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Innhold
• Problemstilling
• NS8175
• ISO 3382-3:2012
• Feltstudier
• ISO-arbeid
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Kontortyper
År 1900 →

Cellekontor – 1940
Åpne kontorlandskap – 1960

Kombikontorer – 1980
Aktivitetsbaserte kontorer (ABO) – 1995
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Tilbakemelding på åpne landskap

Arealnormen (statlige byggeprosjekter): 23 kvm per ansatt
Plage ↔ følelsen av kontroll over egne forhold
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Hva har vi i lovverket?
• NS8175 – etterklangstid

• Tillegg E (parametere definert i ISO 3382-3)
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Etterklangstid
• Romhøyde 2,8 m → Klasse A: 0,3 sekunder
• Beskriver kun den tidsavhengige dempningen, ikke den romlige
• Studier og litteratur
- Balazova et al.: svært lav etterklangstid i kontorlandskap kan ha en negativ
effekt [1], [2].
- Nilsson og Hellström: behov for parametere som vurderte lyd rel. til avstand og
at etterklangstid ikke var tilstrekkelig [3].
- Virjonen et al (forarbeidet til ISO 3382-3:2012): det er ikke hensiktsmessig å
karakterisere de akustiske forholdene ved å bruke etterklangstid [4].
• Svært vanskelig å få gode verdier for parametere i ISO 3382-3 ved svært lav
etterklangstid
• Skal verken være for lav eller for høy
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ISO 3382-3:2012 (I)
Måling av romakustiske parametere, Del 3: Åpne kontorlandskap

• Parametere
- rD
- D2,S
- Lp,A,S,4 m
- Lp,A,B

Distraksjonsavstand
Avstandsdemping av tale
A-veid lydtrykknivå av tale på avstand 4 m
Bakgrunnsstøy

• Parameterne kan ikke hver for seg evaluere akustikken i et kontorlandskap, men
må sees på sammen.
• Distraksjonsavstand rD (m)
- Relatert til taleforståelse
- STI lavere enn 0,5
- Veldig sensitiv til bakgrunnsstøy
- Lavere verdi ved
▪ Høyere RT
▪ Høyere BGN
▪ Skjermer

Taleforståelse

rD

Talenivå

D2,S

Lp,A,S,4m
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ISO 3382-3:2012 (II)
Måling av romakustiske parametere, Del 3: Åpne kontorlandskap

• Avstandsdemping av tale D2,S
- Reduksjon av lydtrykknivå av tale per
avstandsdobling
- Høyere verdi ved
▪ Lavere RT
▪ Skjermer

• A-veid lydtrykknivå av tale på avstand 4 m Lp,A,S,4m
- Bestemmes fra regresjonskurven til
målepunkter
- Påvirkes ikke av skjermer, men av nærmeste
reflekterende flater
- Lavere verdi ved
▪ Lavere RT

Taleforståelse

Talenivå

• D2,S and Lp,A,S,4m beskriver sammen talenivå
som funksjon av avstand
rD

D2,S

Lp,A,S,4m
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Krav i andre land
Frankrike

Tyskland

Finland

Norge

Type 1

Type 2

Type 3

Kl. A

Kl. B

Kl. C

Kl. A

Kl. B

Kl. C

Kl. D

Kl. A

Kl. B

Kl. C

Kl. D

RT

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,7

< 0,9

-

-

-

-

D2,S

>7

>9

>7

≥8

≥6

≥4

> 11

9-11

7-9

<7

≥ 11

≥9

≥7

<7

Lp,A,S,4m

-

-

-

≤ 47

≤ 49

≤ 51

< 48

48-51

51-54

> 54

≤ 46

≤ 49

≤ 52

> 52

rD

-

-

-

-

-

-

<5

5-8

8-11

>11

≤5

≤8

≤ 11

> 11

<0,11xh, <0,13xh, <0,16xh, <0,20xh,
< 0,31* < 0,36* < 0,45* < 0,56*

*Eksempel for høyde 2,8 m
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Felt-studier relatert til ISO 3382-3
• Seddigh et al., 2015 [5]
- Parameterne korresponderte godt med ansattes oppfattelse av
forstyrrelser.

• Haapakangas et al., 2017 [6]
- Analyse av 21 finske kontorlandskap
- Korrelasjon parameterne med prosent “highly disturbed”
(% HD) av støy (uten folk) eller av tale (vanlig aktivitet)
- Høyest korrelasjon ble funnet mellom
R2
noise
Lp,A,S,4m og % HD (tale)
rD (m)
0.295
- Ingen korrelasjon ble funnet med
D2,S (dB)
0.002
avstandsdemping av tale D2,S
L
(dB) 0.221
p,A,S,4m

Lp,A,B (dB)

0.317

R2
speech
0.294
0.007
0.327
0.266
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Felt-studier relatert til ISO 3382-3 forts.
• Seddigh et al., 2015 [5]
• Haapakangas et al., 2017 [6]
• Hongisto et al., 2016 [7]
- Rehabilitering (135 ansatte) med
endring av lys, temperatur, akustiske
forhold m.m.
- Økning av jobbtilfredshet og
arbeidsmiljø
- Lp,A,S,4m var eneste parameteren som
hadde signifikant endring
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Pågående ISO-arbeid – ny standard:
«Acousic quality of open plan office spaces»
• Fransk initiativ
• Draft
- fransk standard NF S31-199
- 12 «Ja»
- 4 «Nei» (bl.a. Norge)
• Kritikk
- For bred visjon for en standard
- Ikke en standard, men praktisk guide
- Hvem standarden er laget for
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Formål (fritt oversatt)

ISO 22955

• Formål
- tilby prinsipper, beskrivelser og målemetoder for å
karakterisere akustikk
- lett å bruke
- korresponderer med opplevelsen av det akustiske miljøet
• Standarden er ment for interessenter som arbeider med
planlegging, design, konstruksjon eller utforming av åpne
kontorlandskap. Målet er å hjelpe dem med å gi brukerne et godt
nivå av akustisk komfort.
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Arbeidsgruppe ISO 43/SC 1/WG 65

ISO 22955

• 2 offisielle møter (des. 2017 og juni 2018)
• Workshop i oktober 2018 – diskuterte parametere
• Januar 2019
- Bestemme parametere
- Draft document
• Godkjenningsprosess
• Publisering i oktober 2020
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Kategorisering av aktiviteter/romtyper (space type)
ISO 22955

• Romtype 1:

Når aktiviteten ikke er kjent – tom planløsning

• Romtype 2:

Aktivitet hovedsakelig kommunikasjon utenfor rommet
(ved telefon / video)

• Romtype 3:

Aktivitet hovedsakelig samarbeid mellom ansatte ved
nærmeste arbeidsplasser (grupper)

• Romtype 4:

Aktivitet hovedsakelig mindre mengder samarbeid

• Space type 5: Activity which may involve receive the public (ticket/bank)
• Space type 6: Activity breakout (not much work, socialization)
• Space type 7: Combining activities within the same space
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Pågående arbeid (I)

ISO 22955

• For hver type aktivitet/romtype, settes ulike verdier (anbefalte
og absolutte)
• Deles inn i
- Ved arbeidsplass
- Mellom arbeidsplasser
- I hele landskapet
• Forslag inneholder kun D2,S av ISO 3382-3 parameterne
- Parameterne må sees på sammen
- Finsk studie viser ingen korrelasjon med D2,S
16

multiconsult.no

Pågående arbeid (II)

ISO 22955

• Hva med når det er mange aktiviteter i samme rom?
- Hvor mange dB må dempes mellom ulike type områder?
▪ Sosial sone
▪ Samarbeidssoner, ikke ved arbeidsplass
▪ Samarbeid, ved arbeidsplass
▪ Individuelle oppgaver
▪ Individuelt fokus

• Inneholder også
- Hvordan bruke standarden i ulike faser av et prosjekt
- Anbefaling for layout, materialbruk osv.
- Forslag til spørreundersøkelse
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Spørsmål?

coo@multiconsult.no
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