
Byggenæringens arbeid for gode lydforhold 
i boliger
Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening

20. september 2019

Boligprodusentenes vurdering av ny NS 8175:2019

Byggenæringens arbeid for gode lydforhold 
i boliger



Boligprodusentene støtter ny NS 8175:2019!
Standarden vil "luke ut" de dårligste lydbjelkelagene

Men: 
• C-korreksjon vil spesielt ha konsekvenser for lette trebjelkelag. 

Løsninger som tidligere tilfredsstilte trinnlydkravet, vil ikke gjøre det med 
nye krav. 

• Prosjekterende og utførende må velge nye løsninger. Foreløpig mangler vi 
god informasjon om hvilke konstruksjonsløsninger og byggdetaljer som kan 
benyttes. 

• Et større utviklingsarbeid behøves før vi har tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag til å innføre den nye og reviderte utgaven av NS 8175 
som forskriftskrav i TEK.



TEK17 § 13-6. Lyd og vibrasjoner

(1) Lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i 
byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Krav til 
lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille 
lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger 
Lydklasser for ulike bygningstyper. 

- I TEK17 er NS 8175:2012 angitt i selve forskriften,
- I TEK10 var NS 8175:2012 angitt som preakseptert ytelse i veiledningen



SINTEF Byggforsk 522.511 Lydisolerende etasjeskillere
med trebjelkelag i boliger (februar 2017)

6 Etasjeskiller med lett, flytende gulv
61 Bjelke- og gulvkonstruksjon
Med relativt lett, flytende gulv er det vanskelig å oppnå god 
lydisolasjon ved lave frekvenser (bassområdet), se pkt. 12. Slike 
gulvkonstruksjoner kan likevel være aktuelle der forventningene 
til lydisolasjon er noe lavere. Lavfrekvensegenskapene for slike 
gulv er imidlertid mangelfulle, spesielt når det gjelder trinnlyd. 
Vi fraråder lette, flytende gulv mellom ulike boenheter.

SINTEF Byggforsk-frarådingen gjelder lette bjelkelag som såvidt
klarer dagens krav til Lydklasse C i NS 8175:2012, ikke alle lette 
bjelkelag. 



C-korreksjon vil gi enda flere fornøyde boligkjøpere

Lite eller ikke plaget Klasse B Klasse C

Luftlyd ca. 95 % ca. 90 %
Trinnlyd ca. 90 % ca. 80 %



Anbefaling: Unntaksmulighet for stue i mindre leiligheter
Krav til lydisolasjon mellom stue og fellesgang, trapperom, trapp o.l. 

• Boligprodusentene anbefaler å skille mellom soverom og øvrige rom. 
• Luftlydkravet gjør at det må være to dører (entré) mellom fellesareal og 

oppholdsrom. For små leiligheter gir dette lite arealeffektive løsninger. 
Erfaring tilsier at beboerne raskt demonterer dørbladet mellom entre og 
kjøkken/stue, og setter dette i boden. 

• Mot soverom vil det normalt være to dører. 
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Type brukerområde Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C
dB dB dB

Mellom boenheter R'w + C50-5000 ≥ 62 58 54
Mellom boenhet og svalgang/ utvendig 
trapp R'w ≥ 58 54 50

Mellom rom i boenhet og svalgang/ 
utvendig trapp med vindu direkte mot disse R'w ≥ 52 48 44



Anbefaling: Revurder kravet til utendørs støy utenfor 
soverom (T-1442)

Politiske målsetninger:
• Økt persontransport skal dekkes gjennom kollektivtransport, sykkel og gange. 
• Nye boliger skal ligge i nærheten av kollektivknutepunkt. 

– Som oftest mer trafikkstøy nær kollektivknutepunkt

NS 8175:2019 henviser til grenseverdiene i T-1442 for krav til lydnivå utenfor vindu til rom 
med støyfølsomt bruksformål.
• Grunnlaget for grenseverdien i T-1442 er gått ut på dato!

– Basert på en tidligere bygningstekniske standard hvor vi måtte åpne vinduer på soverom 
for å få nok friskluft. 

– Nye boliger har ventilasjonsanlegg som gir tilstrekkelige friskluftmengder, og vi har ikke 
lenger samme behov for å lufte gjennom åpne vinduer.

Grenseverdiene i T-1442 bør derfor endres! 
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Er det "risky business" å bruke lette trebjelkelag som lydskille?

SINTEF Byggforsk 522.511  Lydisolerende 
etasjeskillere med trebjelkelag i boliger

"Forventet" er ikke det samme som "garantert"!

Oppnådd lydisolasjon er svært avhengig av 
utførelsen. Alle tilslutninger må gjøres pinlig 
korrekt, og det må ikke være noen stive forbindelser 
(spiker, skruer etc) som gir lydoverføring. Geometri 
og størrelse på rom, og utførelse av bærevegger og 
innfesting av lettvegger har også betydning. Store 
utbedringskostnader når kravet ikke tilfredsstilles. 

Hvordan sikre at kravet tilfredsstilles i alle boliger?



Skjerping av energikrav i 2007 ("TEK07")
Utvikling av forenklede lekkasjemålere var stor suksess!

- kontroll underveis i byggeperioden (vindsperrefase)

- kontroll ved ferdigstillelse

- ventilasjon (naturlig uttørking) i byggeperioden

Kan vi utvikle tilsvarende enkelt utstyr for 
lydmåling på byggeplass?
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