


Lydkrav i Byggeforskrifter og NS 8175
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+ litt om forhold som ikke er definert i NS 8175
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Hvorfor bry seg om gamle krav? 
Lærerikt å se faget i en større sammenheng!

Akustikk er et ungt fagområde

Gamle krav er noen ganger aktuelle!

f.eks. ved omsetning av eldre leiligheter (som ikke er byggesaksbehandlet i nyere tid)
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Du kjøper en leilighet
bygget 1908 eller 1948:

Hvilke lydkrav gjelder? 
Hvilke rettigheter har du?



Hvilke krav gjelder?
De kravene som er satt ved siste byggetillatelse gjelder ved omsetning:

Ved en ombygging som krever godkjenning kan nye krav til lydisolasjon være satt

Normalt bare hvis ombyggingen har omfattet deler av bygget som berører lydisolasjonen.

Historiske krav har normalt størst betydning for omsetning av boliger mellom private.

F.eks. for skoler er det vanligvis samme eier, som står fritt til å vurdere utbedringer.

For kontorer blir lydkvaliteter trolig (vanligvis) godt nok belyst ved omsetning.

Støy og lydforhold omtales idag ikke i salgsprosekter for boliger!

Akustikutvalget har jobbet for en endring i denne praksisen. 

Det kan komme endringer i “avhendingsloven” fra 01.01.2022.

Det er utlyst kurs i NS 3600 i denne forbindelse!
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Byggeforskrifter og standarder
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1 lov
10 Byggeforskrifter

5 utgaver av NS 8175 

Kilder:
Lov og et par BF fra DIBK’s hjemmeside (boligkrav mangler)
=> BF avklaringer v/ Madeleine C. Storås i DIBK
To kopier av Byggeforskrifter fra Lars Strand
Resten fra egen bokhylle (ref. bilde). 



Form på foredraget:

Presentasjonen legges på NAS hjemmesider i DPF-format!

Inneholder sider med mye tekst og mange detaljer,

for at den som ønsker det skal kunne lese etterpå.

PDF-kopier av lydkapitler i de refererte Byggeforskriftene tenkes lagt ut.  

Len deg tilbake og slapp av! ☺
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Lov om Bygningsvesenet          Lov–1924–02-22 
Krav til vegger, § 82: 

Krav til etasjeskillere, § 88:
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Mottatt på telefax fra
Siurd Hveem i Byggforsk



Byggeforskrifter 1949
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Definisjoner i 1949
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Det fantes veldig få akustikere den gang! ☺
Eksempler på konstruksjoner var gitt i forskriften.
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Fortsatt:



Gammel etasjeskiller nye krav / butikk?

Krav mot næring fra 1979.

Utbedringsmuligheter for å tilfredstille dagens grenseverdier mot bolig og evt. næring:
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Betongdekker i boligblokker på 50 og 60 - tallet
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Vegger i boligblokker på 50 og 60 tallet, etter BF 49
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Byggeforskrifter 1969 Luftlydisolasjon
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Målestørrelser i NS 3051 - standardisert
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Middelverdien av et 
reduksjonstall, Rm, er 
ofte 2 – 4 dB lavere 
enn det veide 
reduksjonstallet, Rw.

Kopier fra NS 3051



BF 1969 – krav i bolig

Middelromisolering:

D0,5 ≥ 49 dB

“Middel-reduksjonstall”

Rlab ≥ 50 dB
For å sikre mot svake partier

+ tabellverdier
For å sikre mot avvik v/enkeltfrekv.
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DnT ~ R’ for romdybde do = 3 m
DnT > R’ for romdybde do > 3 m
J H Rindel: Sound insulation in buildings



Byggeforskrifter 1969 Trinnlydnivå
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Standardisert
trinnydnivå
med ref. T0 = 0,5 s



Kommentarer om målinger (Krokstad NTH 1974)

Lydisolasjon bør måles i/for (utdrag):

En viss prosentdel av nye boliger

I alle fall nye konstruksjonsprinsipper

De første ferdige leiligheter i store prosjekter

Boliger med uerfarne rådgivere eller entreprenører

Til vurdering

Omkostninger for målinger er betydelige sett i relasjon til byggekostnad.

Ofte vanskelig med enkle middler å utbedre feil.

Ikke lett å stille prosjekterende eller entreprenør til ansvar.

Feil kan finnes av erfaren akustiker ut fra tegninger og beskrivelse (dvs. uten måling).
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Ansvar ble betydelig 
endret i 1997



Konstruksjoner, indikasjoner om løsninger?
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BF 69 / 79: Nye målestørrelser i NS 3051 T
Byggeforskrift 1969 med endringer av 1979

Ia – Luftlydindeks

Ii – Trinnlydindeks
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Kopier fra NS 3051T



Grunnlaget for
Ia og Ii

ble endret
fra standarisert
til normalisert:
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Standardisert vs Normalisert trinnlydnivå
Standertisert: L’s = Li+10log(T/T0) der T0 = 0,5

Normalisert:   L’n = Li+10log(A/Ao) der A0 = 10 m2

A = 0,161 V / T
V = volum til mottakerrommet

T = etterklangstiden

Satt inn i formel for L’n:

L’n = Li + 10logV – 10logT – K
K = 10 log(Ao/0,161)

Normalisert trinnlydnivå øker med volumet 
når lydnivå, Li, og etterklangstid, T, er konstant.
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Store endringer i lover og skrifter fra 1997
Rådgivere og entreprenører får ansvar for at forskrifter oppfylles:

Forskrifter spesifiserer generelle ytelseskrav i byggeforskriften.

Byggverk skal oppføres slik at de ivaretar søvn, hvile og rekreasjon…. 

Veiledningen henviste til NS 8175:1997, som en måte å oppfylle ytelseskravene på.

TEK 17: Henvising til NS 8175 tatt inn i forskriften
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Sammenstilling av noen grenseverdier for boliger:
Regelverk År / endr. Luftlyd Trinnlyd Kommentarer

Lov om bygningsvesenet 1924 - - Konstruksjonskrav tilsvarer ca. 39 dB

Byggeforkrifter 1949 D ≥ 50 dB*) ΔL ≥ 12 dB*) “Middelreduksjonstall” / trinnlyddemping.

Anvisninger for konstruksjonstyper.

Byggeforskrifter 1969 / 69 D0,5 ≥ 49 dB Ls ≤ tabell verdier Tilleggskrav; R ≥ 50 / 52 dB og tabellverdier.

3 dB strengere krav til luftlyd i rekkehus 

Byggeforskrifter 1969 / 72 = = =

Byggeforskrifter 1969 / 76 = = =

Byggeforskrifter 1969 / 79 Ia ≥ 52 dB Ii ≤ 63 dB Ia 3 dB strengere for rekkehus / Ia ≥ 60 dB mot næring

Ii 5 dB strengere for rekkehus

Byggeforskrifter 1969 / 80 = = =

Byggeforskrifter 1969 / 81 = = =

Byggeforskrifter 1969 / 83 = = =

Byggeforskrifter 1985 = = =

Byggeforskrifter 1987 / 88 R’w ≥ 52 dB L’n,w ≤ 58 dB R’w 3 dB strengere for rekkehus / R’w ≥ 60 dB mot næring

L’n,w 5 dB strengere for rekkehus

NS 8175 1997 R’w ≥ 55 dB L’n,w ≤ 53 dB Samme grenseverdi for blokk og rekkehus

NS 8175 2005 = = L’n: Volumbegrensning på100m3 i boliger 

NS 8175 2008 = = =

NS 8175 2012 = = =

NS 8175 2019 R’w+C≥54dB R’w+C≤54dB Ikke referert i forskrifter pr. 05.11.2021
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Sammenstilling av enkelte grenseverdier for skoler:
Regelverk År / endr. Luftlydiso. 

klasserom

Etterklagstid 

klasserom

Etterklangstid 

gymsal

Etterklangstid

idrettshall

Kommentar

Lov om bygningsvesenet 1924 - - - -

Byggeforkrifter 1949 D ≥ 44 dB - - -

Byggeforskrifter 1969 / 69 D0,5 ≥ 46 dB 0,6 – 1,0 s - -

Byggeforskrifter 1969 / 72 = = - -

Byggeforskrifter 1969 / 76 = = - -

Byggeforskrifter 1969 / 79 Ia ≥ 48/51 dB 0,6 – 0,9 s 2,0 s 1,6 s Ia hor / Ia vert

Byggeforskrifter 1969 / 80 = = = =

Byggeforskrifter 1969 / 81 = 0,6 / 0,6 - 0,9s 1,6 s 2,0 s 0,6 s hørselhem.

Byggeforskrifter 1969 / 83 = (=) (=) (=) antatt

Byggeforskrifter 1985 = = = =

Byggeforskrifter 1987 / 88 R’w ≥ 48 dB 0,8 s 2,0 s - Hørselshem. ute

NS 8175 1997 = 0,6 / 0,8 s 1,5 s - V(gym) < 3000m3

NS 8175 2005 = = (+ 0,4 s) = - 0,4 s i u-landskap

NS 8175 2008 = = = - V(gym) < 6000m3

NS 8175 2012 = 0,5 s (+ 0,4s) 0,2 x h 0,2 x h UU-tilpasning

NS 8175 2019 = = = =
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Sammenstilling av enkelte grenseverdier for kontorer:
Regelverk År / endr. Luftlydiso. 

kontor

Luftlydiso. 

møterom

Etterklangstid 

kontor

Kommentar

Lov om bygningsvesenet 1924 - - -

Byggeforkrifter 1949 D ≥ 40 dB? - - Gjelder arbeidsrom, ikke kontor?

Byggeforskrifter 1969 / 69 - - -

Byggeforskrifter 1969 / 72 - - -

Byggeforskrifter 1969 / 76 - - -

Byggeforskrifter 1969 / 79 - - -

Byggeforskrifter 1969 / 80 - - -

Byggeforskrifter 1969 / 81 - - -

Byggeforskrifter 1969 / 83 - - -

Byggeforskrifter 1985 - - -

Byggeforskrifter 1987 / 88 ? - - Tilpasset krav til støy på arbeidspl.

NS 8175 1997 (37) (44) - Anbefalt lydisolasjon

NS 8175 2005 37 44 0,8 s

NS 8175 2008 = = =

NS 8175 2012 = = 0,2 x h 0,16 x h i landskap og videokonf.

NS 8175 2019 = = = 0,16 x h i videokonf.
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Leiligheter / hybler i egen bolig?

Regelverket ble endret i 2015.
I SAK10 § 2-2 er det opplistet kriterier for når 
søknadsplikt oppstår.
Dersom det ønskes å innrede en kjeller til rom for varig 
opphold, med alle bofunksjoner, er dette søknadspliktig, 
men krav om brann/lyd inntrer ikke.
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Ikke definerte forhold i NS 8175
Forutsetninger for svar og forslag til løsninger:
Uten spesifikasjoner får man gjerne:

enkleste og billigste løsning 

og diskusjon om hva er akseptabelt i hht. NS 8175?

Man kan lett si: Ja, men hvis…..

Hvis det er relevant – ta den diskusjonen

Rådgivning innebærer ansvar

Avvik eller tolkninger må kunne begrunnes.

En gang kan det også bli aktuelt å vurdere ressursbruk og bærekraft.

Dvs. vurdere hvordan man ivaretar behovene for dagens generasjon uten at det går ut over morgendagens

(Kan lett misbrukes hvis det ikke gjøres skikkelig)
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Stillerom / multirom
For hvilke typer møterom/multirom skal man se til rom for videokonferanse?

Utgangspunkt:
Multirom, fokusrom, stille rom o.l. er ikke nærmere definert i NS 8175. 
Standarden skiller imidlertid mellom møterom og rom for videokonferanse. 
"Videokonferanser " var sjeldnere for bare få år siden.

Forslag til løsning:
Målsetting for lydforhold spesifiseres ut fra forventet bruk uansett rombetegnelse.
Bruk avklares med oppdragsgiver og angis som prosjektforutsetning.
Kommentar:
De fleste kontormiljøer har opplevd økt bruk av nettmøter siden Corona-pandemien startet.
Mindre rom med skjerm for nettmøter bør nå evt. kategoriseres som møterom.
Større møterom med nettmøtemulighet evt. som rom for videokonferanse.

8. november 2021 30Navn



Produksjon- og forretningsbygninger samt laboratoriebygninger

Hvilke kriterier som skal legges til grunn for at et lager eller et lokale for industri/fabrikk 
skal bli omfattet av grenseverdiene?

med tanke på bemanning / evt. bruk av roboter?

Forslag til tolkning:
Krav i NS8175 gjelder generelt. 
Situasjonen må likevel kunne vurderes ut fra hensikten med regelverket. 
Hvis det ikke er fare for støyskade og hvis det ikke er behov for kommunikasjon i lageret, 
kan det argumenteres for at både arbeidsmiljø og UU er ivaretatt selv om kravet til
absorpsjon eller etterklangstid ikke er fullt ut oppfyllt. 
Kommentar:
Krav til absorpsjon i lager kom i 2012. 
Fra 2019 er det tiltatt å regne med innredning i foretninger ved vurdering av α-krav.
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Andre:
STI-beregninger:

Det er angitt at STI skal beregnes om etterklang ikke er tilstrekkelig beskrivende. 

Er det gjort noen tanker når etterklang er tilstrekkelig beskrivende og ikke? 

Svar (info fra Iiris):

Det kommer nye retningslinjer for UU internasjonalt (ISO) og i EU som berører dette. 

Gang utenfor helsesøster / venterom

Er kravet til rom for konfidensielle samtaler med dør mot gang tilstrekkelig?

Svar:

Nei sannsynligvis ikke, i mange tilfeller. 

Grenseverdien i NS 8175:2019 er R’w ≥ 38 dB
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Etterlyste lydkrav:
Luftlyd- og trinnlydkrav mellom ulike virksomheter i næringsbygg?

Og: Trinnlyd og luftlydkrav mellom produksjon/verksted og adm. fløy i næringsenhet? 

Forslag:

Bruk strengeste krav til R’w og L’nw for kontorbygg. 

Vurder risiko for overføring av støy og strukturlyd mot grenser for støy fra f.eks. utendørskilder 
eller tekniske installasjoner. Kan være avhengig av støytype og egen eller andres virksomhet.

Bør advokatkontorer nevnes på lik linje med legekontorer, eller ha enda strengere 
lydkrav seg imellom enn R’w 48 dB ?

Forslag/erfaring:

Samtalerom hos advokater bør ha lydisolasjon som for fortrolig samtale. (Nevnes i NS 8175?)

Noen advokater har egne samtalerom og trenger ikke ekstra lydisolasjon på eget kontor.
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Grenseverdi for maksimalnivå

Støy fra utendørs kilder:

NS 8175 kunne hatt grenseverdier for å sikre tilfredsstillende forhold for 
kommunikasjon i næringslokaler eller helsebygg. 

Det burde være grenseverdier som ikke forstyrrer kommunikasjon, på samme måte 
som grenseverdier for boliger er satt mht. tilfredsstillende forhold for søvn og hvile.

Svar:

Godt forslag. Lydnivå på 55 - 60 dB vil kunne forstyrre normal kommunikasjon.

Aktuell grense LA,max ≤ 55 dB (+ definisjon av hva som er maksimalnivå)?

Innspill?
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Åpne kontorer uten vegger:

Utgangspunkt:

NS 8175 stiller er ikke krav hvor det ikke er vegger.

Hva er tilstrekkelig demping mellom ulike soner?

Erfaring, eks.: 

demping fra kantine og resepsjon til kontorlandskap:

40 dB demping gir ingen negative reaksjon

30 dB demping er for lite for vanlig kontorarbeid
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Spørsmål?
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