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Forord
 

Fysisk aktivitet er viktig i et samfunn hvor dagliglivet mer og mer preges av stillesittende 
aktiviteter. Stadig flere nordmenn trener derfor på treningsinstitutt, helsestudio og spa for å 
ivareta egen helse.  I treningssituasjonen er spesielt musikk anvendt som stimulerende tiltak for å 
øke den fysiske yteevnen.  

I denne situasjonen opplever flere som trener at lydnivået er for høyt. Når instruktørene velger 
musikk med et høyt lydnivå som samtidig er taktfast, krever dette også en høy lydstyrke fra 
mikrofonen for at den muntlige instruksjonen skal høres. Disse problemene henger ikke alene 
sammen med musikk- og taleforsterkningen, men også uheldige akustiske forhold – som regel for 
lang etterklangstid som følge av harde overflater, for lite lyddempende materialer og enkelte 
steder små saler. 

I dette prosjektet har vi derfor målt lydstyrke i 5 treningsaler ved 3 ulike senterkjeder og også 
intervjuet kunder ved sentrene og instruktører. 

I prosjektrapporten har vi lovet å ikke navngi noen av senterkjedene, derfor ingen navn på 
sentrene i denne rapporten. Vi vil imidlertid takke for den gode mottakelse vi fikk og at det ble 
gjort mulig å ha informasjon til ledelsen ved treningskjedene, intervju/samtale med instruktører 
og kunder og at det var mulig å ha lydmålinger i sal med fellestimer. 

Jeg vil også takke styringsgruppen i prosjektet for nyttige tilbakemeldinger for å få gjennomført 
prosjektet. 

Informasjon om prosjektet skal videreføres og god støtte og hjelp i denne forbindelse har vært 
arbeidsgiverorganisasjonen Virke v/direktør Anne Thidemann. 

 

Lier, desember 2013 

Aud Eli Thjømøe 

Prosjektleder 
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Sammendrag
 

Lyd som oppfattes som støy kan skade helsen vår. Det kan være fare for skader på hørselen om 
man oppholder seg i et rom med et snitt på 94dB i en time.  

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er opptatt å ta vare på hørselen og være en god 
informatør til alle som bruker lyd på en måte som kan skade hørselen. 

Fysisk aktivitet er viktig i et samfunn hvor dagliglivet mer og mer preges av stillesittende 
aktiviteter. Stadig flere nordmenn trener derfor på treningsinstitutt, helsestudio og spa for å 
ivareta egen helse.  I treningssituasjonen er spesielt musikk anvendt som stimulerende tiltak for å 
øke den fysiske yteevnen. I denne situasjonen opplever flere som trener at lydnivået er altfor 
høyt, og for å dempe støynivået benytter mange hørselsvern på treningstimene.  

Det har vært lite oppmerksomhet ved høyt lydvolum i treningsaler i Norge. Studier fra andre land 
viser at det spilles for høy musikk og at det ikke er gjort mye for å skolere ansatte på 
treningssentrene i forhold til skader ved høy lyd. 

HLF ønsker derfor å øke bevisstheten og kunnskapen om lyd i norske treningssentre og har det 
siste året gjennomført prosjektet «Ørevennlig treningsmiljø» . Som en del av prosjektet ble det 
foretatt  lydmålinger  på  utvalgte  treningssentre,  intervjuer  med  instruktører  og  en  
spørreundersøkelse blant kunder. 

Målet med prosjektet var å utvikle informasjonsmateriell om faren for hørselsskader ved høyt 
lydvolum under trening, og anbefale tiltak for å forebygge støyskader i denne sammenheng.  

Målingen i treningssentrene som ble besøkt viste imidlertid en lydstyrke som var akseptabel. 
Dessuten viste tilbakemeldinger i form av spørreskjema til kunder og intervju med instruktører at 
lydnivået var slik de ønsket seg, med noen få unntak som syntes den var for høy. 

Selv om denne undersøkelse hadde gode resultater er det ikke derved sagt at alle treningssentre 
har dette akseptable nivå. Derfor er det utviklet en brosjyre og laget et informasjonsmateriell. Vi 
har dessuten fått god kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen Virke som støtter oss i arbeidet for 
å ta vare på hørselen i treningssentrene. De har vært med på et frokostmøte for treningssentrene 
og har sendt ut informasjonsmateriale til alle sine 330 treningssentre. 
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Kapittel 1. 

Om HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og HLF Briskeby
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er verdens største hørselsorganisasjon med over 56 000 
medlemmer og er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt 
tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av 
balansesykdommen Morbus Meniere. HLF styres av medlemmene og har 19 fylkeslag og 200 
lokallag fordelt over hele landet. 

HLF Briskeby kompetansesenter as er et landsdekkene kompetansesenter for hørselshemmede. 
Senteret består av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby 
videregående skole as. Selskapene eies av HLF.  

 

Bakgrunn for prosjektet
Hørselsskade forårsaket av støy er uhelbredelig. Halvparten av de helseskader som rapporteres til 
Arbeidstilsynet i Norge er hørselskader (Rodvang, 2007). Siden støy er en av de viktigste årsakene 
til hørselstap og tinnitus, vil tiltak og oppmerksomhet mot situasjoner hvor slike skader kan 
oppstå derfor være av stor forebyggende og helsefremmende betydning.  

Også på fritiden blir vi i stadig større grad utsatt for støy, noe som gjerne omtales som 
støysamfunnet. En komité med forskere fra EU (SCENIHR, 2008) som har identifisert aktuelle 
helserisiko, tydeliggjør hvordan ungdom som hører på høy musikk i mer enn 1 time per dag i en 
femårsperiode risikerer å skade hørselen sin permanent. På denne bakgrunn konkluderes det med 
at folk flest har for lite kunnskap om risikoen for hørselsskader og at dette er for lite påaktet i 
dagens samfunn.  

Fysisk aktivitet er viktig i et samfunn hvor dagliglivet mer og mer preges av stillesittende 
aktiviteter. Stadig flere nordmenn trener derfor på treningsinstitutt, helsestudio og spa for å 
ivareta egen helse.   

I  treningssituasjonen  er  spesielt  musikk  anvendt  som  stimulerende  tiltak  for  å  øke  den  fysiske  
yteevnen. I denne situasjonen opplever flere som trener at lydnivået er altfor høyt, og for å 
dempe støynivået benytter mange hørselsvern på treningstimene. Når instruktørene velger 
musikk med et høyt lydnivå som samtidig er taktfast, krever dette også en høy lydstyrke fra 
mikrofonen for at den muntlige instruksjonen skal høres. Mange instruktører risikerer i denne 
situasjonen å overskride en eksponeringsdose som er hørselsskadelig både for seg selv og 
deltakerne. Et høyt lydnivå er også slitsomt for kropp og hode og fører ofte til mindre energi og 
overskudd. Denne støyslitasjen kan i neste omgang bidra til ytterligere helseplager. 

Mange deltakere opplever at de må ha svært høyt lydnivå på musikken for å yte maksimalt. Dette 
er gjerne de unge deltakerne. Disse gir derfor beskjed til instruktøren om at musikken må skrus 
høyere. Dersom andre synes at musikken er for høy, kan instruktøren oppfordre deltakerne til å 
gi  et  tegn  om  dette.  Oftest  er  det  de  voksne  deltakerne  som  opplever  at  musikken  har  et  
ubehagelig høyt volum. At det på denne måten er enkeltpersoner som skal styre lydnivået på 
treningstimene kan virke ansvarsløst og svært tilfeldig. En slik situasjon kan også lett føre til at 
trening med musikk først og fremst lokker til seg ungdom, mens de voksne deltakerne fordrives 

http://www.hlf.no/Horselhemminger/Horeapparatbrukere/
http://www.hlf.no/Horselhemminger/Tinnitus/
http://www.hlf.no/Horselhemminger/Dovblitte-og-sterkt-tunghortblitte/
http://www.hlf.no/Horselhemminger/Dovblitte-og-sterkt-tunghortblitte/
http://www.hlf.no/Horselhemminger/Foreldre-og-barn1/
http://www.hlf.no/Horselhemminger/Cochlea-Implantat/
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fra disse treningstilbudene. På denne bakgrunn kan det synes nødvendig at drivere, eiere og 
treningsinstruktører får mer kunnskap om faren for hørselsskade og støyslitasje i 
treningssituasjonen, samt om aktuelle tiltak som kan forhindre slike skader.   

Lite oppmerksomhet om fare for hørselsskade ved høyt lydvolum i treningssituasjoner synes ikke 
å være spesielt for Norge. Studier viste tidlig at 80 prosent av helseinstituttene i USA jevnlig spilte 
musikk med hørselskadelig volum (Hull, 1991). I Sverige viste en rundspørring blant 
treningssenterlederne at ingen var spesielt opptatt av å skolere sine trenere om risikoen for 
hørselsskade forårsaket av et høyt lydnivå (Nilsson, 2008). Det er imidlertid usikkert hvordan den 
enkelte driver av instituttet og trenerne er opptatt av å holde lydnivået på et nivå som ikke skader 
hørselen. 

Hvordan musikk i treningssituasjonen innvirker på treningsopplevelsen og treningsmønsteret er 
beskrevet i forskningslitteraturen (Karageorghis et al., 2006, Priest et al., 2004; Hargreaves & 
North, 1999). Her tydeliggjøres det hvordan rytmen i musikken framfor lydvolum er av 
betydning for treningseffekt.  

Ut fra denne forskningen er det derfor aktuelt å stille spørsmålet om høy puls også krever høy 
musikk?  Er  det  slik  at  man tar  i  og  yter  mer  til  et  høyt  lydvolum?  En undersøkelse  fra  Umeå,  
Sverige, fant ikke en slik sammenheng. Derimot kan det synes som om type musikk og hvorvidt 
den er taktfast og rytmisk, framfor et høyt lydvolum, er av betydning for yteevnen (Szabo, Small 
& Leigh, 1999; Schwartz, Fernhall & Plowman, 1990).  

En  stor  del  av  befolkningen,  uansett  alder,  benytter  seg  av  organisert  trening  på  ulike  
institusjoner. De treningsinstitusjoner som anvender høy musikk som stimuli for å øke 
treningseffekten har derfor et stort potensial når hørselsskade skal forebygges.  

 

Målsetting
Målet med prosjektet er å utvikle informasjonsmateriell om faren for hørselsskader ved høyt 
lydvolum under trening, og anbefale tiltak for å forebygge støyskader i denne sammenheng. 
Utvikling av kunnskapsgrunnlag om farer, aktuelle forskrifter, tiltak og utstyr, som øker 
oppmerksomhet og kunnskapsnivå hos eiere, drivere og instruktører, for å påvirke til en 
bedriftspolicy som ivaretar brukerens og instruktørens hørsel.  

HLF vil anvende materialet til informasjon om emnet i informasjons- og synlighetstiltak mot 
aktuelle treningssentre.  

Målet er også at brukerne kan føle seg trygg på at treningen kan foregå uten fare for hørselsskade. 

Tilrettelegge for å øke kunnskapsnivå om hørsel og lyd til befolkningen.  

 

Målgruppe
Eiere, drivere og instruktører i treningssituasjoner hvor musikk med høyt lydvolum anvendes for 
å stimulere en mer effektiv trening.  
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Framdriftsplan
 

November-desember 2012 Prosjektoppstart 

Januar– mai 2013 Kunnskapsinnhenting. Spørreundersøkelse sendes ut. 

Mai-oktober2013 Utarbeidelse og produksjon av informasjonsopplegg.  

November 2013 Informasjonskampanje 

Desember 2013 Spørreundersøkelse sendes ut. Evaluering og 
rapportering. Informasjon spres videre. 

 

 
I  prosjektsøknaden  ble  det  beskrevet  at  prosjektet  skulle  evalueres  ved  å  sende  en  
spørreundersøkelse til utvalgte treningssentre ved instruktører, administrasjon og utvalgte kunder 
i forkant og i etterkant av informasjonstiltakene. Spørreundersøkelsen skulle sendes elektronisk 
igjennom verktøyet Enalyzer. Igjennom spørreundersøkelsen skulle vi måle holdnings- og 
atferdsendringer til lydnivå på treningssentrene. 
 
Denne  delen  av  prosjektet  er  ikke  gjennomført.  Grunner  til  dette  er  at  det  er  vanskelig  å  måle  
annet enn for de sentrene vi besøkte, dessuten var besøket i en time og instruktører varierer fra 
time til time. Det vil si at det er den ene instruktøren som må følges og det ble vanskelig å kunne 
måle dette både i forkant og etterkant av den kontakten vi hadde med sentrene. 
 
Prosjektet vil øke oppmerksomheten mot høyt lydvolum og fare for hørselsskade hos drivere, 
ansatte og de personer som benytter treningstilbud med høy musikk. Informasjonsmateriellet vil 
også kunne være til hjelp for eiere og drivere når forebygging av hørselstap skal implementeres i 
bedriftens policy. Det vil dessuten fungere som en kunnskapskilde hvor en kan finne praktiske 
råd om hvordan en kan bidra til at befolkningen fortsatt benytter disse treningstilbudene for å 
komme i god form, uten at de behøver å være redd for sin hørsel.  
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Kapittel 2.

Prosjektgjennomføring
HLF har tidligere hatt et samarbeid med et av treningssentrene som tilbyr trening i hele Norge. 
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmer har de ønsket å sette fokus på lydnivå på sine 
treningssentre. HLF har også arbeidet med å få flere treningskjeder med i samarbeidet.  

Materialgrunnlag og informasjon som skulle ligge til grunn for det videre arbeidet i prosjektet 
ønsket vi å hente gjennom lydmålinger, samtaler og intervjuer med instruktører og kunder på 
treningssentrene.  
 
Vi forutsatte at samtalene ville kartlegge holdninger og erfaringer med musikk på treningssentre. 
Slik ville vi også få kjennskap til utfordringene prosjektet sto overfor når det gjaldt å sørge for et 
mer ørevennlig treningsmiljø som ville være avgjørende i forhold til utformingen av 
informasjonsopplegget og de konkrete virkemidlene som skulle benyttes. 
 

Videre arbeid i prosjektet etter informasjonsinnhentingen var å utarbeide informasjonsmateriell 
og et informasjonsopplegg som skulle utprøves og evalueres av HLF og samarbeidende 
treningssentre. Informasjonsopplegget ville bli bestemt ut ifra materialgrunnlaget og 
kunnskapsinnhentingen. Aktuelle informasjonskanaler kunne være brosjyremateriell, foredrag, 
audiovisuelle virkemidler og elektronisk informasjonsmateriell. 

I prosjektets styringsgruppemøte ble det bestemt at vi ønsket å ha med tre ulike kjeder for å få en 
bredde i informasjonen. Dessuten var vårt neste ønske at vi kunne få være tilstede ved to av de 
tre  kjedenes  lokale  treningssentre.  Prosjektet  ble  definert  slik  at  det  var  i  treningssal  med  
fellestimer lydmålingen skulle skje.  Intervjuene skulle være med instruktører til fellestimene og 
spørreskjema til kunder som trente i  treningssal med fellestimer.  

 

Første kontakt med ledelsen for sentrene.
I prosjektbeskrivelsen står det at HLF har hatt kontakt med en av treningskjedene. Denne kjeden 
ble med videre, i tillegg til to andre. 

I  det  første  forsøket  på  å  få  kontakt  erfarte  vi  et  møte  med organisasjoner  hvor  aktiviteten  og  
tempoet var meget høyt. Vi antar at det var en av grunnene til at det tok litt tid før vi nådde de 
riktige  personene  som  hadde  myndighet  til  å  møte  oss.  Den  første  kontakten,  som  var  en  
forespørsel om et informasjonsmøte om prosjektet, ble gjort pr. mail hvor vi presenterte 
prosjektet  og  vårt  ønske  og  mål  med  prosjektet.   Denne  henvendelsen  fulgte  vi  opp  med  
telefonisk kontakt.   

Ved  to  av  sentrene  følte  vi  at  ledelsen  var  noe  skeptiske  når  vi  presenterte  vår  hensikt  med  
besøket og det tok litt tid før de kunne lage en avtale og svare oss. Vi vet jo ikke om dette skyltes 
deres travelhet eller om det var for å områ seg litt om spørsmålet i forhold til eget treningssenter. 

Til tross for noe skepsis i første fase, ble vi møtt med vennlighet i forhold til våre ønsker for å 
kunne gjennomføre et slikt prosjekt. 
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Vi hadde gode møter med de tre senterledelsene som åpnet dørene videre for oss til sine lokale 
ledere og deres respektive sentre. 

Kontakten med disse sentrene var både hyggelige og imøtekommende i forhold til prosjektet, dog 
kunne vi ane en liten skepsis fordi det tidligere hadde vært uttalelser om for høy musikk i lokalene 
som hadde skapt uro for kundene. I møte med ledelsen presenterte vi prosjektet, HLF Briskeby, 
HLF og hadde også informasjon om hørsel og lyd. 

 

Kontakt med det enkelte senter
Det var ikke vanskelig å få kontakt og heller ikke å orientere seg om aktiviteten på de lokale 
sentrene.  Alle  hadde  sine  timeplaner  liggende  på  nett  så  jeg  kunne  orientere  meg  ut  fra  dette.  
Besøk  på  sentrene  ble  avtalt  i  samarbeid  med lederne.  De  informerte  treningslederne  slik  at  de  
var forberedt på at jeg skulle komme. I kontakt med senteret var det ikke ansatte på senteret som 
styrte hvilke timer jeg skulle være med på, annet enn når jeg spurte etter de timene som hadde 
mest «trøkk».  De var meget behjelpelige, det var enkelte timer på formiddagen som var beregnet 
på seniorer og de hadde et helt annet lydvolum enn yngre kunder som trente på ettermiddagen.  

Før hver time hadde jeg intervjue med treningsinstruktøren som var ansvarlig for timen. 

For å kunne måle hvor høy musikk det var inne i salen hadde jeg et audiometer. 

Kundene ble informert av treningsinstruktøren om mitt besøk ved start av timen.  De fikk 
informasjon om prosjektet og om at jeg ønsket at de skulle fylle ut et lite spørreskjema etter 
timen. 

Erfaringen min fra tidligere kontakt med treningssentre er at de fleste kommer til sin treningstime 
og haster av sted med en gang timen er avsluttet. Derfor måtte jeg ha et skjema som de følte var 
enkelt å fylle ut, slik at jeg ikke var til hinder for deres vei videre aktiviteter. 

 

Regelverk på området lyd treningsaler
Arbeidstilsynet har ikke egne regler for hvor høy lyd det er tillatt å ha på et treningssenter. 
Regelverket på dette området reguleres av forskriftene som gjelder generelt for støy på 
arbeidsplasser. Den aktuelle lovparagrafen er FOR-2006-04-26-456: Forskrift om vern mot støy på 
arbeidsplassen. Det er også viktig å poengtere at regelverket kun gjelder de ansatte på 
arbeidsplassen, ikke brukere eller besøkende. Forskriften kan leses på lovdata.no. For konkrete 
eksponseringsverdier, se spesielt §§ 7 (tiltaksverdier) og 8 (grenseverdier) sett i relasjon til § 4.  

Forskriften pålegger at arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning 
arbeidstakerne utsettes for støy, og vurdere enhver risiko for deres helse- og sikkerhet forbundet 
med støy.  Dersom risikovurderingen viser at støybelastningen er for stor, skal arbeidsgiver 
iverksette tiltak mot dette. 

Arbeidsgiver kan for eksempel foreta en støymåling. Dersom denne målingen viser for høye 
verdier i forhold til grensene i forskriften må tiltak iverksettes. En slik måling kan foretas av en 
bedriftshelsetjeneste, evt. firmaer (ofte ingeniørfirmaer) som arbeider med inneklima.  
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Spredning av informasjon om funn treningsaler
Prosjektbeskrivelsen sier at «informasjonsmateriellet og informasjonsopplegget som utvikles i 
dette prosjektet i etterkant vil spres til andre treningskjeder og relevante aktører i 
treningsbransjen». 
 
I løpet av prosjektperioden hadde jeg kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen Virke. De 
organiserer mange av treningskjedene og har jevnlige samlinger og informasjon både via 
Nyhetsbrev og hjemmeside til sentrene. I den første kontakten med Virke forespurte jeg om å 
komme  på  en  samling  de  hadde  for  treningssentrene.  Dette  var  imidlertid  ikke  aktuelt  da  
programmet var lagt og det var et møte bare for bransjen. Det direktøren for Virke trening 
foreslo  var  at  de  kunne  arrangere  et  frokostmøte  når  prosjektet  var  ferdig  og  resultatene  skulle  
offentliggjøres. 
Dette takket jeg ja til. I tillegg til dette kunne de sende ut rapport fra prosjektet til alle sine 330 
treningssentre som de organiserte. På denne måten vil vi få spredd resultater og budskapet om 
«ørevennlig treningsmiljø». 
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Kapittel 3.

Resultater og resultatvurdering fra undersøkelsen ved
treningssentrene
Jeg  gjorde  målinger  av  lyd  i  treningssalen,  hadde  intervju  med  instruktører  og  spørreskjema  til  
kunder. Kundene kom også med muntlige tilbakemeldinger.  

Spørsmålene  til  instruktørene  hadde  jeg  laget  på  forhånd.  Intervjuet  ble  som  en  samtale.  I  
treningslokalet ble jeg presentert av instruktøren som også fortalte hvorfor jeg var der. Jeg brukte 
et audiometer til å måle lyden i salen. Jeg var i salen hele timen for å kunne måle hvordan 
instruktørene brukte musikk som verktøy i sitt treningsopplegg og for å kunne måle endringer i 
lydnivået gjennom timen. 

Instruktørene sier om bruk av musikk: 

 De må ha høy musikk som gir trøkk i treningsalen.  
 Det gir driv i treningen med høy musikk.  
 Det gir variasjon og trøkk som passer til øvelsene  
 Det er viktig å ha en tydelig rytme i musikken. 

 

I treningsalen er musikken i forhold til den type trening som foregår. Når det er øvelser som skal 
foregår hurtig, må de også ha god fart i musikken. Ved rolig trening er det rolig musikk, ved hard 
trening er det høy musikk. 

Høy musikk gir et godt utbytte av treningen for kundene. Det er rytmen og trøkket i musikken 
som gir god innsats og utbytte av treningen. Det er ikke absolutt at musikken skal være så høy, 
men type musikk som velges til de ulike øvelsene er spesielt viktig for treningen. 

 

Kommunikasjon under treningsøkta
Det er forskjellig i de ulike sentrene hvordan instruktøren kommuniserer til kundene i løpet av 
treningsøkta. Jeg fikk erfare at det ble brukt stemme med harde tilrop, andre brukte klapp i 
hender for å tiltrekke seg oppmerksomhet og fortelle at man startet på en ny øvelse. Den tredje 
formen jeg  så  var  at  de  kun  viste  øvelsene  med egen  kropp.  I  disse  lokalene  var  instruktørens  
plass i midten av rommet og kundene i en sirkel rundt. Ved harde tilrop kunne jeg tydelig se et 
hopp i lydnivået på måleapparatet. Klapp i hender og fysisk visning fungerte mer mykt og hadde 
heller ikke store utslag på lydmålingen. 

 

Kunnskap om hørsel
Instruktørene sier de har noe kunnskap om hørsel. De viste stor interesse for de målingene jeg 
gjorde  og  var  interessert  i  mer  informasjon  og  kunnskap  om  hørsel  og  lyd.  De  sa  også  at  den  
høye musikken kunne være ubehagelig for dem som instruktører. En av instruktørene oppfordret 
kundene til å bruke propper om de følte at musikken var ubehagelig høy. En sa at han ikke hadde 
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tenkt på å passe på sin egen hørsel i forhold til treningen. Andre hadde tenkt på egen hørsel og 
skrur musikken ned hvis den er ubehagelig høy. 

 

Utbytte av treningen
Når det gjelder utbytte av treningstimen mener de imidlertid at musikken ikke kunne være lavere 
med det samme utbytte. Det var en felles oppfatning om at musikk og bevegelse henger sammen. 
Musikken er også med på å lage en positiv stemning rundt treningen og i treningsalen. En av 
instruktørene var bevisst på å velge musikk hvor kundene kunne synge 
med og hun sier at dette skaper glede og inspirasjon. 

Noen av treningssentrene har hatt lydøre, men det er nå tatt bort. Lydøret 
er en støymåler som skal forebygge skadelig støy. Lydøret henges opp på 
veggen og via en strømadapter vil lydøret lyse enten grønt, gult eller rødt 
avhengig av støynivået i lokalet. På baksiden av lydøret kan grensenivå for 
akseptabelt støynivå settes til f,eks 85 dB. Arbeidsmiljøloven har 85 dB 
som grense for max lydnivå for arbeid i støy over 8 timer. Lydøret vil 
derfor  lyse  rødt  når  lydnivå  i  lokalet  overstiger  85  dB.  Når  lydøret  lyser  
grønt er lydnivået akseptabelt. I et av treningssentrene har de det fortsatt.  

Den nye versjonen av lydmåleren Lydia
Lydmåleren Lydia X (med minne) er en lydindikator som kan 
henges på veggen. Ved hjelp av ulike farger viser Lydia hvor høyt 
lydnivå det er i rommet.  

En av mange fordeler med Lydia X med minne er at det er enkelt 
å dokumentere dersom lydnivået er for høyt. Dette gjelder også 
ovenfor arbeidsgivere i forhold til arbeidsmiljøbestemmelsene. 
Opplysningene som blir målt laster du enkelt ned på 
datamaskinen din. Lydia er 13X18 cm. Det følger med 
brukermanual. Den koster kr 7990,- og kan kjøpes fra HLF. 

 

Tilbakemelding fra kundene
Tilbakemeldingene fra kundene som ble spurt i undersøkelsen tilsier at høy musikk medvirker til 
at mange opplever å få godt utbytte av treningen. Det er rytmen og trøkket i musikken som 
skaper god innsats og derved utbytte av treningen. Det er ikke absolutt at musikken skal være så 
høy, men type musikk som velges til de ulike øvelsene er spesielt viktig for treningen. 
Respondentene i undersøkelsen var i all hovedsak fornøyd med lydnivået i timen. Noen få synes 
lyden var for høy. 

Noen av kundene gir også uttrykk for at de har kunnskap om hørsel og høy musikk. De sier at 
musikken kan skade hørselen, men det kommer an på nivået og kvaliteten på musikken. 
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Det var en felles oppfatning om at musikk og bevegelse henger sammen. Musikken er også med 
på å lage en positiv stemning rundt treningen og i treningsalen.  

I et av sentrene hadde de ørepropper liggende i salen som kundene kan forsyne seg med om de 
synes musikken var for høy. 

 

Resultat av lydmålinger
Risiko for støyskade avhenger av hvor kraftig støyen er og hvor lenge man utsettes for støyen. 
Tabellen viser hvor lenge man kan oppholde sig i et bestemt støynivå, før risikoen for 
vedvarende støyskade er markant. 
 
støy 85 88 91 94 97 100 103 106 dB 
tid 8t 4t 2t 1t 30min 15min 7,5min 3,75   
 

Målingene viste et snitt på mellom 90 og 95dBA i de treningstimene som ble målt. Lydnivået på 
musikken var imidlertid på mellom 80 og 85dBA. Årsaken til at lydmålingene i noen tilfeller var 
høyere enn volumet på musikken var tilleggsstøy fra tramping og hopping som ga utslag på 
måleinstrumentet, dessuten var det også forskjellige saler med ulikt areal og akustiske 
særegenheter. I små rom vil lyden hurtigere bli kastet tilbake fra vegger, gulv og tak, noe som har 
en forsterkende effekt på lydnivået i rommet. 

En  annen  medvirkende  årsak  til  det  målte  lydnivået  med  et  snitt  på  opptil  95dBA,  var  
instruktørenes egne instruksjoner. Instruksjonene må være hørbare og dermed også overdøve 
musikken. Implisitt viser dette at det ikke nødvendigvis er en direkte korrelasjon mellom 
musikkens tempo og lydnivået.  

Ingen av sentrene hadde lydstyrke over tid som var mer enn 95dB. Timene var lagt opp med ulikt 
tempo, ulik styrke og ulik musikk.  Timene startet alltid med rolig tempo og rolig musikk. Både 
tempo og styrke på musikken økte i løpet av timen, for så å gå tilbake til lavere musikk og roligere 
tempo nær timeslutt. 

 

Informasjonsmøte med presentasjon av resultater til treningssentrene
Gjennom  arbeidsgiverorganisasjonen  Virke  ble  det  avtalt  at  vi  skulle  samarbeide  om  et  
«frokostmøte» når rapporten om lyd i sentrene var ferdig og kunne presenteres. Dette ble gjort 
ved at Virke sendte ut invitasjon til frokostmøte i sitt Nyhetsbrev. Invitasjonen nådde derved alle 
virkes medlemsbedrifter innenfor trening som er 330. Selv om invitasjonen gikk så brett ut var 
ikke oppslutningen om dette viktige temaet imponerende. De treningskjedene som var med i 
prosjektet var til stede pluss to til. Programmet for møtet inneholdt resultater fra undersøkelsen 
og også like viktig som resultatene informasjon om lyd og hørsel. Denne informasjonen skapte 
stor interesse og de som var til stede mente at så viktig kunnskap om hørsel og tap av denne ved 
høy lyd burde inngå i instruktørenes utdanning. Utover dette var de som ledere bevisst på at høy 
lyd kan skade hørselen, men på dette møtet kom det frem at instruktørene ved sentrene satte opp 
lydstyrken uten at de egentlig hadde ledernes tillatelse til det. 
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Kapittel 4.

Konklusjon
Hensikten med prosjektet var å sette fokus på lyd i treningssaler. Høy lyd over tid, spesielt i 
lokaler med dårlig akustikk, kan skade hørselen. 

Vår undersøkelser tilsier ikke et skadelig høyt lydnivå på de treningstimene vi har vært med på. Ut 
fra Arbeidstilsynets krav til lyd over tid vil de sentrene jeg har besøkt ligge innenfor de verdier 
som settes for arbeidstakere ved opphold på arbeidsplasser med høyt støynivå.  

Resultatet må tolkes i lys av det begrensede utvalget og den forhåndsvarslede lydmålingen. Med 
nesten 400 treningssentre i Norge kan det være sentere hvor personalet ikke er bevisst denne 
problemstillingen og på den måten utsetter både ansatte og kunder for skadelig høyt lydnivå.  

Vi mennesker har ulik opplevelse av lydnivå og støy. Det som er smerte for noen kan være god 
lyd for andre. Derfor er det nødvendig å spre informasjon om lyd, lydnivå og hørsel for å øke 
kunnskapsnivået og bevisstheten på treningssentrene. Kunnskap om hørsel og hørselskade gjør 
det mulig å ivareta et forsvarlig lydnivå for alle! 

Min erfaring i dette prosjektet har gjort at jeg har fått ny kunnskap om hvordan treningssentre er 
organisert og hvordan de arbeider. Treningssentrene er en dynamisk arbeidsplass og er organisert 
noe ulikt andre arbeidsplasser. 

Instruktører har ikke en 7,5 times arbeidsdag i sal med høy musikk. De er spesialister innen sine 
områder og instruerer kunder i trening i salen, kanskje en eller to timer i strekk. Hvis man tar en 
titt på treningssentrenes timeplaner vil man se at navnene på instruktørene er ulike til hver 
treningstime. 

Frokostmøte  som  ble  arrangert  i  samarbeid  med  Virke  ble  vellykket  ved  at  vi  fikk  
tilbakemeldinger  fra  de  tilstedeværende  som var  viktig  for  å  videreføre  arbeidet  med kunnskap  
om hørsel og hørselskader. Vi fikk også en bekreftelse på at det holdningsskapende arbeidet til 
alle instruktører vil være noe av det viktigste som kan gjøres. 

 Alle  treningssentre  bør  gjøre  lydmåling  slik  at  man  kan  være  sikker  på  at  lydnivået  man  har  i  
treningssaler ikke er skadelig verken for kundene eller instruktører.  

Selv om denne undersøkelse hadde gode resultater er det ikke derved sagt at alle treningsentre har 
dette akseptable nivå. Derfor er det utviklet en brosjyre og laget et informasjonsmateriell. Vi har 
dessuten fått god kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen Virke som støtter oss i arbeidet for å ta 
vare på hørselen i treningssentrene.  

 

Informasjonsbrosjyre
Vår folder/brosjyre, som vi har laget for å bevisstgjøre alle sentrene og instruktører om at for høy 
lyd kan skade hørselen har blitt sendt ut pr. post til de 330 treningssentrene som er organisert i 
arbeidsgiverorganisasjonen Virke, dessuten ligger den også på deres hjemmeside. Den kan fås ved 
henvendelse til HLF Briskeby kompetansesenter as på briskeby@hlfbriskeby.no eller på telefon 47977385. 

mailto:briskeby@hlfbriskeby.no
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Rapport til treningssentrene
Det er laget en egen rapport spesielt til treningssentrene. Rapporten ligger på hjemmesiden til 
arbeidsgiverorganisasjonen Virke og er også sendt ut elektronisk til alle treningssentrene. Den 
ligger også som vedlegg til denne rapporten. 

Power point presentasjon
I forbindelse med frokostmøte for treningssentrene ble det laget en power point presentasjonen. 
Presentasjonen inneholder resultater fra undersøkelse, presentasjon av HLF og HLF Briskeby og 
informsjon om lyd og hørsel.  Presentasjonen egner seg best når den blir presentert av personer 
som har god kunnskap om hørsel og lyd. Presentasjonen er vedlagt.  

Anbefalinger

Bygningstekniske tiltak for at høy lyd ikke skal oppleves som støy
Det kan gjøres bygningstekniske tiltak for å redusere lyd som kan oppleves som støy. Det som er 
mest aktuelt i treningslokaler vil være gulv, tak og vegger. For at lyden skal være god kan man 
bruke  materialer  som  demper  lyden  og  ikke  kaster  den  frem  og  tilbake  i  rommet.  Slik  vil  
musikken som er ment å motivere kundene og drive en treningsøkt fremover bli opplevd som 
musikk og ikke som bråk og støy. Størrelsen på salene har også mye å si. I mindre saler har ikke 
lyden  anledning  til  å  spre  seg,  og  trykket  på  hørselen  vil  bli  større.  Her  bør  man  være  spesielt  
oppmerksom på spinningssaler som ofte er små.  Det finnes spesialister som er behjelpelig med 
materialvalg og utføring av arbeidet om man ønsker å forbedre akustikken i treningssalene. 

Råd til treningssentrene for skape et «ørevennlig treningsmiljø»:
 Profesjonelle bør foreta lydmålinger og vurdere akustikken i trenings- og spinningssalene. 
 Ledelsen ved sentrene bør utarbeid retningslinjer for lydnivå og gjør de kjent. 

International Association of Fitness Professionals anbefaler et gjennomsnittsnivå på 90 
dBA. Gjennomsnittlig lydnivået bør ikke overstige 94 dBA. 

 Vurder en desibelsperre på lydanlegget.  
 En lydmåler som plasseres i salen kan hjelpe instruktøren med å regulere lydnivået. 

Lydmålere kan kjøpes fra HLF. 
 Ha ørepropper i salen tilgjengelige for de som ønsker dette. Ørepropper kan kjøpes fra 

HLF på hlf@hlf.no eller i vår nettbutikk – Ørepropper.no.  
 Instruktører bør også vurdere andre motivasjonskilder enn lydnivå. 
 Del ut brosjyren vår til senterledere og instruktører slik at de bevisstgjøres. 

 

Videre planer
Kunnskap og informasjon som HLF og HLF Briskeby har fått gjennom dette prosjektet bør 
følges opp videre med holdningsskapende arbeid. Ledelsen ved de treningssentrene vi har 
samarbeidet med sier selv at de er interessert i at lydnivået er på et nivå hvor det ikke gjør skade 
på hørselen til kunder eller ansatte. For å bevisstgjøre instruktører om hørselskader ved høy lyd 
må de få kunnskap om lyd og hørsel. Gjennom arbeidsgiverorganisasjonen Virke som vi nå har 
god kontakt med, burde det være mulig å komme med informasjon til ledelsen ved 
treningssentrene når de har samlinger. Den andre oppgaven som ligger hos HLF, HLF Briskeby 
er å få kontakt med ansvarlig for instruktørutdanningen for å få et samarbeid slik at kunnskap om 
hørsel kan legges inn som et eget tema i utdanningen. 

mailto:hlf@hlf.no
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Vedlegg

FROKOSTMØTE  om prosjektet  

« Ørevennlig treningsmiljø» 

TIRSDAG 03. DESEMBER 2013 

Kl 083000 - 1100 

Inkognitogt. 12, rett bak Slottet. 

Frokost fra kl 0830 

Møtet starter kl 0900 

«Ørevennlig treningsmiljø» er et prosjekt som setter fokus på lydnivå på 
treningssentrene. 

Prosjektet er finansiert gjennom Extra stiftelsen, helse- og rehabilitering og gjennomføres på 
HLF Briskeby kompetansesenter as. 

I treningssituasjonen er spesielt musikk anvendt som stimulerende tiltak for å øke den fysiske 
yteevnen. I denne situasjonen opplever flere som trener at lydnivået er for høyt. 

I prosjektet er det gjort en undersøkelse med lydmåler for å måle hvor høy lyd det er i 
treningsalene og intervjuer med kunder og instruktører ved sentrene. 

Resultatene fra undersøkelsen gir gode tilbakemeldinger til de sentrene som var med. 

 I et frokostmøte ønsker vi å informere om undersøkelsen, men også gi kunnskaper om hørsel 
og lyd og hvordan høy lyd kan skade hørselen. 

Disse kunnskapene ønsker vi at også andre sentere skal få, slik at de i fremtiden har et lydnivå 
som ikke skader hørselen til kundene eller de som arbeider i sentrene. 

 Program 
 Servering starter kl 0830 
 Presentasjon av HLF Briskeby kompetansesenter as
 Forelesning om hørsel og lyd
 Presentasjon av resultater, målinger og intervjuer ved sentrene
 Kommunikasjon med hørselshemmede
 Eventuelt 
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