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Litt historikk om 
NS 8176



Litt historikk
1. utgave av standarden NS 8176 ble 
utgitt i september 1999. 
Hensikten med standarden var å 
fastlegge en målemetode for 
vibrasjoner i bygninger fra samferdsel
samt angi kriterier for bedømmelse av 
vibrasjoner i boliger.
Standarden var en videreføring og 
tilpasning til norske forhold av de 
internasjonale standardene på 
området (ISO 2631-1 og -2). 



Litt historikk
Som underlag for kriteriene for bedømmelse av vibrasjoner ble 
det utført en omfattende sosiologisk undersøkelse for å fastsette 
forhold mellom vibrasjonsplage og vibrasjonsverdi.
Standardens kriterier for bedømmelse av vibrasjoner er angitt 
som anbefalte veiledende vibrasjonsklasser i et informativt 
vedlegg 
Standarden ble revidert og 2. utgave utgitt i 2005. Revisjonen 
omfattede kun mindre endringer for å samordne med 
internasjonal standardisering. Grenseverdier og målemetode ble 
i hovedsak ikke endret.



Standardens 
hovedprinsipper



Standardens hovedprinsipper - frekvensveiing
Standarden bruker frekvensveid 
hastighet/akselerasjon. Frekvensveiingen 
tar hensyn til at menneskets følsomhet er 
ulike for vibrasjoner med ulike frekvens.
Frekvensveiingen for hastighet ble tatt frem 
for NS 8176. Veiingen for akselerasjon er fra 
ISO standarder
Der er et fast forhold mellom veid hastighet 
og veid akselerasjon –> man får likt resultat 
uavhengig av type målesensor
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Standardens hovedprinsipper - Statistisk maksimalverdi 
Statistisk maksimalnivå, vw,95, gir et robust 
mål på vibrasjoner. 
vw,95 beregnes fra målt veid 
hastighet/akselerasjon fra 
enkeltpasseringer i et representativt utvalg.
Utvalget skal bestå av minst 15 
enkeltpasseringer (tog-, tunge kjøretøyer).
For tog skal minst 30 % være av den togtype 
som gir de høyeste vibrasjonene. 
vw,95 er da den vibrasjonsverdi som med 95 
% sannsynlighet ikke overskrides ved en 
tilfeldig passering i et utvalg som angitt
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Standardens hovedprinsipper målested og retning

Vibrasjonene skal måles i det 
punktet og den retning på gulvet i 
sove- eller oppholdsrom hvor de 
høyeste verdier av veid 
hastighet/akselerasjon oppstår.
Akselerometer eller geofon kan 
benyttes
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Bakgrunn og motiv 
for revisjon



Erfaringer med NS 8176

Standarden har blitt vel mottatt av bransjen og anses som 
relativt enkel å bruke.
Statistisk maksimalnivå gir et robust mål på vibrasjonene. Det gir  
stabilere resultat enn høyeste vibrasjonsverdi som brukes i 
mange andre land.   
Internasjonalt har vår norske standard fått mye positiv 
oppmerksomhet, og brukes i flere land.



Hvorfor er det behov for ny revisjon?
1) Presisering av metodikk 

Metodikken for å beregne statistisk maksimalnivå har i noen 
tilfeller ikke vist seg å ikke være tydelig nok. Dette gjelder 
spesielt for vibrasjoner fra veitrafikk.
Behov for en mer nøyaktig beskrivelse av hvordan målingene 
skal utføres, og hvilke kjøretøypasseringer som skal inngå i 
beregningen av statistisk maksimalnivå.



Hvorfor er det behov for ny revisjon?
2) Omfanget 

I brist på andre standarder og retningslinjer har de anbefalte 
grenseverdiene i NS 8176 blitt brukt til å vurdere vibrasjoner fra 
andre typer kilder og i andre typer bygg enn boliger. 
Behov for å se på om andre typer kilder, som fly, industri etc, 
kunne inkluderes.
Behov for å se på om andre typer bygg enn boliger kunne 
omfattes.



Hvorfor er det behov for ny revisjon?
3) Grenseverdiene 

Veiledningen til byggeforskriftene viser til NS 8176 for 
tilfredsstillende vibrasjonsforhold. Men standardens 
grenseverdier er angitt som veiledende og ligger i et informativt 
vedlegg. 
Er grenseverdiene da bindende eller kun en veiledning? 
Ønske om å se på om grenseverdiene kunne gjøres normative.



Hvorfor er det behov for ny revisjon?
4) Generell opprydding og presisering

Standarden er litt rotete. Viktig informasjon gjenfinnes i 
informative vedlegg. Det gjelder for eksempel beregning av 
karakteristisk frekvens, og beregning av veid hastighet fra måling 
i 1/3-oktavbånd 
Ønske om å gå igjennom teksten grundig og vurdere hva som 
skal være normativt og informativt. 



Nyheter og endringer 
i prNS 8176



1) Presisering av metodikk
Sammensetning av utvalget for beregning av 

statistisk maksimalverdi for veitrafikk
Kun tunge kjøretøyer over 7500 kg skal inngå i utvalget. 
Det skal måles i minst fire timer, og til minst 15 passeringer av riktig 
type kjøretøyer er målt. 
Alle tunge kjøretøyer over 7500 kg som registreres i løpet av 
måletiden, skal inngå i utvalget.
I de tilfeller der de høyeste vibrasjonshendelsene forårsakes av 
spesielle forhold som kumlokk, fartsdumper m.m., skal kun passeringer 
der disse forhold er tilstede, inngå i utvalget
Sjelden men regelmessig trafikk (minst én gang i uken) med spesielle 
kjøretøy skal inngå i utvalget . Det gjelder det for eksempel 
tømmerbiler. 



1) Presisering av metodikk
Sammensetning av utvalget for beregning av 

statistisk maksimalverdi for skinnegående trafikk

Det skal måles minst 15 enkeltpasseringer. Minst 30 % skal være av 
den togtypen som gir de høyeste vibrasjonene. Den øvrige fordelingen 
av togtyper i utvalget skal være representativ for stedet. 
Hvis det måles flere passeringer av en togtype enn det som skal 
benyttes, kan man ved tilfeldig uttrekning fjerne et antall måleverdier. 
Benyttelse av kun de høyeste måleverdiene er ikke tillatt.
Sjelden men regelmessig trafikk (minst én gang i uken) med spesielle 
kjøretøy skal inngå i utvalget . Det gjelder det for eksempel 
tømmertog.



2) Omfanget
Andre typer bygg enn boliger er inkludert 

Andre typer bygg enn boliger er inkludert i et informativt vedlegg. Det 
angir veiledende intervaller med grenseverdier. Anbefalingene er 
basert på erfaringer og grenseverdier i andre land. Anbefalingene 
gjelder for nye bygninger.
─ For kontorer anbefales vw,95 = 0,4 mm/s – 0,5 mm/s 
─ For bygninger som museer, sykehus, kirker og konsertlokaler anbefales vw,95 = 

0,1 mm/s – 0,15 mm/s . Anbefalingen gjelder for opplevelse av vibrasjoner for 
mennesker, og tar ikke hensyn til f.eks. utstyr eller virksomheter som krever høy 
presisjon.

Det ble vurdert å inkludere andre typer kilder enn samferdsel. 
Komiteen mener imidlertid at vi per i dag ikke har nok informasjon for 
dette. 



3) Grenseverdier 
Oppdatering av dose-respons kurver

I forbindelse med utarbeidelsen av 1. utgave av standarden ble det 
gjennomført en sosiologisk undersøkelse av hvordan beboerne 
opplever vibrasjoner. 
Vibrasjonsverdier for hver bolig ble bestemt fra beregninger og 
målinger. Ut fra denne informasjon ble dose responskurver bestemt 
som ga grunnlag for standardens grenseverdier
Nyere erfaringer viser at de tidligere beregnede vibrasjonsverdiene var 
for høye. Disse er derfor justert i forbindelse med revisjonen.
Dose responskurvene er derfor noe justert, men forskjellen er ikke så 
stor at komiteen vurderer at det har innvirkning på grenseverdiene



3) Grenseverdiene - Noen små endringer i 
klasseinndelingen

Klasseinndelingen som angir standardens grenseverdier er 
flyttet fra informativt vedlegg til Standardens hoveddel og gjort 
normativ. 
Grenseverdien for akselerasjon er tatt vekk da den i praksis ikke 
brukes. Det er fortsatt tillatt å måle akselerasjon.
Grenseverdien for klasse B er justert fra 0.15 til 0.2 mm/s. 
─ Forskjellen mellom klasse A og B var i praksis liten, mens det var et stort 

steg og sterkt kostnadsdrivende å gå fra klasse B til klasse C
─ Håper er at endringen skal gjøre det vanligere å velge en bedre klasse enn C



4) Generell opprydding og presisering 

Karakteristisk frekvens for vibrasjoner gir verdifull tilleggsinformasjon 
om vibrasjonsproblemet på det aktuelle stedet. Bestemme av 
karakteristisk frekvens er flyttet fra informativt vedlegg til standardens 
hoveddel og gjort normativt. 
Metode for beregning av veid vibrasjonshastighet/akselerasjon fra 
måling i 1/3 oktavbånd er flyttet fra informativt vedlegg til normativt 
vedlegg om frekvensveiing 
Standardens frekvensområde er ut fra praktisk hensyn igjen begrenset 
til 1 - 80 Hz (ble utvidet til 0.5 – 160 Hz i 2. utgave).
Målerapportene er oppdatert
Teksten til klasseinndelingen er samordnet med NS 8175 
Vedlegget som beskriver virkningskurvene er oppdatert.
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