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VEILEDNING TIL BYGGEFORSKRIFTENES KAPITTEL 53 OM LYDFORHOLD

Nytt kapittel 53 om lydforhold - og en rekke andre

endringer i byggeforskriftene av 1. august 1969 - ble gitt

av Kommunal- og arbeidsdepartementet 4. aPril 1979 med ikraft-

treden 2. juli 1979. Avtrykk av endringene (merket H-1081)

ble sendt bl.a. til fylkesmennene, fYlkeskommunene og kom-

munene.

Veiledning til det nYe kap. 53 er nå utarbeidet og

følger som vedlegg til dette rundskrivet, Veiledningen vil

også bli tatt inn i "Statlige byggebestemmelser" som blir ut-

gitt av A/S Byggtjeneste, Haakon VII's gt. 2, Oslo 1.

Den nYe veiledningen vil erstatte departementets

veiledning av mars 1970 for så vidt angår det tidligere

kapittel 53 om lydisolering som gjaldt før 2. juli 1979.

Det vil fremgå av veiledningen at det nYe kap. 53

ga bygningsrådet adgang til å stille krav til lydisolasjon

av bygningers ytterflater i områder som er særlig utsatt for

støy utenfra (trafikkstøy, industristøy o.i.), jfr. :022 bg

:8. Ellers tok ikke revisjonen sikte på noen generell

skjerping av kravene til lydisolasjon. Hensikten med det

reviderte kapittel var først og fremst å samordne våre for-

skrifter så meget som mulig med de nordiske lands lydfor-

skrifter. Kravene til luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon

er knyttet til luftlydindeks I og trinnlydindeks I, som er

nYe betegnelser definert i NS 3051 Tillegg av mars 1979.

Kravene innebærer omtrent samme isolasjonsmessige standard

som tidligere.



Veiledningentarførst og fremstsikte på

orienterebrukereav forSkrIfteneon de-endringersom

er innførti forholdtil de tidligereforskrifter,og

om enkelteav de praktiskeiwnsekvenser dette medfører
i vanligebyggesaker- I dette tilfelle,harVi i for-



bindelsemedveiledningen - ogSå Tunnet -å1jUrde'rette

byggeforskriftenes.kap.53:512;(omtrinnlydi-solas•on)

og :524:(ometterklangstid)i Skoler m.'m.,,somlaegge

fikk uriktig-innholdda forskrifteneble gitt. 1Det-er

redegjort:nærmetefør dette i veiledn1ngenunder;de

.neVnte:punkter.Vi vil her konkluderemed - atrettelsene

er disse:

Kap. 53:512om trinnlydisolasjoner rettet slik at den

høyeste tillateverdi for I fra undervisningsromtil

undervisningsromog andre rom skal være 68 dB isteden-

for 63 dB.

Kap. 53524 skal lyde slik:

"I idrettshal1og svømmehallskal etterk1angstidenha
en gjennomsnittsverdisom ikke overstiger.2,0 sekunder•
i frekvensområdet125-2000Hz. I vanlig gymnastikksal

i skole skal etterklangstidenha en gjennomsnittsverdi

som ikke,overstiger1,6 sekunderi frekvensområdet

125-2000Hz."

Vi leggerved-noen eksempIarer.av'detterund-

skriv-og bet cm at det,blir-gjortkjent Tor vedkommende

tjenestemenn.

Vi ber kommunene gjøre rundskrivetmed vedlegg

kjent for bygningsrådene.

Etter fullmakt

T. Grotmol



Vedlegg


Veilednin til b eforskrifteneska ittel 53 om lydforhold

KAPITTEL 53 - LYDFORHOLD

	

:0 Innledning

ByggefOrskrifteneskap, 53 ble revidert 4. april 1979 med
virkning fra 2. juli 1919.

Det reviderte kap. 53 - Lydforhold er i hovedtrekk basert på
rapport nr. 32 fra Nordisk kQmite for bygningsbestemmelser-
Retningslinjer fOr bygningsbeStemmelservedrørende lydfOrhold,
mai 1978. Hensiktenmed tevisjonenvar først og fremst å
samordne de nordiske lands fOrskrifterpå lydområdet.

Dette har medført at forskriftenenå på visse punkter fremtrer
i en noe annen form enn tidligere.

Det er også gjort visse endringer i kravene og innført noen
nye bestemmelser,dels som følge av samordning,dels på
grunnlag av erfaringermed tidligere forskrifter.

	

:1 Definisjoner

I de nye forskrifteneer kravene til luftlydisolasjonog
trinnlydisolasjonknyttet til verdiene for henholdsvis
luftlydindeks Ia og trinnlydindeksI, slik disse
størrelsene er definert i NS 3051, Tillegg, 1. utgave mars
1979. Dette er i overensstemmelsemed internasjonalstandard
og de øvrige nordiske lands lydforskrifter.
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Tidligere var luftlydisolasjonenknyttet til romisoleringen
(Do,5). Nå er luftlydisolasjonenknyttet til det feltmålte
reduksjonstall,et(R'). MensDQ,5 er avhengig av
måleratningen,er R' uavhengigav måleretntngenog er å
betrakte som en konstruksjonskarakteristikk.Fordi R' også
omfatter flanketransmisjonog Iekkasje,er R, altså en
karskteristikkav akilIekonstruksjonensammen med al],e
tidstøtende bygningsdelerog deres utfe,1se.

Tidligere var det for DQ,5 stillet krsv både til middelverdi
9g til frekvensavnengighetved tabeller, Dessuten var det
stillet krav t5,1laboratoriemåltreduksjonstallR. Nå stilles
krav til luftlydindeksXa penne fremkommerved å
sammenlignemåleverdienemed standardisertereferansekurver
(se NS 3051 Tillegg). Dette er helt tilsvsrendemetode som
ved størreiSenW,eff, som i stor utstrekning ridligerebar
yært brukt av Norges byggforskningsinstjtutt(NBI). Den
standardisertereferansekurvenhar gamme form gom tidligere,
men på grunn gv forskjelligetoleranserog måter å nummerere
referansekurvenepå, vil i alminneIighettallverdienav Ia
“gge noe over tallverdienfor DLeff uten at dette kan ta
¥om vttrykk for bedre tsolasjoneller strengerekrav.

Por trinnlydvar kravenetidligere knyttet til trinnlydnivJet
(415),. Nå er kravene knyttet til trzinlydnivået
klormalisert 1.tO M2 akviValent absorpsjonsareal
mottakerrommet (L10), Rttersom Lio refererer til en fast
absorpsjon,er kravene differensiert vlike rom hvor Qn for
øvrig stiller samme funksjonskrav,,

Tidligerevar det sti3.letkrav grekvensavhengighet
(tabellVercWar›..Vå Stillas krav l trÅnnl~deka I om
gremkommerved sammenligningmed referansekurver. Disse
referansekurveneer sIik at det stilles strengerekrav ved
av€ frekvenserøg ripesvakere krav ved høye frekvenserenn
tidligere.

I de nye forskrifteneer det for trinnlyd brukt formuleringen
"fra - til" for å gjøre det helt kZartbvilke rom som er
$ender-og mottakerrom under målingene. For evrig er det itkke
gjort endrnger i orskriftenesform.
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:2 Generelt

	

:21 Det er ikke tatt sikte på noen generell skjerpelseav
kravene. Verdiene for Ia og Ij.er valgt slik at de så nær
som mulig innebærersamme isolasjonsmessigestandard som i de
tidligere forskriftene. Stort sett vil derfor utførelsersom
tilfredsstiltekravene i de tidligere forskriftene,også
tilfredsstillekravene slik de nå er formulert. Helt
identiskekan de to systemene ikke bli. Man vil derfor kunne
støte på utførelsersom oppfyller kravene i de gamle
forskriftene,men ikke i de nye, og omvendt. Forskjellerkan
særlig opptre ved meget store eller meget små rom, og også ved
mer ekstreme frekvensavhengigheter.

Endringer er bl.a. nedenstående:

Følgende krav er skjerpet:

Krav til dør mellom entre m.m. og fellesgang, trapperom
o.l. (:311, :411og :511),basert på erfaringmed dører
av forskjelligelydklasser

Krav til luftlydisolasjonog trinnlydisolasjonmellom
(fra) rom som nyttes til ervervsmessigvirksomhet,og
(til)rom i bolig (:311 og :312).

Krav til trinnlydnivåmellom rekkehus (:312)

Krav til luftlydisolasjonmellom rom for gymnastikk,
sang, musikk eller tre-/metallsløydog andre
undervisningsrom(:511)

Krav til trinnlydisolasjoni skoler (:512). Se
kommentartil :512

Krav til etterklangstidi felles trapperomer skjerpet
fra 1,5 s til 1,0 s i oktavområdetmed senterfrekvens
500 Hz og høyere frekvenser (:32, :42, :521 og :621)

Følgende krav er svekket:

Krav til vertikal luftlydisolasjonmellom boliger (:311)

Krav til horisontal luftlydisolasjonmellom
undervisningsromi skole (:511)

Krav til horisontal luftlydisolasjonmellom soverom
(sengestuer)i sykehus (:611)



Side 4

Følgende nye krav er innført:

Krav til maksimalt støynivå fra radiatorer i boliger
(:332)

Krav til maksimalt støynivå fra tekniske installasjoner
målt utenfor vindu i rom for varig opphold i boliger
eller på bebyggelsens utearealer (:335). Se kommentar
til :335

Krav til itiftlYdisedtSion Uhdrvi.snifi§stbrit64
fellet gang atskilt mdd døt (t5-4^G diat tV lydkIatst
30 dB).

KraV til iuftlyditolaSjoh melloM UndervitningStom
atSkiit med dcat dØr av Iydklasse 55 dB). Se
kort~t-a'i' til pkt,

ktaV til etterkIangstidi Ieketbm ö undet
haththtgt (Itt12

Krav til etterklan-tid spesitiklassetoffi
og syfishemmede(:5

Xtav til ettefkItAgstidi gymfitstikksal,svømmehallog
idrettShall (:524)

Krav til ettetklångstidisengestutt (sovefort)i sykehus
(:622)

:22 Forskriftene gir bygningtrådethjemmel fot å stille krav til
reduksjonstall fOr bYhin9ers yttttflaterhvit bygningen er
spesielt utsatt for StItyutenfrt. Slike kfåv fasttettespå
grunfila av Thålindr, Pralqh~t tIltt støytonekttt.

SoM veiledning til bygningtrådtnt tilrås 511.1j,øvtrndepattt-
mehtett tUndskriv T-8/79 av 29.•tugutt 15/9 niketningslinjet•

fOr vegtrafikkttøy nahltgging og behandling etttt
bygningslovenn, Ahvisning nr. 19 fra 141311979 sIsoleting mot
utendttS ttty* tr§Anvittihg41t.21 .fttc14.15.119'80'ftWyebygge-
tftSktittvet iy~thtld ,kv,4. tlWil 19,9 £41rdtinTer,
konsekvenserog henvisninget",, -POt igvrig vistt til
Byggforskserien fra b/tI.~dettljbltdene)»

For beregning av vagttafikkstøy ahhtf1e 1Nr .dja.k
beregningsmetodefor vtgtrafikkstøy, Del 1 - 'Ftotenklet metode
- Del 2 - Koffiplettmetode*, •utitt av Milt~erndepartementet.

Bestemmelsenetat sikte på å gi hjemmel fot påbud om
httkyttelsemot utendørS støy i alletede tegulette offiråder
(stadfestetreguleringsplan). Bestemmelsene er ikke ment å
vare grunnlag for å regulete sterkt •støybelastedeområder til
boligformål.

isningStoffi

lor hørSe1S-
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:3 Bblig

:311 Luftlydisolasjon

de tilfellerder det i småhus e.l. innredes en selvstendig
leilighet i underetasjen e.1., gjeIder kravene som
boligblokker. Kravene for boligblokkergjelder agså hybelhus,
terrassehusa.l.

/ fotnaten under tabellen er det Inentat veggen utenøm dørsh,
skal ha en laboratariemåltverdi for /a på minst 52 dB.

33 Støynivå

330 Det er stillet krav til både samlet støynivåog til støynivå
fra enkeltkilder. Ved flere samtidige støykilder i en bygning
må hver enkelt ikke bidra mer enn at summen er innenfor kravet.

z-33 Kravet til støynivå fra tekniske installasjonerhar samme
naminelleverdi SOM tidligere, men er i virkeligheten skjerpet
ca. 3-5 dB, .fordi støynivået tidligere skulle korrigeres til
0,5 s etterklanstid, mens det nå akal refereres uten
korreksjoner til umøblerte, innflytningsklare rom.
Etterklangstiden er nemlig vanligvis lenger enn 0,5 s.

:334 Kravet til støynivå fra tekniske installasjoner
ervervsvirksamhet er nå at det ikke skal overstige 30 dB(A).
Tidligerevar kravet 35 •dB(A),korrigert til 0,5 s
etterklangstid. Dette betyr i realiteten (av samme grunn SOM
ovenfor) at kravet er skjerpet 8-10 db(A).

-:335 Kravet til maksimalt støynivå fra tekniske installasjonermålt
utenfor vinduet i rom for varig apphold eller på bebyggelsens
utearealerer nytt. Dette krav gjelder agså tilsvarendsrom
bg arealer ved annen nærliggende bebyggelse. Dette medfører
at tekniske installasjoneri mange tilfeller må skjermes eller
lyddempes.

14 Batell ng •ffinetIlerbarge,pleieanstalt o•

:411 Luftlydisalasjan

Bovedkraveter at isalasjonenmellam rom til varig opphold,
f.eks. hatellram,saverom i pleieanstalt,felles stuer o.1.,
og mellom sllke ram og felles entre, korridor o.l. skal være
52 da.
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Av tekniskegrunner er kravet imidlertidbare 39 dB der det er
dør i skilleveggen. Der terskelfriedører må brukes, er
kravet redusert til 34 dB. For herbergersom ikke har
hotellbevillingetter hotellovenav 5. april 1957, er det
tilstrekkeligå oppfylle dette kravet også for dør med terskel.

I fotnote 1) under tabellen er det ment at veggen utenom døren
skal ha en laboratoriemåltverdi for la på minst 52 dB.

Skole og annen bygning til undervisningsformål

:511 Luftlydisolasjon

Kravet til luftlydisolasjonmellom undervisningsrommed dør i
skilleveggener nytt og angir en vesentligdårligere isolasjon
enn mellom rom uten dør i skillevegg. Bestemmelsen tar
spesielt sikte på situasjonerhvor man har arbeidsform med
gruppearbeido.1., slik at f.eks.en lærer har behov for å
være avvekslende i det ene og det annet rom. For vanlige
undervisningsromer det ikkemeningen å bruke dør i
skillevegg. Bestemmelsentar ikke sikte på at en generelt kan
'slippe"de egentlige krav til luftlydisolasjonmellom
undervisningsromved å bruke dør i skilleveggen.

fotnote 1) under tabellen er det ment at veggen utenom døren
skal ha en 1aboratoriemåltverdi for Ia på mint 48 dB.

:5:2 Trinnlvdisolasjon

Ved forskriftsendringene4. april 1979 ble kravet til
trinnlydnivåangitt ved I satt til høyst 63 dB fra
undervisningsromtil undervisningsromog andre rom.

Med de romvolum som er aktuelleved klasserom, og med
oeregningsmåtenfor Ii, representertekravet 63 dB en
vesentlig skjerpning av kravene til dekker i skoler. Dette
var ikke tilsiktet og skyldtesen feil under utarbeidelsen av
forskriftene. Bestemmelsener derfor nå rettet slik at kravet
er Ij S.68 dB. Rettelsenblir inntatt i Norsk Lovtidend
Avd. I.

Kravet til trinnlydisolasjonfra rom som nyttes til spesielt
støyende aktiviteter (gymnastikksal,sangrom o.1.), til
vanlige undervisningsromer betydeligskjerpet i forhold til
kravene i tidligere forskrifter. Grunnen er at man vil søke å
oppnå at slike rom ikke blir liggende inntil vanlige
undervisningsrom.
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524 Ved forskritteendringene4. april 1979 ble gjennomsnitts-
verdien tor etterklangstiden i idrettshall satt til høyst
1,6 $ekunder trekvensområdet125 - 2000 Hz. Tilsvarende
verdi tor gYmna4tikksal og $vømmehan, t?le $att t1 høyst
2,0 Sekunder. Det var imidlertidikke meningen st idrettshell
Sk1.11.est i en annen stilling enn svømmehall. Derimot var
det menngen st gYmnastikksalsku.1,1.eha en kortere etter-
kl4n9stid enn idrettShallog Svømmehall. Denne teil er nå
rettet sU,k at etterklan9stWen tgr idrettshaU og svømmehall
er høyst 2,0 sekunder, men$ etterklangstidenfor vanlig
gYmnastikksali skoleer høyst 1,6 sekund$r. Rettelsen vil
bli tatt inn Norsk LovtjdendAvd. I.

Etterklangstidenbør ikke variere for sterkt med frekvensen.
De enkelte verdier for etterklangstidi de gitte frekvensbånd
bør ikke avvike mer enn pluss/minus0,2 sekunder fra gjennom-
SnittSverdien.


