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Miljøretta helsevern (MHV) i Indre Sogn
• Interkommunalt samarbeid
• 6 kommunar
• Sogndal kommune som
vertskommune
• 28 000 innbyggarar.
• MHV: 5 kommuneoverlegar og
2 ingeniørar

Fagrådet

MHV

Helse og miljøtilsyn Salten
Interkommunalt selskap
11 eierkommuner
Ca 84 000 innbyggere
Utfører lovpålagte oppgaver for
eierkommunene innenfor folkehelse og
miljørettet helsevern; tilsyn, godkjenning,
klagesaker, veiledning, mm
 4 ansatte





Bakgrunn for kampanjene
Salten 2015:
• Tilbakemelding over årenes løp om utilfredstillende lydmiljø i lokalene til barnehagene.
Indre Sogn 2020/2021
• Mottok også over tid, tilbakemelding i frå fleire styrarar om utfordrande lydforhold i barnehagane.
• Rundt 2013 ønska kommuneoverlegane at vi kjøpte inn støymåleutstyr for å kunne ta orienterande støymålingar og eg tok
fleire kurs og fag innan støy og bruk av støymålar.
• Kom over samlerapportar i frå Helse og miljøtilsyn Salten sin kampanje og frå Gjøvikregionen. Dei var veldig inspirerande
og vi ønska å få utført samme kampanje i våre kommunar.

Vi ville undersøke korleis lydforholda er i barnehagane i
tilsynsområdet vårt.

Målet med
støykampanjen

Vi fann ut at ved å måle etterklangstida og evnt
bakgrunnstøy frå ventilasjonsanlegg etc, så ville vi få eit
godt overblikk over korleis byggets lydforhold er.
Sjølve støyen som barnehagen «produserer» gjennom
leik og aktivitetar, den målte vi ikkje.
Det finnast også standardisert målemetode for mengde
støy dei tilsette blir utsett for i løpet av ein dag, men det
vurderte vi ikkje å være relevant i denne samanheng.

Plan og
gjennomføring av
kampanjen

Laga informasjonsskriv til kommuneleiing og
til leiinga i kvar barnehage
Laga plan for gjennomføring
Sendte ut tilsynsvarsel til kvar einskild
barnehage
Utførte tilsyna, skreiv rapportar fortløpande
Ved avvik vart det saman med tilsynsrapport
varsla vedtak om retting
Fatta vedtak
Oppfølging i etterkant.

Kompetanse og måleutstyr
•

Vil anbefale å ta fag/kurs i frå Høgskule/universitet innan støy og akustikk.

•

Selgar av måleutstyr gir opplæring i bruk i form av kurs.

•

Norsonic 131, kjøpt ekstra opsjon for å ta etterklangtidsmåling.

•

Trenger måleapparat, kalibrator, stativ, ledning og noko som lagar høgt smell. Vi har
nytta ballongar.

•

HMTS har gjort testar og funne kva som fungerer og ikkje fungerer så godt.
Høgtaler, papirposer, ballonger.

Måle etterklangstid
i praksis
• Vi starta i kvar barnehage med eit
opningsmøte – spurte om kva rom dei
tilsette evnt opplevde utfordrande, både
mtp akustikk og støy.
• I hovudsak målte vi etterklangstid i alle
opphaldsrom.
• I kvart rom valgte vi ut to målepunkt;
Minimum 1 meter i frå faste installasjonar,
veggar, golv etc.
• Maks 2 personar i rommet under måling.
• Person 1 starter måling, person 2 smeller
ballong.
• OBS – øyreproppar!
• Kontorarbeid, hente ut resultatet og
bearbeide det, skrive rapport.

• NS 3382 – måling av etterklang i vanlige rom

Måle etterklangstid

• Målenøyaktighet avhenger av metode: forenklet,
teknisk eller presisjonsmetode.
• Forenklet metode: få målinger per rom ( minimum
to).
• Standard usikkerhet (variasjonskoeffisient) er
dobbelt så stor som ved teknisk metode i alle
aktuelle frekvensområder.
• Måleusikkerhet varierer med frekvens og
måleresultat, opptil10 % på de lavere
frekvenser og kort etterklangstid, ved høyere
frekvenser blir usikkerheten lavere.
• Salten : forenklet metode for å spare tida og få
sjekket flere rom på befaringsrunden
• La til usikkerhet 10 % slik at vi var sikre på at
vurdering ikke var for streng.

Linjediagram
over etterklang
ved forskjellige
oktavbånd.

Måle støy frå
tekniske
installasjonar

•

•

•

NS 16032 – måling av lydnivå fra tekniske installasjoner i bygninger
•

Tre målepunkter i rommet

•

Målepunkter velges ut etter en fastsatt prosedyre. Antall
målinger vil avhenge av hvor stabilt lydnivå er, minimum en i
hvert målepunkt.

•

Korrekt måling skal gi maksimal måleusikkerhet på 0,8 dB

Utfordring at lydkrav ligger så lavt at selv svake lydforstyrrelser utenfor
kan innvirke på målingen
•

Aktivitet i nærheten lager betydelig mer lyd enn de tekniske
installasjonene ( rop, dunking, stoler som skraper i gulv…)

•

Trafikkstøy- barnehager er nær trafikkårer

Tilpasninger av metoden som beskrevet i NS16032
•

HMTS – forenklet målerapport som grunnlag for vurdering.

•

Redigerte resultatet – vurderte lydkurvene og støytoppene
på grafisk fremstilling

•

HMTS – la til en betydelig større usikkerhet, 3 dB, enn
standarden for å skille mindre avvik fra avvik som skulle
pålegges rettet.

•

3 dB endring er en dobling av lydtrykk matematisk, men
laveste endring som hørselen kan skille.

• Jf. Miljø og helse – skole og barnehageveiledere:

Hva vil
tilfredsstillende
lydforhold si Oversikt over
«lydkrav»

NS 8175 om lydforhold i bygninger blir førende
for vurdering
• Nyere bygg ( tek.10, tek17 viser til
8175/2012), krav skiller mellom skole og
barnehage :
• Lydkrav både til tidsmidlet og
maksimalnivå: hhv. 30 dB og 32 dB
• Etterklang 0, 4 sek. ( noe høyere i
laveste oktavbånd)
• Eldre bygg: NS 8175: 2008.
• Lydnivå kun som maksimalnivå 32 dB.
• Etterklang 0,6 sek. ( noe høyere i
laveste oktavbånd).

Resultat – korleis er lydforholda ivaretatt i vårt
tilsynsområde?
• Indre Sogn

• Salten:

• 8 av 11 kommuner omfattet
• ¼ del av barnehagene

• 6 av 6 kommunar
• Alle barnehagane
• 39 verksemder

• 30 virksomheter
• 23 med avvik i ett eller flere rom.

Konklusjon : I begge områder sine
kampanjar hadde 77 % av barnehagane
avvik i frå norsk standard sine anbefalte
lydnivå.
Like gjerne nye, som eldre bygg med avvik.

• 30 barnehagar med avvik i eitt eller fleire rom

HMTS:

Oppfølging etter
tilsyn

• Pålegg om retting ble sendt til alle med
avvik.
• Rettingsfrister ble i mange tilfeller
overskredet og måtte følges opp i flere
år.
Indre Sogn
• Sendte også pålegg om retting til alle
med avvik.
• Har også rettingsfristar som er gått ut,
men ein del har frist til 31.08.2022.
• Gjennomfører møter med oppvekst og
teknisk leiing i kvar kommune, der vi går
gjennom alle opne avvik.

• Møblering har betydning.
• Utforming av rommene har betydning for akustikken
(romhøyde, skråtak, høye vindu)
• Støv i ventilasjonsanleggets ventiler gir økt støynivå – det er
viktig med regelmessig renhold av ventilene.
• Små enkeltroms ventilasjonsanlegg avgir ofte for mye støy til
rommene de står i.

Erfaring vi tar med
oss videre

Råd for framtidige etableringer av barnehage
• Det bør presiseres i anbudsutlysninger at "den til enhver tid
gjeldende" NS8175 skal følges.
• Anbefaler å bruke akustikere eller annen type støyrådgiver i
prosjekteringen for å få et godt sluttresultat.
• Vi anbefaler at det i kontrakten stilles krav til entreprenøren om
at en "uhildet tredjepart" skal dokumentere at NS8175 er
overholdt, før overtakelsen av bygget.
• Ved prosjektering av ventilasjonsanlegg er det viktig å tenke
igjennom hvordan man skal unngå at bass-duren fra
ventilasjonsaggregatet skal forplante seg til oppholdsrommene.
• Tips: Universell utforming i skolen – veileder for innstallering av
lydutjevningsanlegg

Takk for oss 
• Samlerapport HMTS: ks@hmts.no
• Samlerapport Gjøvikregionen og Gran: post@mrhv.no
Ta gjerne kontakt i etterkant av konferansen:
• Kurt , 98223930, ks@hmts.no
• Elin 48 14 03 49, elin.asnes.ovretun@sogndal.kommune.no

Spørsmål?

