Rehabilitering av bygg:

Utfordringer og løsninger når eldre
bygninger, spesielt boliger, skal
oppgraderes til dagens lydkrav
Er regelverket klart nok ? «må vi...?» eller «kan vi....?»

NAS høstmøte 24-25. oktober 2014
Sigurd Hveem
SINTEF Byggforsk
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Innhold
• Krav til eksisterende byggverk (kravnivå ved utbedringer etter pbl)
• Eksempler på situasjoner med krav som for nybygg og mulige fritak etter søknad

• Lydkrav i forskrifter 1924-2012
• Kravendringer i forhold til dagens forskriftskrav – er det store forskjeller?

• TEK 10 / VTEK 10 - NS 8175 / lydklasser- Regelverkshierarki:
•
•
•
•

Nivå 1: Funksjonskrav (forskrift)
Nivå 2: Preaksepterte ytelser (veiledning)
Nivå 3: Spesifiserte ytelser som grenseverdier for lydforhold (NS 8175, klasse C).
Er "status" til klasse D uklar?

• Forhåndsdokumentert løsning
• Eksempel: Byggforskserien (dokumentasjon av ytelse ved prosjektering)

• Eksempler på forbedringer:
• Etasjeskillere, innervegger, yttervegger og vinduer, tekniske installasjoner?

• Svare på spørsmålet:
•

Er regelverket klart nok ? «må vi...?» eller «kan vi....?»
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§
Krav til eksisterende
byggverk
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl)
Kap 31. Krav til eksisterende byggverk
•

§ 31-1. Ivaretakelse av kulturell verdi ved
arbeid på eksisterende byggverk

•

Ved endring av eksisterende byggverk,
oppussing og rehabilitering skal kommunen se til
at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell
verdi som knytter seg til et byggverks ytre, så
vidt mulig blir bevart

•

§ 31-2. Tiltak på eksisterende byggverk

•

Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres
og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i
eller i medhold av loven. På byggverk som er,
eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan
hovedombygging, tilbygging, påbygging,
underbygging, bruksendring eller vesentlig
utvidelse eller endring av tidligere drift bare
tillates når det er i samsvar med planen

•

Kommunen kan gi tillatelse til
bruksendring og nødvendig ombygging
og rehabilitering av eksisterende
byggverk også når det ikke er mulig å
tilpasse byggverket til tekniske krav
uten uforholdsmessige kostnader,
dersom bruksendringen eller
ombyggingen er forsvarlig og
nødvendig for å sikre hensiktsmessig
bruk. Kommunen kan stille vilkår i
tillatelsen.

•

FORARBEID: EN VIDEREFØRING AV TIDLIGERE REGELVERK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidl. PBL § 87-2 Endring, reparasjon eller bruksendring
m.v. av bestående byggverk:
Krav etter TEK (nybygg) gjelder også:
a) når arbeidet etter kommunens skjønn er så omfattende
at hele byggverket i det vesentlige blir fornyet,
hovedombygging.
b) når endring medfører at enkelte deler av byggverket
etter kommunens skjønn i det vesentlige vil bli fornyet .
c) for tilbygg, påbygg eller underbygging.
d) for oppføring, endring eller reparasjon av
bygningstekniske installasjoner.
e) bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring
av tidligere drift.
For a): Krav til byggverket i sin helhet
For b) - e): Bare krav til deler som tiltaket omfatter

SINTEF Byggforsk

4

• Kort oppsummert om § 31
•
•
•
•

•

•

•
•

PBL omfatter både nybygg og tiltak på eksisterende bebyggelse
Byggteknisk forskrift TEK10 er også relevant for tiltak på eksisterende bebyggelse, med
mindre det gis fritak etter søknad til kommunen
Tiltak er alt som er søknadspliktig. Oppussing og vedlikehold er ikke "tiltak"
Begrenset til å omfatte de deler som tiltaket gjelder bortsett fra hovedombygging,
tilbygg, påbygg, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av drift som kan
utløse samme krav som for nybygging og gjelder da hele bygget
Kravene skal være relevante i forhold til den funksjonen tiltaket berører (Eks. ikke krav til
oppstillingsplasser når tiltak på bygningsdel). Krav skal oppfylles der det har en effekt.
Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering
av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske
krav uten uforholdsmessige kostnader.
Kommunen skal påse at kulturelle verdier knyttet til eksisterende byggverk blir bevart
Det kan stilles krav til oppgradering og istandsetting av andre deler av byggverket hvis
de er i så dårlig forfatning at tiltaket ikke vil være forsvarlig ut fra HMS
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Eksempler/spørsmål
• Tilbygg til eksisterende bygning (tilbygg, påbygg osv.)
•

Utløser i utgangspunktet alle krav (inkl. lyd) som for nybygg.

• Loftsutbygging (hovedombygging/bruksendring)
• Utløser i utgangspunktet alle krav (inkl. lyd) som for nybygg.
• Mulig unntak for " …….tilpassing uten uforholdsmessige kostnader" ??

• Ombygging av VVS (bad), heis osv. (endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner)
• Utløser alle krav (inkl. lyd) , men begrenset til de deler som tiltaket gjelder
• Eksempelvis rørgjennomføringer og ikke hele etasjeskilleren

• Etterisolering av yttervegg/vindu (relevans/effekt)
• Varmeteknisk etterisolering utløser i utgangspunktet ikke krav som for nybygg
• Skifte av vinduer "like for like" utløser ikke krav som for nybygg
• Støynivå ved utvidelse av anlegg (samferdsel), anleggseierne betaler

• Kommunen avgjør etter søknad om fritak (kostnader, kulturell verdi, relevans).
Her kan det være ulik oppfatning/praksis. KMD/DIBK jobber med en eksempelsamling
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§
Lydkrav i forskrifter
1924 – 2012
"Hvor mye strengere er dagens krav?"
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1969

Regelverk 1924, 1949, 1969
og 1979
•

•

•

•

1924: Skillevegg mellom forskjellige
beboelsesleiligheter skal utføres således
at den efter bygningsrådets skjønn yder
tilstrekkelig isolasjon mot lyd.
1949: Kravgrenser i dB. Luftlydisolasjon:
50 dB. Bankelydisolasjon for golv: 12 dB
(trinnlydforbedringstall målt i lydnivå A).
Konstruksjonseksempler.
1969: Romisolering D0,5m ≥ 49 dB + tabell
og maks trinnlydnivå L0,5 (tabell). Egne
entallsverdier fra NBI/Byggforsk: LLeff ≥
49/52 dB og TTeff ≥ 50 dB
1979: Nye begreper: Ia ≥ 55/52 og Ii ≤
58/63 rekkehus/bolig (hovedtrekk
uforandret fra 1969)

1924

1949
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Regelverk 1987, 1997, 2010
• 1987: R'w 52/55 dB maks enkeltavvik 10 dB
og L'n,w 58/53 maks enkeltnivå 65 dB
• 1997: Ett boligkrav. Fjerning av krav om
maksimalt enkeltavvik og innføring av Ckorreksjoner < 100 Hz + grenseverdier i
NS8175.
• 2010: TEK10 med lydkrav som gitt i NS
8175:2008)
NS 8175:
• NS8175:1997. Utgave 1.
• NS8175:2005, 2.utgave (mindre endringer, int.
standarder)
• NS8175:2008 (mindre endringer , int.
standarder)
• NS8175:2012 Inkludert universell utforming av
uteareal, byggverk for publikum og
arbeidsbygninger

NS 8175
2012
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Kravendringer
År

Luftlyd

Trinnlyd

Kommentar

1924

"Tilfredsstillende"

"Tilfredsstillende"

Vedtekt for Oslo

1949

Luftlyd 50 dB

Bankelyd 12 dB

Konstruksjonseksempler

1969

LLeff ≥ 49/52* dB

TTeff ≥ 50 dB

1979

Ia ≥ 52/55*dB

Ii ≤ 63/58*dB

1987

R'w ≥ 52/55* dB

L'n,w ≤ 63/58*dB

Maks 10 dB / maks 65 dB

1997

R'w ≥ 55 dB

L'n,w ≤ 53 dB

Anbefalt + C50 i NS8175

2010

R'w ≥ 55 dB

L'n,w ≤ 53 dB

+ Universell utforming

*Boliger/rekkehus

•
•
•
•
•

Spesifiserte og relativt strenge krav til luftlyd og trinnlyd siden 1949
Økte behov for trinnlydisolering i trehus pga. horisontaldelte småhus 80-tallet.
Betydelig økte lydkrav for luft- og trinnlyd i boliger fra 1997
I tillegg anbefaling om lavfrekvenskorreksjon fra NS 8175:1997
Dagens lydkrav er betydelig strengere enn tidligere krav (før 1997) . Forskjellen
er størst for enkelte eldre trebjelkelag. Mindre forskjeller for skillevegger.
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TEK10 og NS 8175
•
•
•

•
•
•

•
•

TEK10 gir funksjonskrav til lydforhold i ulike
•
bygningskategorier og bruksområder.
Veiledningen til TEK10 angir preakseptert ytelse. •
NS 8175 spesifiserer ytelsene som grenseverdier
for luftlydisolasjon, trinnlydnivå, romakustikk og •
lydnivå for rom i ulike bygningskategorier.
Grenseverdiene gis for lydklassene A, B, C og D, •
hvor klasse A er strengest.
Minimum lydklasse C innfrir preaksepterte
•
ytelser i veiledningen til TEK10.
Lydklasse D er ikke en preakseptert ytelse, men
kan brukes som en rettesnor der det søkes om
fritak fra forskriften. Uheldig formulering i tidl. utg.
Forhåndsdokumentert løsning (Byggforskserien)
Man kan avvike fra de preaksepterte ytelsene i NS 8175,
•
lydklasse C ved analyser osv. Krever omfattende arbeid og er en
•
meget lang vei å gå. Det er eventuelt bygningsmyndighetene
(lokalt eller sentralt) som må gi dispensasjon fra kravene.

Lydklasser i NS 8175:2012
Klasse A: tilsvarer lydmessig spesielt gode
forhold der berørte personer kun unntaksvis
blir forstyrret av lyd og støy
Klasse B: tilsvarer meget gode forhold, men
berørte personer kun bli forstyrret av lyd og
støy til en viss grad
Klasse C: tilsvarer tilfredsstillende lydforhold
for en stor andel berørte personer (tidl. 20 %
misfornøyde)
Klasse D: tilsvarer lydforhold der en stor andel
berørte personer kan forvente å bli forstyrret
av lyd og støy (Tidligere: Ved rehabilitering av eldre
bygninger bør grenseverdier i klasse C uansett
etterstrebes, men klasse D kan brukes der det på
grunn av andre overordnede bygningstekniske hensyn
er svært vanskelig å oppnå grenseverdiene i klasse C)
I 1997 utgaven: Klasse D (reduserte krav,
rehabiliteringsklasse, endret siden)
Fra 2005: spesifisert at klasse C også gjelder for §87-2
(utbedringer)
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Forbedring av etasjeskillere
(tunge og lette)
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Utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkitektur / kulturell verdi
Eierforhold (begrense tiltak til én side)
Takhøyde (himling og/eller flytende golv)
Dører og kjøkkeninnredning
Bæreevne / stivhet
Stivhet - lavfrekvent lydisolering
Lydhimling bygger min. 50 mm, normalt ≥70 mm
Flytende golv bygger min. 15 mm, normalt ≥ 50-70 mm
Kravgrenser – også inkludere omgjøringstall for spektrum
C50-5000 og CI,50-2500?
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Målte lydisolasjonsverdier for noen
hovedtyper av etasjeskillere i tre

• Fra svært dårlig til relativt bra lydisolasjon
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Utbedringsprinsipper

Flytende golv (flate, tilfarere, dempeklosser- sylomer/sylodyn, nedsenket)
Lydhimling (lydbøyler, akustikkprofil, separate himlingsbjelker/høyde)
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Utbedring av eldre
trebjelkelag med
stubbekloft
ref. By Akustikk, 2010
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Tunge etasjeskillere
Utbedringsprinsipper
r

Eksempel på utbedring med
tilfarergolv med elastiske
dempeklosser

Eksempel på utbedring med separate
himlingsbjelker

Eksempel på utbedring med lydisolerende,
lette, flytende golv med kontinuerlig
dempesjikt

Eksempel på utbedring med vibrasjonsisolert
himling med akustikkprofil/lydskinne

Eksempel på utbedring med tungt,
flytende golv

Eksempel på utbedring med
vibrasjonsisolert himling med
lydbøyler

Løsninger i 522.513 + 522.514 (oppdateres 2014)
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Forbedring av
innervegger
Sjelden problem med utbedringer

Massive vegger av betong, tegl,
lettklinkerbetong o.l.
Sammenheng mellom veid, laboratoriemålt
lydreduksjonstall og veggens flatemasse
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Innervegger
Utbedringer med utlektet kledning
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Lavfrekvensegenskaper til doble lydskillevegger
•
•
•
•

Trehuselementer / moduler
Ønsker innvendig plate, f.eks. 12 mm OSB (transport/avstiving/beskyttelse av isolasjon)
Hulrom < 50 mm mellom tette sjikt
C50-5000 = - ca. 12 dB, men C50-5000 = - ca. 5 dB med Asfalt Vindtett (porøs trefiberplate)
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Forbedring av
yttervegger og
vinduer
Utbedring er teknisk sett relativt greit
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Isolering mot utendørs støy
•

•

Ombygging eller rehabilitering utover det som
kan regnes som vanlig vedlikehold samt
bruksendring vil normalt utløse krav om krav
som for nybygg Lp,A,24h = 30 dB
Tilsvarende krav ved utvidelse av anlegg etter
forurensningsforskriften:
– Kartleggingsgrense Lp,A,24h = 35 dB
– Tiltaksgrense Lp,A,24h = 42 dB

•

Mange nye målinger i lydlaboratoriet av
forskjellige utbedringstiltak av eldre og nye
konstruksjoner er gjort av SINTEF Byggforsk
2008-2013:
– Vinduer, yttervegger, tak, ytterveggventiler
– Rapportert i PR 102 (gratis nedlastbar)

•

Utfordringer:
–
–
–
–

utvendig (raft/takutstikk, grunnmur)
Innvendig (areal, rom for rom)
Ventilasjon
Beregning av maksimalnivå
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Eksempler på utbedringer av lett, eldre bindingsverk 1950-1960
(48 x 98, utvendig papp og innvendig panel/porøs plate)

1.1: Basisvegg, 48 x 98 mm

1.4: Utvendig gips og isolasjon

1.2: +13 mm gips innvendig

1.3: 100 mm isolasjon

1.6 Utvendig 100 mm tilleggsisolasjon
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Foto av lett, eldre bindingsverk 1950-1960
(48 x 98, utvendig papp og innvendig panel/porøs plate)
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Utbedring av vinduer
•

•

Løsningene er først og fremst ment som
alternativer til full utskifting der det for
eksempel er viktig å bevare estetiske og
kulturhistoriske verdier ved gamle vinduer.
Løsning: produsere nye med samme utseende

Eksempler på målte lydisolasjonsverdier for vinduer med
enkeltramme med ekstra innvendig varevindu
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Forbedring av tekniske
installasjoner
•
•

Økte krav, lavfrekvensinnhold
Erfaringer?
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Takk for oppmerksomheten!
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