant har du mange
muligheder for at få hjælp og viden på kurser og udvikle dig personligt til
opgaven – men du har også en række rettigheder som du skal bruge på dine
kollegers vegne til at skabe gode arbejdsmiljøforhold – også når det gælder
at bekæmpe støj på arbejdspladsen.

Arbejdsgiverne overser ofte at der i Arbejdsmiljøloven er krav om, at
de ansatte gennem deres sikkerhedsrepræsentant skal inddrages ved
forskellige planlægningsspørgsmål. Det gælder fx når virksomheden
skal anskaffe maskiner og ved ombygninger som kan komme på tale
når støj skal bekæmpes. Også ArbejdsPladsVurdering er et vigtigt led i
støjbekæmpelsen.
Er der er et sikkerhedsudvalg på din arbejdsplads udøver sikkerhedsrepræsentanten sin indﬂydelse igennem det. I det hele taget har
sikkerhedsrepræsentanten sammen med arbejdslederen pligt til at imødegå
alle risici der kan opstå i forbindelse med arbejdsmiljøet.
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