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Støy til beSvær: For noen er lyden av F16 den beste som er, mens andre sliter med støy fra jagerfly og mye mer. Foto: ForSvAret

Vi tenker kanskje ikke så mye over det, 
men vi omgis av ulike lyder stort sett 
hele døgnet. Det er først når disse lyde-
ne oppleves ubehagelige eller plag-
somme at vi kaller det støy. 

Det kan være høye lyder fra omgivel-
sene, jevne eller som impulslyd, som 
kan medføre hørselstap eller øresus (tin-
nitus). Eller det kan være lave vedvaren-
de lyder som piping og during som kan 
forsterkes av mye etterklang. 

Eksempel på dette kan være støy fra 
ventilasjonsanlegg eller vifta i en pc. Sli-
ke ulemper kan føre til andre helsepla-
ger som blant annet muskelspenninger, 
stress, høyt blodtrykk, søvnproblemer 
og redusert konsentrasjonsevne. 

Lyder innendørs kan reduseres eller 
forsterkes av utforming, innredning og 
materialbruk i rommet.

vi i Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) 
har gjort en undersøkelse på lydforhold, 
eller akustikk, i noen utvalgte barneha-
ger i Salten. 

De som er inne i barnehagene er kan-
skje spesielt utsatt når det gjelder lyder 
som føles ubehagelig og belastende for-
di det her i tillegg er mange barn samlet 
på et avgrenset sted og fordi barna ofte 
har mange og gjerne høye lyder. Vi har 
målt etterklangstid og ventilasjonsstøy 

knyttet direkte til bygningene.

etterklANg beskriver at lyden i et 
rom ikke forsvinner med en gang, men 
først dør bort etter en viss tid. Akkurat 
som en lydimpuls som blir et ekko som 
treffer det som er i rommet, slår tilbake 
og dør ut etter hvert. 

Denne tiden kalles etterklangstid og 
er det som beskriver akustikken i rom-
met. Ved lang etterklangstid har vi en 
tendens til å snakke litt høyere. 

I tillegg blir det vanskelig å oppfatte 
hva folk sier fordi lyden fra stemmen 
som snakker blander seg sammen med 
lyden fra ekkoet av det som ble sagt tid-
ligere og som slås tilbake fra vegger, tak 
og møbler. Hvis flere personer snakker 
samtidig, blir situasjonen enda verre. 

Dette kan være både slitsomt og stres-
sende.

det fiNNes krav om hvor lang etter-
klangstiden skal være. Fordi vi etter 
hvert har mer kjennskap til helseplager 
knyttet til uønsket lyd ble kravene inn-
skjerpet i 2012. 

I barnehagene er kravet til etter-
klangstid redusert fra maks 0,6 sek-
under til maks 0,4 sekunder (NS 8175). 

vi målte på etterklangstid i 179 rom og 

på ventilasjonsstøy i 180 rom i totalt 30 
barnehager. Flere av rommene vi målte 
i, er nye eller nyoppusset etter 2012 og 
flere har også nytt ventilasjonsanlegg. 

Over 3/4 av barnehagene hadde ett el-
ler flere rom med avvik på lydmålingene 
i forhold til kravene i lovverket. 

Totalt fant vi avvik i 1 av 5 rom, og 
overraskende nok fant vi avvik i over 
halvparten av rommene som var ny-
bygd eller nyoppusset etter 2012. 

I disse dager sender vi ut krav om til-
tak for å få lydforholdene tilfredsstillen-
de der de ikke er det.

NoeN Nye ventilasjonsanlegg holder 
altså ikke mål med hensyn på aksepta-
belt lydnivå. Her må byggeier, enten det 
er kommune eller en privat eier, være 
bevisst på å sette krav til de som leverer 
anlegget, både i spesifikasjonene ved 
bestilling og når det er montert og skal 
justeres inn. 

Ventilasjonsanlegg må også rengjøres 
jevnlig fordi det danner seg støv, noe 
som i tillegg til at det kan gi uhygienisk 
inneklima også kan gi økt lydnivå. Vi 
fant også for lang etterklangstid mange 
steder. Her må blant annet materialvalg 
og møblering av rommene vurderes. 

i deN forbindelse hadde vi en interes-

sant observasjon i en barnehage. Der var 
det to identiske rom, men med lydpro-
blemer bare i det ene. I det rommet hvor 
lydforholdene var greie, var det plassert 
inn en stor og myk hoppemadrass. 

Det er viktig å huske på den betydning 
som innredningsdetaljer og møblement 
kan ha for å skape tilfredsstillende lyd-
forhold. En stol, et teppe eller gardiner 
kan gjøre en viktig forskjell.

det er godt at det settes fokus på dette 
og at det gjøres tiltak, for ifølge statistik-
ken får cirka 2000 mennesker i Norge år-
lig hørselsskader på jobb. 

Barnehageansatte framheves som 
særlig utsatt og det kan også ramme bar-
na som er der. 

Lyder innendørs
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