
DET HUMANISTISKE FAKTULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udmåling af teleslyngeinstallationer i 

Odense Kommune 
 
 

Bachelorprojekt forår 2013 

Stine Søe Pedersen 

Teknisk audiologi  

Vejleder: Carsten Daugaard 

 

 

 

 

  



 Udmåling af teleslyngeinstallationer i Odense kommune 
 Forår 2013 

Side 2 af 64 
 

Abstract 

Listening devices are helping hearing aid users gain a better signal-to-noise-ratio, and the 

induction loop is the cheapest and most simple solution that’s available. However you still 

hear people complain about the inductions loops, which are available in public places. 

Therefore this projects goal is to determine whether the available public induction loop 

installations in Odense municipality are fulfilling the demands of IEC 60118-4 standard. It 

will be explained how the induction loop works and what requirements and standards there 

are for induction loop installations, and furthermore what to be aware of when installing an 

induction loop. This project includes 15 induction loop installations. The field strength meter 

which was used, is a Univox® FSM 2.0. The measuring that was made in this project is; 

background noise levels with and without turned off loop system, field strength variations, 

frequency linearity and field strength level. The results of the measurements are that some of 

the induction loops could live up to either background noise level, field strength variation or 

the frequency linearity at either 100 Hz or 5 kHz. Furthermore there are two induction loop 

installations that could achieve the field strength level in one measuring point at each place of 

the two places. Therefore there is none of the 15 induction loops in Odense municipality that 

can live up to the IEC 60118-4 standard in all measures. 
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Resumé  

Høretekniske hjælpemidler er med til at give en høreapparatsbruger et bedre signal-støj-

forhold, og her er teleslyngen den simpleste og billigste løsning. Dog høres det stadig, at de 

offentlige tilgængelige teleslyngeinstallationer ikke altid virker, som de skal. Derfor går dette 

projekt ud på at se om de offentlige tilgængelige teleslyngeinstallationer i Odense kommune 

lever op til det IEC 60118-4 standarden kræver. Der vil blive redegjort for, hvordan 

teleslyngen fungerer, og hvilke krav og standarder, der er til teleslyngeinstallationer, og hvad 

man skal være opmærksom på, når disse bliver installeret. I denne opgave indgår 15 

teleslyngeinstallationer. Feltstyrkemåleren der blev brugt til udmålingen er en Univox® FSM 

2.0. Ved udmålingerne af teleslyngeinstallationerne blev der målt baggrundsstøj med slukket 

og tændt teleslyngeanlæg, feltstyrvariation, frekvenslinearitet og feltstyrkeniveau. Det kan ud 

fra undersøgelsen konkluderes, at der er steder, hvor der kunne leves op til enten 

baggrundsstøj, feltstyrkevariationen eller frekvenslinearitet ved 100 Hz eller 5 kHz. Der er to 

teleslyngeinstallationer, som kunne nå feltstyrkeniveauet i et målepunkt hvert sted. Altså er 

der ingen af de 15 teleslyngeinstallationer i Odense kommune, som lever helt op til 

standardens IEC 60118-4 krav indenfor alle målinger.  
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1. Indledning 

1.1 Baggrund og afgrænsning 
Et problem der eksisterer hos personer med høretab, og som længe har været kendt, er 

hvor svært det er at forstå tale, når der samtidig optræder baggrundsstøj. Et høreapparat kan 

kun vanskeligt modvirke dette, idet apparatets mikrofoner vil opfange alt lyd, og derved virke 

dårligt i lyttesituationer i store rum med baggrundsstøj og efterklang. En måde man vil kunne 

forbedre en lytters evne til at forstå tale, er ved at bedre signal-støj-forhold. Dette kan gøres 

ved hjælp af høretekniske hjælpemidler som øger taleperceptionen, hvilket kan afhjælpes ved 

at forbedre signal-støj-forholdet eller mindske mikrofonafstanden.  

Mange studier har bevist fordelene ved høretekniske hjælpemidler, i blandt andet skoleklasser 

med børn med høretab og lyttesituationer hos voksne grupper med høretab. Andre 

undersøgelser viser, at det er forskelligt, hvad personer med høretab foretrækker at bruge af 

høretekniske hjælpemidler, alt afhængig af situationen som personen befinder sig i(Johansson, 

2010; Davidson, 1997). De høretekniske hjælpemidler omhandler systemer som; Teleslynger, 

FM, IR og Bluetooth. I forhold til FM, IR og Bluetooth-systemer er teleslyngen et mere enkelt 

system og en billigere løsning. Sammenlignet med USA lader det til, at man i det nordlige 

Europa har satset mere på teleslyngen som høreteknisk hjælpemiddel, idet USA har satset 

mere på FM og IR-systemer. Derudover har kun 48 % høreapparater telespole i USA, mens 

undersøgelser har vist, at i Europa har mindst 60 % høreapparater indbygget telespole, dog 

anslås det at man i nogle lande er helt oppe på 90 % (Ross, 2005; www.hearingloop.org).   

Da teleslyngen er en mere simpel og billig løsning, og eftersom bygningsreglementet har krav 

angående installeringen af høretekniske hjælpemidler i nyopførte offentlige bygninger i 

Danmark, er teleslyngens udbredelse ikke blevet mindre. Disse krav omhandler for eksempel 

baggrundsstøj og feltstyrkeniveau. Derudover findes også mange installationer af teleslynger i 

de private hjem. Teleslyngeteknologien kræver minimal vedligeholdelse og skal blot efterses 

regelmæssigt, jævnfør IEC 60118-4 standarden.  

1.2 Problemformulering 
Lever udvalgte offentlige tilgængelige teleslynger i Odense kommune op til krav fra IEC 

60118-4 standarden fra 2006?  
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1.3 Opgavens opbygning 
I denne opgave vil der først blive redegjort for grundlæggende begreber og for teknologien 

bag teleslyngen i teoriafsnittet. Yderligere vil det blive beskrevet, hvilke krav og standarder 

der er ved installering af teleslynger, og hvilke ulemper der ses ved et teleslyngeanlæg. Dette 

er gjort på baggrund af litteratur fra bøger og artikler, men også fra tilgængelige internetsider. 

I metodeafsnittet vil det blive beskrevet, hvorledes de offentlige tilgængelige 

teleslyngeinstallationer er fundet og udvalgt. Samtidig vil måleudstyret og fremgangsmåden 

for målingerne blive beskrevet. Dette afsnit bygger på standarden IEC 60118-4 og manualen 

til feltstyrkemåleren, Univox® FSM 2.0. Under resultater, vil det blive beskrevet, hvad 

målingerne har vist, og hvorvidt måleresultaterne ligger indenfor de tilladte variationer. I 

diskussionsafsnittet bliver resultaterne fra målingerne diskuteret i henhold til grupperne og 

hvorvidt målingerne lever op til standardens krav. Yderligere vil det blive diskuteret, hvilke 

fejlkilder der kan være opstået under målingerne. Til sidst vil det blive konkluderet hvorvidt 

de udmålte installationer af teleslynger lever op til standarden IEC 60118-4 og hvilke andre 

yderligere undersøgelser, der kunne være interessante i forhold til resultatet af denne opgave.  

 

2. Teori 

2.1 Definition og forklaring af grundlæggende begreber 

Signal-støj-forhold 

Signal-støj-forhold er det forhold, der er mellem lydniveauet af støjen og det lydniveau man 

er interesseret i at høre, for eksempel tale. Når lydsignalet man lytter efter er højere end 

støjen, siges det, at være et positivt signal-støj-forhold. Er det derimod støjen, der er højere 

end lydsignalet, har man et negativt signal-støj-forhold. Personer med høretab kræver et 

højere signal-støj-forhold, når de lytter til tale i støj, for optimering af taleforståelse og 

lydopfattelse (Gelfand, 2009). 

A-vægtning 

A-vægtning anvendes, hvor man ikke ønsker at se på lavfrekvent lyd, og kan derfor anvendes 

til målinger af støjniveauer, som relateres til selve hørelsen. A-vægtning angives ved 

dBA(Gelfand, 2009). Øret er skabt til at høre visse frekvenser bedre end andre, og A-
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vægtning svarer nogenlunde til ørets følsomhed overfor netop disse frekvenser (Hammershøj 

et al., 2005). 

Induktion 

Induktion er den proces der opstår, når et magnetfelt, inducerer en spænding i en lukket 

elektrisk kreds(Dillon, 2001; www. denstoredanske.dk). Grundet interaktionen mellem den 

elektriske leder, spolen, og magnetfeltet vil det bedste signal opnås når spolen står vinkelret 

på de elektromagnetiske feltlinjer(Videnscenteret, 2002).  

2. 2 Teleslynge teknologien 

Teleslyngen er som tidligere nævnt en billig og simpel løsning. Teleslyngen gør det muligt at 

overføre informationsbærende lydsignaler ind i høreapparatet på personen med høretab, 

hvorved den indbyggede telespole, der eksisterer i høreapparater modtager signalet. 

Teleslyngen fungerer på baggrund af induktion.  

Et teleslyngeanlæg består hovedsageligt af tre dele; en ubrudt slynge, en mikrofon og en 

slyngestrømforstærker. Teleslyngen bygger på princippet om dannelsen af et magnetisk felt 

omkring slyngen. Slyngen består af en kobberledning, hvor igennem strømmen løber. Til at 

drive strømmen rundt i slyngen anvendes en slyngestrømforstærker. Slyngestrømforstærkeren 

omsætter den elektriske spænding fra mikrofonen til strøm, som derefter går gennem slyngen. 

Derudover vil strømmen, som varierer, holdes konstant af slyngestrømforstærkeren uanset 

hvilken belastning den udsættes for. Når strømmen løber gennem slyngen, dannes der et 

elektromagnetisk felt, hvori det er muligt at overføre de informationsbærende signaler(Brixen 

et al., 2011). Eftersom en teleslynge er en spole, vil den yde en frekvensafhængig modstand 

mod strømmens retning, kaldet induktans. Induktansen stiger ved høje frekvenser og derved 

vil impedansen også stige, indtil signalet vil aftage(Dillon, 2001) Signalet aftager som oftest 

ved 5 kHz(Videnscenteret, 2002).  

For at en person med høreapparat kan høre det signal, der modtages ved hjælp af telespolen, 

skal det elektromagnetiske signal omdannes til et lydsignal. Dette gøres ved induktionen. 

Induktion sker her ved koncentreringen af det elektromagnetiske felt i en jernkerne, hvor 

strømmen bliver genereret ud fra elektromagnetfeltet. Strømmen der bliver genereret er ret 

svag, og derfor er det nødvendigt at kunne forstærke strømmen. I et høreapparat vil det være 

telespolen, som opfanger det elektromagnetiske signal og forstærkeren i høreapparatet der 
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forstærker signalet, som det normalt gør, når det er mikrofonen der opfanger lyd(Daugaard, 

2006).  

Størrelsen af det elektromagnetiske felt, der dannes ved teleslyngen benævnes feltstyrke. 

Feltstyrken angives i Ampere pr. meter(A/m)(Brixen et al., 2011). Feltstyrken til et givent 

sted i rummet er angivet ved den strøm, der løber gennem slyngen, samt hvordan slyngen er 

anlagt i rummet og afstanden til slyngeledningen. Derfor vil et kraftigt lydsignal i mikrofonen 

medføre kraftigere strøm og et kraftigere elektromagnetisk felt. Som tidligere nævnt er det 

slyngestrømforstærkeren, der genererer strømmen, og derved er det denne, der laver det 

varierende elektromagnetiske felt i det lytteområde teleslyngen danner. Herved kan man sige, 

at der er en sammenhæng mellem den indkomne lydstyrke i mikrofonen, den strøm der 

genereres ved slyngestrømforstærkeren og styrken af det elektromagnetiske felt rundt om 

slyngen. Det vil sige, at er der ingen lyd i mikrofonen, så løber der ingen strøm gennem 

slyngen, hvorved der intet elektromagnetisk felt opstår. Opfanger mikrofonen derimod lyd, vil 

det elektromagnetiske felt dannes, og som vil lægge sig som cirkler ud fra slyngen ind mod 

midten(Daugaard, 2006).  Se figur 1 for illustration af de magnetiske feltlinjer, som ligger sig 

ud fra slyngen. 

 

 

 

Figur 1: Illustration af magnetfeltet som lægges i cirkler ud fra slyngen. 

(www.nbi.ku.dk
1
) 

2.2.1 Krav og standard for installation af teleslynge 

Når man installerer en teleslynge, er der visse krav, som skal overholdes. Disse står i IEC 

60118-4, som indeholder regler for magnetic field strength in audio frequency induction 

loops, der er gjort til en dansk standard. Af denne standard fremgår det, at det anbefales at 

feltstyrken skal være på 100mA/m ±3 dB, som måles ved 1 kHz med et sinussignal. 

Derudover bør teleslyngeanlægget kunne klare en maksimal feltstyrke på 400mA/m, hvilket 

svarer til 100mA/m +12 dB, for et talesignal. Herudover bør frekvenserne fra 100 Hz til 5 

                                                           
1
 http://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik/magnetfelter1/ 
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kHz ligge inden for variationen ±3 dB med reference til 0 dB ved1 kHz. Referencen for det 

magnetiske feltstyrkeniveau er 400mA/m(IEC, 2006). 

Ved installationen af en teleslynge er det vigtigt at der tages hensyn til feltstyrken, idet 

slyngens feltstyrke ikke er ensartet. Det svageste område af teleslyngens magnetiske felt er 

fastsat ved, at signalet skal være kraftigt nok. Det svageste område ligger altid i midten af 

slyngen, hvilket vil sige længst væk fra slyngens ledning. I dette område bør feltstyrken altså 

ikke være mindre end 100mA/m for et sinussignal, i henhold til IEC 60118-4 standarden. 

Beregner man feltstyrken(H) i midten af en cirkulær opstilling, gøres det efter følgende 

formel:          
   

 
, hvor I er strømstyrken målt i Ampere, n er antal af vindinger og d er 

slynges diameter målt i meter.  Dog bruges der oftere en rektangulær opstilling af teleslyngen, 

og denne opstillings feltstyrke beregnes således:          
          

 
, hvor S er rummets 

gulvareal målt i meter
2
 og D er rummets diagonal målt i meter(Brixen et al., 2011).   

Eftersom en teleslynge er med til at danne et elektromagnetisk felt, er der andre faktorer, som 

kan spille ind på kvaliteten af det lydsignal, der skal opfanges ved hjælp af telespolen. Det er 

derfor vigtigt, at den elektriske baggrundsstøj, som kommer fra omgivelserne bliver målt. Den 

elektriske støj kan komme fra for eksempel; transformatorer, computere og lysstofrør. Dette 

gøres når teleslyngeanlægget er frakoblet, hvorved man danner sig et overblik over 

baggrundsstøjens påvirkning af signalet(Daugaard, 2006). Ifølge IEC 60118-4 standarden, bør 

støjniveauet ikke overstige -47 dBA med referencen 400 mA/m, når der skal lyttes til tale 

over længere tid. Er baggrundsstøjen højere end -32 dBA, bør der foretages foranstaltninger 

for at opnå et lavere støjniveau. Ligger støjniveauet mellem -47 og -32 dBA, skal det 

rapporteres og der skal overvejes afhjælpende foranstaltninger. Yderligere kan der accepteres 

en baggrundsstøj på -22 dBA med reference på 400mA/m, hvis støjen er lavfrekvent, og der 

kun skal lyttes til tale i en kort periode. Hvis dette er tilfældet, skal der overvejes yderligere 

tiltag om reducering af den elektromagnetiske støj(IEC, 2006). Når støjniveauet måles på 

teleslyngeanlægget må egenstøjen ikke overstige -47dBA reference 400mA/m. Samtidig må 

støjniveauet heller ikke øges mere end 3 dB op til de -47 dBA(Daugaard, 2006). 

Her hjemme har man også krav til, hvordan bygninger skal opføres, kaldet 

bygningsreglementet(aktuel udgave BR10). Her kan man læse, at bygninger, der fungerer som 

forsamlingslokaler, skal gøres tilgængelige for personer med funktionsnedsættelse. Her skal 
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der tages hensyn til de tekniske hjælpemidler, personerne har brug for.  Disse hensyn skal 

helst være givet allerede ved planlægningen af bygningens installationer, så der ikke skal 

foretages ændringer i installationen, når der skal installeres mulige tekniske hjælpemidler. 

Ligeledes står der at forsamlingslokaler, som er indrettet til aktiviteter som koncerter, 

foredrag og anden underholdning, skal have en fast installation af et teleslyngeanlæg eller en 

lignende installation, som er på samme niveau som teleslyngeanlægget. Vælges der en anden 

løsning skal det være tilpasset antallet af publikum. Yderligere står der, at installationerne bør 

opfylde den tidligere nævnte standard IEC 60118-4, og installationerne bør kontrolleres 

regelmæssigt (www.bygningsreglementet.dk).  

Samtidig ses det i IEC 60118-4 standarden, at der anbefales undersøgelser af stedet, der 

ønsker en teleslyngeinstallation, for at se om det er egnet til installation af teleslynge. Her 

undersøges niveauet af den elektromagnetiske støj fra andre installationer, indflydelsen fra 

magnetiske og elektriske materialer i bygningen og om der er andre teleslynger i nabolaget, 

der kan påvirke den ønskede teleslyngeinstallation(IEC, 2006). 

2.2.2 Opsætning og kontrol af teleslynge 

Teleslyngesystemet har en række begrænsninger, der vil blive beskrevet senere. Disse skal der 

tages forbehold for ved opsætning af teleslyngen. Det er vigtigt, at man husker på krav og 

standarden ved opsætning af en teleslynge, blandt andet i forhold til feltstyrken, så man sikrer 

at brugeren får det optimale lydsignal ind i høreapparaterne ved brug af telespole.  

Oftest når en teleslynge lægges i et rum, bliver den lagt langs vægge, gulv eller loft, i det rum 

man ønsker. I følge Brixen et al. skal en teleslynge opdeles hvis den korteste side overskrider 

17 meter, idet feltstyrken ikke vil være kraftig nok i midten af slyngen. Det vil sige, hvis 

teleslyngen dækker et større areal, vil feltstyrkevariationen være for stor i forhold til 

teleslyngeområdet. For kompensation af dette kan man dele slyngen op i sløjfer. Dette gælder 

også hvis en enkel forstærker ikke kan yde tilstrækkelig strøm. Lægges teleslyngen som 

sløjfer, skal man sikre sig, at der hvor slyngerne støder op til hinanden, skal strømmen løbe 

samme vej, ellers vil de elektromagnetiske felter ophæve hinanden.  

For at sikre, at slyngesignalet er stærkt nok, kan man lade en person tale med almindelig 

stemmestyrke, hvor referencen her er ca. 65 dB, foran mikrofonen som er tilkoblet 

teleslyngeanlægget. Her kontrolleres om feltstyrken ligger inden for kravet, jævnfør IEC 

60118-4 standarden(Brixen et al., 2011). Når feltstyrken kontrolleres gøres det i en højde af 
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1,2 meter over gulvet for siddende lyttere og for stående lyttere, er det 1,7 meter over 

gulvet(IEC, 2006). Der måles her forskellige steder indenfor teleslyngens område. Feltstyrken 

måles ved hjælp af en feltstyrkemåler. 

En feltstyrkemåler måler størrelsen af spændingen over en spole, som det elektromagnetiske 

felt inducerer, når teleslyngen er aktiv. Denne måler består af en spole, der fungerer på samme 

måde, som telespolen gør i et høreapparat. Man aflæser dermed på feltstyrkemåleren 

magnetfeltets størrelse. På feltstyrkemåleren vil man normalt skulle aflæse feltstyrken i dB. 

Her er referencen ofte 100mA/m på ældre udgaver af feltstyrkemålere, hvor 0 dB svarer til de 

100mA/m, mens en firedobling svarer til 400mA/m eller +12dB(Daugaard, 2006). Et 

talesignal har et dynamikområde på 12 dB højere end middelfeltstyrken, der svarer til 

400mA/m(Videncenteret, 2002). I henhold til IEC 60118-4 standarden bruges referencen 

400mA/m, når der måles med et signal på 125ms, som er middeltiden for signalet. Feltstyrken 

ved et talesignal skal derfor være 400mA/m = 0 dB(Daugaard, 2006). Yderligere huskes 

målinger angående baggrundsstøjen, som ifølge IEC 60118-4 standarden skal udføres med en 

A-vægtning af støjen, som ikke må overstige -47dBA med reference til 400mA/m. 

Samtidig skal frekvensgangen være så flad som muligt, idet signalet skal forblive så rent som 

muligt og ikke udsættes ”farvning”(Kringlebotn et al, 1981). Ifølge IEC 60118-4 standarden 

skal der derfor foretages en frekvenstest, hvor frekvenserne fra 100 Hz til 5 kHz skal ligge 

inden for ±3dB med referencen til 1 kHz ved 0 dB(IEC, 2006).  

Eftersom et teleslyngeanlæg kan ændre sig efter installationen/justeringen, er det vigtigt, der 

foretages kontrol af anlægget, jævnfør IEC 60118-4 og BR08. Derfor står der blandt andet i 

”Vejledning om teleslyngeanlæg i kirker og menighedslokale”, at leverandøren af 

teleslyngeanlægget efter installering og efter hvert eftersyn, skal kunne fremvise en 

standardiseret målerapport. For selv om man som hørende person kan bekræfte, at der 

kommer lyd igennem teleslyngen, er det ikke ensbetydende med, at lyden er optimal for en 

person med høretab.  

2.2.3 Ulemper ved teleslyngen 

Selvom et høreapparat er koblet på telespolen, betyder det ikke nødvendigvis, at der ingen 

baggrundsstøj er. Dette skyldes, at der er andet end teleslynger, der kan fremkalde et 

elektromagnetisk felt. Dette kan for eksempel komme fra computere, lysstofrør og andre 

maskiner der danner en elektrisk støj(Videnscenteret, 2002). Herudover er det ikke kun inden 
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for teleslyngeanlæggets elektromagnetiske felt, at der kan dannes et induceret felt, men det 

kan også dannes udenfor teleslyngeanlæggets område, eksempelvis gadelygter(Brixen et al., 

2011). Når et magnetisk felt ”smitter” af fra rum til rum, skyldes det magnetfeltets evne til at 

trænge gennem gulv, loft og vægge, der ikke er af ikke-jernholdige materialer. Derudover kan 

jern i gulve og vægge også danne problemer for teleslyngeanlægget, idet jernet ændrer 

magnetfeltet, og ødelægger signalets ensartethed. Problemet med afsmitning kan ændres ved 

at lægge slyngen som et ottetal, og benytte to slyngestrømforstærkere der er faseforskudt, 

hvilket gør at magnetfeltet kun rækker til væggen. Denne måde kræver dog, at placeringen af 

teleslyngen lægges under gulvtæppet eller ned i gulvet(Daugaard et al., 2006). 

Fra fysikkens induktionsprincip ved man, at telespolens placering i elektromagnetfeltet har 

stor betydning for lydsignalets niveau, og for den lydkvalitet som brugerne oplever ved hjælp 

af telespolen i deres høreapparat. Det bedste signal fås når telespolen står vinkelret på de 

elektromagnetiske feltlinjer, og signalet bliver derfor svagere hvis telespolens vinkel ændres 

fra den vinkelrette position. Det vil sige, at høreapparatbrugerens placering her kan påvirke 

signalet, eksempelvis hvis personen sidder bøjet ind over et skrivebord for at læse en bog, vil 

signalet ikke være optimalt(Videnscenteret, 2002). Tidligere undersøgelser har vist, at når 

vinklen af telespolen ændres, kan signalet fluktuere med 21 dB(Lewis, 1994). 

I forhold til blandt andet FM-systemet, kan et fastinstalleret teleslyngeanlæg ikke flyttes fra 

rum til rum, men er fastlåst til det rum det er installeret i(Lewis, 1994). Yderligere kan 

teleslyngesystemet ikke give informationer om hvad andre personer, som ikke taler ind i 

mikrofonen, taler om. Medmindre høreapparatet har en MT-funktion, hvor både mikrofon og 

telespole er slået til. Dog fås et system, hvor man har mikrofoner liggende i rummet, som 

også kan kobles til teleslyngeanlægget, således at telespolen i høreapparatet kan opfange 

lydsignalerne fra disse mikrofoner, hvorved man ikke behøver MT-funktionen. 

 

3. Metode 

For at kunne undersøge de offentlige tilgængelige teleslyngeinstallationer i Odense kommune 

var det først nødvendigt at finde frem til hvorhenne i kommunen installationerne findes. For 

derefter eventuelt at udvælge, hvilke installationer det er muligt at nå at måle indenfor 

projektets tidsbegrænsning. Yderligere skal både måleudstyret og fremgangsmåden kendes.  
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3.1 Udvælgelse af teleslyngeanlæg 

For at finde frem til offentlige tilgængelige teleslynger i Odense kommune, blev der først søgt 

på Odense kommunes hjemmeside, som intet resultat gav. Herefter blev der taget kontakt til 

lokalformanden for Høreforeningen i Odense, og yderligere er der søgt på kirkesogne i 

Odense kommune. Der blev fundet 36 kirker i Odense kommune, hvor det antages at der er 

teleslyngeinstallationer i dem alle. Udover de 36 kirker er der teleslyngeinstallationer i 3 

biografer i Odense(dog kun udvalgte sale), Byrådssalen, Kulturmaskinen, Koncertsalen, 

Centralbiblioteket, Seniorhuset og Odense kommunes ældrecenter i Bolbro. Det vil sige, at 

der er fundet kendskab til omkring 45 offentlige tilgængelige teleslyngeinstallationer i Odense 

kommune.  

På grund af projektets tidsbegrænsning var det nødvendigt med udvælgelse af 

teleslyngeinstallationerne. Udvælgelsen blev baseret på geografi, idet at spredningen af 

bygninger med teleslynger ville gøre, at det ville tage længere tid at komme frem til de 

udvalgte steder. Derfor udvalgtes de teleslyngeinstallationer der fandtes i postnummeret 

5000(Odense centrum). Her fandtes 6 kirker, og yderligere lå to biografer, Byrådssalen, 

Kulturmaskinen, Koncertsalen, Centralbiblioteket og Seniorhuset indenfor det valgte 

postnummer. Det vil sige, at der var 13 steder, som havde teleslyngeinstallationer, der kunne 

udmåles, hvad angik deres funktionalitet, jævnfør tidligere gennemgået teori.  

Stederne med teleslyngeinstallationerne blev inddelt i tre grupper. De tre grupper blev: 

”kirker”, ”underholdning” og ”information”. Under gruppen ”kirker” findes kirkerne. I 

gruppen ”underholdning” er biografer, Kulturmaskinen og Koncertsalen, da det antages at 

man her ofte bliver underholdt af musik, film eller lignende, mens den sidste gruppe 

”information” består af Byrådssalen, Centralbiblioteket, Seniorhuset og eventuelle 

menighedssale som havde en teleslyngeinstallation. Denne gruppe kaldes ”information”, da 

det antages, at der oftest er foredrag og andre informationsmøder, som afholdes her. 

3.2 Målingerne 

Målingerne blev foretaget i henhold til IEC 60118-4 standarden, som blev beskrevet tidligere. 

Herudover blev der ved hver teleslyngeinstallation taget stilling til, om der skulle måles i en 

højde af 1,2 eller 1,7 meter, afhængig af hvad rummet var indrettet til, og om signalstyrken 
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var tilpas. Under målingen var det vigtigt, at måleudstyret blev holdt i en vertikal position, 

grundet telespolens placering i feltet, da det har betydning for lydsignalets kvalitet.  

3.2.1 Måleudstyr og signaler 

Måleudstyret var en feltstyrkemåler, Univox® FSM 2.0, som er udarbejdet i henhold til IEC 

60118-4 standarden, hvor referencen var 0 dB ved 400mA/m.  

Signalerne der blev brugt ved målingerne, var forskellige alt afhængig af hvad der skulle 

måles. Feltstyrkemålerens signaler bestod af rene sinussignaler og multitonesignaler. 

Signalerne var en 1 kHz sinustone, en 1 kHz puls sinustone hvor signalet blev afspillet i 1,5 

sekunder efterfulgt af 3 sekunder uden signal og en multitone bestående af de tre frekvenser, 

100 Hz, 1 kHz og 5 kHz. Samtidig var der også talesignaler, der kunne bruges, hvis man 

ønskede et reelt billede af, hvordan feltstyrken var ved tale. Her blev pulstonen også brugt 

som et signal, der skulle minde om tale(www.univox.eu).  

Signalerne blev i dette projekt afspillet af en Ipod. 

En Univox® FSM 2.0 har 5 programmer: 

 Første program er en måling af baggrundsstøjen. 

 Andet program måler feltstyrkevariationen ved et sinussignal. 

 Tredje program er en basis frekvenstest af frekvenserne 100 Hz, 1 kHz og 5 kHz. 

 Fjerde program er en omfattende frekvensmåling som indebærer en måling af 

frekvenser fra 100 Hz til 10 kHz. 

 Femte program er en måling af feltstyrkeniveauet ved et pulssignal. 

I denne opgave undlades det at bruge program 4, på baggrund af at dette ikke er nødvendigt i 

forhold til IEC 60118-4 standarden, og der fokuseres derfor kun på de resterende 4 

programmer.  

3. 2.2 Fremgangsmåde ved måling af teleslyngeinstallationer 

Ved hver teleslyngeinstallation blev der lavet en skitse af rummet, hvorpå målepunkter blev 

tegnet ind. Der blev alt efter størrelse af rummets størrelse udvalgt 4-6 målepunkter. Måden 

der blev målt på bygger på Univox® FSM 2.0 programopbygning, som er beskrevet 

ovenover. Dog blev det ikke blive noteret, hvad program 4 viste, jævnfør ovenstående. Ved 

hvert skift af måleprogram, kontrolleredes signalstyrken, for at se at niveauet ikke var for lavt 

eller højt. Dette blev gjort for at sikre, at den signalstyrke der blev afspillet ved 
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teleslyngeanlægget, ikke overbelastede anlægget eller gjorde, at slyngesignalet blev for svagt. 

Samtidig noteredes ved hver måling i hvilken højde der blev målt Det var her 1,2 meter for 

siddende lyttere og 1,7 meter for stående lyttere. 

Til første måling blev teleslyngeanlægget slukket, da første program var en måling af 

baggrundsstøjen. Her noteredes to støjniveauer. Det ene støjniveau var A-vægtet(dBA), mens 

det andet støjniveau målte støjen lineært, uden nogen vægtning(dB). Dette blev gjort for alle 

valgte målepunkter. Her målte feltstyrkemåleren cirka én måling per sekund. Yderligere blev 

der foretaget en måling, hvor teleslyngeanlægget var tændt og her noteredes begge 

støjniveauer for alle målepunkter. Denne måling blev kun foretaget i en højde af 1,2 meter.  

Under anden måling blev feltstyrkevariationen målt. Til denne måling blev en 1 kHz 

sinustone brugt som signal. Her målte feltstyrkemåleren cirka tre målinger per sekund. 

Gennemsnitlig feltstyrke for hvert målepunkt blev noteret. 

Ved tredje måling blev brugt en multitone, som bestod af de tre frekvenser 100 Hz, 1 kHz og 

5 kHz, hvor referencen er 0 dB 1 kHz. Det var altså i denne måling der blev foretaget en basis 

frekvenstest, og her noteredes værdierne for frekvenserne 100 Hz og 5 kHz ved alle 

målepunkter. Her målte feltstyrkemåleren cirka 1.1 måling per sekund.  

Den fjerde og sidste måling var af feltstyrkeniveauet i rummet i alle de givne målepunkter 

med en 1 kHz puls sinustone. Her noteredes det højeste lydniveau efter cirka 10 sekunder.  

Feltstyrkemåleren målte her cirka 3 målinger per sekund.  

 

4. Resultater 

Efter at have taget kontakt til de 13 steder, som har offentlige tilgængelige teleslynger, var der 

ti steder som gerne ville have målt deres teleslyngeanlæg. Heriblandt var der fire ud af de i alt 

seks kirker, hvormed denne gruppe indeholder 4 teleslyngeinstallationer. I gruppen 

”underholdning” var der tre steder, som fik målt deres teleslyngeinstallation, hvoraf ét af 

stederne havde to teleslyngeinstallationer, og derfor indeholder denne gruppe 4 installationer. 

Til sidst var det alle fra gruppen ”information”, der meldte tilbage. Derudover var der én 

kirke, som havde et menighedslokale med tre teleslyngeinstallationer og ét af stederne var der 

to rum med teleslyngeinstallationer, hvormed at gruppen ”information” indeholder syv 

installationer. Det vil sige, at der i alt er 15 teleslyngeinstallationer, som vil indgå i denne 



 Udmåling af teleslyngeinstallationer i Odense kommune 
 Forår 2013 

Side 16 af 64 
 

opgave.  

Af de tre steder som ikke er med i denne opgave, var der to der ikke ønskede at deltage og ét 

sted der ikke meldte tilbage. Af disse tre steder var der to steder inden for gruppen ”kirker” og 

et sted fra gruppen ”underholdning”. 

De fire teleslyngeinstallationer som tilhører gruppen ”kirker” er sted 1, 6, 7 og 8. Gruppen 

”underholdning” indeholder stederne 5, 9, 10 og 12, hvormed at de resterende steder, sted 2, 

3, 4, 11, 13, 14 og 15 tilhører gruppen ”information”. 

Alle steder, som blev målt, blev målt i højden 1,2 meter, idet alle rum var egnet til siddende 

lyttere. Derudover var seks af installationerne, som blev målt i 1,7 meters højde, da det blev 

antaget, at disse rum blev brugt til både siddende og stående personer. Disse steder var sted 1, 

6, 7, 8, 13 og 14. 

Ved sted 5, 8, 12 og 15 blev der ikke målt baggrundsstøj uden slukket teleslyngeanlæg og 

derfor indeholder disse målinger 11 steder, da det ikke var muligt at slukke for 

teleslyngeanlægget. Til gengæld fik alle 15 steder målt baggrundsstøjen med tændt 

teleslyngeanlæg. 

4.1 Måleresultater 

For eksakte måleresultater, skitser med målepunkter og noter om de forskellige 

teleslyngeinstallationer se bilag 1. 

4.1.1 Baggrundsstøj 

Første måling var baggrundsstøjen, hvor der både blev målt med slukket og tændt 

teleslyngeanlæg. Her blev noteret to støjniveauer, hvoraf det ene er A-vægtet og det andet et 

lineært støjniveau. Baggrundsstøjen skal her ligge under -47 dBA. Dog kan det accepteres at 

baggrundsstøjen ligger mellem -47 til -32 dBA ved et talesignal. Her skal der overvejes 

afhjælpende foranstaltninger for at sænke baggrundsstøjen endnu mere. Tabel 1 viser, 

variationen for baggrundsstøjen med slukket teleslyngeanlæg for alle målepunkter, for de 11 

steder, hvor det var muligt at måle baggrundsstøj med slukket anlæg. Tabel 2 viser 

variationen for baggrundsstøjen med tændt teleslyngeanlæg for alle målepunkter for alle 15 

steder. Derudover lyder det i henhold til teoriafsnittet, at støjniveauet ikke må øges mere end 

3 dB op til -47 dBA med anlægget tændt. Tabel 3 viser afvigelsen mellem baggrundsstøj med 

slukket og tændt teleslyngeanlæg for alle målepunkter ved de steder, som havde en 
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baggrundsstøj, der var lavere end -47 dBA. Dette kunne ikke gøres for de steder, som ikke fik 

målt deres baggrundsstøj med slukket udstyr, det vil sige sted 5, 8, 12 og 15. 

 

Sted 

Baggrundsstøj 

(dBA) 

Baggrundsstøj 

(dB) 

1 -52 til -50 -37 til -31 

2 -52 -37 til -33 

3 -52 -34 til -32 

4 -52 -40 til -39 

6 -52  -45 til -38 

7 -52 -47 til -38 

9 -43 til -41 -26 til -20 

10 -46 til -44 -32 til -23 

11 -40 til -35 -29 til -20 

13  -36 til -32  -21 til -12 

14 -41 til -37   -28 til -24 

Tabel 1: Variation for baggrundsstøjen med slukket teleslyngeanlæg for alle målepunkter.  

Når teleslyngeanlægget var slukket viser det sig, at seks ud af elleve, af de målte rum havde 

en A-vægtet baggrundsstøj, som var mindre end -47 dBA. De øvrige fem steder havde en A-

vægting, som var større end -47 dBA, men lå alle indenfor variationen -47 til -32 dBA.  

Når teleslyngeanlægget blev tændt, ser man at sted 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8 havde en A-vægtning 

som var lavere end -47 dBA. Sted 5, 9, 10, 12 og 14 viser, at deres støjniveauer med tændt 

teleslyngeanlæg lå indenfor støjniveauet -47 til -32 dBA, mens sted 11 viser, at 

baggrundsstøjen var højere end de -32 dBA. Sted 13 viser, at der er målepunkter, hvor 

støjniveauet var højere end -32 dBA, som er minimumskravet. Også ved sted 15 var der 

målepunkter, som oversteg den lave grænse på -47 dBA. 

Udover kun at se på det A-vægtede støjniveau kan man sammenholde de to støjniveauer med 

tændt teleslyngeanlæg, for at få et overblik over hvor støjen befandt sig. Ved at se på de to 

støjniveauer i tabel 2, ses det ved sted 11, at disse støjniveauer overlappede hinanden, når 

teleslyngeanlægget var tændt. Mens de resterende steder ikke overlappede hinanden ved disse 

støjniveauer. 
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Sted 

Baggrundsstøj 

(dBA) 

Baggrundsstøj 

(dB) 

1 -52 til -47 -39 til -30 

2 -52 -38 til -33 

3 -52 -37 til -34 

4 -52 -35 til -32 

5 -44 til -41 -20 til -18 

6 -52 til -51 -40 til -34 

7 -52 -44 til -35 

8 -52 til -50 -37 til -33 

9 -42 til -41 -22 til -21 

10 -43 til -41 -23 til -19 

11 -29 til -20 -21 til -12 

12 -46 til -43 -31 til -22 

13 -35 til -31  -16 til -10  

14 -41 til -36 -26 til -22 

15 -51 til -44 -33 til -22 

Tabel 2: Variation for baggrundsstøjen med tændt teleslyngeanlæg i alle målepunkter. 

Tabel 3 viser afvigelsen mellem baggrundsstøj med slukket og tændt teleslyngeanlæg for alle 

målepunkter ved de steder, som havde en baggrundsstøj, der var lavere end -47 dBA. 

Standarden siger, at er baggrundsstøjen -47 dBA eller lavere må teleslyngen bidrage med op 

til 3 dB ekstra til støjniveauet. Af tabel 3 ses det, at ingen af stederne med baggrundsstøj 

lavere end de -47 dBA(sted 1, 2, 3, 4, 6 og 7) havde et teleslyngeanlæg, som kunne øge 

baggrundsstøjen med mere end 3 dB, idet alle befandt sig mellem afvigelsen -3 til 0 dBA. 

 

Sted 

Afvigelsen med 

slukket og tændt anlæg 

(dBA) 

1 -3 til 0 

2 0 

3 0 

4 0 

6 -1 til 0 

7 0 

Tabel 3: Afvigelsen mellem slukket og tændt teleslyngeanlæg i alle målepunkter for stederne der har 

baggrundsstøj med slukket anlæg, som er under -47 dBA. 
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4.1.2 Feltstyrkevariationen 

Anden måling var målingen af feltstyrkevariationen ved en 1 kHz sinustone. Ved denne 

måling blev der målt i to højder. Den tilladte feltstyrkevariation er ±3 dB, svarende til 6 dB. 

Tabel 4 viser feltstyrken og variationen for begge målehøjder for alle målepunkter.  

Når der blev målt i en højde af 1,2 meter viser det sig, at feltstyrkevariationen ved sted 12, 14 

og 15 havde en variation, der var over 5 dB større end de ±3 dB. Imens havde de resterende 

tolv steder en feltstyrkevariation, som lå indenfor variationen på ±3 dB.  

Ved målingerne der blev foretaget i en højde af 1,7 meter indgik seks steder. Ud af disse 

steder ses, sted 14 at have en feltstyrkevariation, som var større end de ±3 dB. Hvorimod de 

andre fem steder havde en feltstyrkevariation, som lå indenfor variationen på ±3 dB.  

 

Sted 

Feltstyrke 

1,2 meter (dB) 

Variation 

1,2 meter(dB) 

Feltstyrke 

1,7 meter (dB) 

Variation 

1,7 meter(dB) 

1 -20 til -16 4 -22 til -17 5 

2 -14 til -11 3 Måltes ej Måltes ej 

3 -16 til -13 4 Måltes ej Måltes ej 

4 -13 til -11 3 Måltes ej Måltes ej 

5 -13 til -11 3 Måltes ej Måltes ej 

6 -25 til -20 5 -24 til -20 4 

7 -18 til -16 2 -18 til -16 2 

8 -10 til -6 2 -10 til -6 4 

9 -16 til -15 1 Måltes ej Måltes ej 

10 -24 til -20 4 Måltes ej Måltes ej 

11 -15 til -13 2 Måltes ej Måltes ej 

12 -24 til -12 12 Måltes ej Måltes ej 

13 -16 til -13 3 -16 til -12 4 

14 -22 til -14 8  -22 til -13 9 

15 -19 til -10 9 Måltes ej  Måltes ej 

Tabel 4: Feltstyrken og variationen for målehøjderne 1,2 meter og 1,7 meter for alle målepunkter. 

For de seks steder som blev målt i begge højder ses, at feltstyrkevariationen for fem af 

stederne, sted 1, 6, 7, 8 og 13 alle havde en variation, der lå mellem de ±3 dB. Det ses for sted 

14, at når der blev målt i begge højder, så havde dette sted ikke en variation, der lå indenfor 

±3 dB.  
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4.1.3 Basis frekvenstest 

Tredje måling var af frekvenslineariteten, hvor der blev brugt en multitone. Ved denne måling 

blev der målt i begge højder. Referencen for denne måling er 0 dB ved 1 kHz, hvor de to 

frekvenser, 100 Hz og 5 kHz, må variere med ±3 dB. Tabel 5 viser frekvensvariationen for 

målinger i højden 1,2 meter for alle målepunkter, mens tabel 6 viser frekvensvariationen for 

målinger i højden 1,7 meter for alle målepunkter. Ved disse målinger var der ikke på noget 

tidspunkt, at måleresultaterne var konstante, og derfor er disse resultater taget ud fra det som 

feltstyrkemåleren viste oftest. 

 

Sted 

100 Hz  

(dB) 

1000 Hz 

(dB) 

5000Hz  

(dB) 

1 -10 til -7 0 -4 til -2 

2 -7 til -3 0 0 til 6 

3 -4 til -1 0 -7 til- 4 

4 -6 til -4 0 -6 til 0 

5 -2 til 0 0 -6 til -3 

6 -17 til -14 0 -7 til -5 

7 -12 til -9 0 -4 til -2 

8 -4 til -3 0 -3 til -1 

9 -11 til -10 0 -3 til -2 

10 0 til 7 0 -10 til -3 

11 -5 til -1 0 -11 til -8 

12 -5 til 2 0 -9 til -4 

13 -2 til 0 0 -7 til -4 

14 -1 til 4 0 -12 til -4 

15 -5 til 1 0 -15 til -12 

Tabel 5: Frekvensvariation for målinger ved højden 1,2 meter for alle målepunkter. 

Ved målingerne i en højde af 1,2 meter ses det for 100 Hz, at sted 1, 6, 7 og 9 alle havde 

målinger der slet ikke kom indenfor variationen ±3 dB med referencen 0 dB. Sted 2, 3, 4, 8, 

10, 11, 12, 14 og 15 viser alle at have målepunkter, der lå indenfor variationen ±3 dB med 

referencen 0 dB, men som samtidig havde målepunkter, der oversteg variationen. De to sidste 

steder, sted 5 og 13, lå begge indenfor variationen på ±3 dB ved de 100 Hz.  

Ses der på frekvensen 5 kHz ved en højde af 1,2 meter ses, at sted 6, 11, 12, 13, 14 og 15, alle 

ikke ramte indenfor variationen ±3 dB, idet alle steder kun havde målepunkter som ikke var 

indenfor variationen. Yderligere var der sted 1, 2, 4, 5, 7 og 10, som alle havde målepunkter, 

der lå indenfor variationen ±3 dB, men som også oversteg variationen. Til sidst var der sted 8 

og 9, som begge lå indenfor variationen ±3 dB med reference til 0 dB. 
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Ved begge frekvenser, var der ingen af de 15 steder, som lå indenfor frekvensvariation på ±3 

dB med referencen 0 dB. Det ses dog, at sted 8 kun lå 1 dB fra variationen på ±3 dB ved 5 

kHz, og lå inden for variationen ved 100 Hz, og var derfor den der var tættest på den tilladte 

variation.  

For målingerne i højden 1,7 meter ses det ved frekvensen 100 Hz at målepunkterne for sted 1, 

6 og 7, alle lå mere end 5 dB udenfor variationen ±3 dB med reference til 0 dB ved 1 kHz. 

Sted 8 og 14 lå indenfor variationen ±3 dB, og samtidig havde disse steder målepunkter der lå 

udenfor den tilladte variation. Imens lå sted 13 indenfor de tilladte ±3 dB.  

Ses der på frekvensen 5 kHz er det kun sted 8, som holdt sig indenfor variationen ±3 dB med 

referencen 0 dB ved 1 kHz. Hvorimod sted 1, 7 og 14 havde målepunkter som både lå udenfor 

og indenfor variationen ±3 dB. Ud fra disse tre steder var det kun sted 14, som havde 

målepunkter der var mere end 5 dB under variationen, mens de andre to steder lå under de 5 

dB fra variationen ±3 dB. Til sidst var der sted 6 og 13, som begge havde en variation der slet 

ikke opnåede det tilladte.  

Ud fra både 100 Hz og 5 kHz, var der ingen af de 15 steder, som holdt sig indenfor 

variationen ±3 dB med referencen til 0 dB ved 1 kHz, hvad angår frekvensvariationen. 

 

Sted 

100 Hz 

(dB) 

1000Hz 

(dB) 

5000Hz 

(dB) 

1 - 10 til -8 0 -4 til -2 

6 -16 til -12 0 -7 til -5 

7 -13 til -10 0 -4 til -2 

8 -4 til -3 0 -3 til -1 

13 -2 til 1 0 -7 til -5 

14 -2 til 4 0 -12 til -3 

Tabel 6: Frekvensvariationen for målinger ved højden 1,7 meter for alle målepunkter. 

For de seks steder som blev målt i begge højder ses det, at der kun varieredes med ±1 dB for 

variationerne i begge højder i hvert af de målte rum. Ved sted 8, var frekvensen 100 Hz 1 dB 

fra variationen ±3 dB, mens den ved 5 kHz var indenfor ±3 dB, og derfor det eneste sted der 

næsten lå indenfor variationen på ±3 dB i begge målehøjder. 

4.1.4 Feltstyrkeniveau 

Fjerde og sidste måling var målingen af feltstyrkeniveauet med en 1 kHz pulstone. Her blev 

der igen målt i begge højder. Referencen for denne måling var 0 dB med en variation på ± 3 

dB. Tabel 7 viser feltstyrkeniveauets variation ved 1,2 og 1,7 meter for alle målepunkter. Her 
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står feltstyrkemåleren og svinger, og der er her taget den højeste værdi, som har vist sig tre 

gange. 

Her ses det, at i en højde af 1,2 meter var der ingen af de udmålte teleslyngeinstallationer, 

som lå indenfor variationen ±3 dB med reference til 0 dB. Dog var der to steder, nemlig 8 og 

12, som havde målepunkter der lå indenfor variationen ±3 dB, idet den viste en variation af 

målepunkterne der var henholdsvis mellem -7 til -1 dB og -25 til -3 dB. Dette er dog en større 

variation end der er vist ved tabel 4 for sted 11, og vil blive diskuteret senere. 

 

Sted 

Feltstyrke  

1,2 meter (dB) 

Feltstyrke 

 1,7 meter (dB) 

1 -13 til -9 -13 til -10 

2 -14 til -10 Måltes ej 

3 -16 til -12 Måltes ej 

4 -16 til -10 Måltes ej 

5 -12 til -9 Måltes ej 

6 -18 til -15 -18 til -15 

7 -16 til -15 -16 til -15 

8 -6 til -1 -7 til -1 

9 -15 til -14 Måltes ej 

10 -22 til -18 Måltes ej 

11 -15 til -11 Måltes ej 

12 -25 til -3 Måltes ej 

13 -11 til -9 -12 til -9 

14 -16 til -14 -16 til -12 

15 -23 til -11 Måltes ej 

Tabel 7: Variation af feltstyrkeniveauet ved 1,2 og 1,7 meter i alle målepunkter. 

Ses der på målingerne for målehøjden 1,7 meter, ses det at ét ud af de målte steder havde 

målepunkter, som befandt sig indenfor variationen på ±3 dB, men samtidig også udenfor 

variationen ±3 dB med referencen 0 dB. De resterende fem steder havde alle en variation som 

er udenfor variationen ±3 dB. 

For stederne, som blev målt i begge højder, ses at deres feltstyrkeniveauer varierede med ±2 

dB alt afhængig af, hvilken målehøjde der ses på. Derudover var det ene sted som indeholdt 

målepunkter indenfor variationen ±3 dB i højden 1,2 meter, også det sted som indeholdt 

målepunkter indenfor variationen ved 1,7 meter.  
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5. Diskussion 

5.1 Baggrundsstøj 

Grunden til at der både blev målt baggrundsstøj med slukket og tændt teleslyngeanlæg var, 

for at se om støjniveauet med tændt teleslyngeanlæg steg med mere end 3 dB op til -47 dBA. 

Derudover kunne det være interessant at se om støjniveauet med tændt teleslyngeanlæg også 

kunne overholde IEC 60118-4 standardens anbefalinger angående A-vægtet støj. Yderligere 

ville det være godt at have bare én måling af baggrundsstøjen, hvis det ikke kunne lade sig 

gøre at måle baggrundsstøjen med slukket udstyr, hvilket også viste sig at være tilfældet visse 

steder.  

Hvad angår øgningen af baggrundsstøjen fra slukket til tændt teleslyngeanlæg, ses det at de 

steder, som alle havde en baggrundsstøj, der var lavere end -47 dBA, ikke steg med mere end 

3 dB, når teleslyngeanlægget blev tændt. Dette er tegn på, at ingen af disse steder har en 

egenstøj på deres teleslyngeanlæg, som går ind og generer, og at de alle overholder 

standardens krav.  

Som det fremgår af resultaterne var der seks af de målte steder, som havde en baggrundsstøj, 

der var lavere end -47 dBA, som er det tilladte i henhold til IEC 60118-4 standarden, når 

teleslyngeanlægget var slukket. De resterende fem steder lå alle imellem -47 til -32 dBA, 

hvorved at der disse steder bør være noteret at støjniveauet, der dannes fra omgivelserne er for 

høje, og der bør være overvejet afhjælpende foranstaltninger i forhold til baggrundsstøjen 

disse fem steder. 

Med teleslyngeanlægget tændt viser det sig, at der var syv steder, som havde et niveau af 

baggrundsstøjen, som stadig er mindre end de tilladte -47 dBA. Yderligere var der seks steder, 

som befandt sig mellem -47 og -32 dBA. Heriblandt var alle stederne fra gruppen 

”underholdning” og to af stederne fra gruppen ”information”. Ved disse steder bør der være 

overvejet afhjælpende foranstaltninger angående den elektriske baggrundsstøj. Den elektriske 

baggrundsstøj kan komme fra omgivelserne udenfor lokalet eller fra lokalet, hvor 

teleslyngeanlægget befinder sig eller det kan skyldes af anlægget har en egenstøj. Derudover 

var der to steder, som havde målepunkter, der ikke overholdt standardens krav, hvoraf det ene 

sted havde en baggrundsstøj i alle målepunkter, som var højere end standardens anbefalinger. 

Det andet sted havde målepunkter, der befandt sig både indenfor, men også højere end 
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minimumskravet på -32 dBA. Dette viser naturligvis, at støjen på teleslyngeanlægget var 

højere på de pågældende to steder, hvorved at det kan komme til at virke mere generende for 

personer med høretab, som netop gør brug af telespolen i deres høreapparat. Disse to steder 

tilhører gruppen ”information”, og da der yderligere var to steder indenfor denne gruppe, som 

lå mellem -47 til -32 dBA, hvormed at standardens krav ikke blev overholdt Denne 

baggrundsstøj kan skyldes, at bygningerne har kontorer, hvor blandt andet computere og 

lysstofrør kan producere den elektromagnetiske støj tæt på lokalet med teleslyngeanlæg. 

Baggrundsstøjen kan derudover skyldes andre ikke synlige faktorer for skabelse af den 

elektromagnetiske baggrundsstøj.  

Yderligere var der på sted 11, som var det sted, som slet ikke overholdt standardens 

anbefalinger vedrørende baggrundsstøjen når teleslyngeanlæg var tændt, også bemærket en 

anden form for støj. Her lød støjen mere som at stikke hovedet ind i en bikube(se bilag 1), 

hvorimod de resterende steder kun havde en svag brummen på deres teleslyngeanlæg.  

Derudover viste flere A-vægtede støjmålinger, at baggrundsstøjen oftest steg når 

teleslyngeanlægget blev tændt, hvilket også giver mening, eftersom at teleslyngeanlægget i 

sig selv kan skabe lidt støj. Dog var der nogle steder målepunkter med samme støjniveau med 

både slukket og tændt teleslyngeanlæg, som viser at anlægget i sig selv ikke producerer en 

målbar støj. 

Sammenligner man de to støjniveauer, altså den A-vægtede og den lineære støj, ses det at 

nogle af disse værdier for hvert enkelt sted lå tættere på hinanden end andre steder. Når disse 

to værdier er tættere på hinanden og måske ligefrem ens, betyder det at baggrundsstøjen har 

større tendens til at blive hørt i et høreapparat, idet støjen ikke befinder sig i det lavfrekvente 

område(www.univox.eu). Støjen vil her ligge i et frekvensområde som er mere hørbart, men 

man ved dog ikke om det kun drejer sig om én enkel frekvens eller et frekvensbånd, som 

danner denne støj. Det ses at sted 11, som var det sted, der havde en anden form for støj end 

de resterende steder, havde værdier som overlappede hinanden i dens variation med tændt 

teleslyngeanlæg, hvorved at det er muligt at personer med høreapparater kan høre støjen 

tydeligere i deres apparater. Dog var der også enkle andre steder, hvor de to støjværdier lå 

tættere på hinanden, og her vil støjen muligvis ikke være så hørbar, som sted 11, da ingen 

værdier overlappede hinanden. Men dette er også svært at vurdere, idet der ikke er blevet 

brugt en person med høreapparat i denne opgave, som vil have kunnet fortælle, hvordan 

baggrundsstøjen blev oplevet, når man har høretab og bruger høreapparat.  
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5.2 Feltstyrkevariation og feltstyrkeniveau 

Ved målingen af feltstyrkevariationen blev brugt -12 dB som referenceværdi(se bilag 1). 

Denne værdi er ikke et krav fra standarden IEC 60118-4, men denne værdi er blevet valgt af 

Univox®, som et fint udgangspunkt for, at det ønskede signal ligger over baggrundsstøjen, 

samtidig med at teleslyngen ikke bliver overbelastet.  

Feltstyrkevariationen skal være indenfor ±3 dB, svarende til 6 dB, for at teleslyngen dækker 

lokalet optimalt. Ud fra resultaterne for målehøjden 1,2 meter fremgår det, at tre steder ikke 

havde en feltstyrkevariation, som lå indenfor variationen ±3 dB, hvormed at deres 

feltstyrkevariation var for stor, i forhold til hvad standarden IEC 60118-4 tillader. Derved kan 

disse steder ikke skabe den tilladte variation for feltstyrken. Dette gør, at slyngesignalet bliver 

forringet de steder, hvor variationen ikke er indenfor det tilladte. Grunden til at deres variation 

ikke er indenfor det tilladte, kan skyldes måden hvorpå teleslyngen er installeret. For 

eksempel hvis den er lagt langs væggene, og rummet er meget stort, vil teleslyngen ikke 

kunne danne det nødvendige felt, og derved ikke skabe den tilladte variation. Dette kan 

skyldes, at det er ældre bygninger, og derfor kan teleslyngen ikke installeres optimalt. Dog var 

det ene sted, sted 15, et lille lokale, men her antages det, at teleslyngen var lagt i loftet, og lagt 

som en slynge i midten af lokalet og ikke langs væggene. Dette ville muligvis have givet en 

bedre variation, hvis den var lagt langs væggene, idet man kan se, at jo tættere på væggen i 

lokalet man er, jo lavere er feltstyrken(se bilag 1). De øvrige to steder var større lokaler. 

Hvoraf det ene sted mente, at deres teleslynge var lagt i to slyngesløjfer, men stadigvæk var 

feltstyrkevariation større end ±3 dB, og feltstyrken faldt også når man befandt sig i midten af 

begge sløjfer. Ved det andet sted antages det, at deres teleslynge må være installeret langs 

væggen i et for stort lokale, idet feltstyrken falder inde i midten af lokalet(se bilag 1). Det blev 

i teoriafsnittet nævnt, at hvis et lokales korteste side var over 17 meter, skulle teleslyngen 

ligge i sløjfer. Der er dog ikke blevet foretaget opmålinger af rummets størrelse, og det kan 

derfor ikke vides, hvorvidt dette skyldes at lokalets korteste side overskrider de 17 meter, 

hvorved at dette kunne være grunden til den store feltstyrkevariation. 

Det var således alle kirker, som har en feltstyrkevariation, der kunne leve op til standarden, 

hvilket er godt klaret, idet kirker ofte er ældre større bygninger med en ikke ligetil adgang til 

installation af teleslyngen. Derimod er kirkerne også oftest mere opmærksomme på deres 

teleslynge, og de har også regelmæssig kontrol af deres teleslynge. Mens ét sted i gruppen 

”underholdning” havde en større feltstyrkevariation end det tilladte, så havde to steder i 



 Udmåling af teleslyngeinstallationer i Odense kommune 
 Forår 2013 

Side 26 af 64 
 

gruppen ”information” også en feltstyrkevariation, som ikke overholdt standardens påkrævede 

variation. Dette kan som sagt skyldes ovenstående forklaring omkring installationen, eller at 

stederne inden for de to grupper ikke har jævnlig kontrol af deres teleslynge, idet de ikke ved, 

at det er nødvendigt for vedligeholdelsen af teleslyngeanlægget. 

Da feltstyrkevariationen ikke blev overholdt det ene sted i en højde af 1,7 meter, som heller 

ikke overholdt variationen ±3 dB i højden af 1,2 meter kan det også her skyldes, at 

installationen af teleslyngen ikke er optimal. Kigges der på de øvrige fem steder ved højden 

1,7 meter, så levede de alle op til standardens tilladte variation. Her levede alle fire kirker igen 

op til variationen, mens et sted i gruppen ”information” ikke levede op til det standarden 

tillader, og det andet sted gjorde.  

Det kan yderligere nævnes at tre af stederne indenfor gruppen ”underholdning”, nævnte 

problemer med, at musikere ofte ønskede at slukke for teleslyngeanlægget, da signalet som 

teleslyngeanlægget producerer, generer deres musikinstrumenter. Dette var ofte de elektriske 

guitarer og lignende, som oplevede problemer med dette. Dette er også et argument for, 

hvorfor teleslyngen ikke altid er det optimale høretekniske hjælpemiddel og muligvis et 

forældet et af slagsen, hvis installationen ikke er optimal. Dog kan dette afhjælpes ved at 

bruge flere slyngesystemer, hvorved man vil kunne slukke for den slyngestrømforstærker, der 

er tættest på musikerne. Dette var også en mulighed det ene af stederne indenfor gruppen 

”underholdning”, som nævnte dette problem. Dog ville de personer med høreapparater, som 

bruger telespolen på de forreste rækker ikke kunne gøre brug af netop dette slyngesystem, 

men vil muligvis kunne modtage signalet fra den anden teleslyngeinstallation, som også 

befinder sig i rummet. Spørgsmålet er så, om det signal de nu modtager kan overholde det 

IEC 60118-4 standarden tillader? Samtidig vil et andet høreteknisk hjælpemiddel give 

brugeren af høreapparatet mere fokus på deres høretab, når de skal spørge efter halsslynger 

eller anden form for høreteknisk hjælpemiddel ved koncerter, foredrag og lignende.  

Hvad angår kontrolmålingen af feltstyrkeniveauet ses for målehøjden 1,2 meter, at kun to 

steder kunne nå de krav, som standarden stiller i visse målepunkter og de resterende 13 steder 

viste et feltstyrkeniveau, der var for svagt. I målehøjden 1,7 meter, var der ét ud af de seks 

steder, som viser målepunkter, der er indenfor det anbefalede. Dette sted var også det ene 

sted, som lå indenfor standarden ved målehøjden 1,2 meter. Denne måling blev foretaget med 

en 1 kHz pulstone, som skal give et billede af et hvilket som helst talesignal. Blev der i stedet 

målt med et almindeligt talesignal viste målingerne det samme, og derfor er det målingerne 
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med pulstonen, som bliver brugt i denne opgave.  

Af de to steder som havde målepunkter, der lå indenfor variationen ±3 dB med referencen til 

0 dB, havde det ene sted lige haft kontrol af deres teleslyngeanlæg, som befinder sig i gruppen 

”kirker”, mens det andet sted befinder sig i gruppen ”underholdning”. Dette sted har ingen 

jævnlig kontrol af teleslyngeanlægget, men det målepunkt, der lå indenfor variationen ±3 dB, 

lå meget tæt på teleslyngen. Dette burde dog ikke have betydning, idet der også har været 

målepunkter tæt på teleslyngen, de andre målte steder. Men generelt kan det dog ses, at jo 

tættere man er på teleslyngen til denne måling, jo tættere kommer feltstyrkeniveauet op på 

variationen ±3 dB, selvom den oftest stadig ligger mellem cirka -25 til -9 dB. 

Hos de resterende 13 steder som ligger langt under, hvad standarden påskriver, kan det 

muligvis skyldes, at der ved installation eller kontrol af teleslyngeanlæggene justeres der ikke 

med brug af et signal, som ligner tale, og derfor bliver der ikke målt det ønskede 

feltstyrkeniveau. Dette vil dog kræve en yderligere undersøgelse af installatørerne af 

teleslyngeanlæggene. Yderligere kan det også skyldes installatørernes manglende viden 

angående installationen/kontrol af feltstyrkeniveauet, og at den derfor bliver overset ved 

installeringen, i forhold til at det lader til at der er mere fokus på installeringen af 

feltstyrkevariationen. Dog hører feltstyrkevariationen og feltstyrkeniveauet meget tæt 

sammen, idet at hvis variationen ikke er indenfor det tilladte, så kan det være svært at få det 

optimale feltstyrkeniveau i hele rummet. Er variationen derimod indenfor det tilladte, så kan 

det lade sig gøre at få det optimale feltstyrkeniveau i hele rummet. På den måde kan det siges, 

at de er afhængige af hinanden, og skal derfor begge være i orden, for at der kan opnås det 

mest optimale signal for personen med høreapparat, hvorved at personen ikke behøver sidde 

ét bestemt sted i rummet, for at få det bedste hørbare signal.  

I resultaterne ses det, at ved sted 12 var der en større feltstyrkevariation ved den sidste måling, 

end der var ved anden måling, idet feltstyrkevariation ved tabel 4 viser, at variationen her var 

12 dB, mens den i tabel 7 viste sig at være omkring 22 dB. Dette er en forskel på 10 dB. Det 

kan muligvis skyldes, at slyngestrømforstærkeren, har valgt et andet niveau, mens målingen 

har fundet sted, hvorved systemet ikke bliver overbelastet ved afspilningen hvis forstærkeren 

har Automatic Gain Control(AGC).  

Ud fra at det rent faktisk har vist sig i denne opgave, at ingen af de udmålte teleslynger kunne 

leve op til feltstyrkeniveauet med referencen 0 dB, kan det diskuteres, hvorvidt at standardens 
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krav er for høje i forhold til feltstyrkeniveauet. Derimod kan man også sige, at en standard er 

lavet for at sikre det mest optimale, for det standarden er sat til at skulle være en standard for. 

I dette tilfælde er standarden lavet for at sikre det mest optimale signal for personer med 

høreapparater. Så derfor er det muligvis svært at skulle ændre på standarden, for hvis 

feltstyrkeniveauet bliver gjort lavere, vil personer med høreapparater muligvis have sværere 

ved at høre teleslyngesignalet, og dermed ikke få det signal-støj-forhold, som er ønsket ved 

teleslyngen. Derudover skal man huske, at variationen allerede er tilladt til at være ±3 dB, og 

bliver denne variation ændret til at være større, forringer det signalet for personer med 

høretab, der bruger teleslyngen som et høreteknisk hjælpemiddel.  

5.3 Frekvenslinearitet 

I henhold til standarden IEC 60118-4, skal frekvenserne fra 100 Hz til 5 kHz være indenfor en 

variation på ±3 dB med reference 0 dB ved 1 kHz. Dette skyldes, at det signal der udsendes, 

ikke skal udsættes for ”farvning” i de målte frekvenser.  

Det ses at det sted der var tættest på standarden krav, var sted 8, som kun lå 1 dB fra 

variationen i begge målehøjder for enten 100 Hz eller 5 kHz. Dette kan skyldes, at dette sted 

havde kontrol af deres teleslyngeanlæg kort tid inden denne måling fandt sted.  

Ved gruppen ”kirker” var der tre kirker, som ved de lave frekvenser lå mere end 4 dB under 

variationen ±3 dB, mens ét af disse steder også lå under variationen ±3 dB i de høje 

frekvenser. Derudover var der tre kirker, som både lå indenfor og under standardens krav i 

visse målepunkter. Det vil sige, at én kirke slet ikke befandt sig indenfor standardens krav. 

Dog ses det at alle fire kirker ikke levede op til standarden, hvad angår begge frekvenser, men 

ét sted var meget tæt på, sted 8. Dette gælder for begge målehøjder. 

Ses der på gruppen ”underholdning” ses, at ingen af de målte steder kunne leve op til 

standardens krav på variationen ±3 dB ved frekvenserne 100 Hz og 5 kHz. Dog kunne to af 

stederne ved hver sin frekvens, nå variationen på ±3 dB i visse målepunkter, men stadigvæk 

var der målepunkter, som befandt sig udenfor variationen. De to sidste steder i denne gruppe 

kunne også nå variationen i visse målepunkter for hver deres frekvens, men de havde også 

punkter som befandt over eller under det standarden tillader, hvorved altså ingen levede op til 

standardens krav i denne gruppe heller. For stederne i gruppen ”information” var der ét sted, 

som havde målepunkter i begge frekvenser, der lå indenfor standarden, mens de resterende 
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steder i denne gruppe kun havde målepunkter ved 100 Hz, som lå indenfor den påkrævede 

variation, mens de 5 kHz slet ikke nåede indenfor variationen på ±3 dB. Ét af disse steder 

havde en variation, der helt og holdent overholdt standardens variation ved 100 Hz. At ingen 

af de målte steder indenfor disse to grupper heller ikke overholdt standardens variation på ±3 

dB, kan skyldes at størstedelen fra denne gruppe, ikke havde fået kontrolleret deres 

teleslyngeanlæg regelmæssig efter installationen, hvorved at anlægget er gået ud af justering. 

Der var kun fire af disse lokaler der havde regelmæssigt kontrol af deres teleslyngeanlæg, 

men disse levede stadig ikke op til det standarden påkræver. 

Da der var flere steder, som ikke levede op til standardens variation på ±3 dB med referencen 

0 dB ved 1 kHz for både 1,2 og 1,7 meter, vil det sige, at de fleste steder bliver det ønskede 

lydsignal ”farvet”, hvilket kan skyldes at installatørerne af teleslyngeanlæggene, ikke 

installerer eller kontrollerer frekvenslineariteten korrekt.  

Grunden til at der nogle steder var frekvenser, som var under variationen ±3 dB ved 100 Hz 

kan skyldes, at man ønsker at fjerne støj fra det lavfrekvente område, da det oftest er her at 

teleslyngeanlægget har sin elektromagnetiske egenstøj. Der ses dog ingen sammenhæng ved 

de forskellige grupper angående dette, udover at det lader til, at de fleste kirker havde for lave 

lavfrekvente værdier i forhold til, hvad standardens krav er. Dette ses ved begge målehøjder 

for gruppen ”kirker”. Dog havde ingen af de målte kirker en A-vægtet støj, som ikke 

overholdt standardens krav, hvorved at denne forklaring måske ikke er aktuel. At den 

højfrekvente lyd generelt heller ikke var inden for den påkrævede variation kan skyldes, at 

teleslyngesystemets er gået ud af justering, eller at installatørerne ikke har justeret denne 

optimalt ved installation eller kontrol.   

Ud fra at der var ingen af de 15 teleslynger, som heller ikke kunne leve helt og holdent op til 

den frekvenslinearitet, som standarden IEC 60118-4 anbefaler, kan det igen diskuteres, 

hvorvidt denne standard har sat for høje krav. Men ændrer man denne variation til at være 

større, kan det ødelægge signalet så personer med høreapparater, ikke får det signal ind der 

ønskes, at de skal høre. Derfor går det ud over personerne med høretab, som gør brug af deres 

telespole i høreapparat, hvis standarden ændres. Så spørgsmålet er hermed, hvor meget man 

eventuelt ville kunne ændre denne variation og stadig ikke ødelægge signalet for meget. 

Da hverken feltstyrkeniveauet eller frekvenslineariteten ikke direkte kunne overholde 

standarden, kan det diskuteres, hvorledes kontrollen af teleslyngesystemerne burde laves til en 
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jævnlig påkrævet procedure efter første installation. På denne måde kan det sikres, at signalet 

hele tiden er så optimalt som muligt, da dette jo også er hensigten ved kontrollen, som 

standarden IEC 60118-4 skriver bør foretages. Dette ”bør” burde muligvis ændres til ”skal”, 

så man undgår, at steder blot får et teleslyngeanlæg, fordi bygningsreglementet påskriver at de 

skal og derfor ikke ved, at det skal kontrolleres jævnligt. 

5.4 Fejlkilder ved målingen 

Ved udmålingen af de omhandlende teleslyngeanlæg, var der nogle ting ved målingerne, som 

kan give usikkerhed omkring måleresultaterne ud over at værdierne på feltstyrkemåleren ofte 

svingede.  

Det første er feltstyrkemålerens position. Det er meget vigtigt, at man holder måleren i lodret 

position, idet det er her man opnår det bedste signal, grundet de magnetiske felters placering i 

lokalet. Det vil sige at ændres feltstyrkemålerens position, kan dette have indflydelse på 

værdierne ved de forskellige målinger. Dog er det forsøgt at holde feltstyrkemåleren så lodret 

som muligt, men der kan være usikkerheder ved dette.  

Derudover kan det diskuteres, hvorvidt der skulle have været flere målepunkter, idet at 

stederne med teleslyngeinstallationer nogle gange var for store til de kun 6 målepunkter, og 

derfor skulle der være brugt flere målepunkter i disse lokaler. Samtidig er målepunkterne 

forsøgt placeret således, at de dækker hele området, så det giver det bedste og mest 

sandsynlige billede af målingerne ud fra de 4-6 måleresultater  

Samtidig kan den styrke, som de afspillede signaler bliver afspillet med også diskuteres, idet 

at et kraftigere signal muligvis ville have givet et højere feltstyrkeniveau. Dog var der mange 

af teleslyngeanlæggene, der havde AGC og derfor burde signalet ikke være blevet for kraftigt, 

når der blev skruet helt op for signalet. Samtidig kan signalet stadig have været sat for lavt 

ved de steder, der ikke havde AGC, og dermed er det en subjektiv vurdering af signalet, der 

har fundet sted ved nogle af de udmålte installationer. Selvom signalet er sat for svagt, ville 

det ikke have gjort en så stor forskel, fordi feltstyrkeniveauet ved de steder, som ikke opnår 

den tilladte variation, stadig ville have haft svært ved at opnå den tilladte variation på ±3 dB 

ved 0 dB. 
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6. Konklusion 

Ud fra de 15 teleslyngeinstallationer kan det konkluderes, at der med slukket anlæg var seks 

steder, som havde en baggrundsstøj der overholdt standardens krav. I mens havde de 

resterende steder en baggrundsstøj, som lå indenfor -47 og -32 dBA, hvor der skulle have 

været overvejet afhjælpende foranstaltninger i forhold til baggrundsstøjen. Med tændt 

teleslyngeanlæg kan det konkluderes, at syv steder kunne overholde standarden ved at have en 

baggrundsstøj, som var lavere end -47 dBA. Derudover ses det at to ud af de resterende steder 

havde målepunkter som lå under -32 dBA, hvorimod de sidste steder lå mellem -47 til -32 

dBA og derfor kunne disse steder ikke overholde standardens krav angående baggrundsstøj.  

I en højde af 1,2 meter kan det konkluderes, at tre installationer ikke levede op til standarden 

IEC 60118-4, i henhold til feltstyrkevariationen, som må variere ±3 dB. Derudover levede alle 

de resterende tolv teleslyngeinstallationer op til denne variation. Ud fra målingerne af 

frekvenslinearitet kan det konkluderes, at ingen af de udmålte teleslyngeinstallationer levede 

op til variationen ±3 dB med referencen 0 dB ved 1 kHz. Dog ses, at to installationer levede 

op til standardens krav ved 100 Hz, og to der levede op til standarden ved 5 kHz, mens der var 

syv installationer, som kunne nå ind for variationen ved 100 Hz, og fem steder, der kunne ved 

5 kHz. Sammenlagt var der to steder som var meget tæt på at kunne leve op til standardens 

krav angående frekvenslinearitet. Yderligere var der heller ingen steder, som helt kunne leve 

op til standardens krav angående feltstyrkeniveauet. Dog kunne to af de målte steder nå ind 

for variationen ±3 dB med reference til 0 dB. Derfor kan det konkluderes, at i højden 1,2 

meter var der ingen af de målte offentlige tilgængelige teleslyngeinstallationer, som levede op 

til standardens krav indenfor alle målingerne; baggrundsstøj, feltstyrkevariation, 

frekvenslinearitet og feltstyrkeniveau. Dog kunne nogle af dem leve op til enkle af de 

ovenstående målinger.  

I en højde af 1,7 meter kan det konkluderes, at én ud af de seks teleslynger ikke levede op til 

den maximale tilladte feltstyrkevariation ±3 dB. Ved målingen af frekvenslineariteten ses det 

her, at to af de målte installationer, én ved 100 Hz og én ved 5 kHz kunne nå den tilladte 

variation ±3 dB med reference til 0 dB ved 1 kHz, mens fire af stederne kunne opnå den 

tilladte variation i visse målepunkter. Men der var ingen af de målte teleslyngeinstallationer, 

som kunne leve op til det, standarden anbefaler ved begge frekvenser. Hvad angår 

feltstyrkeniveauet, kunne ét sted nå den variation der er anbefalet i IEC 60118-4 i et 
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målepunkt, mens de resterende målepunkter og steder alle viser, at disse ikke levede op til 

standarden. Det kan derfor konkluderes, at ingen af de offentlige tilgængelige 

teleslyngeinstallationer i en højde af 1,7 meter kunne leve op til standardens krav. Dog kunne 

nogle af stederne leve op til enkle af målingerne. 

Ud fra gruppeinddelingen lader det til, at kirkerne havde en større tendens til at leve op til 

standardens krav, i og med, at de er mere opmærksomme på kontrol af deres teleslyngeanlæg.  

Men der var altså ingen af de udmålte teleslyngeinstallationer i Odense kommune, der kunne 

leve helt op til de krav, som står i standarden IEC 60118-4, indenfor alle målingerne, men 

enkle steder kunne leve op til to af dem, baggrundsstøj og feltstyrkevariation.  

 

7. Perspektivering 

Da det ikke er optimalt for personer, som gør brug af teleslyngen ved hjælp af deres 

høreapparat, at ingen af de udmålte teleslynger kunne helt leve op til de krav, der er i 

standarden IEC 60118-4, kunne det derfor være interessant at foretage efterfølgende 

undersøgelser om, hvorfor disse installationer ikke lever op til standarden. Yderligere 

undersøgelser der kunne foretages, kunne være af installatørernes fremgangsmåde ved 

installering og kontrol af teleslyngerne, her ville en undersøgelse af, hvorvidt signalerne ved 

de respektive installatører er de samme sikre optimal installering. Eftersom de fleste 

teleslyngesystemer ofte kan leve op til baggrundsstøjniveauet og feltstyrkevariationen, bør det 

her være frekvenslineariteten og feltstyrkeniveauet, som bør undersøges ved installatørerne, 

da det er disse, der ikke kan overholde kravene fra standarden. Det kunne derudover være 

interessant at teste deres udstyr for at se om kalibreringen af feltstyrkemålerne er i orden, og 

derudover se på forskellen af de respektive feltstyrkemålere.  
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Bilag 1 – Eksakte måleresultater 

Sted 1: 

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -50 dB(A)          -31 dB 

2 -50 dB(A)          -35 dB 

3 -52 dB(A)          -37 dB 

4 -52 dB(A)          -34 dB 

5 -52 dB(A)          -34 dB 

6 -52 dB(A)          -36 dB 

 

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -47 dB(A)          -34 dB 

2 -47 dB(A)          -32 dB 

3 -52 dB(A)          -39 dB 

4 -50 dB(A)          -32 dB 

5 -52 dB(A)          -34 dB 

6 -49 dB(A)          -30 dB 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -16 dB 1 -17 dB 

2 -17 dB 2 -18 dB 

3 -21 dB 3 -22 dB 

4 -19 dB 4 -19 dB 

5 -20 dB 5 -20 dB 

6 -19 dB 6 -20 dB 

 

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -7 dB 0 dB -2 dB 1 -8 dB 0 dB -2 dB 

2 -10 dB 0 dB -4 dB 2 -10 dB 0 dB -4 dB 

3 -9 dB 0 dB -2 dB 3 -8 dB 0 dB -2 dB 

4 -10 dB 0 dB -4 dB 4 -9 dB 0 dB -3 dB 

5 -7 dB 0 dB -2 dB 5 -8 dB 0 dB -2 dB 

6 -10 dB 0 dB -4 dB 6 -9 dB 0 dB -3 dB 

 

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -9 dB 1 -10 dB 

2 -10 dB 2 -10 dB 

3 -13 dB 3 -13 dB 

4 -12 dB 4 -12 dB 

5 -12 dB 5 -12 dB 

6 -11 dB 6 -12 dB 

 

Støjlyd: Svag brummen 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt begge målehøjder idet, det antages at rummet bruges til både siddende og 

stående personer.  

Teleslyngen ses liggende langs væg og under radiatorer. 

Kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Phonic Ear) 
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Sted 2:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -52 dB(A)          -37 dB 

2 -52 dB(A)          -36 dB 

3 -52 dB(A)          -34 dB 

4 -52 dB(A)          -34 dB 

5 -52 dB(A)          -33 dB 

6 -52 dB(A)          -34 dB 

 

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -52 dB(A)          -35 dB 

2 -52 dB(A)          -38 dB 

3 -52 dB(A)          -38 dB 

4 -52 dB(A)          -38 dB 

5 -52 dB(A)          -37 dB 

6 -52 dB(A)          -33 dB 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -13 dB 1 
 2 -11 dB 2 
 3 -13 dB 3 
 4 -12 dB 4 
 5 -14 dB 5 
 6 -11 dB 6 
  

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -3 dB 0 dB -6 dB 1 
   2 -7 dB 0 dB 0 dB 2 
   3 -4 dB 0 dB -6 dB 3 
   4 -5 dB 0 dB -6 dB 4 
   5 -5 dB 0 dB -6 dB 5 
   6 -3 dB 0 dB -2 dB 6 
    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -14 dB 1 
 2 -12 dB 2 
 3 -12 dB 3 
 4 -12 dB 4 
 5 -12 dB 5 
 6 -10 dB 6 
  

Støjlyd: Svag brummen. 

Indgang: Anlæg. 

Andet: Her er valgt 1,2 meter som målehøjde idet det antages at dette rum bruges 

hovedsageligt til siddende personer. 

Kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Phnoic Ear) 
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Sted 3: 

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -52 dB(A)          -32 dB 

2 -52 dB(A)          -36 dB 

3 -52 dB(A)          -32 dB 

4 -52 dB(A)          -34 dB 

5 -52 dB(A)          -34 dB 

6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -52 dB(A)          -37 dB 

2 -52 dB(A)          -35 dB 

3 -52 dB(A)          -35 dB 

4 -52 dB(A)          -34 dB 

5 -52 dB(A)          -36 dB 

6 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -14 dB 1 
 2 -13 dB 2 
 3 -16 dB 3 
 4 -14 dB 4 
 5 -13 dB 5 
 6 

 
6 

  

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -3 dB 0 dB -5 dB 1 
   2 -2 dB 0 dB -4 dB 2 
   3 -1 dB 0 dB -4 dB 3 
   4 -4 dB 0 dB -4 dB 4 
   5 -4 dB 0 dB -5 dB 5 
   6 

   
6 

    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -14 dB 1 
 2 -12 dB 2 
 3 -16 dB 3 
 4 -14 dB 4 
 5 -14 dB 5 
 6 

    

Støjlyd: Svag brummen. 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt 1,2 meter som målehøjde idet det antages at dette rum bruges 

hovedsageligt til siddende personer. 

Kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Phonic Ear) 
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Sted 4:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -52 dB(A)          -39 dB 

2 -52 dB(A)          -40 dB 

3 -52 dB(A)          -39 dB 

4 -52 dB(A)          -40 dB 

5 
 6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -52 dB(A)          -32 dB 

2 -52 dB(A)          -35 dB 

3 -52 dB(A)          -32 dB 

4 -52 dB(A)          -34 dB 

5 
 6 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -11 dB 1 
 2 -12 dB 2 
 3 -12 dB 3 
 4 -13 dB 4 
 5 

 
5 

 6 
 

6 
  

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -5 dB 0 dB 0 dB 1 
   2 -6 dB 0 dB 0 dB 2 
   3 -6 dB 0 dB -4 dB 3 
   4 -4 dB 0 dB -6 dB 4 
   5 

   
5 

   6 
   

6 
    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -10 dB 1 
 2 -12 dB 2 
 3 -13 dB 3 
 4 -16 dB 4 
 5 

 
5 

 6 
 

6 
  

Støjlyd: Svag brummen 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt 1,2 meter som målehøjde idet det antages at dette rum bruges 

hovedsageligt til siddende personer. 

Kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Phonic Ear) 
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Sted 5:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -44 dB(A)          -20 dB 

2 -43 dB(A)          -21 dB 

3 -41 dB(A)          -18 dB 

4 -43 dB(A)          -21 dB 

5 
 6 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -10 dB 1 
 2 -13 dB 2 
 3 -11 dB 3 
 4 -11 dB 4 
 5 

 
5 

 6 
 

6 
  

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 0 dB 0 dB -4 dB 1 
   2 -1 dB 0 dB -6 dB 2 
   3 -1 dB 0 dB -3 dB 3 
   4 -2 dB 0 dB -3 dB 4 
   5 

   
5 

   6 
   

6 
    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -9 dB 1 
 2 -12 dB 2 
 3 -10 dB 3 
 4 -11 dB 4 
 5 

 
5 

 6 
 

6 
  

Støjlyd: Svag brummen 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt 1,2 meter som målehøjde idet det antages at dette rum bruges 

hovedsageligt til siddende personer. 

Ingen kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Phonic Ear) 
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Sted 6: 

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2m) 

1 -52 dB(A)          -38 dB 

2 -52 dB(A)          -42 dB 

3 -52 dB(A)          -40 dB 

4 -52 dB(A)          -45 dB 

5 -52 dB(A)          -45 dB 

6 -52 dB(A)          -42 dB 

 

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2 m) 

1 -51 dB(A)          -34 dB 

2 -52 dB(A)          -38 dB 

3 -52 dB(A)          -40 dB 

4 -52 dB(A)          -44 dB 

5 -52 dB(A)          -41 dB 

6 -52 dB(A)          -38 dB 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -20 dB 1 -20 dB 

2 -22 dB 2 -21 dB 

3 -22 dB 3 -22 dB 

4 -25 dB 4 -24 dB 

5 -24 dB 5 -23 dB 

6 -22 dB 6 -22 dB 

 

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -17 dB 0 dB -6 dB 1 -12 dB 0 dB -5 dB 

2 -16 dB 0 dB -7 dB 2 -15 dB 0 dB -5 dB 

3 -14 dB 0 dB -5 dB 3 16 dB 0 dB -7 dB 

4 -16 dB 0 dB -6 dB 4 -16 dB 0 dB -6 dB 

5 -15 dB 0 dB -5 dB 5 -16 dB 0 dB -5 dB 

6 -15 dB 0 dB -6 dB 6 -13 dB 0 dB -6 dB 

 

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -15 dB 1 -15 dB 

2 -16 dB 2 -16 dB 

3 -16 dB 3 -16 dB 

4 -18 dB 4 -18 dB 

5 -17 dB 5 -17 dB 

6 -16 dB 6 -16 dB 

 

Støjlyd: Svag brummen 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt begge målehøjder idet, det antages at rummet bruges til både siddende og 

stående personer. 

Antages at teleslyngen er lagt under kirkebænke. 

Kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Scantone) 
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Sted 7:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -52 dB(A)          -43 dB 

2 -52 dB(A)          -47 dB 

3 -52 dB(A)          -45 dB 

4 -52 dB(A)          -38 dB 

5 -52 dB(A)          -39 dB 

6 -52 dB(A)          -40 dB 

 

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -52 dB(A)          -35 dB 

2 -52 dB(A)          -42 dB 

3 -52 dB(A)          -44 dB 

4 -52 dB(A)          -41 dB 

5 -52 dB(A)          -38 dB 

6 -52 dB(A)          -39 dB 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -16 dB 1 -16 dB 

2 -17 dB 2 -17 dB 

3 -16 dB 3 -16 dB 

4 -16 dB 4 -16 dB 

5 -17 dB 5 -17 dB 

6 -18 dB 6 -18 dB 

 

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -11 dB 0 dB -4 dB 1 -12 dB 0 dB -4 dB 

2 -9 dB 0 dB -2 dB 2 -10 dB 0 dB -2 dB 

3 -12 dB 0 dB -4 dB 3 -12 dB 0 dB -4 dB 

4 -12 dB 0 dB -4 dB 4 -13 dB 0 dB -4 dB 

5 -9 dB 0 dB -2 dB 5 -10 dB 0 dB -2 dB 

6 -10 dB 0 dB -2 dB 6 -10 dB 0 dB -2 dB 

 

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -15 dB 1 -16 dB 

2 -16 dB 2 -16 dB 

3 -15 dB 3 -15 dB 

4 -15 dB 4 -15 dB 

5 -16 dB 5 -16 dB 

6 -16 dB 6 -16 dB 

 

Støjlyd: Svag brummen 

Indgang: Anlæg(højtaler) 

Andet: Her er valgt begge målehøjder idet, det antages at rummet bruges til både siddende og 

stående personer. 

Teleslyngen antages at ligge under kirkebænke. 

Kontrol med teleslyngeanlæg. 
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Sted 8:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -51 dB(A)          -35 dB 

2 -52 dB(A)          -37 dB 

3 -52 dB(A)          -37 dB 

4 -51 dB(A)          -37 dB 

5 -51 dB(A)          -35 dB 

6 -50 dB(A)          -33 dB 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -10 dB 1 -10 dB 

2 -8 dB 2 -8 dB 

3 -6 dB 3 -8 dB 

4 -6 dB 4 -6 dB 

5 -6 dB 5 -6 dB 

6 -6 dB 6 -6 dB 

 

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -4 dB 0 dB -1 dB 1 -4 dB 0 dB -1 dB 

2 -3 dB 0 dB -2 dB 2 -4 dB 0 dB -3 dB 

3 -4 dB 0 dB -2 dB 3 -4 dB 0 dB -2 dB 

4 -3 dB 0 dB -3 dB 4 -4 dB 0 dB -3 dB 

5 -3 dB 0 dB -2 dB 5 -3 dB 0 dB -2 dB 

6 -4 dB 0 dB -2 dB 6 -4 dB 0 dB -1 dB 

 

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -6 dB 1 -7 dB 

2 -4 dB 2 -4 dB 

3 -1 dB 3 -2 dB 

4 -3 dB 4 -3 dB 

5 -3 dB 5 -5 dB 

6 -2 dB 6 -4 dB 

 

Støjlyd: Svag brummen. 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt begge målehøjder idet, det antages at rummet bruges til både siddende og 

stående personer. 

Kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Sicom) 
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Sted 9:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -48 dB(A)          -25 dB 

2 -41 dB(A)          -20 dB 

3 -42 dB(A)          -24 dB 

4 -43 dB(A)          -24 dB 

5 -43 dB(A)          -26 dB 

6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -41 dB(A)          -21 dB 

2 -41 dB(A)          -21 dB 

3 -41 dB(A)          -21 dB 

4 -42 dB(A)          -21 dB 

5 -42 dB(A)          -22 dB 

6 
  

Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -16 dB 1 
 2 -16 dB 2 
 3 -15 dB 3 
 4 -16 dB 4 
 5 -16 dB 5 
 6 

 
6 
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Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -11 dB 0 dB -3 dB 1 
   2 -11 dB 0 dB -3 dB 2 
   3 -10 dB 0 dB -2 dB 3 
   4 -10 dB 0 dB -3 dB 4 
   5 -10 dB 0 dB -3 dB 5 
   6 

   
6 

    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -15 dB 1 
 2 -14 dB 2 
 3 -14 dB 3 
 4 -15 dB 4 
 5 -15 dB 5 
 6 

 
6 

  

Støjlyd: Svag brummen. 

Indgang: Anlæg. 

Andet: Her er valgt 1,2 meter som målehøjde idet det antages at dette rum bruges 

hovedsageligt til siddende personer. 

Teleslyngen ligger langs med væggen. 

Ingen kontrol med teleslyngeanlæg og strømstik var defekt. Mente at én person havde spurgt 

efter teleslynge.  

(Phonic Ear) 

  



 Udmåling af teleslyngeinstallationer i Odense kommune 
 Forår 2013 

Side 53 af 64 
 

Sted 10:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -46 dB(A)          -20 dB 

2 -44 dB(A)          -25 dB 

3 -46 dB(A)          -27 dB 

4 -46 dB(A)          -23 dB 

5 -46 dB(A)          -26 dB 

6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -41 dB(A)          -21 dB 

2 -41 dB(A)          -19 dB 

3 -44 dB(A)          -23 dB 

4 -43 dB(A)          -21 dB 

5 -43 dB(A)          -21 dB 

6 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -23 dB 1 
 2 -21 dB 2 
 3 -20 dB 3 
 4 -24 dB 4 
 5 -23 dB 5 
 6 

 
6 

  

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 +7 dB 0 dB -10 dB 1 
   2 +1 dB 0 dB -6 dB 2 
   3 0 dB 0 dB -6 dB 3 
   4 +3 dB 0 dB -3 dB 4 
   5 -+4 dB 0 dB -3 dB 5 
   6 

   
6 

    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -22 dB 1 
 2 -20 dB 2 
 3 -18 dB 3 
 4 -18 dB 4 
 5 -18 dB 5 
 6 

 
6 

  

Støjlyd: Svag brummen.  

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt 1,2 meter som målehøjde idet det antages at dette rum bruges 

hovedsageligt til siddende personer. 

Mener kun at én person har spurgt efter teleslynge.  

Teleslyngen ligger langs med væggen. 

Virker som et meget svagt signal der kommer igennem, når der lyttes på det. 

Ingen kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Pnonic Ear) 
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Sted 11:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -36 dB(A)          -24 dB 

2 -40 dB(A)          -29 dB 

3 -40 dB(A)          -27 dB 

4 -39 dB(A)          -21 dB 

5 -35 dB(A)          -20 dB 

6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -27 dB(A)          -17 dB 

2 -29 dB(A)          -21 dB 

3 -25 dB(A)          -15 dB 

4 -27 dB(A)          -17 dB 

5 -20 dB(A)          -12 dB 

6 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -13 dB 1 
 2 -15 dB 2 
 3 -15 dB 3 
 4 -14 dB 4 
 5 -12 dB 5 
 6 

 
6 

  

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -4 dB 0 dB -12 dB 1 
   2 -1 dB 0 dB -8 dB 2 
   3 -2 dB 0 dB -8 dB 3 
   4 -5 dB 0 dB -11 dB 4 
   5 -4 dB 0 dB -11 dB 5 
   6 

   
6 

    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -12 dB 1 
 2 -15 dB 2 
 3 -14 dB 3 
 4 -13 dB 4 
 5 -11 dB 5 
 6 

 
6 

  

Støjlyd: Bikubeagtig. 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt 1,2 meter som målehøjde idet det antages at dette rum bruges 

hovedsageligt til siddende personer. 

Én person havde sagt at den havde været bedre end den var nu 

Kontrol med teleslyngeanlæg. 

Teleslyngen ligger langs væg og balkon. 

(Univox) 
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Sted 12: 

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -46 dB(A)          -31 dB 

2 -44 dB(A)          -23 dB 

3 -43 dB(A)          -22 dB 

4 -43 dB(A)          -23 dB 

5 -44 dB(A)          -23 dB 

6 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -12 dB 1 
 2 -12 dB 2 
 3 -24 dB 3 
 4 -14 dB 4 
 5 -21 dB 5 
 6 

 
6 

  

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -3 dB 0 dB -4 dB 1 
   2 -5 dB 0 dB -9 dB 2 
   3 2 dB 0 dB -7 dB 3 
   4 -1 dB 0 dB -9 dB 4 
   5 0 dB 0 dB -7 dB 5 
   6 

   
6 

    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -3 dB 1 
 2 -13 dB 2 
 3 -25 dB 3 
 4 -15 dB 4 
 5 -23 dB 5 
 6 

 
6 

  

Støjlyd: Svag bummen 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt 1,2 meter som målehøjde idet dert antages at dette rum bruges 

hovedsageligt til siddende personer. 

Teleslyngen har tre forstærkere. Ligger i kælder og langs balkon, hvor det menes at den ligger 

i to sløjfer. 

Der blev kun målt på balkon, idet der blev arbejdet på gulvet! 

Ingen kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Oticon – 5 år gammelt system) 
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Sted 13:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -35 dB(A)          -19 dB 

2 -36 dB(A)          -21 dB 

3 -35 dB(A)          -18 dB 

4 -35 dB(A)          -15 dB 

5 -32 dB(A)          -12 dB 

6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -34 dB(A)          -12 dB 

2 -35 dB(A)          -16 dB 

3 -34 dB(A)          -14 dB 

4 -35 dB(A)          -14 dB 

5 -31 dB(A)          -10 dB 

6 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -16 dB 1 -15 dB 

2 -13 dB 2 -12 dB 

3 -13 dB 3 -11 dB 

4 -16 dB 4 -16 dB 

5 -15 dB 5 -14 dB 

6 
 

6 
  

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 0 dB 0 dB -6 dB 1 1 dB 0 dB -6 dB 

2 -2 dB 0 dB -4 dB 2 -2 dB 0 dB -5 dB 

3 -1 dB 0 dB -5 dB 3 -1 dB 0 dB -5 dB 

4 0 dB 0 dB -7 dB 4 1 dB 0 dB -7 dB 

5 -1 dB 0 dB -5 dB 5 0 dB 0 dB -5 dB 

6 
   

6 
    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -11 dB 1 -10 dB 

2 -10 dB 2 -9 dB 

3 -10 dB 3 -9 dB 

4 -11 dB 4 -12 dB 

5 -9 dB 5 -9 dB 

6 
 

6 
  

Støjlyd: Svag brum 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt begge målehøjder idet, det antages at rummet bruges til både siddende og 

stående personer. 

Ingen kontrol med teleslyngeanlæg. 

(SmithsRadio) 
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Sted 14:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 -37 dB(A)          -24 dB 

2 -39 dB(A)          -27 dB 

3 -41 dB(A)          -28 dB 

4 -39 dB(A)          -27 dB 

5 -39 dB(A)          -24 dB 

6 -41 dB(A)          -26 dB 

 

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -36 dB(A)          -24 dB 

2 -38 dB(A)          -23 dB 

3 -41 dB(A)          -22 dB 

4 -38 dB(A)          -22 dB 

5 -38 dB(A)          -23 dB 

6 -39 dB(A)          -26 dB 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -14 dB 1 -13 dB 

2 -16 dB 2 -16 dB 

3 -22 dB 3 -22 dB 

4 -16 dB 4 -15 dB 

5 -15 dB 5 -13 dB 

6 -15 dB 6 -14 dB 

 

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 -1 dB 0 dB -4 dB 1 -2 dB 0 dB -3 dB 

2 2 dB 0 dB -7 dB 2 1 dB 0 dB -7 dB 

3 4 dB 0 dB -12 dB 3 4 dB 0 dB -12 dB 

4 1 dB 0 dB -7 dB 4 1 dB 0 dB -6 dB 

5 0 dB 0 dB -5 dB 5 -1 dB 0 dB -7 dB 

6 -1 dB 0 dB -5 dB 6 -2 dB 0 dB -5 dB 

 

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -13 dB 1 -13 dB 

2 -13 dB 2 -13 dB 

3 -16 dB 3 -16 dB 

4 -14 dB 4 -13 dB 

5 -13 dB 5 -12 dB 

6 -14 dB 6 -12 dB 

 

Støjlyd: Svag brummen 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt begge målehøjder idet, det antages at rummet bruges til både siddende og 

stående personer. 

Ingen kontrol med teleslyngeanlæg. 

(SmithsRadio) 
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Sted 15:  

Skitse af rummet med målepunkter: 

 

Måling af baggrundsstøj (-32dB til -47dB) 

  Måling af baggrundsstøj med slukket udstyr (1,2 m) 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
  

  Måling af baggrundsstøj med tændt udstyr (1,2m) 

1 -47 dB(A)          -27 dB 

2 -46 dB(A)          -27 dB 

3 -44 dB(A)          -22 dB 

4 -45 dB(A)          -23 dB 

5 -45 dB(A)          -23 dB 

6 -51 dB(A)          -33 dB 
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Feltstyrkevariation (± 3dB ved -12 dB)  1kHz sinustone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -17 dB 1 
 2 -19 dB 2 
 3 -11 dB 3 
 4 -17 dB 4 
 5 -16 dB 5 
 6 -10 dB 6 
  

Frekvenstest (±3 dB)   Multitone  

  
1,2 m 

   
1,7 m 

 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

 
100 Hz 1 kHz 5 kHz 

1 0 dB 0 dB -13 dB 1 
   2 1 dB 0 dB -12 dB 2 
   3 -5 dB 0 dB -15 dB 3 
   4 -1 dB 0 dB -14 dB 4 
   5 -2 dB 0 dB -15 dB 5 
   6 -3 dB 0 dB -14 dB 6 
    

Feltstyrkevariation (re 0 dB ±3 dB)  1 kHz impulstone 

 
Feltstyrkevariation (1,2m) 

 
Feltstyrkevariation (1,7m) 

1 -23 dB 1 
 2 -23 dB 2 
 3 -13 dB 3 
 4 -17 dB 4 
 5 -17 dB 5 
 6 -11 dB 6 
  

Støjlyd: Svag brummen. 

Indgang: Anlæg 

Andet: Her er valgt 1,2 meter som målehøjde idet det antages at dette rum bruges 

hovedsageligt til siddende personer. 

Ingen kontrol med teleslyngeanlæg. 

(Etronics) 

 

 


