


Bedre lydforhold med NS 8175:2019 

Tønnes A. Ognedal
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Vår mest 
sentrale 
lyd-standard

Revidert i 
2012 for 
tilpasning til 
UU / TEK10

Revisjon 
startet 
2015.  

Spørsmål til 
akustikere i 
NAS om 
måle-
størrelser

8175:2012 
referanse i  
TEK 17

Parallell
bruker-
undersøkelse 
i regi av DIBK

Hva blir 
status for 
8175:2019?

Mange svar 
på høringen



Medlemmer i AG 03:

Tønnes Ognedal, Brekke & Strand Akustikk AS, leder AG 03

Rune Harbak, Norconsult as
Ole Petter Haugen, Selvaag Bolig Modulbygg as, repr. EBA 
Sigurd Hveem, SINTEF Byggforsk, Oslo (ca. til høring)
Per Kåre Limmesand, Brekke & Strand Akustikk AS
Jannicke Olshausen, Multiconsult ASA (ny ved høring)

Etter Anders Løvstad, Multiconsult ASA

Marte Oppedal Vale, Hørselshemmedes Landsforbund, HLF (ny ved høring)
Aage Ertzeid, Christian Berner AS  (ny ved høring)
Terje Børsum, DiBK, Direktoratet for byggkvalitet – representert til sommeren 2017
Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge - komitesekretær
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Arbeidsomfang:
Ressurser / arbeidsgruppa
• Startet 2015
• 34 møter
• Samlet arbeidstid ca. et årsverk
• Anslått > 2000 kopper kaffe

Høringsinstanser
• Svar fra 21 institusjoner
• 90 sider kommentarer under arbeid / 78 komprimert
• Høringssvar er sendt ut til de som kommenterte

Resultat:
• Standardisering fanger mye kunnskap
• Utført som gratisarbeid
• Påstand: Standarder er billige! 
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Målsetting
Oppdatere krav ut fra:

Ny kunnskap om opplevde lydkvaliteter i bygninger

Spørreundersøkelser

Endringer i internasjonale normer og standarder

Innspill fra brukerne av NS 8175:2012

Mye nyttig fra medlemmer av NAS. TAKK!

Primært:

Lydisolasjon i ulike bygninger

Trinnlydnivå i ulike bygninger

Støy i boliger

Mindre justinger av:

Etterklangstid / absorpsjon

Støy fra tekniske installasjoner
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Utdrag av anbefalinger fra DIBK-undersøkelsen:
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Strukturendringer i NS 8175: 
Struktur:

• Dokumentet er oppdatert, strukturert og formatert etter nye regler for standarder.

• Henvisninger til regelverk er flyttet til orientering, eventuelt i informative merknader, og litteraturlisten.

Merk:

Deling av kapittelet

3: Definisjoner og klasser

Til: 3: Termer og definisjoner

4: Lydklasser

Gir alle påfølgende kapitler nytt nummer.

Men:

Alle tabeller har samme nummer som før! 
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Viktige endringer i NS 8175: 

Lydklasser

Som før A, B, C og D

4 dB trinn for lydisolasjonskrav (boliger mm)

Lydforhold i boliger => nivå for klasse C 

Luftlydisolasjon, 90 % lite eller ikke plaget

Trinnlydisolasjon, 80 % lite eller ikke plaget

Utvidet frekvensområde

Grenseverdier med utvidet frekvensområde mellom boenheter; R’w + C 50 – 5000 og L’n,w + C 50 - 5000

Gjelder også spesialrom i skoler, i klasse C – bare rom for forsterket musikk
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Eksempler på mindre endringer:

Pkt 5.4:

For nødstrømsaggregat kan 5 dB høyere nivå godtas.

Ny presisering i 6.1:

Kommentar om diskoteker, dansesteder, treningssentere;

Lydkildene skal vurderes mht. rentoner eller impulskarakter, se 5.4

(som henviser til NS-ISO 1996-2)   

Kommentar:

Stor spredning i kommentarene til treningssentre mht. til lemping / skjerping
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Eksempel:

3. november 2019 11Navn



Eksempel
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Kan det bli lempede krav med C-korreksjon?

For trinnlyd er følgende angitt:

Bare korreksjoner for spektrum der Cl,50-2500 > 0 dB skal tas med i beregningen, dvs.

det skal bare tas hensyn til ugunstige verdier av omgjøringstallet.

Ingenting er spesifisert for luftlydisolasjon:

Er positive verdier ev C50-5000 mulig? 

Påstand:

Ja, men ikke for de lydisolasjonsverdiene som oppfyller aktuelle kravene. 

Motbevis mottas med takk! 
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Andre endringer i NS 8175: 

Andre justeringer i boliger:

Krav til lydisolasjon mellom utvendig trapp/svalgang og boenheter er redusert 5 dB, 

for vegg uten vindu

Krav til støy fra tekniske installasjoner bedre presisert

Ventilasjon i egen bolig

Anbefaling for støy fra nedløp fra toaletter

Ivareta søvn er viktig!

Støy utenfor bolig mv:

Eksisterende grenseverdier beholdes gjennom henvisning til T-1442  med utfyllende bestemmelser.

Ref. både orientering, ulike kapitler og tillegg D.
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Klasserom
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Ny presisering for etterklangstid T

Pkt 5.3.1:

I oktavbåndene fra 250 til 
4000Hz kan inn til 20 % godtas 
dersom middelverdien ikke 
overstiger grenseverdiene.

Gjelder alle T-krav, 

svært relevant i skoler 
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Endringer - fortsatt

SFO-krav er flyttet til skoler, 

dvs. T-krav som for klasserom.

Nytt krav for: 

• høye klasserom 

• garderober
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Endringer - fortsatt
Ny grenseverdi for kontorlandskap: nå samme som kontor.

Mer nyanserte krav for lydoverføringsutstyr etc. mange steder, også for kontorer
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T og α – krav; og hvor står nå spesifikasjoner til kravene?
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Endringer i tillegg, eksempel
Restaurantbygninger mv:

Anbefalinger om etterklangstid i forhold til volum og antall personer.

I klasse C tilsvarer kravet ca. 2,5 m2 absorpsjon / person
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Sjenerende 
lavfrekvent 
støy i boliger

Vurderingene 
er vesentlig 
forenklet
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Kostnadskonsekvenser
Konsevensutredning før TEK-referanse

De fleste endringer har ingen eller små kostadskonsekvenser.

Utvidet frekvensområde for boliger trenger utredning

• Mange av dagens tunge konstruksjoner med kompakte belegg kan brukes

• Flytende golv på tynne flytesjikt eller litt nedforede himlinger kan kreve modifikasjoner

• Store oppforinger av golv og store nedforinger av himlinger mindre problematisk

• Massivtrekonstruksjoner vil kunne tilfredsstille krav med noen modifikasjoner

• Lette konstruksjoner / trebjelkelag må endres

Mer om dette v/ Per Kåre Limmesand!
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Revidert blad i byggforsk-serien
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Konklusjon: 
Bedre lydforhold med NS 8175:2019!

• Viktige grenseverdier for opplevelse av bokvalitet er skjerpet

• Mindre forskjell mellom lydklasser kan bidra til flere bygg i klasse B

• Grenseverdier av mindre betydning er lempet til fordel for praktiske løsninger 

• Ny standard fyller hull i den forrige – som er etterlyst eller påpekt av bransjen

• Klarere formuleringer av både forutsetninger og grenseverdier
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Spørsmål?

Takk for oppmerksomheten!




