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Støjkampagne 
Indhold: 

•Indlæg i Funderingsnyt  

•Peltor III høreværn til alle i Fundering 

•Tilbud om formstøbte DOT høreværn til alle i Fundering 

•Mulighed for specielle høreværn ud fra en konkret vurdering 

•To stk. støjkampagne T-shirts til alle  

•Lydklip der illustrerer et høretab 

•Folder om støj i Fundering 

•Plakat med støjzoner i Fundering 

•Indlæg om støj i Fundering i Aarsleff Inside 

•Opfølgende besøg fra Arbejdsmiljøafdelingen 

 



Støjkampagne - tommelfingerregler 
 

Pas på din og dine kollegers hørelse ved at følge disse 3 råd:  

• Gå så langt væk som muligt fra støjen  

 
• Bær hørekopper, eventuelt sammen med ørepropper når det støjer  
 
• Brug høreværnet hele tiden, effekten af høreværnet reduceres kraftig, hvis 

støjen er i gang inden de tages på.  
 



Støjkampagne - høreværn 

Peltor III  

DOT Shot høreværn  

Med Shotkiller filtre og 

almindeligt 

dæmpningsfiltre  

Specielle løsninger  

Ex elektronisk formstøbt høreværn, 

høreapparat med dæmpning, høreværn 

med kommunikation eller radio. 



Støjkampagne - synlighed 



Støjkampagne 
Sort Sol, Shaheeba bay  
Viser høretab hos 20 årig efter 2 år, 20 år og 45 års udsættelse for skadelig støj 

Normalt, uskadt øre 

Et støjskadet øre 

Hvornår kan du få en 

høreskade ? 

 

Støj over 80 dB(A) i lang tid 

 

Høje smæld over 137 dB(C) – 

NU!! 



Støjkampagne - daglig støjdosis 
En støjbelastning på 80 dB(A) svarer til en konstant støj (lydtryksniveau) på: 
 
 

80 dB(A) i 8 timer 

83 dB(A) i 4 timer 

86 dB(A) i 2 timer 

89 dB(A) i 1 time 

92 dB(A) i 30 minutter 

95 dB(A) i 15 minutter 

98 dB(A) i 7½ minutter 

101 dB(A) i ca. 4 minutter 

104 dB(A) i ca. 2 minutter (BORERIG) 

107 dB(A) i ca. 1 minut 

110 dB(A) i ca. 30 sekunder (PÆLE) 

113 dB(A) i ca. 15 sekunder 

116 dB(A) i ca. 8 sekunder (SPUNS + VIBRATOR) 
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Støjkampagne 
Artikel om støj og støjkampagnen i Aarsleff Inside 



Støjkampagne - ledelsesansvar 
Besøg medarbejderne  
•Aflever og gennemgå kampagnefolderen om støj og plakaten om 
støjzoner Hæng plakaten op i skuret. 
•Aflever 2 stk. kampagne T-shirts til hver person 

•Afspil Sort Sol, Shaheeba bay på din pc 

•Undersøg om De har fået Peltor III høreværn 

•Undersøg om der er interesse for formstøbte DOT høreværn 

•Vær behjælpelig med at bestille høreværn via fælleslageret 

•Ved behov for særlige høreværn kontaktes JEJ, og det noteres i deres apv  

•Tal med folkene om brug af høreværn, vigtigt at have dem på hele tiden 

•Undersøg om De har fået tilbudt en høretest indenfor de sidste 3 år i 

PAA/ved ansættelsen 

 



Støjkampagne - mere information 

BAR Vejledning om støj 

 

www.bar-ba.dk 

 

OG 

http://www.bar-ba.dk/
http://www.bar-ba.dk/
http://www.bar-ba.dk/


 
Tak for opmærksomheden 


