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Forord 
 
Fra såvel danske som udenlandske undersøgelser af indeklimaforholdene, herunder lydfor-
holdene i boliger, samt fra debat i pressen fremgår, at støjforholdene har givet anledning til 
mange reaktioner. Som følge af debatten om støjproblemer nedsatte Miljøministeriet i 1991 et 
tværministerielt støjudvalg, som bl.a. havde repræsentanter fra Boligministeriet. Udvalget 
udgav i begyndelsen af 1992 "Betænkning fra det tværministerielle støjudvalg - Forslag til en 
støjstrategi", hvori der bl.a. er omtalt en række behov relateret til lydforhold i boliger. 
 
De lovgivningsmæssige krav til lydforholdene i boliger fremgår af bygningsreglementerne. De 
nuværende krav har været gældende fra det første landsdækkende bygningsreglement kom i 
1961, stort set uden ændringer. I den mellemliggende periode er der sket en udvikling i såvel 
byggeteknik som i omfang af støjgenererende apparater, maskiner, radio, TV m.v. inden for 
boligens vægge. Når det samtidigt må erkendes, at samfundet i perioden har fået et generelt 
mere nuanceret syn på miljøet, herunder indeklimaet, så kan disse forhold være med til at 
understøtte behovet for at vurdere, hvor det er nødvendigt at justere de hidtidige krav, så de i 
lyset af den stedfundne udvikling stadig kan sikre tilfredsstillende lydforhold i byggeriet. 
 
Formålet med denne rapport er at give en status for den nuværende viden, nationalt og 
internationalt og at udarbejde forslag til danske initiativer, som i de kommende år kan indgå i 
en målrettet indsats for at rette op på de problemer, der måtte være på det bygningsakustiske 
område. 
 
Bygge- og Boligstyrelsen har ikke medvirket ved udformningen af rapporten og deler derfor 
ikke nødvendigvis forfatternes synspunkter. 
 
 
Bygge- og Boligstyrelsen, september 1994. 
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1. Introduktion 
 
1.1  Baggrund 
 
I Bygningsreglementets kapitel 9 findes i dag en lang række lydkrav, som vedrører beboel-
sesbygninger, hoteller, skoler og daginstitutioner. Kravene omfatter fire forskellige akustiske 
egenskaber ved en bygning: 
 
 · Luftlydisolation, dvs. bygningens evne til at isolere mod tale, musik m.m., der 

frembringes i andre rum, typisk hos en nabo. 
 
 · Trinlydniveau, dvs. et mål for den støj, der opstår i et beboelsesrum ved fodtrin 

på trapper eller gulve i andre rum. 
 
 · Støjniveau fra installationer, maskiner eller udefra kommende støj fra  
  veje og jernbaner. 
 
 · Efterklangstid, dvs. et mål for graden af akustisk dæmpning af lyd, der 

frembringes i et rum, f.eks. et trapperum eller et undervisningslokale. 
 
Det overordnede krav er "Bygninger skal udføres og indrettes således, at brugere sikres 
tilfredsstillende lydforhold" (BR 82 kap 9.1, stk. 1). 
 
Det første Bygningsreglement kom i 1961, og det indeholdt nogle lydkrav, som i realiteten 
havde været gældende for statsstøttet byggeri siden 1956. Selv om lydkravene siden er blevet 
udbygget på flere områder, afspejler niveauet af kravene til lydisolation stadig den byggeskik 
og de behov, der var gældende i 50'erne. Siden er der sket en voldsom ekspansion af antallet af 
lydkilder i boligen i form af vaskemaskiner og mange andre husholdningsmaskiner, radio- og 
TV-apparater og ikke mindst musikanlæg med stadig kraftigere forstærkere og højttalere. 
 
Imidlertid vil kun få brugere af lejligheder bemærke fremskridt overhovedet, hvis de sam-
menligner lydforhold i bygninger fra 1990 med bygninger fra 1960. For luftlydisolation var 
kravene baseret på den kendsgerning, at en typisk radio med 5 watt elektrisk output til en 
højttaler med en lav virkningsgrad - især ved de lave frekvenser - ikke forstyrrede naboen, når 
den adskillende væg var en pudset 1/1-stens mur. For at opnå den samme lave grad af 
forstyrrelser fra 90'ernes musikanlæg er en betydelig skærpelse af minimumskravene 
nødvendig, og lavfrekvensområdet under 100 Hz skal også tages i betragtning. Et typisk 
afspilleniveau i opholdsrum skønnes at være 5-10 dB højere, end da lydkravene blev 
introduceret, ved lave frekvenser dog 10-20 dB højere. 
 
En sammenligning mellem de første og seneste lydisolationskrav viser dog som anført ovenfor 
ikke væsentlige forskelle i grundkravene, omend de nyere lydkrav er langt mere detaljerede og 
præcist formulerede. Samtidigt er der i de forløbne årtier opnået en betydelig komfort-forøgelse 
på mange andre områder, men altså ikke med hensyn til boligers lydforhold, der yderst sjældent 
er væsentligt bedre end krævet i lovgivningen. Kombineret med en tiltagende miljøbevisthed 
og en mindre tolerance over for ting eller forhold, der generer, er det let at se, at boligers 
lydisolation ikke har udviklet sig i takt med tidens tendenser. 
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I sommeren 1991 var der i dagspressen en debat om støj, og flere ministre modtog henvendelser 
om støjproblemer. Disse henvendelser indeholdt i det væsentlige klager over støjgener i 
boligmiljøet, men også klager over støj fra vejtrafik, sejlads med støjende motorbåde, fly, 
transistorradioer og udendørs koncerter. 
 
Som respons på debatten nedsatte miljøministeriet et tværministerielt støjudvalg, der i 
begyndelsen af 1992 udgav en betænkning, se Miljøministeriet (1992a), hvor der bl.a. er omtalt 
en række behov relateret til lydforhold i boliger. 
 
En dansk levevilkårsundersøgelse, jf. Bunnage (1992), udført af Socialforskningsinstituttet i 
1991, viser, at i etageboliger er 26 % af alle beboere generet af støj fra naboer. 
 
I en lang årrække har problemer vedrørende støjende naboer været omtalt ofte i dagspressen. 
En række personer har allerede i 1976 fundet problemerne så store, at de tog initiativ til at 
danne foreningen "Lyd og Miljø", der nu gennem knapt 20 år har haft netop nabostøjproblemet 
som et væsentligt punkt på sit aktivitetsprogram. Foreningen udtaler i bladet Lyd og Miljø 
(1994), at nabostøjgener er et af de alvorligste problemer både i den gamle og nye boligmasse. 
 
 
1.2  Formål og fremgangsmåde 
 
Formålet med nærværende udredning er at beskrive lydforhold i danske boliger, bl.a. med 
henblik på en vurdering af om Bygningsreglementets lydbestemmelser bør ændres for at 
komme i overensstemmelse med nutidens behov. En oversigt over de nuværende lydbestem-
melser for boliger er gengivet i appendiks A, og projektbeskrivelsen findes i appendiks B. 
 
Med henblik på at drage nytte af udenlandske erfaringer er en række lande i Europa, Nord-
amerika og Fjernøsten kontaktet for at få oplysninger om lydbestemmelserne og deres 
administration samt om beboerundersøgelser, forsøgsbyggeri og udviklingstendenser i øvrigt. 
Spørgsmålene er gengivet i appendiks B. 
 
Udredningen afsluttes med en række forslag til danske initiativer, som i de kommende år kan 
indgå i en målrettet indsats for at rette op på de problemer, der måtte være på det 
bygningsakustiske område. Konklusion og oversigt over forslag til initiativer findes i kap. 8, 
beskrivelser af de enkelte forslag findes i appendiks F. 
 
Erfaringsmæssigt er de største problemer i boliger relateret til nabostøj, der generer på grund af 
utilstrækkelig luft- og trinlydisolation. Af disse er luftlydisolationen det største problem, måske 
fordi luftlyd i højere grad end trinlyd er informationsbærende og længerevarende. 
 
På baggrund heraf fokuserer den foreliggende udredning på forholdene vedrørende luft- og 
trinlydisolation, og af disse primært på luftlydisolationen, som udgør det største problem. De 
øvrige lydkrav, dvs. støjniveau fra installationer og fra trafik samt efterklangstid, vil ikke blive 
behandlet. De er ganske vist også vigtige, men der formodes ikke at være de samme problemer 
med, at udviklingen er løbet fra kravene. 
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2. Lydforhold i danske boliger 
 
2.1 Lydforhold i danske boliger og beboerreaktioner 
 
Støj fra naboer og støj fra trafik er et problem for mange mennesker, især i byerne og i 
etageejendomme. Totalt set er 27 % af den danske befolkning generet af mindst én støjtype 
ifølge Socialforskningsinstituttets levevilkårsundersøgelse gennemført i 1991, Danmarks 
Statistik (1992). Undersøgelsen er beskrevet i Bunnage (1992). 
 
Om man er generet af støj eller ej, og hvilken støjtype man er generet af, afhænger i høj grad af, 
hvor man bor og i hvilken boligtype, jf. tabel 2.1. Nabostøj generer 31 % af beboerne i 
etageejendomme i Københavns forstæder, mens det tilsvarende tal for enfamiliehuse kun er 
6 %. Vejtrafikstøj generer flest i hovedstaden, nemlig 25 %, men næsten lige så stor en andel i 
andre byer. For enfamiliehuse er andelen af beboere, der er generede af vejtrafikstøj, næsten 
uafhængig af bopælsområde, idet andelen af generede beboere er 8-10 %. 
 
Sociale forskelle har tydelig sammenhænge med helbred, arbejdsmiljø og uddannelse. Hvad 
angår generende støj er der imidlertid kun en ringe sammenhæng med den sociale placering. 
Dog er over halvdelen af studerende og mellemfunktionærer i etageejendomme generet  af 
nabostøj, mens kun godt en tredjedel af funktionærer i ledende stillinger og pensionisterne 
oplever støjgener ifølge Bunnage (1992). Det er nærliggende at forestille sig, at årsagen til 
disse forskelle er, at relativt mange små og/eller dårlige boliger er udlejet til studerende og 
mellemfunktionærer. 
 
I tabel 2.2 ses den tidsmæssige udvikling i andele af befolkningen i alderen 30-69 år, der er 
generet af forskellige støjtyper. Der er sket et tydeligt fald fra 1976 til 1986, men ikke markante 
ændringer fra 1986 til 1991. Fra 1976 til 1986 er der især sket et stærkt fald i gener fra vej-, tog- 
og flytrafik. I Bunnage (1992) peges især på to grunde hertil: (1) dels at der faktisk var færre 
miljøgener omkring alle boligtyper i 1986 sammenholdt med 1976, (2) dels at en større del end 
tidligere af de 30-69-årige i 1986 boede i den boligtype, der er mindst belastet af støjgenerne, 
nemlig parcelhusene. 
 
Medvirkende til, at støjgenerne fra trafikstøj er faldet kraftigt fra 1976 til 1986, kan også være, 
at der i denne periode blev foretaget mange vinduesudskiftninger og anden efterisolering, og at 
kendskabet til lydisolerende vinduer og andre facadekomponenter efterhånden blev mere 
udbredt, se f.eks. Rasmussen & Skovgård (1984) og (1986). I den sidste del af denne periode 
blev der f.eks. også givet tilskud til lydisolerende foranstaltninger i huse omkring Kastrup 
Lufthavn, hvilket muligvis kun har haft en ubetydelig indflydelse på statistikken, men viser, at 
der har været kendskab til og opmærksomhed omkring lydisolation af boliger med trafikstøj. 
 
Tilbage bliver, jf. tabel 2.1, at både nabostøj og trafikstøj er et ikke ubetydeligt problem for 
mange mennesker, især i etageejendomme i byerne. Begge støjtyper har i mange år været 
genstand specialisters bevågenhed, og der er udgivet mange publikationer om, hvad der kan/bør 
gøres. Af nyere "populære" publikationer kan nævnes pjecerne Miljøministeriet (1992b) og 
Forbrugerstyrelsen (1992). Den første omhandler primært udendørs støj i boligområder, og 
nøgleordet er hensyntagen, medens den sidstnævnte pjece omtaler flere støjtyper (også støj på 
arbejdspladsen) og tillige angiver klagemuligheder. 
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Befolkningsandel, der angiver at være generet af trafik- og nabostøj ved boligen, 
opdelt på boligtype og bopælsområde. 1991. 

Boligtype Hele 
Landet 
 
 
 
 
 [%] 

Hoved-
staden 
 
 
 
 
[%] 

Hoved-
stadens 
forstæder 
 
 
 
[%] 

Byer med 
mere end 
10.000 
indbyg-
gere 
[%] 

Byer 
med 
2.000-10
.000 ind-
byggere 
[%] 

Småbyer 
og 
landdis-
trikter 
 
 
[%] 

Etagehuse: 
Støj fra naboer 
Støj fra gaden/vejen 
Støj fra tog/fly 
 
Enfamiliehuse: 
Støj fra naboer 
Støj fra gaden/vejen 
Støj fra tog/fly 

 
26 
21 
9 
 
 

5 
10 
8 

26
25
10

(10)
(17)
(27)

31
14
18

6
8

11

22
22
6

6
10
6

 
19 
17 
10 

 
 

5 
10 
10 

0
0
0

3
8
6

Note: ( ) Stor usikkerhed som følge af lille baggrundsmateriale. 
Kilde: Danmarks Statistiks og Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelser 1991 

 
Tabel 2.1.  Befolkningsandel, der angiver at være generet af trafik- og nabostøj ved boligen, 
opdelt på boligtype og bopælsområde. 1991. Tabel gengivet efter Bunnage (1992). 
 
 

Andel af befolkningen i alderen 30-69 år, der angiver at 
være udsat for støjgener i boligen. 1976, 1986 og 1991. 

Støjtype 1976 
[%] 

1986 
[%] 

1991 
[%] 

Støj fra naboer 
Støj fra gaden/vejen 
Støj fra fabrikker o.l. 
Støj fra tog/fly 
Anden støj 

11
24
4

12
3

8
12
2
5
3

8
11
2
8
3

Kilder:Hansen, Erik Jørgen: Miljøgener omkring boligen. 
Miljøstyrelsen 1989. 

Danmarks Statistiks og Socialforskningsinstituttets omni-
busundersøgelser januar og april 1991. 

 
Tabel 2.2.  Andel af befolkningen i alderen 30-69 år, der angiver at være udsat for støjgener i 
boligen. 1976, 1986 og 1991. Tabel gengivet efter Bunnage (1992). 
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Nabostøj er et tema, der har været omtalt relativt ofte i dagspressen inden for det seneste år. 
"Sværere at smide støjende lejere ud" og "Naboers støj-terror skal stoppes" er således typiske 
overskrifter for en række presseklip fra de første måneder i 1994. Anledningen var, at 
retsplejeloven blev ændret således, at sager om støjende lejere ikke skulle behandles i 
fogedretten, men i boligretten, hvilket ifølge dagspressen giver lejere mulighed for at fortsætte 
støjterror i 1-3 år, før der kommer en retslig afgørelse. Debatten har medført, at Bolig-
ministeriet har nedsat et hurtigtarbejdende nabostøjudvalg med repræsentanter fra Bolig-
ministeriet, Justitsministeriet, Boligselskabernes Landsforening og Lejernes Landsorgani-
sation. 
 
Hvad angår lydforhold i danske boliger og beboerreaktioner kunne man måske forvente, at 
problemerne var minimale i nye boliger. Men tværtimod kan støjgener være betydelige i nyt 
boligbyggeri, som det fremgår af beboerreaktioner fra forsøgsbyggeriet Blangstedgård (opført 
1988) ved Odense, hvor den altovervejende utilfredshed angående boligers kvalitet samlede sig 
om støjgener, Ambrose & Dyregaard (1993). Beboerne klagede over for dårlig lydisolation 
mellem boligens rum og mod naboerne. I gennemsnit var andelen af tilfredse beboere kun 41 % 
hhv. 47 %, se Ambrose & Dyregaard (1993). Undersøgelsen er også omtalt i afsnit 4.1. Selv om 
lydforholdene slet ikke var et "tema" for Blangstedgård, er det tankevækkende - og i modstrid 
med bygningsreglementets almene lydkrav i kap. 9.1 - at brugerne ikke er sikret tilfreds-
stillende lydforhold.  
 
 
2.2 Lovgivning og lydforhold 
 
Før 1850 blev byggeriet i det væsentlige reguleret gennem bestemmelser, som var baseret på at 
nedsætte risikoen for både byen og borgere i tilfælde af brand. Først i årene 1856-58 fremkom 
egentlige byggelove gældende for begrænsede områder af landet. I Københavns kommune har 
lovgrundlaget for byggebestemmelser været byggelovene af 1856, 1871, 1889 og 1939. 
Byggelovenes administration henhørte fra grundlovens indførelse i 1849 og indtil 1924 under 
Justitsministeriet, i 1924-47 under Indenrigsministeriet og fra 1947 under Boligministeriet. 
 
Indførelsen af bygningsreglementer i de enkelte kommuner og af bygningsvedtægter i 
købstadskommunerne medførte nogen forskel i regelsættet, men fælles for dem var, at de 
anførte konstruktioner primært skulle sikre bygningens statiske stabilitet og yde en rimelig 
modstand mod brand. I 20'erne konstaterede man lydproblemer i etagebyggerier med 
jernbetondæk. Rent statisk kunne jernbetondæk udføres i en tykkelse på kun 10 cm, men dette 
medførte voldsomme problemer med lydisolationen. 
 
Lovgivningsmæssigt dukkede de første krav til lydforholdene op i midten af trediverne, hvor 
Søllerød kommune så vidt vides som den første kommune stillede krav om en vis lydisolation 
mellem lejligheder. I kommunens bygningsbestemmelser fra 1936, paragraf 65, hedder det: 
 
 "Etageadskillelser, Skillevægge og Rørgennemføringer skal udføres således, at de 

efter Bygningskommisionens Skøn yder tilstrækkelig Lydisolation mellem 
Lejligheder." 

 
Først i 1948 kom et generelt krav til skillevægge, Boligministeriet (1948), men kun til 
skillevægge i statsstøttet etagebyggeri. Det stillede krav kunne opfattes som noget, der lignede 
et hensyn til lydisolationen. Det blev krævet, at skillevægge mellem lejligheder skulle være 
mindst af 3/4-stens mur. I 1952 blev det samme krav gentaget med nogle udvidede 
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bestemmelser, Boligministeriet (1952), men da fremgik det, at kravet skulle tilgodese 
lydisolationen. Yderligere blev det anført, at krav til etageadskillelser var under overvejelse. I 
1953 kom en ny vejledning, Boligministeriet (1953), hvori det samme krav blev gentaget med 
løfte om et cirkulære vedrørende etageadskillelsers lydisolation.  
 
I 1956 kom en vejledning, Boligministeriet (1956), for støttet byggeri, hvori der blev stillet 
krav til både vægges og etageadskillelsers lydisolation. Ordlyden af vejledningens kapitel om 
lydforhold var som følger: 
 
 13. Lydisolering 

 a)  Lejlighedsskel skal udføres af 1/1 stens mur eller af  en konstruktion med 
tilsvarende lydisolering. 

 b)  Etageadskillelser skal mindst have en lydisolering svarende til 14 cm 
jernbeton med trægulv på strøer opklodset på korkbrikker. 

 c)  W.c.-cisterner må ikke anbringes på lejlighedsskel eller vægge mod 
opholdsstue. 

 d)  Rørgennemføringer i vægge og etageadskillelser må udføres med bøsning, der 
ikke berører ledningerne, og som har tætsluttende, elastiske pakninger. 

 e)  Ved opstillingen af vaskerimaskiner, pumper og lignende skal der drages 
omsorg for, at den derfra hidrørende støj ikke virker generende for husets 
beboere. 

 f)  Endvidere bør trapperum med betontrappe lyddæmpes f.eks. ved beklædning 
af undersiden af trappeløb og reposer med lydabsorberende materiale. 

 
Kapitlet om lydisolering afsluttedes med byggetekniske anvisninger af ca. dobbelt omfang. 
 
Efter 1956 blev der forsøgt at etablere fælles nordiske krav til lydforholdene, hvilket dog kun 
lykkedes delvist. 
 
I 1961 kom det første bygningsreglement for købstæderne og landet, Boligministeriet (1961), 
som var gældende for hele landet med undtagelse af Færøerne og Grønland samt Frederiksberg 
og Københavns kommune. Reglementet er revideret og udvidet i 1966, 1972, 1977 og 1982, 
Boligministeriet (1966) hhv. (1972), (1977) og (1982). Fra henholdsvis 1972 og 1977 er også 
Frederiksberg og Københavns kommune omfattet af reglementet. 
 
Kravene til lydisolation har skiftet formulering i takt med den internationale standardisering. 
Eksempelvis har der for luftlydisolation været anvendt en "relativ" angivelse (lige så god som 
en 1/1-stens mur) og senere nogle konkrete standardiserede begreber som D0,5, Rm, Ia og Rw. Da 
man ikke kan foretage en nøjagtig omregning mellem de forskellige begreber, og da optimering 
af konstruktioner foretages efter gældende begreb, er det klart, at et skift til et nyt begreb altid 
har givet nogle overgangsproblemer. 
 
I 1966 indførtes skærpede krav til lydisolation i rækkehuse som led i et initiativ til at 
harmonisere lydbestemmelserne i de nordiske lande. Det højere krav i rækkehuse var primært 
baseret på svenske undersøgelser, men efterfølgende blev der foretaget en dansk undersøgelse 
af lydforholdene i rækkehuse, Kristensen (1970). 
 
På trods af de mange ændringer gennem årene har niveauet af lydkravene i store træk været 
næsten det samme i ca. 40 år. 
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2.3 Oversigt over gældende bestemmelser (april 1994) 
 
"Bygninger skal udføres og indrettes således, at brugere sikres tilfredsstillende lydforhold" er 
de indledende ord i det nuværende bygningsreglements kapitel om lydforhold (BR 82 kap. 9.1, 
stk. 1). Dette almene krav er udmøntet i specifikke krav til forskellige typer bebyggelser: 
Boliger, skoler, hoteller etc. Hvad angår boliger, findes kravene til etageboliger og 
rækkehuse/dobbelthuse i henholdsvis "Bygningsreglement 1982" og "Bygningsreglement for 
småhuse 1985". Detailkravene afhænger i øvrigt af rumtype. 
 
"Bygningsreglement 1982" er under revision, og et nyt bygningsreglement forventes udgivet i 
efteråret 1994, men udover en forenkling af teksten er der kun minimale ændringer i kapitlet om 
lydforhold. Formålet med nærværende udredning er netop at give grundlag for en målrettet 
indsats på det bygningsakustiske område og efterfølgende for en revision af lydbestemmelserne, 
eventuelt inden en ny hovedrevision af reglementet. Disse forhold er beskrevet i udredningens 
kapitel 7 og 8. 
 
De nugældende krav til lydforhold findes i følgende afsnit i førnævnte reglementer: 
Bygningsreglement 1982: Kap. 9 
Bygningsreglement for småhuse 1985: Kap. 1.8.2, 4.4.1, 6.3.3, 8.15, 10.7. 
 
De vigtigste danske krav er vist i tabeller i Appendiks A sammen med kravene fra de andre 
nordiske lande. En komplet oversigt over alle danske lydkrav findes forrest i SBI-anvisning 172. 
Det skal bemærkes, at der ud over kravene i BR 82 og BR-S 85 findes krav vedrørende ekstern 
støj fra virksomheder i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984, således som det også fremgår af 
SBI-anvisningen. Indirekte medfører disse støjkrav nogle ganske høje krav til lydisolation, når 
det drejer sig om virksomheder i en bygning, der også indeholder boliger. 
 
Kravene er ikke helt ens i alle de nordiske lande, men de er dog så ens, at det er tydeligt, at 
NKB's bestræbelser for at få ensartede nordiske bestemmelser ikke har været forgæves. Der er 
netop udarbejdet et nyt forslag til fælles nordiske bestemmelser, dog kun hovedkravene, se 
nærmere i kapitel 7. 
 
Hvad angår de nuværende lydisolationskrav, skal det specielt bemærkes, at der er mange 
trinlydkrav, idet der er særskilte krav til trinlyd fra bl.a. baderum, altaner, fælles gange og 
trapper. 
 
Kontrolmålingerne skal udføres efter standardiserede metoder. En kort forklaring af de 
bygningsakustiske begreber anvendt i Bygningsreglementerne findes i SBI-anvisning 172. 
 
Det er vigtigt at gøre sig klart, at renoverede boliger - dog kun berørte områder - skal overholde 
gældende lovgivning på tidspunktet for bygningsmyndighedernes godkendelse af byggesagen. 
 
Lovgivningsmæssigt er der ikke hjælp at hente for beboere i eksisterende boliger, med mindre 
de skal renoveres i et omfang, der kræver bygningsmyndighedernes godkendelse. 
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2.4 Administration af lydbestemmelserne 
 
Myndighedernes administration af lydbestemmelserne kan opdeles i følgende punkter: 
 
* Byggetilladelse 
* Krav om kontrolmåling 
* Dispensationsmuligheder 
* Udstedelse af ibrugtagningstilladelse 
* Klageveje 
 
Byggesagsbehandlingen varetages af kommunalbestyrelserne. I forbindelse med at et projekt 
godkendes af den kommunale myndighed, udstedes der en byggetilladelse. En vurdering af 
lydforholdene kan foretages på projektstadiet og følges op af en kontrolmåling i den færdige 
bygning. Projektering og kontrol af lydforholdene kan ikke erstatte hinanden, men supplerer 
hinanden og medfører opbygning af nyttige erfaringer. 
 
BR 82 Kap. 9.1 stk. 5: 
 
 Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der inden den færdige bygning 

tages i brug foretages målinger af lydforholdene til eftervisning af, at 
forholdene er tilfredsstillende. 

 
Ifølge denne bestemmelse i Bygningsreglementet kan byggemyndigheden forlange dokumen-
tation for lydforholdene i det indflytningsklare boligbyggeri, men den skal altså ikke og gør det 
da også kun i få tilfælde (gennemsnitsbetragtning). 
 
Hvor meget man under byggesagsbehandlingen går ind i lydforholdene, afhænger af de enkelte 
forvaltningers praksis. Denne må forventes at være påvirket dels af påbud og forventninger fra 
de højere myndigheder, dels af de faglige erfaringer på lydområdet. Den forvaltningsmæssige 
praksis kan således variere mellem det ene yderpunkt, nemlig at lydforholdene slet ikke 
vurderes eller diskuteres under byggesagsbehandlingen, til det andet yderpunkt, at der altid 
stilles krav om kontrolmåling. Lydområdet kan være vanskeligt at håndtere. Hvad nu hvis 
lovkravene ikke er overholdt? Det er dyrt og besværligt at rette op på, men på den anden side 
handler det jo også om borgernes ve og vel. 
 
Erfaringer indsamlet af SBI og måleinstitutterne viser, at Bygningsmyndighedernes ret til at 
kræve dokumentation for lydforholdene forvaltes meget forskelligt, og at byggeriets 
lydmæssige kvalitet har en nøje sammenhæng med administrationen af lydbestemmelserne, se 
også det efterfølgende afsnit. 
 
En telefonisk rundspørge, Hoffmeyer (1994), i 1990 til ialt 18 kommuner i eller tæt på hoved-
stadsområdet viste, at ud af 18 kommuner stillede 4 kommuner altid krav om kontrolmålinger, 
mens 5 aldrig krævede kontrolmålinger. Resten stillede typisk krav om kontrolmåling af større 
byggerier samt i forskellig grad krav om kontrol af række- og dobbelthuse. Nogle gør i 
forbindelse med udstedelse af byggeattest opmærksom på, at der kan forlanges kontrolmåling, 
og det besluttes så under byggesagsprocessen, om kontrolmåling skal forlanges. Det vides ikke, 
hvor stor en andel af nye boliger, der kontrolleres ved måling, men BAM/SBI vurderede i 1990, 
at det formentlig kun er 20 %, der kontrolleres, og at der er en meget ujævn fordeling 
kommunerne imellem. I nogle kommuner gennemføres målinger af lydisolation kun på de 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 2:  Lydforhold i danske boliger  
 

 

 
 - 13 - 

udførendes initiativ eller som følge af beboerklager. 
 
Vedrørende renovering er det uklart, i hvor stort omfang lydkravene håndhæves. 
 
 
2.5 Lydkravenes overholdelse 
 
Der er ikke i Danmark en systematisk løbende overvågning af lydkravenes overholdelse, og 
sikre statistiske oplysninger findes derfor ikke. Det, man i princippet kan gøre, er at gennemgå 
tidligere måleresultater og sammenligne disse med de relevante krav. Svagheden ved en sådan 
fremgangsmåde er, at kun kontrollerede bebyggelser kan indgå, og byggerier i kommuner med 
en meget beskeden håndhævelse af lydkravene indgår ikke svarende til deres betydning. At 
bevidstheden om, at der bliver foretaget en kontrolmåling, kan have stor betydning for omhuen 
i udførelsen og dermed for måleresultatet, fremgår af eksemplet i fig. 2.1. 
 
 

 
 
 
Fig. 2.1.  Eksempel på, at bevidstheden om kontrolmålinger kan have stor indflydelse på den 
håndværksmæssige kvalitet og dermed på lydisolationen. Gengivet efter Kristensen (1970). 
 
I en årrække er mange kontrolmålinger blevet foretaget af Byggeriets Akustiske Målestation 
(BAM). BAM blev oprettet i 1967 og var fra starten tilknyttet SBI. En tilsvarende aktivitet ved 
Jysk Teknologisk Institut blev oprettet i 1975. I 1990 blev BAM-funktionen øst for Storebælt 
overført fra SBI til Lydteknisk Institut, nu DELTA Akustik & Vibration. I dag varetages 
BAM-funktionen af DELTA Akustik & Vibration, Lyngby, samt DTI Lydteknik, Århus. Ved 
siden af BAM's aktiviteter er mange kontrolmålinger udført af rådgivende ingeniører. 
 
På initiativ af BAM/SBI blev der for perioden 1975 til 1986 foretaget en landsdækkende 
gennemgang af 3283 måleresultater, som har relation til luftlydisolation og trinlydniveau i 
boligbyggeri, Kristensen (1988). Gennemgangen viste, at 26% ikke opfyldte kravene, hvilket 
blev betegnet som nedslående, eftersom lydkrav havde eksisteret i 25 år. Set i sammenhæng 
med, at målinger i de enkelte byggerier udføres som stikprøvekontrol, og at dette kun sker i en 
lille andel af boligbyggerierne, kan det frygtes, at væsentlig flere end 26% af alt nybyggeriet 
ikke opfylder kravene. 
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For målinger udført af BAM/JTI i perioden 1976-1987, altså de første ca. 10 år efter oprettelsen, 
fremgår udviklingstendensen i overholdelsesgraden af fig. 2.2. Erfaringerne er nærmere omtalt 
i Olesen (1989). Det angives, at datagrundlaget er beskedent, idet der kun er medtaget målinger 
udført af BAM/JTI i nybyggeri i Århus-området, men at der er en klar tendens til stigende 
overholdelsesgrad, især i de første ca. 5 år. Andelen af boliger med fejl er faldet fra ca 80% til 
ca 30%, og indsatsen har altså båret frugt. I nævnte reference påpeges det, at der på denne 
baggrund må forventes højere fejlprocenter i områder, hvor der kun sjældent stilles krav om 
målinger, idet projekterende og tilsynsførende teknikere samt udførende håndværkere ikke får 
opbygget et erfaringsgrundlag. 
 

 
Fig. 2.2.  Udvikling i andel af nye boliger der ikke opfylder bygningsreglementets krav til 
lydisolationen. Baseret på kontrolmålinger foretaget af BAM/JTI i perioden 1975-1987. 
Figuren gengivet fra Olesen (1989). 
 
I ovennævnte referencer samt i ref. Pedersen (1993) angives det direkte eller indirekte, at 
byggeriets lydmæssige kvalitet hænger nøje sammen med antallet af kontrolmålinger, som 
forlanges af det lokale bygningsinspektorat. Uden særlige undersøgelser er det muligt at 
udpege kommuner, hvor der kun gennemføres målinger af lydisolation på de udførendes 
initiativ eller som følge af beboerklager. Det konstateres, at forbedringer af lydisolation kan 
gennemføres uden væsentlige omkostninger ud over, at de gennem mange år accepterede 
arbejdsbeskrivelser også må kræves anvendt i praksis. I Pedersen (1989) findes eksempler på 
forholdsvis banale byggefejl, som stadig er almindelige, og som medfører store overskridelser 
af BR-lydkravene. 
 
Sammenfattende skønnes det, at ca 25-30% af nybyggeriet ikke opfylder lydkravene. Der er 
ikke fundet danske erfaringer med totalrenoverede boliger, som ifølge loven skal opfylde de 
samme krav som nye boliger. 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 2:  Lydforhold i danske boliger  
 

 

 
 - 15 - 

2.6 Holdning til lydkrav 
 
Af det foregående fremgår, at en del af byggeriets parter prioriterer lydforholdene lavere end 
brugerne. Ifølge Olesen (1989) høres af og til følgende udtalelser fra bygherrens side i 
forbindelse med kontrolmålinger: "Pengene smidt ud af vinduet", "Nymodens pjat, skulle det 
nu også være nødvendigt?" eller "Er der ingen grænser for, hvad de (myndighederne) kan 
trække ned over hovedet på os?". Med hensyn til nødvendigheden af kontrolmålinger kan man 
vel sige, at så længe 25-30% af nybyggeriet ikke fuldt ud opfylder Bygningsreglementets krav, 
kan en vis kontrol vel ikke siges at være overflødig. 
 
Hos bygherrer, projekterende og udførende må holdningen til lydkravene nødvendigvis have en 
klar sammenhæng med håndhævelsen af kravene, dvs. med den administrative praksis. Uden en 
effektiv håndhævelse, bl.a. med kontrolmålinger, med deraf følgende konsekvenser, er incita-
menterne til at beskæftige sig seriøst med lydkravene færre, og der opbygges ikke noget erfa-
ringsgrundlag, hvilket i sig selv mindsker motivationen for at bekymre sig om lydforholdene. 
Som nævnt i afsnit 2.4 kan lydområdet være vanskeligt at håndtere. Uden kendskab til området 
er det forståeligt, at der opstår en vis "berøringsangst", men dette er til skade for borgerne, da 
det går ud over lydforholdene i boligbyggeriet. 
 
Betydningen af en god lydisolation undervurderes i mange tilfælde af bygherrerne, bl.a. fordi 
købere/lejere sjældent spørger om lydisolationen. Der kan være mange grunde til, at en 
potentiel køber/lejer normalt ikke efterspørger dokumentation for lydforholdene. For det første 
kan han - med god ret - forvente, at boligerne opfylder lovens lydkrav. For det andet er de fleste 
ikke opmærksomme på, at lydisolationen rent faktisk kan måles og dokumenteres. Den 
væsentligste grund til ikke at spørge er dog nok resignation kombineret med, at der ved køb/leje 
af en ny bolig er talrige andre forhold, der tager opmærksomheden. 
 
Det er naturligvis et problem for en potentiel bruger, at man ikke ved besigtigelsen af en bolig 
kan "se" lydforholdene. Dette er sandsynligvis medvirkende til, at gode lydforhold heller ikke 
anvendes som salgsargument. 
 
I Sverige har Kihlman (1991) fremført, modviljen mod at "modernisere" lydisolationskravene 
har tre hovedårsager: 
 
 1) Den fysiske teori for lydisolation forstås ikke af særlig mange inden for 

byggebranchen. 
 
 2) Byggebranchen og myndighederne tror ikke, at brugerne er villige til at 

betale for en forbedret lydisolation. 
 
 3) Byggebranchen og myndighederne tror ikke, at forhøjede lydisolationskrav 

kan resultere i en gunstig omkostningsreducerende teknisk udvikling. 
 
Det vurderes, at disse formodninger også er relevante for Danmark. 
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2.7 Akustiske egenskaber for traditionelle og nyere bygningskonstruktioner 
 
I løbet af tyverne og trediverne skete der betydelige ændringer i den hidtidige byggeskik, som 
i det store og hele havde været baseret på anvendelse af massive, bærende konstruktioner af 
murværk og af etageadskillelseser med træbjælkelag, jævnfør de gamle bygningslove for 
Købstæderne af 1858 og for København og Frederiksberg fra 1889 og 1890, alle med ændringer 
af 1912. I medfør af disse love udstedtes kommunale bygningsvedtægter eller kommunale 
bygningsreglementer. I trediverne blev mange af  disse fornyede, og det førte ofte til reduktion 
af de hidtil benyttede murtykkelser. Dette, i forbindelse med en stigende anvendelse af 
betondæk, ofte med tykkelser på kun 80-100 mm, og hulstensdæk af tegl, medførte store 
lydproblemer i de nye etageejendomme. Problemerne vedrørende luftlydisolationen fandtes 
også i de ældre ejendomme, men trinlydproblemet i forbindelse med de støbte dæk var nyt. 
Hertil kom, at installationer i større udstrækning holdt deres indtog i det ny byggeri. 
Installationerne, især vandinstallationerne, frembragte betydelig støj, og centralvarmeanlægs 
mange rørgennemføringer i etageadskillelserne nedsatte luftlydisolationen. 
 
Efterhånden som problemerne blev konstateret og diagnosticeret, blev de lokale lovbe-
stemmelser revideret, og der blev udarbejdet vejledninger i valg af konstruktioner og udførelser 
af samlinger. Målinger af lydtekniske egenskaber og diagnosticering af problemer er to sider af 
samme sag. Parallelt med byggeriets udvikling er der sket store fremskridt i måleteknik, og 
denne tekniske udvikling har medført, at målinger af lydforholdene er blevet muliggjort, og at 
der er blevet udarbejdet nationale og internationale standarder, som beskriver måling og 
vurdering af luftlydisolation, trinlyd, efterklangstid og støj. 
 
Ved projektering af ny- og ombygning er der brug for beskrivelse af de akustiske egenskaber 
for nye og traditionelle bygningskonstruktioner, såvel vejledning i valg af konstruktioner som 
udførelse af samlinger. Desuden er der ofte brug for at kunne foretage nogle akustiske 
beregninger. For at imødekomme disse behov har SBI udgivet en række anvisninger, hvoraf de 
seneste er: 
 

SBI-anvisning 172: Bygningers lydisolering - Nyere bygninger 
SBI-anvisning 173: Bygningers lydisolering - Ældre bygninger 
SBI-anvisning 166: Bygningsakustik - Teori og praksis 
SBI-anvisning 167: Lydisolation i praksis 

 
Anvisningerne indeholder ud over data en lang række tegninger af konstruktioner og samlinger. 
Anvisning 172 skal specielt betragtes som en vejledning til bygningsreglementernes 
lydbestemmelser. Anvisning 166 beskriver såvel teori som praksis og kan også anvendes som 
lærebog.  
 
Tabeller med komplette oversigter over alle danske lydkrav findes forrest i SBI-anvisning 172, 
og der er i tilknytning til tabellerne over lydisolationskrav angivet oversigter over typiske tunge 
og lette konstruktioner, der - rigtigt udført - kan opfylde kravene. Da disse konstruktioner er 
nyttige som en slags referenceeksempler andre steder i udredningen, er de gengivet her, se tabel 
2.3 på næste side. 
 
Hvad angår projekteringsmetoder for beregning af lydforholdene i en færdig bygning ud fra 
komponentegenskaber, er disse under standardisering og vil blive udgivet som 
CEN-standarder. 
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Tabel 2.3. Oversigt over typiske konstruktioner, der - rigtigt udført - kan overholde 
lydkravene i Bygningsreglement 1982. Oversigterne er gengivet fra 
SBI-anvisning 172. 

 
 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 2:  Lydforhold i danske boliger  
 

 

 
 - 18 - 

 
2.8 Muligheder for at opnå forhøjet lydisolation i boliger 
 
Mulighederne for at opnå en forhøjet lydisolation i boliger har to aspekter, det byggetekniske 
og det økonomiske. 
 
I Kristensen (1988) konkluderes følgende: Det synes muligt at anvende rækkehuskravene som 
fælles krav til lydisolation mellem boliger i række- og etagehuse, uden at det for de traditionelle 
byggemetoder medfører væsentlige ændringer ud over den korrekte arbejdsudførelse og 
projektering. 
 
I et netop afsluttet NKB-projekt, NKB (1994), er der foretaget byggetekniske og økonomiske 
konsekvensanalyser for seks forskellige almindeligt anvendte bygningstyper, og der er 
endvidere omtalt fem nye danske byggesystemer. Konsekvenserne for  etageboliger, der 
opfylder samme krav som de nuværende krav til rækkehuse, dvs. en skærpelse på 2-3 dB og 5 
dB for henholdsvis luftlyd- og trinlydisolation, er vurderet. 
 
Den danske analyse påpeger følgende konsekvenser for seks forskellige bygningstyper, som er 
almindelige i dansk boligbyggeri (skærpet krav til luftlydisolation og trinlydniveau er vurderet 
under ét): 
 
     a) Dæk og vægge af pladsstøbt beton må øges i tykkelse fra 150 mm til 185 mm dæk og 

180 mm vægge. 
     b) For betonhuldæk er der vurderet to løsninger, hvor den dyreste løsning er at tilføje 50 

mm afretning på 185 mm betonhuldæk. Et billigere alternativ er et betonhuldæk på 
425 kg/m2, som dog ikke findes idag, men som kan forudses, hvis de skærpede lydkrav 
indføres. 

     c) Dæk og vægge af letklinkerbeton må øges i tykkelse fra 200 mm til 300 mm. 
 
Priserne er beregnet for råhuset alene og ligger for alle typer i intervallet 1880-2380 DKK/m2 
med de nuværende lydkrav; dette ændres til 2090-2490 DKK/m2 med de skærpede lydkrav. Til 
sammenligning er den økonomiske ramme for offentligt støttet boligbyggeri 8050-9460 
DKK/m2, hvilket betyder at fordyrelsen er 1-2% af totalprisen. 
 
I den danske analyse er endvidere nævnt 5 nye byggesystemer, som er prismæssigt konkur-
rencedygtige i forhold til traditionelt byggeri, og som allerede opfylder de foreslåede nye 
lydkrav, det vil sige uden nogen fordyrelse. Typiske måleresultater fra disse byggerier er: 

     - Eco-house, stål og gips,   R'w = 54-63 dB,  L'n,w = 46-50 dB. 
     - Søjle-plade bygning,  R'w = 55-60 dB,  L'n,w = 53 dB. 
     - Gasbeton, elastisk mellemlag R'w = 55-58 dB,  L'n,w = 53 dB. 
     - Træ og gips,    R'w > 60 dB,   L'n,w < 53 dB. 
     - Betonrammer og stålkassetter,  R'w = 58-63 dB,  L'n,w = 49 dB. 
 
Alle konsekvensanalyserne fra de nordiske lande konkluderer samstemmende, at en betydelig 
forbedring af lydforholdene i boliger kan opnås med relativt enkle midler. Løsningerne er 
kendte, og omkostningerne er begrænsede. De foreslåede skærpede krav, dvs. samme 
lydisolationskrav til etageboliger som der gælder for rækkehuse, kan anbefales. Det vurderes, 
at de skærpede lydkrav i nogen grad kan medvirke til en udvikling af byggeriet i en 
byggeteknisk gunstig retning. 
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Teknisk er det muligt at overholde endnu strengere krav end foreslået i NKB (1994), men der 
er ingen danske vurderinger af de økonomiske konsekvenser. Ifølge tyske beregninger er 
meromkostningerne meget beskedne, se afsnit 5.2, men der bør foretages en dansk konse-
kvensanalyse af en væsentligt kraftigere skærpelse end foreslået i NKB (1994), jf. kap. 7. En 
økonomisk konsekvensanalyse svarende til hovedkravene R'w ≥ 60 dB og L'n,w ≤ 48 dB er 
foreslået som initiativ FA3, se kap. 8 og appendiks E. 
 
Det skal tilføjes, at SBI's anvisninger inden for lydområdet har haft - og stadig har - stor 
betydning for byggeriets kvalitet. De bygger imidlertid på erfaringer med eksisterende kon-
struktioner og er tæt knyttet til de nuværende BR-krav. Anvisningerne kan derfor være 
utilstrækkelige i forbindelse med for eksempel forsøgsbyggeri, hvor man med nye konstruk-
tionstyper tilstræber en forhøjet lydisolation, ihvertfald hvis der skal opnås en lydisolation 
væsentligt højere, end der er praktiske erfaringer med. 
 
Renoveringen af gamle (og nyere) ejendomme udgør en stor del af byggeriet nu og i de 
kommende år. Totalrenoveret byggeri skal overholde de samme krav som nybyggeri. Ved 
udvikling af systemer til efterisolering og omhyggelig projektering kan der opnås gode resul-
tater, men de byggetekniske begrænsninger er naturligvis meget stærkere end for nybyggeri, og 
som følge deraf kan store forbedringer af lydisolationen kræve indgreb, der er byggeteknisk, 
arkitektonisk eller økonomisk uacceptable. 
 
 
2.9 Kommentarer og resumé vedr. lydforhold i danske boliger 
 
Nedenstående er resumeret nogle hovedtræk fra den foregående del af kapitlet. 
 
Ad 2.1:  Lydforhold i danske boliger og beboerreaktioner 
 
 En stor andel beboere er generet af støj fra naboer og trafik. Det må derfor konstateres, at 

støj er et PROBLEM. 
 
Ad 2.2 og 2.3:  Lovgivning og lydforhold og Oversigt over gældende bestemmelser (april 1994) 
 
 Vi har en lovgivning, men niveauet af kravene er stort set ikke ændret, siden de blev 

indført for ca. 40 år siden, og nogle af kravene er ikke længere tilstrækkelige. Kravene 
gælder nye boliger og berørte områder i renoverede boliger, men ikke andre eksisterende 
boliger. 

 
Ad 2.4:  Administration af lydbestemmelserne 
 
 Administrationen (dvs. håndhævelsen) af lydkravene er geografisk ujævn. Vedrørende 

renovering er det uklart, i hvor stort et omfang lovkravene håndhæves. 
 
Ad 2.5:  Lydkravenes overholdelse 
 
 Det skønnes, at kun ca. 70-75% danske boliger bygget efter ca. 1975 overholder lov-

kravene, men baggrundsmaterialet er spinkelt. Det må formodes, at ikke-kontrollerede 
boliger gennemgående har en lavere overholdelsesgrad end boliger, hvor der er foretaget 
kontrolmålinger. 
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Ad 2.6:  Holdning til lydkrav 
 
 Byggebranchens og de kommunale forvaltningers forbehold over for lydkravene skyldes 

nok i stort omfang usikkerhed som følge af utilstrækkelig viden. Det må konstateres, at der 
er et modsætningsforhold mellem byggebranchens - generelt set - manglende prioritering 
af kravene og den betydning, gode lydforhold har for beboernes velfærd. 

 
Ad 2.7:  Akustiske egenskaber for traditionelle og nyere bygningskonstruktioner 
 
 Man kan bygge huse, der statisk set er i orden, men er umulige lydmæssigt (eksempel: 10 

cm jernbeton, jf. afsnit 2.2). Det er vigtigt, at byggebranchen gør sig klart, at lydforhold 
kan være dimensionerende i lighed med andre forhold. Man kunne forestille sig en slags 
"akustisk ordning" efter nogenlunde samme principper som statiker-ordningen. 
SBI-anvisninger bør opdateres efter behov og projekteringsværktøjer udbygges.  

 
Ad 2.8:  Muligheder for at opnå forhøjet lydisolation i boliger 
 
 En forhøjelse af lydkravene svarende til forslaget i NKB (1994) betyder for traditionelle 

konstruktioner en fordyrelse på nogle få %. For mange nyere byggesystemer er den højere 
lydisolation "indbygget" og derfor gratis. Ressourceforbrug til byggeri har fået en stigende 
opmærksomhed i de seneste 5-10 år, og de økologiske hensyn kan nok forventes 
indarbejdet i lovgivningen, efterhånden som konsekvensanalyser muliggør dette. Dette er 
vigtigt at gøre sig klart, da en stærkt forhøjet lydisolation - især med anvendelse af 
traditionelle konstruktioner - medfører forøget ressourceforbrug i en eller anden grad. 
Beregninger og forsøgsbyggeri kan belyse dette emne. 

 
 
Endvidere skal det fremhæves, at formuleringen af lydbestemmelserne er baseret på inter-
nationalt standardiserede begreber. Der foregår for tiden megen udvikling af metoder til 
vurdering og måling af lydisolation, specielt skal fremhæves forslagene til en simpel måle-
metode og udvidelse af frekvensområdet til at inkludere lave frekvenser, dvs. 1/3-oktav 
frekvensbånd 50-80 Hz ud over det nuværende frekvensområde 100-3150/5000 Hz. Disse 
metoder vil i nærmeste fremtid blive afprøvet/vurderet og standardiseret internationalt og kan 
derefter implementeres i de enkelte lande. 
 
Bygningsakustikområdet i Danmark varetages primært af: 
 

Laboratoriet for Akustik, DTU 
DELTA Akustik & Vibration (ATV), Lyngby 
DTI Lydteknik, Århus 
Rådgivende ingeniører 

 
SBI havde indtil 1991 en akustikafdeling, men denne er nu nedlagt, og funktionerne er i et vist 
omfang overtaget af ovennævnte virksomheder. 
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Med henblik på genopbygning og ajourføring af bygningsakustikområdet i Danmark er der i 
forbindelse med den foreliggende udredning udarbejdet en række forslag til initiativer. 
Forslagene udgør en helhed og vedrører alle - på kort eller langt sigt - lydforhold i danske 
boliger, men som afrunding af dette kapitel skal speicelt nævnes: 
 

FA1 Handlingsplan vedrørende boligers lydforhold 
FA4 Standardiseringsarbejde relateret til lydkrav for boliger 
FA5 Overvågning af lydkravenes overholdelse 
FB2 Konsekvenser af nye bygningsakustiske vurderingsmetoder 
FB3 Simpel målemetode til bygningsakustiske feltmålinger 
FC1 Udvikling af systemer til efterisolering 
FC2 Udvikling af bedre projekteringsværktøjer for lydisolation 
FC4 Anvisninger 
FD1 Forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet: Nybyggeri og renovering 
FE1 Information om muligheder for god lydisolation 
FE2 Information til kommuner 
FE3 Infomateriale - efterisolering 
FE4 Løbende service til myndigheder, byggebranche og brugere 

 
Forslagene er omtalt i kap. 8 og beskrevet i appendiks F. 
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3. Lydbestemmelser internationalt 
 
Med henblik på at drage nytte af udenlandske erfaringer er en række lande i Europa, Nord-
amerika, Australien og Fjernøsten kontaktet for at få oplysninger om lydbestemmelserne og 
deres administration samt om beboerundersøgelser, forsøgsbyggeri og udviklingstendenser i 
øvrigt. 
 
Blandt de europæiske lande var det især Tyskland, Frankrig, England og Sverige, der blev anset 
for at være interessante på et eller flere af ovennævnte områder, jf. projektbeskrivelsen i 
appendiks B. Flere andre europæiske lande forekom det dog også absolut relevant at optage 
kontakt med. At der også blev taget kontakt til lande uden for Europa skyldes dels, at det kunne 
sætte situationen i Europa ind i et internationalt perspektiv, dels at der reelt på forhånd var 
kendskab til, at visse lande anvendte særlige målemetoder, der kunne tænkes at blive 
standardiseret internationalt og implementeret i Danmark. Som eksempel på sidstnævnte kan 
nævnes en særlig "impulsmetode" til trinlydmåling, der anvendes i bl.a. Japan og Korea, se 
nærmere i afsnit 3.4. 
 
Der blev rettet forespørgsel til ialt 25 lande og sendt informationskopi til de nordiske lande, 
som der i forvejen er en tæt kontakt med i forbindelse med NKB-arbejde, jf. NKB (1994). I 
appendiks B findes kopi af det udsendte materiale (brev, projektbeskrivelse og spørgsmålsblad). 
Der blev kun kontaktet én person i hvert land bortset fra USA, hvor der på grund af landets 
størrelse og formodede betydning blev taget kontakt til både den vestlige og østlige del. 
Kontaktpersonerne er alle aktive inden for det bygningsakustiske fagområde og i de fleste 
tilfælde også inden for international standardisering. Som normalt ved "spørgeskemalignende" 
henvendelser var responsen meget blandet, geografisk og indholdsmæssigt. Nogle svarede 
meget hurtigt, nogle få både hurtigt og grundigt, og nogle henviste til andre navngivne personer 
eller til ministerier. Af forskellige grunde tog det lang tid at etablere en effektiv kontakt og in-
formationsudveksling med nogle af de vigtigste større lande i Europa. Derimod blev samar-
bejdet med flere "små" lande hurtigt effektivt og frugtbart, især skal fremhæves Sverige, Østrig, 
Estland og Holland. 
 
De vigtigste oplysninger fra kommunikationen med udlandet indgår i kapitlerne 3-6 og i 
appendiks C-E i den foreliggende udredning, referencer (1994): Batifol, Dodd, Fothergill, 
Foulkes, Fricke, Gerretsen, Gudmundsson, Hagberg, Hofmann, Kim, Kutzer, Kötz, Lang, Lee, 
Maidalik, Metzen, Quirt, Schwarz, Soubrier, Tachibana, Vermeir, Viks. 
 
 
3.1 Udenlandske krav - oversigt  
 
Formålet med at beskrive udenlandske lydbestemmelser er at give et indtryk af de meget for-
skellige traditioner, hvad angår såvel anvendte bygningsakustiske begreber som kravenes 
størrelse, og at forsøge at sammenligne kravniveauet i forskellige lande. Valget af lande er dels 
foretaget med dette formål for øje, dels ud fra et vigtighedskriterium. Herudover har det i høj 
grad haft betydning for valget af lande, om det var muligt at få assistance til at udfylde eller 
kontrollere tabellerne inden for den givne tidsramme. Lande uden klare, generelle krav for 
boliger er ikke medtaget, selv om det kunne være interessant at få en bredere repræsentation af 
lande uden for Europa. Omvendt eksisterer der i en række lande klare lovkrav, som ikke 
håndhæves. Det gælder f.eks. flere sydeuropæiske lande (denne viden haves fra anden side, da 
disse lande ikke svarede på henvendelsen). 
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Ved indsamlingen af oplysninger fra forskellige lande blev der lagt vægt på at få et overblik 
over hovedkravene i de respektive lande. I appendiks C fides oversigter med de væsentligste 
lydkrav i Danmark og 9 andre lande (et skema for hvert land). En samlet oversigt over 
hovedkravene for luft- og trinlydisolation i de pågældende lande findes i henholdsvis tabel 3.1 
og 3.2. Disse to oversigter illustrerer med al tydelighed uensartetheden i kravformuleringen 
ikke alene globalt anskuet, men også i Vesteuropa. Således er der i de 8 nævnte vesteuropæiske 
lande 4 forskellige begreber, ja faktisk 5, da Sverige har en speciel tillægsregel for beregning 
af de vægtede værdier. For de 10 lande i tabellerne 3.1 og 3.2 er der reelt 7 forskellige begreber 
uden mulighed for præcis omregning, Rusland undtaget. I de fleste tilfælde findes dog nogle 
tommelfingerregler, og de ækvivalente "danske" værdier beregnet efter retningslinierne i 
Metzen (1992) er angivet i separate kolonner i tabellerne, der dækker de to boligtyper 
etageboliger og rækkehuse. Dog er omregningen af Ilu;k og Ico og af Ib og Iy oplyst af hhv. 
Gerretsen (1994) og Maidalik (1994). 
 

Oversigt over udenlandske krav  
til luftlydisolation mellem boliger 
Land med angivelse af 
begreb for kravangivelse 

Krav opdelt efter boligtype 

 Etageboliger Rækkehuse 

 Krav 
 
[dB] 

Ækvivalent 
R'w
[dB] 

Krav 
 
[dB] 

 Ækvivalent 
R'w
[dB] 

Europa 
 
Danmark 
Sverige 
UK 
Frankrig 
Tyskland 
Østrig 
Holland 
 
Rusland 
Estland 

 
 
R'w
R'w
DnT,w
DnAT
R'w
DnT,w
Ilu;k
 
Ib
R'w

 
 
≥ 52(1)

≥ 52(1)

≥ 52(2)

≥ 51 
≥ 53(1)

≥ 55 
≥ 0 
 
≥ 50 
≥ 52 

 
 
52 
~52 
(~51-54) 
(~51-54) 
53 
(~54-57) 
(~55) 
 
(52) 
52 

 
 
≥ 55 
≥ 55 
≥ 52 
≥ 51 
≥ 57 
≥ 60 
≥ 0 
 
 
≥ 52 

  
 
55 
~55 
(~51-54) 
(~51-54) 
57 
(~59-62) 
(~55) 
 
 
52 

Fjernøsten 
 
Korea 

 
 
D(125Hz)
D(500Hz)
D(2kHz)

 
 
≥ 30 
≥ 45 
≥ 55 

  
 
≥ 30 
≥ 45 
≥ 55 

  

Noter:  (1) Vandret, krav til lodret er 1 dB højere 
            (2) Vandret, krav til lodret er 1 dB lavere 
            ( ) om en ækvivalent værdi beskriver, at begrebet R'w ikke er anvendt i det 

pågældende lands kravformulering. 

En mere detaljeret information om de enkelte landes lydkrav findes i skemaerne i 
appendiks C. De angivne krav er gældende krav i marts 1994. 
Tabel 3.1.  Oversigt over 10 landes krav til luftlydisolation mellem boliger. 
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Oversigt over udenlandske krav til  
trinlydisolation mellem boliger 
Land med angivelse af 
begreb for kravangivelse 

Krav opdelt efter boligtype 

 Etageboliger Rækkehuse 

 Krav 
 
[dB] 

 Ækvivalent 
L'n,w
[dB] 

Krav 
 
[dB] 

 Ækvivalent 
L'n,w
[dB] 

Europa 
 
Danmark 
Sverige 
UK 
Frankrig 
Tyskland 
Østrig 
Holland 
 
Rusland 
Estland 

 
 
L'n,w
L'n,w
L'nT,w
LnAT
L'n,w
L'nT,w
Ico
 
Iy
L'n,w

 
 
≤ 58 
≤ 58 
≤ 62 
≤ 70 
≤ 53 
≤ 48 
≤ 0 
 
≤ 67 
≤ 60 

  
 
58 
~58 
(~64-57) 
(~68-65) 
53 
(~50-43) 
(~61-54) 
 
(60) 
60 

 
 
≤ 53 
≤ 58 
 
≤ 70 
≤ 48 
≤ 46 
≤ 0 
 
 
≤ 60 

  
 
53 
~58 
 
(~68-65) 
48 
(~48-41) 
(~61-54) 
 
 
60 

Fjernøsten 
 
Korea 

 
 
L(1)

L(2)

 
 
≤ L-70 
≤ L-50 

   
 
≤ L-70 
≤ L-50 

  

Noter:  (1) Bankemaskine    (2) "Impulskilde" 
             ( ) om en ækvivalent værdi beskriver, at begrebet L'n,w ikke er anvendt i det 

pågældende lands kravformulering. 

En mere detaljeret information om de enkelte landes lydkrav findes i skemaerne i 
appendiks C. De angivne krav er gældende krav i marts 1994. 
 
Tabel 3.2.  Oversigt over 10 landes krav til trinlydisolation mellem boliger. 
 
Myndighedernes administration af lydbestemmelserne vedrører ikke blot kontrollen af det 
færdige byggeri, men hele byggesagsbehandlingen, der - som også anført i afsnit 2.4 - kan 
opdeles i følgende punkter: 
 

* Byggetilladelse 
* Krav om kontrolmåling 
* Dispensationsmuligheder 
* Udstedelse af ibrugtagningstilladelse 
* Klageveje 

 
Afhængigt af håndteringen af de enkelte af disse punkter kan de understøtte loven eller 
modvirke den. I forskellige lande fokuseres der meget forskelligt på de forskellige punkter, men 
det må nok tilføjes, at nogle lande tilsyneladende slet ikke fokuserer. 
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I det følgende vil der - opdelt efter verdensdel - blive omtalt forhold vedrørende lydbestem-
melser og administration, som kan have interesse i sammenhæng med en stillingtagen til 
lydkravenes fremtidige administration i Danmark. 
 
 
3.2 Europa 
 
Vedrørende de europæiske krav til luft- og trinlydisolation mellem boliger kan sammenfattende 
siges, at spredningen i kravniveau er stor for både luft- og trinlyd, men størst for trinlyd. Østrig 
har de strengeste krav, Tyskland de næststrengeste. Resten af de europæiske lande er relativt 
jævnbyrdige, hvad angår kravniveau til etageboliger. Dog skiller Frankrig sig ud ved at tillade 
høje trinlydniveauer, men dette vil blive ændret i det kommende bygningsreglement, der træder 
i kraft i januar 1996. I forhold til nu sker der en skærpelse af trinlydkravet på hele 9 dB 
gældende fra 1999. Den øjeblikkelige skærpelse af de franske krav til trinlydniveau er 5 dB, og 
luftlydkravet skærpes 3 dB, jf. skema for Frankrig i appendiks C. For rækkehuse er der større 
spredning i kravene end for etageboliger som følge af, at de "svage" lande har ens - ikke særligt 
restriktive - krav til etageboliger og rækkehuse, mens de "stærke" har strengere krav til 
rækkehuse end til etageboliger. Den føromtalte skærpelse af de franske krav gælder såvel 
rækkehuse som etageboliger. 
 
En lovgivning på lydområdet er en nødvendig forudsætning for gode lydforhold i boliger, idet 
brugere ikke i praksis frit kan vælge en bolig med netop de ønskede lydforhold. Eksistensen af 
lovkrav har i et vist omfang den tilsigtede virkning, men graden af håndhævelse er dog 
altafgørende for, at der opnås den ønskede effekt. 
 
Hvad angår håndhævelse af lydkrav til boliger, er denne meget forskellig i forskellige lande, og 
der er også meget store forskelle inden for de enkelte lande. Dette er konstateret såvel i 
Danmark, jf. afsnit 2.5, som i andre lande. Det mest kendte eksempel fra udlandet er nok 
Skotland, hvor man i over 10 år har udført en meget omfattende kontrol af lydforholdene ved 
hjælp af en simpel målemetode. Resultatet har været en markant reduktion i antallet af 
"overtrædelser" af loven. Årsagen til denne forbedring skyldes hovedsageligt entreprenørernes 
forøgede kvalitetskontrol af byggeriet - forårsaget af, at der er blevet gjort opmærksom på, at 
kontrolmålinger sandsynligvis vil blive udført. 
 
En håndhævelse af lovkravene på projektstadiet gennemføres ved, at projektmaterialet analy-
seres grundigt. I bl.a. Tyskland og Østrig lægges der meget vægt på dette stadium, og der findes 
normer med beskrivelse af konstruktionstyper og samlingsdetaljer svarende til forskellige 
kravniveauer. Projektstadiet tillægges også - helt berettiget - en stor vægt i visse andre lande. 
Det er dog uheldigt, når det bliver en administrativ politik, at kontrolmålinger stort set aldrig 
kræves i tilfælde af, at "velkendte" konstruktioner anvendes, idet tilskyndelsen til 
produktudvikling så bliver meget lille. Desuden viser erfaringen, at man ofte - selv med 
velkendte konstruktioner - får ubehagelige overraskelser ved kontrolmålinger. Uden målinger 
kan konsekvensen let blive en gradvis forringelse af lydkvaliteten. 
 
Et krav om kontrolmåling - eller en troværdig trussel - har en stor præventiv virkning, jf. 
ovenstående omtale af Skotland og det danske eksempel beskrevet i afsnit 2.5. Et konsekvent 
krav om kontrolmålinger håndhæves i visse regioner i Østrig, mens visse andre regioner slet 
ikke kræver måling. Østrig vil blive omtalt yderligere omstående. 
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Hvad angår dispensationsmuligheder, er der ikke fremkommet væsentlige oplysninger. Det er 
svært at forestille sig, at officielle dispensationer bliver givet i stort omfang. Manglende 
håndhævelse af loven har imidlertid samme virkning og kan betragtes som en uofficiel dis-
pensation. Dispensation fra loven har reel relevans i forbindelse med renovering, hvor de 
byggetekniske, arkitektoniske og økonomiske hensyn medfører mærkbare begrænsninger. I 
England er kravene til renoverede boliger mindre strenge end til nybyggeri. 
 
Klare regler for klagebehandling og en effektiv håndtering af klager vil sandsynligvis kun 
kunne hjælpe et fåtal af borgere til bedre lydforhold, men har en indirekte effekt ved sin 
præventive virkning. For en del lande/regioner er det oplyst, at kontrolmålinger primært 
udføres i tilfælde af klager. Et sted, hvor dette var tilfældet, oplystes, at såfremt målingen viste, 
at lovkravene ikke var overholdt, skulle bygherren betale målingen (og udbedringen), ellers 
skulle klageren betale. 
 
En "kundevenlig" behandling af støjklager (alle slags) findes i Westminster City, ref. 
Westminster (1993), med en klar målsætning og klare retningslinier for håndtering af klagerne. 
Der er oprettet et "24 Hour Noise Control Team" og sat en høj standard for respons på klager 
over støjproblemer. Gengivet direkte fra Westminster (1993) er retningslinierne for 
Westminster City's 24 Hour Noise Control Team: 

• a 24 hour noise control service seven days a week 
 • response within one hour to 95 per cent of requests for service; this 

was felt to be a realistic target to allow for times of peak demands, 
heavy traffic etc. 

• answering the telephone within four rings 
• response to written queries within five working days 
• courteous and helpful service 

Det er en imponerende målsætning, og den overholdes! Westminster City's procedure for 
klagebehandling kan betegnes som en meget effektiv, lokal implementering af de nationale 
retningslinier beskrevet i The Department of the Environment (1992), der er en pjece skrevet 
for "almindelige" mennesker. 
 
I nogle lande foretages der konstant eller periodevis overvågning af lovkravenes overholdelse. 
I f.eks. Holland og England er der over en årrække (henholdsvis 1979-1983 og 1970-1980) 
foretaget en systematisk indsamling af data med henblik på udarbejdelse af statistikker. Efter 
nogle års pause er man i begge lande netop påbegyndt en ny dataindsamling. 
 
Som før nævnt er der meget stor forskel på, hvor meget og hvordan lydkravene håndhæves i 
forskellige lande og i regionerne i de enkelte lande. 
 
Administrationen af lovkravene har en klar sammenhæng med holdningen til lydbestemmel-
serne. Fra Tysklands norm med lydkrav for boliger, VDI 4109 (1989), gengives uddrag af 
indledningen: 
 

"Anvendelsesområde og formål 
 
Lydisolationen i bygninger har stor betydning for menneskers sundhed og 
velbefindende. 
 
 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 3:  Lydbestemmelser internationalt  
 

 

 
 - 27 - 

Særlig vigtig er lydisolationen i boligbyggeri, idet boligen både tjener som 
afslapnings- og hvilested for mennesket samt som afskærmning af boligområdet 
overfor naboer. 
 
I denne norm er kravene til lydisolationen fastlagt med det mål for øje at 
beskytte mennesket i dets opholdsrum mod gener som følge af lydtransmission. 
Herudover er der fastsat regler for metoder til eftervisning af den krævede 
lydisolation. 
 
Med de fastlagte krav kan det ikke forventes, at udefra kommende støj eller støj 
fra naborum ikke mere kan høres. Heraf ses særligt nødvendigheden af gensidig 
hensyntagen ved at undgå at lave unødig støj. Kravene forudsætter, at der ikke 
forekommer usædvanlig kraftig støj i de tilstødende rum." 
 

Disse indledende ord fra DIN 4109 udtrykker respekt for lovkravene, og der udvises seriøsitet 
i administrationen af kravene. 
 
Afslutningsvis skal oplysninger om Østrigs administration af lydbestemmelserne kort refereres. 
Lang (1994) har i forbindelse med forespørgslen fra Danmark, jf. appendiks B, kontaktet 
forskellige regioner i Østrig for at få information om omfanget af kontrolmålinger og graden af 
overholdelse. I regionen Steiermark kræves der for alle statsstøttede byggerier, at lydkravenes 
overholdelse "bevises" på projektstadiet og kontrolleres ved hjælp af målinger i de færdige 
bygninger. Der foretages statistisk bearbejdning af resultaterne i 6 måneders perioder, således 
at oplysninger om hyppighedsfordeling er tilgængelige, og udviklingen kan vurderes. I Kärnten 
er der ved at blive etableret en lignende praksis. I alle huse med mere end 2 boliger måles luft- 
og trinlydisolation af myndighederne, før der gives ibrugtagningstilladelse. Denne 
fremgangsmåde har været afprøvet i byen Klagenfurt i Kärnten, og det viste sig, at lydkravene 
overholdes i over 90% af tilfældene, og at beboerne er tilfredse med lydisolationen. I regionen 
Salzburg blev der indtil for 2 år siden udført målinger (stikprøvekontrol) af statsstøttede boliger, 
men denne praksis blev stoppet for 2 år siden. I regionen Wien synes håndhævelse af 
lovkravene at mangle både på projektstadiet og med hensyn til kontrolmålinger. Regionen 
Oberösterreich har som politik, ref. Kernöcker (1994), at alle bygherrer og byggeselskaber skal 
"afprøves" mindst én gang om året. Alle større byggerier kontrolleres. Der udvælges ca. 70 
byggeprojekter til afprøvning svarende til ca. 50% af alle byggerier. Der føres statistikker over 
resultaterne, og resultaterne præsenteres dels som hyppighedsfordelinger for lydisolations-
værdierne, dels som kurver, der viser udviklingen over tiden. Lang (1994) fandt forskellene 
mellem regionerne så interessante, at de telefoniske forespørgsler til 5 regioner vil blive fulgt 
op med skriftlige forespørgsler til alle 9 regioner med henblik på at diskutere den meget for-
skellige praksis for administration af byggebestemmelserne. I forbindelse med en eventuel 
kommende systematisk overvågning af lydkravenes overholdelse i Danmark kan der drages 
nytte af Østrigs erfaringer. 
 
 
3.3 Nordamerika, Australien og New Zealand 
 
Som mål for luftlydisolation anvendes STC (Sound Transmission Class), som stort set svarer til 
R'w. Frekvensområdet er dog 125 til 4000 Hz. Trinlydniveauet udtrykkes med det lidt specielle 
IIC (Impact Insulation Class), som stort set svarer til 110 dB - L'n,w. Fordelen ved IIC er, at 
talværdien typisk er den samme som for STC i samme lydklasse. 
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Det gælder generelt, at lydkravene er meget lempelige, og at der f.eks. i USA er store forskelle 
i administrationen i de enkelte stater. For boligbyggeri med statsstøtte har FHA (US Federal 
Housing Administration) minimumskrav til lydisolation på 45 for STC og IIC, og samtidig 
anbefaler FHA højere værdier (Grade I: 55, Grade II: 52, Grade III: 48). I de enkelte stater i 
USA er minimumskravene typisk 45 eller 50; men højere værdier tilstræbes i boliger af bedre 
kvalitet. Det er erfaringen, at i luksusbyggeri kan der forventes klager, hvis luftlydisolationen 
er under STC 60. Et mærkningssystem for lydklasser var under udarbejdelse af EPA (US 
Environmental Protection Agency) i 70'erne, men støjkontoret har været nedlagt siden midten 
af 80'erne. For nylig har der været tale om at genoptage disse aktiviteter. 
 
I Canada er der også lokale forskelle. Minimumskravet er en luftlydisolation på STC 50 og 
ingen krav til trinlyd. Normalt måles der kun i tilfælde af klager. Højere lydkvalitet kræves 
f.eks. i Quebec, hvor boliger renoveres, således at STC og IIC bliver mindst 55. 
 
I Australien er der minimumskrav til luftlydisolation på STC 45 mellem lejligheder, dog STC 
50 fra baderum, vaskerum eller køkken til nabo-opholdsrum. Desuden anvises konstruktioner, 
som opfylder hensyn til lydisolation. Der er ingen kontrol med lydkravene. 
 
I New Zealand er minimumskravene STC 55 og IIC 55, dog accepteres måleresultater for 
luftlydisolation ned til STC 50. 
 
 
3.4 Fjernøsten 
 
I Japan og Korea vurderes luftlydisolation og trinlydniveau efter et klassifikationssystem, der 
indeholder seks lydklasser i spring på 5 dB. Luftlydisolation måles som en niveaudifferens i 
oktavbånd fra 125 til 4000 Hz uden korrektion for efterklangstid. Trinlyd måles med en særlig 
metode ved frit fald af en tung impulskilde i form af et bildæk (masse 7,3 kg, lufttryk 150 kPa, 
faldhøjde 0,9 m). Desuden anvendes bankemaskinen efter ISO 140 (masse af stålhamre 0,5 kg, 
faldhøjde 40 mm). Der måles i oktavbånd fra 63 til 4000 Hz uden korrektion for efterklangstid. 
 
På grund af kulturelle forskelle har trinstøjproblemet en anden karakter end i Europa og 
Amerika. Man bruger aldrig sko indendøre, så den dominerende kilde til trinstøjgener er børn, 
der hopper. Det er denne støj, der søges efterlignet med den særlige målemetode. 
 
I Japan er der lovbefalede minimumskrav til luftlydisolation, men ikke til trinlydniveau. Kravet 
er meget lavt, nemlig  D-40, som betyder en niveaudifferens på 40 dB ved 500 Hz (samt andre 
minimumsværdier ved 125 og 2000 Hz). Dette svarer til lydklasse 4 i den japanske standard, 
hvor klasse 1 er den højeste. Man ved, at kravet er utilstrækkeligt, og i praksis følges for næsten 
alt boligbyggeri en standard fra 'the Housing and Urban Development Corporation', hvis 
minimumskrav er D-45 (lydklasse 3) samt trinlydkravene L-55 (bildæk) og L-50 
(bankemaskine). En ny målemetode for trinlyd er under udvikling. I stedet for bildækket 
anvendes en tung gummikugle. 
 
I Korea er boligministeriets minimumskrav for boliger en luftlydisolation på D-45 (kun ved 125, 
500 og 2000 Hz). For industrialiseret boligbyggeri kræver 'Korean National Housing 
Corporation' trinlydniveauer på maksimalt L-50 (bildæk) og L-70 (bankemaskine).  
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3.5 Status og udviklingstendenser 
 
Der er stor forskel på lydkravene og deres håndhævelse i de undersøgte lande. Uden for Europa 
er minimumskravene gennemgående ret lave, og man er også klar over nødvendigheden af at 
projektere med højere lydkrav, hvis man skal undgå utilfredsstillende lydforhold. I USA, Japan 
og Korea eksisterer lydklasser, men der foreligger ikke oplysninger om, at lydklasserne 
anvendes i en egentlig mærkningsordning. 
 
I de europæiske lande er det karakteristisk, at minimumskravene er relativt høje, så over-
holdelse vil normalt føre til acceptable lydforhold. Nogle lande, f.eks. Tyskland, har skærpet 
kravene inden for de senere år, og adskillige lande er ved at forberede skærpelser; det gælder 
bl.a. Frankrig, jf. afsnit 3.2. 
 
Hvad angår administration er der meget stor forskel på, hvor meget og hvordan lydkravene 
overholdes i forskellige lande og i regionerne i de enkelte lande. I nogle lande lægges der - helt 
berettiget - stor vægt på projekteringsstadiet, og der gives en forhåndsgodkendelse af byggerier, 
hvor der anvendes "godkendte" konstruktioner. Ulemperne ved denne praksis er dels, at der 
mangler en tilskyndelse til produktudvikling, dels at der udføres meget få kontrolmålinger, 
hvilket er uheldigt, eftersom erfaringen viser, at man selv med velkendte konstruktioner ofte får 
ubehagelige overraskelser. 
 
Lydklasser findes eller er på vej i mange europæiske lande. Færdige eller næsten færdige 
lydklasseordninger findes i Frankrig, Tyskland og Sverige; i andre lande som Holland og 
England er lydklasser på vej. For de nordiske lande er der netop nedsat en arbejdsgruppe under 
NKB, som vil fremkomme med et forslag til lydklassifikation i 1995. En mere dybtgående 
behandling af lydklasser findes i kapitel 6. 
 
Den bygningsakustiske måleteknik har ligget fast i en lang årrække, men på det seneste er der 
ved at ske flere ændringer. Nogle ændringer sker som led i standardiseringsarbejdet under ISO 
og CEN, andre ændringer skyldes den tekniske udvikling, som muliggør hurtigere og mere 
nøjagtige målemetoder. Aktiv dansk deltagelse i standardiseringsarbejdet er derfor vigtig, se 
projektforslag FA4. Af ændringer, der er på vej, kan nævnes: 
 
 · Udvidelse af frekvensområdet til lavere frekvenser, både for luftlydisolation  
  og trinlydniveau. Dette er relateret til projektforslag FB2. 

 · Udvikling af hurtigere og forenklede målemetoder, både for luftlydisolation  
  og trinlydniveau. Dette er relateret til projektforslag FB3. 

 · Ny måleteknik for luftlydisolation med avanceret digital signalbehandling  
  samt ny måleteknik for trinlyd efter Japansk model. Dette er relateret til projektforslag 

FC3. 
 
De projektforslag, der har tilknytning til dette kapitel, er: 

FA4Standardiseringsarbejde relateret til lydkrav for boliger 
FA5Overvågning af lydkravenes overholdelse 
FB2Konsekvenser af nye bygningsakustiske vurderingsmetoder 
FB3Simpel målemetode til bygningsakustiske feltmålinger 
FC3Ny måleteknik til bygningsakustisk prøvning 

 
Forslagene er omtalt i kapitel 8 og beskrevet i appendiks F. 
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4. Undersøgelser af lydforhold i boliger 
 
I dette kapitel refereres en række nyere undersøgelser, som belyser problemerne med nabostøj 
i boliger. Der er medtaget undersøgelser fra de seneste tyve år, og omtalen er grupperet i 
underafsnit svarende til forskellige kategorier af undersøgelser: 
 

(1)  Beboerinterviews 
(2)  Beboerinterviews og målinger af lydisolation 
(3)  Målinger af lydisolation 
(4)  Tværkulturelle undersøgelser (interviews) 

 
I nedenstående tabel er vist en oversigt over undersøgelserne, som er nærmere beskrevet i afsnit 
4.1-4.4. 
 
 
Tabel 4.1.  Oversigt over undersøgelser af lydforhold i bolger.  
 
══════════════════════════════════════════════════════════════
 Land Forfatter År Bebyg- Inter- Målinger 
    gelser views L: Luftlyd 
    (antal) (antal) T: Trinlyd 
────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Sverige S.O.U. 1993 - 193 - - 
 Danmark Danm. Statistik 1992 - 3097 - - 
 England Raw & Oseland 1988 - 422 - - 
────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Danmark Ambrose & Dyregaard 1993 18 328 - - 
  Kristensen 1990 1 - L T 
 Rusland Kreitan 1990 - 3138 L T 
 Vesttyskland Weeber et al. 1986 16 471 L T 
 Sverige Bodlund 1984 8 273 L T 
 England Langdon et al. 1983 63 709 L T 
 Canada Bradley 1982 11 98 L - 
 England Langdon et al. 1981 - 917 L - 
 Østrig Bruckmayer & Lang 1974 - 10000 L T 
────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Danmark Kristensen 1988 - - L T 
 Vesttyskland Kötz 1988 - - L T 
────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Japan,    375 
 Kina,     387 
 USA,    261 
 Vesttyskland Kuwano et al. 1988 - 296 - - 
 
 Tyrkiet,    325 
 Vesttyskland Chassein & Schick 1988 - 294 - - 
══════════════════════════════════════════════════════════════
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I afsnit 4.1 refereres rene interview-undersøgelser, som kan sige noget om problemets omfang 
og karakter, men som ikke giver en sammenhæng mellem beboerreaktioner og boligens 
faktiske lydisolation. Denne meget vigtige sammenhæng findes derimod i de undersøgelser, 
som er refereret i afsnit 4.2, og flere af undersøgelserne giver mulighed for at estimere et 
forventet omfang af gener ved en given størrelse af lydisolationen. 
 
I afsnit 4.3 omtales undersøgelser af målt lydisolation i boligbebygglser i Danmark og i 
Tyskland. Disse undesøgelser giver et statistisk billede af lydforholdene i nyere boligbyggeri. 
For de tyske målinger gælder det specielle forhold, at de alle repræsenterer tilfælde, hvor der er 
rejst en klagesag på grund af utilfredshed med lydisolationen. 
 
De kulturelt betingede forskelle, der kan være ved vurdering af støjgener i forskellige lande, er 
belyst i nogle få undersøgelser, som refereres i afsnit 4.4. Endelig findes i afsnit 4.5 en 
opsummering, og ved hjælp af de foreliggende resultater søges det at give svar på to spørgsmål: 
Hvordan vurderes en given størrelse af lydisolationen? og - hvad er en tilfredsstillende 
lydisolation? 
 
 
4.1 Beboeres vurdering af lydforhold 
 
Sverige 1993 
 
Handlingsplan mot buller. Statens offentliga utredningar (1993). 
 
En undersøgelse med 193 svar fra beboere i fem nyere boligbyggerier viste, at cirka halvdelen 
af beboerne nu og da hører naboerne, og at en tredjedel føler sig generet af nabostøj. Omkring 
en tredjedel generes af bevidstheden om, at de kan høres af naboen. Det konkluderes, at med de 
gældende svenske lydkrav opnås en lydisolation, som cirka en tredjedel af beboerne opfatter 
som utilstrækkelig. I fire af de fem boligbyggerier var man i gennemsnit villig til at betale 
2,3-3,3% mere i husleje for en helt lydisoleret bolig. Omtrent samme procenter fås, hvis 
betingelsen for høj lydisolation er et reduceret areal af boligen. 
 
Danmark 1992 
 
Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1992. Danmarks Statistik (1992). 
 
I 1991 gennemførte Socialforskningsinstituttet en undersøgelse af, i hvilken udstrækning 
befolkningen var generet af støj i boligen. 3097 personer blev udvalgt som et repræsentativt 
udsnit af befolkningen over 15 år. I tabel 2.1 er resultaterne opdelt efter boligtype og 
områdetype. Nabostøj er i sagens natur mest udbredt i etagehuse, hvor hver fjerde er generet af 
nabostøj. I hovedstadens forstæder er andelen af generede endnu større, medens det er en 
mindre andel i mindre byer. Denne undersøgelse siger kun noget om problemets omfang, ikke 
noget om sammenhængen med lydisolationen. 
 
England 1988 
 
Subjective response to noise through party floors in conversion flats. Raw & Oseland (1988). 
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En interviewundersøgelse blev gennemført i 422 lejligheder i huse, der var ombygget til 
beboelse. 50% mente, at lydisolationen mellem lejlighederne var dårlig, og at det var meget 
belastende at være nødt til at undgå at frembringe støj. 13% fandt, at nabostøj var det, som de 
var mest utilfredse med ved boligen. Det alvorligste problem var støj fra lejligheden oven over, 
hvilket hænger sammen med bidraget fra trinlyd. Det fandtes, at trinlyd er den dominerende 
komponent i støjen oppe fra. 
 
 
4.2 Beboeres vurdering og målinger af lydforhold 
 
Danmark 1993  
 
Evaluering af Blangstedgård i brug. Ambrose & Dyregaard (1993). 
 
SBI har indsamlet beboerreaktioner fra forsøgsbyggeriet Blangstedgård. Det gennemgående 
træk er, at bortset fra de lydmæssige forhold er beboerne meget tilfredse med bebyggelsen. Men 
kun 41% er tilfredse med de lydmæssige forhold; der klages over utilstrækkelig lydisolation, 
såvel mellem boligerne som inden for den enkelte bolig. Lydmålinger er rapporteret for en del 
af byggeriet, ref. Kristensen (1990), og resultaterne viser, at lydisolationen overholder kravene 
i BR-82. 
 
Rusland 1990 
 
Protection against noise in dwellings. Kreitan (1990). 
 
En undersøgelse i Moskva omfattede ca. 500 målinger af lydisolation og interviews af 3138 
beboere. Af undersøgelsen fandtes hvilken procentdel af beboerne, der klagede over lydiso-
lationen, når denne netop opfyldte de gældende minimumskrav, se tabel 4.2. Lydkravene i 
parentes er omtrentlige omregninger til termerne i ISO 717. Af undersøgelsens resultater 
konkluderes, at lydforholdene er utilfredsstillende og at de gældende grænseværdier for 
lydisolation er utilstrækkelige. En acceptabel grænseværdi burde højst medføre 30% utilfredse. 
 
 
Tabel 4.2.  Resultat fra en russisk undersøgelse af lydforhold i etageboliger: Andel utilfredse, 
når gældende minimumskrav netop er opfyldt. Ref. Kreitan (1990). 
 

════════════════════════════════════════ 
  Lydisolation    Andel utilfredse 
──────────────────────────────────────── 
  Luftlydisolation, vandret 
 Ib = 50 dB (R'w = 52 dB)   39 % 
  Luftlydisolation, lodret 
 Ib = 50 dB (R'w = 52 dB)   47,5 % 
  Trinlydniveau, lodret 
 I  = 67 dB (L'  = 60 dB)   61,4 % y n,w
════════════════════════════════════════ 
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Tyskland 1986 
 
Schallschutz in Mehrfamilienhäusern aus dem Sicht der Bewohner. Weeber et al. (1986). 
 
Undersøgelsen omfattede 16 beboelsesområder af varierende alder, hvor der blev udført 
målinger og interviews af 471 beboere. Luftlydisolationen R'w varierede mellem 42 og 61 dB, 
og trinlydniveauet L'n,w varierede for etageadskillelserne mellem 70 og 30 dB. Resultaterne 
viste, at for at opnå at 15% vurderede lydisolationen utilstrækkelig, skulle luftlydisolationen 
være mindst 58 dB og trinlydniveauet højst 48 dB. Blandt undersøgelsens hovedkonklusioner 
var: 
 
• Beboerne registrerede tydeligt forskellen mellem byggeri, der svarer til 

mindstekravene, og byggeri med bedre lydisolation. Tilfredsheden med boligen 
voksede med stigende lydisolation. 

 
• Især unge husstande i nybyggeri lagde megen vægt på en god lydisolation. 

Beboergrupper med god uddannelse og høj indkomst ønskede bevidst en bolig 
med høj lydisolation, selv om huslejen skulle være højere.  

 
• Lydforholdene i nyt og ældre boligbyggeri vurderes efter meget forskellige 

kriterier. De bygningsmæssige forhold influerer på forventningerne og dermed 
også på beboernes vurdering. 

 
 

  
 
Figur 4.1.  Andel beboere i etageboliger, der vurderer at lydisolationen er dårlig, afbildet som 
funktion af den målte luftlydisolation af etageadskillelserne. Gennemsnit for 16 bebyggelser 
samt regressionslinie. Ref. Weeber et al. (1986). 
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Tabel 4.3.  Uddrag af resultater fra undersøgelse i etageboliger. Weeber et al. (1986). 
  
══════════════════════════════════════════════ 
                                      Lydisolation                
                                                                
                              Hyppige gener  Ingen gener under  
       normale forhold         
────────────────────────────────────────────── 
Luftlydisolation, R'w   50 dB  ≥ 60 dB   
etageadskillelser 
generes af naboers TV  30 %    ingen     
────────────────────────────────────────────── 
Trinlydniveau, L'n,w   50 dB  ≤ 33 dB   
etageadskillelser 
generes af trinstøj  15 %  ingen     
────────────────────────────────────────────── 
Trinlydniveau, L'n,w   63 dB  ≤ 43 dB   
fælles trapper                                            
generes af trinstøj  20 %  ingen     
══════════════════════════════════════════════ 
 
                                                                
Sverige 1984 
 
Ljudklimatet i moderna svenska bostäder. Bodlund (1984). 
 
Undersøgelsen omfattede nyere eller nyrenoverede rækkehuse og etageboliger fordelt på otte 
boligområder. 273 beboere blev interviewet, og der blev udført akustiske målinger. 80% af 
målingerne overholdt kravene i bygningsbestemmelserne. Der var overvejende tilfredshed med 
luftlydisolationen, som også overholdt kravene med en pæn margen. Derimod var der mange 
klager over trinlyd, især fra interne trapper hos nabo. Lydkravene var som i det danske 
bygningsreglement fra 1977, hvor betegnelsen for luftlydisolation var Ia (~ R'w) og for 
trinlydniveau Ii (~ L'n,w + 5 dB). 
 
Den statistiske behandling af de subjektive vurderinger er meget speciel og svær at sammen-
ligne med andre undersøgelser. Der opereres med en statistisk ligevægt mellem tilfredse og 
utilfredse som kriterie for en passende grad af lydisolation. Dette balancepunkt beregnes til 
talværdien 4,4 på en skala fra 1 til 7. Vurderingen 1 er helt utilfredsstillende, og 7 er helt 
tilfredsstillende. 
 
For trinlydniveauer viser undersøgelsen ret høj korrelation mellem måleresultater og subjektive 
vurderinger. I figur 4.2 ses resultaterne for etageadskillelser, og en balance mellem tilfredse og 
utilfredse ville kræve trinlydniveauer L'n,w på højst 53 dB (Ii = 58 dB). 
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Figur 4.2.  Sammenligning mellem målt trinlydniveau og gennemsnitlig subjektiv vurdering. De 
lodrette linier markerer standardafvigelsen af måleresultaterne i hvert af de undersøgte 
boligområder. Ref. Bodlund (1984). 
 
 
I figur 4.3 er vist resultaterne for interne trapper i sammenbyggede enfamiliehuse, og det er 
bemærkelsesværdigt, at trinlyd fra sådanne trapper optræder som et alvorligt klagepunkt i 
undersøgelsen til trods for, at målingerne viser overholdelse af lydkravene med god margen. En 
balance mellem tilfredse og utilfredse ville kræve trinlydniveauer L'n,w på højst 34 dB (Ii = 39 
dB) for interne trapper. 
 
Fælles trapper i etageboliger udviser ikke nogen klar sammmenhæng mellem målte trinlyd-
niveauer og subjektive vurderinger, men der er tydeligt større gener fra lette trapper af træ eller 
stål, end der er fra trapper af beton. En balance mellem tilfredse og utilfredse ville kræve 
trinlydniveauer L'n,w på højst 52 dB for de lette fælles trapper, medens 63 dB synes at være 
tilstrækkeligt for de tunge trapper. Dette illustrerer de store problemer, der er ved målemetoden 
for trinlyd efter ISO 140, idet sammenhængen mellem måleresultater og subjektive vurderinger 
er stærkt afhængig af den undersøgte konstruktion. 
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Figur 4.3.  Som figur 4.2, men for trinlyd fra interne trapper hos nabo. Ref. Bodlund (1984). 
 
 
England 1983 
 
Noise from neighbours and the sound insulation of party floors and walls in flats. Langdon et 
al. (1983). 
 
Undersøgelsen omfattede etageboliger, hovedsagelig fra 1970-80. 709 beboere blev inter-
viewet, og 70% af de adspurgte var opmærksomme på støj fra naboen; 9% var alvorligt plagede 
af nabostøj. Mest generende var støj oppe fra (40%), støj ude fra (17%) og støj nede fra (10%). 
Støjen oppe fra var domineret af trinlyd (29%) og musik, TV radio (25%). Ud af en række 
typiske klagepunkter blev 'dårlig lydisolation' nævnt hyppigst (20%), medens 'for små rum' 
blev nævnt som nr. 6 (10%). Af en statistisk behandling af resultaterne kan udledes, at ved en 
luftlydisolation, som svarer til R'w = 55 dB, vil 78% vurdere lydisolationen som god, og 5% vil 
vurdere den som dårlig. Der er udført omfattende målinger af luftlydisolation og trinlydniveau 
i alle beboelsesbebyggelserne, men måleresultaterne er angivet efter en gammel engelsk 
metode, som nu er forladt; det er dog muligt at foretage en omtrentlig omregning til de 
nugældende internationale mål for lydisolation. 
 
Der er signifikant forskel på de fundne resulater for etageboliger og resultaterne for rækkehuse 
fra 1981, hvilket kan skyldes flere ting: Forventningerne til lydforholdene er ikke så høje i 
etageboliger, der er gennemgående højere baggrundsstøj i etageboliger, og der er typisk en 
anden aldersfordeling med flere ældre i etageboligerne. Sidstnævnte gjaldt i udpræget grad den 
omtalte undersøgelse, idet 56% af de interviewede beboere var over 65 år. Undersøgelsens og 
dens resultater skal derfor anvendes med varsomhed. 
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Canada 1982 
 
Subjective rating of the sound insulation of party walls. Bradley (1982). 
 
Undersøgelsen omfattede 98 interviewede beboere fordelt på 11 lokaliteter, hovedsagelig 
to-etages rækkehuse, 16% etageboliger. Målt lydisolation af skillevægge varierede fra 39 til 60 
dB. De målte værdier er STC, som omtrent er lig med R'w. Desuden blev målt støjniveauer i 
boligerne. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen belyser mange interessante forhold omkring støjproblemerne. 
Således fremgår det af undersøgelsen, at beboernes opfattelse af, om naboen viser hensyn, er 
signifikant korreleret med den målte lydisolation, men ikke med det faktisk forekommende 
støjniveau hos naboen. Fra rapporten citeres: 

"Dette resultat giver en kraftig indikation af, at dårlig lydisolation kan være en stærkt 
medvirkende årsag til sociale konflikter. Naboer kan blive anset for at være 
hensynsløse, selv om det i virkeligheden er deres skillevæg, der har skylden." 

 
Figur 4.4 viser de fundne sammenhænge mellem støjgener og målt lydisolation. Der er lidt 
forskel på hældningen af kurverne for de forskellige støjkilder, specielt støjgener fra børn har 
et meget fladt forløb, dvs. en forhøjet lydisolation hjælper ikke meget. Men for de samlede 
støjgener fremgår det klart, at ved en statistisk gennemsnitsbetragtning er støjgenerne stort set 
eliminerede, når lydisolationen kommer op på ca. 60 dB. 

 
 
Figur 4.4.  Sammenhæng mellem procentdel generede og målt luftlydisolation mellem boliger. 
Der er indtegnet regressionslinier for forskellige typer af støjkilder. Ref. Bradley (1982). 
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I undersøgelsen blev der endvidere fundet en høj korrelation mellem den målte lydisolation og 
det beløb, som beboerne var villige til at betale ekstra per måned for at eliminere generende støj. 
Den fundne regressionslinie når først ned på nul dollars ved en lydisolation på 60 dB. Resultatet 
bliver det samme som fundet ovenfor, og der er således en nøje overensstemmelse mellem 
støjgener og betalingsvillighed. 
 
England 1981 
 
Noise from neighbours and the sound insulation of party walls in houses. Langdon et al. (1981). 
 
Undersøgelsen omfattede rækkehuse og dobbelthuse fra 1970-78. 917 beboere blev interviewet, 
og der var udbredt utilfredshed med lydisolationen. Målinger viste, at kravene ikke var over-
holdt i cirka 50% af tilfældene. To tredjedele af de adspurgte var opmærksomme på støj fra 
naboen, og 18% var alvorligt plagede af nabostøj. Kun 10% mente dog, at naboen støjede 
unødigt. Af en statistisk behandling af resultaterne kan udledes, at ved en luftlydisolation, som 
svarer til R'w = 55 dB, vil 52% vurdere lydisolationen som god, og 18% vil vurdere den som 
dårlig. De udførte målinger følger en gammel engelsk metode, ligesom undersøgelsen fra 1983 
(se ovenfor). 
 
Østrig 1974 
 
Richtlinien für die Anwendung wirtschaftlicher Schallschutzmassnahmen im Wohnungsbau als 
Vorbereitung für legislative Massnahmen. Bruckmayer & Lang (1974). 
 
Undersøgelsen dannede grundlag for indførelse af de nuværende høje lydkrav i Østrig. Indtil da 
var lydkravene omtrent som de nuværende danske krav. Ca. 10.000 mennesker deltog i under-
søgelsen, som bl.a. forespurgte, om man var villig til at betale 2-3% mere for at opnå en bedre 
lydisolation. I gruppen, der følte sig af stærkt generede af støj, ville 66% ubetinget betale for en 
bedre lydisolation; i gruppen af generede gjaldt det 57%. I begge grupper svarede praktisk talt 
alle, at de sandsynligvis ville betale 2-3% mere for en bedre lydisolation. Undersøgelsen viste, 
at lydforholdene er et vigtigt kriterium for en boligs kvalitet, som man er villig til at betale 
ekstra for. 
 
I en række bebyggelser blev der foretaget målinger af lydisolationen, og måleresultaterne blev 
sammenholdt med beboernes subjektive vurdering af forholdene. Denne del af undersøgelsen 
omfattede luftlydisolationen af 57 skillevægge og 91 etageadskillelser samt trinlydniveau fra 
117 etageadskillelser. Ud fra undersøgelsens resultater konkluderes, at den lydisolation, som er 
nødvendig for at undgå støjgener, er: For skillevægge en luftlydisolation på mindst D'nT,w = 52 
dB, og for etageadskillelser en luftlydisolation på mindst D'nT,w = 57 dB og et trinlydniveau på 
højst L'nT,w = 48 dB. 
 
Det konkluderes endvidere, at den store forekomst af støjgener og det store antal af 
måleresultater, som ikke opfylder de gældende minimumskrav, viser nødvendigheden af, at 
lydkravene forlanges overholdt, og at der gennemføres grundige kontrolmålinger. 
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4.3 Målinger af lydforhold i bebyggelser 
 
Danmark 1982-1986 
 
Er lydisolationen mellem vore boliger tilfredsstillende. Kristensen (1988).  
 
Der er foretaget en gennemgang af måleresultater fra målinger udført af Byggeriets Akustiske 
Målestation (BAM). Resultater for ensartede konstruktioner viser store variationer, som 
skyldes meget ujævn kvalitet af byggeriets udførelse. For eksempel opnåedes for en 230 mm 
murstensvæg i én bebyggelse R'w = 56 dB som gennemsnitsværdi, men kun 50 dB i en anden 
bebyggelse.  
 
I et byggeri med skillevægge af 150 mm beton opnåedes R'w = 57 dB i én boligblok, hvor der 
fra starten var truffet aftale om kontrolmåling, og hvor en orienterende lydmåling på råhusstadi-
et havde afsløret utætte tilslutninger, som derefter var blevet udbedret. I de øvrige husblokke, 
hvor målinger ikke var varslet, fandtes en gennemsnitlig lydisolation på kun R'w = 52 dB. 
 
Måleresultaterne stammer fra årene 1982-86 og omfatter såvel etagehuse som rækkehuse. I den 
foreliggende reference er data for de to bygningskategorier slået sammen. Det foreliggende 
datamateriale kan bruges til at undersøge, hvor stor en del af de undersøgte konstruktioner, der 
opfylder en given grænseværdi, se tabel 4.4. Der drages følgende konklusion: 

"En væsentlig forbedring kan opnås med et mere kvalitetsbevidst forhold til 
arbejdsudførelse og projektering.  

 Det synes muligt at anvende rækkehuskravene som fælles krav til 
lydisolation mellem boliger i række- og etagehuse, uden at det for de 
traditionelle byggemetoder medfører væsentlige ændringer ud over 
den korrekte arbejdsudførelse og projektering." 

 
 
Tabel 4.4.  Resultater af målinger i danske etage- og rækkehuse udført af BAM i årene 1982-86. 
Kristensen (1988). 
═════════════════════════════════════════════════════════════ 
   Lydisolation Procentdel, der opfylder 
   min. - max. given grænseværdi 
───────────────────────────────────────────────────────────── 
  Luftlydisolation, R'w  
 skillevægge         94 %       64 %      13 % 
 antal: 135 50 - 65 dB  ≥ 52 dB   ≥ 55 dB   ≥ 60 dB 
 
 etageadskillelser       96 %       87 %      22 % 
 antal: 90 50 - 65 dB  ≥ 53 dB   ≥ 55 dB   ≥ 60 dB 
───────────────────────────────────────────────────────────── 
  Trinlydniveau, L'n,w  
 etageadskillelser       91 %       46 %       - 
 antal: 87 63 - 48 dB  ≤ 58 dB   ≤ 53 dB   ≤ 48 dB 
 
 gulve i våde rum      81 %       52 %  - 
 antal: 27 69 - 53 dB  ≤63 dB     ≤58 dB    ≤53 dB 
═════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Tyskland 1976-1986 
 
Der bauliche Schallschutz in der Praxis - Was bieten Neubauten an Innenschallschutz ? Kötz 
(1988).  
 
Undersøgelsen indeholder bl.a. data for målt lydisolation i boliger, hvor der er anlagt klagesag 
på grund af utilfredshed med lydisolationen. Det er overvejende nyere målinger, idet 70% er fra 
årene 1984-1986. Tabel 4.5 indeholder nogle nøgletal, der kan uddrages af undersøgelsen. 
Disse data kan bruges til at vurdere, hvilken lydisolation der ville være nødvendig for at 
eliminere en given procentdel af klagetilfældene. Hvis man således ville tilstræbe, at antallet af 
klager skulle reduceres til 10%, skal luftlydisolationen i etageboliger være omkring R'w ≥ 58-60 
dB, og trinlydniveauet skal være L'n,w ≤ 48 dB. I rækkehuse skal luftlydisolationen helt op på 
R'w ≥ 67 dB for at reducere til 10% klager, og i 80% af klagetilfældene er lydisolationen bedre 
end eller lig med det nuværende danske krav på 55 dB. 
 
 
Tabel 4.5.  Resultater af målinger i tyske etage- og rækkehuse i tilfælde med klager over dårlig 
lydisolation. Kötz (1988). 
═════════════════════════════════════════════════════════════════ 
      Procentdel af klagetilfælde 
 
       80 % 50 % 20 % 10 % 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
  Luftlydisolation, R'w
 skillevægge, rækkehuse 
 antal: 519    ≥55 dB ≥59 dB ≥64 dB ≥67 dB 
 
 skillevægge, etageboliger 
 antal: 63    ≥51 dB ≥53 dB ≥55 dB ≥58 dB 
 
 etageadskillelser 
 antal: 90    ≥54 dB ≥56 dB ≥58 dB ≥60 dB 
───────────────────────────────────────────────────────────────── 
  Trinlydniveau, L'n,w  
 etageadskillelser 
 antal: 79        - ≤58 dB ≤52 dB ≤48 dB 
═════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
 
4.4 Undersøgelser i forskellige kulturer 
 
Der findes ganske få undersøgelser, hvor beboerreaktioner på støj er sammenlignet i forskellige 
lande.  
 
Kuwano et al. (1988) beskriver en spørgeskema-undersøgelse i Japan, Vesttyskland, USA og 
Kina med mellem 261 og 387 interviewede personer i hvert land. Boligerne var i alle tilfælde 
lejligheder uden væsentlig belastning af ekstern støj. Der var samme udbredelse af TV, radio og 
stereoanlæg. Ikke al støj, der høres fra naboerne, opfattes som generende. Der fandtes en 
relativt større andel af generende støj i Vesttyskland og USA, end tilfældet var i Japan og Kina. 
Der er forskel på, hvor følsom man er over for støj; de amerikanske deltagere syntes at have 
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lettere ved at tilpasse sig støj, og de tyske deltagere havde sværere ved det. De tyske deltagere 
var i højere grad end deltagerne fra de øvrige lande generede af støj fra radio og TV og støj fra 
smækkende døre. Hvad angår klager over støj, fandtes betydelige forskelle mellem landene. I 
tilfælde af støjgener ville man i Tyskland meget ofte rette henvendelse direkte til naboen, 
medens dette sjældnere ville forekomme i de andre lande. Henvendelse til politiet ville meget 
sjældent forekomme i Japan og Kina, noget oftere i Tyskland og USA. 
 
 
Chassein & Schick (1988) beskriver en undersøgelse, hvor holdninger til nabostøj sammen-
lignes i Vesttyskland og Tyrkiet. Der fandtes stor overensstemmelse med hensyn til hvilke 
typer af støj, der opleves som belastende i de to lande. Men de tyrkiske deltagere følte sig oftere 
generet af støj fra naboen end de tyske deltagere. Undersøgelsen indeholdt også en vurdering 
af, i hvilken grad man selv optræder som årsag til støjgener. Dette blev brugt til en opdeling i 
fire grupper med hver sin karakteristiske holdning til nabostøj, se tabel 4.6. 
 
 
 

Holdninger til nabostøj  
 

Jeg bliver generet    
            Ja                      Nej 

Ja 
Jeg generer 

Nej 

  Realistisk                  Selvkritisk 
 
  Selvretfærdig             Ubekymret 

 
Tabel 4.6.  Forskellige holdninger til nabostøj. 
 
 
I undersøgelsen fandtes en ringe forekomst af 'realister', en lidt større andel i Tyskland end i 
Tyrkiet. Blandt de tyrkiske deltagere var der en relativt større del, der følte sig generet af 
nabostøj, medens en mindre del mente, at de selv generede naboerne. Der fandtes en tendens til, 
at tyskerne snarere opfatter sig selv som årsag til støj, medens tyrkerne væsentligt hyppigere 
opfatter sig selv som ofre for nabostøj. 
 
Som det nok kunne forventes, er det muligt at påvise visse forskelle i holdninger til støj og 
reaktioner på støj mellem lande med store kulturforskelle. Forskellene er på den anden side 
ikke så store, at der skulle være nogen problemer i at overføre resultaterne fra undersøgelserne, 
der er refereret i afsnit 4.1, til danske forhold. 
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4.5 Resumé af undersøgelser af lydforhold 
 
Der er betydelig overensstemmelse mellem resultaterne af de undersøgelser, der er refereret i 
afsnit 4.1-4.2. Følgende kan uddrages som essensen af undersøgelserne: 
 
 

• Dårlig lydisolation er et problem. 
 
 Beboerne tillægger boligens lydforhold meget stor vægt ved en vurdering af 

boligens kvalitet. Mange er plaget af støj fra naboer, og i de fleste tilfælde uden at 
naboen støjer unødigt. Det opfattes også som en alvorlig gene, at man selv kan 
høres af naboerne. Byggeri med dårlig lydisolation kan være en medvirkende årsag 
til sociale konflikter. 

 
• Forventning m.m. har indflydelse på subjektiv vurdering. 

 
 Beboernes vurdering af lydisolationen afhænger af forventningerne, som igen 

hænger sammen med bygningens alder og stand samt boligens pris. I ældre 
bygninger kan accepteres en lidt ringere lydisolation end i nye bygninger, og i 
rækkehuse forventes en højere lydisolation end i etagehuse. Beboernes alders-
fordeling har også betydning. 

 
 

• Strengere lydkrav er nødvendige. 
 
 Hvis andelen af beboere, der generes af nabostøj i nye etageejendomme, skal 

bringes ned på et acceptabelt eller tilfredsstillende niveau, er det nødvendigt at 
skærpe kravene til lydisolation, se nærmere i det følgende. 

 
 

• Beboerne er villige til at betale for bedre lydisolering. 
 
 De undersøgelser, der indeholder en økonomisk vurdering, viser, at beboerne 

tillægger en forbedret lydisolation så stor betydning, at man i gennemsnit er villig 
til at betale 2-3% mere i husleje. 

 
 

• Bedre kontrol med byggeriet er påkrævet. 
 
 Opfyldelsen af givne lydkrav er i høj grad afhængig af omfanget af kontrol, hvilket 

til dels skyldes, at udførelsen er meget vigtig for lydisolationen i en bygning. I de 
lande, hvor der er gennemført en grundig kontrol med overholdelsen af lydkravene, 
er kvaliteten af byggeriet klart forbedret. Der er eksempler på, at bevidstheden om, 
at der vil blive udført kontrolmålinger i et byggeri, kan medføre en markant 
forbedret lydisolation. 
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Hvordan vurderes en luftlydisolation på R'w = 55 dB? 
 
Dette er det nuværende krav til rækkehuse og anbefalet af NKB (1994) som fremtidigt 
fællesnordisk minimumskrav for alle typer boliger. En del af undersøgelserne, som er refereret 
i afsnit 4.2-4.3, kan bruges til at belyse, hvordan dette lydkrav vil blive vurderet af beboerne. 
 
Weeber et al. (1986): Ca. 28 % vil vurdere lydisolationen som dårlig. 
 
Langdon et al. (1983): Ca. 5 % vil vurdere lydisolationen som dårlig.  
 NB: overvejende ældre beboere. 
 
Bradley (1982): 10 % vil være generet af nabostøj. 
 Vil gerne betale ekstra for at forbedre lydisolationen (i 

gennemsnit ca. 3 $ per måned). 
 
Langdon et al. (1981): Ca. 18 % vil vurdere lydisolationen som dårlig. 
 
Kötz (1988): 23 % af registrerede klagetilfælde for vægge og 71 % 

for etageadskillelser vil overholde grænsen. 
 
De refererede undersøgelser viser samstemmende, at lydisolationen ikke vil blive vurderet som 
tilfredsstillende. Lydforholdene kan måske karakteriseres som acceptable, hvis de i øvrigt 
harmonerer med bebyggelsens generelle kvalitetsniveau og pris. 
 
Hvad er en tilfredsstillende luftlydisolation? 
 
En del af de foreliggende undersøgelser kan bruges til at vurdere, hvor god lydisolationen bør 
være, for at den af beboerne opfattes som tilfredsstillende. 
 
Weeber et al. (1986): R'w = ca. 60 dB. Ingen vil vurdere lydisolationen som 

dårlig. 
 
Bradley (1982): R'w = ca. 60 dB. Ingen vil være generet af nabostøj. 
 R'w = ca. 60 dB. I gennemsnit vil man ikke betale mere 

for at forbedre lydisolationen yderligere. 
 
Langdon et al. (1981): R'w = ca. 60 dB. Ingen vil vurdere lydisolationen som 

dårlig. 
 
Kötz (1988): I under 10 % af de registrerede klagetilfælde fore-

kommer R'w ≥ 60 dB.   
 
Der kan konstateres en meget høj grad af overensstemmelse mellem undersøgelserne. Det kan 
derfor med stor sikkerhed slås fast, at en tilfredsstillende luftlydisolation mellem boliger er R'w 
= 60 dB. 
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Hvordan vurderes et trinlydniveau på L'n,w = 53 dB? 
 
Dette er det nuværende krav til rækkehuse og anbefalet af NKB (1994) som fremtidigt 
fællesnordisk minimumskrav for alle typer boliger. Enkelte af undersøgelserne, som er 
refereret i afsnit 4.1-4.2, kan bruges til at belyse, hvordan dette lydkrav vil blive vurderet af 
beboerne. 
 
Weeber et al. (1986): Ca. 20 % vil være generede af trinstøj, og mellem 30 og 

60 % vil bemærke trinstøj. 
 
Bodlund (1984): Statistisk ligevægt mellem tilfredshed og utilfredshed 

for etageadskillelser og for fælles trapper af træ og stål. 
For interne trapper i rækkehuse vil der være stor 
utilfredshed med trinstøj fra nabo. 

 
Kötz (1988): 27 % af registrerede klagetilfælde vil overholde 

grænsen. 
 
De refererede undersøgelser viser samstemmende, at lydisolationen ikke vil blive vurderet som 
tilfredsstillende. Lydforholdene kan måske karakteriseres som acceptable, hvis de i øvrigt 
harmonerer med bebyggelsens generelle kvalitetsniveau og pris. 
 
 
Hvad er et tilfredsstillende trinlydniveau? 
 
Resultaterne for trinstøj er meget mere varierende og usikre end for luftlydisolation. Det spiller 
også ind, at målemetoden efter ISO 140 er langt fra at være ideel; korrelationen med virkelige 
fodtrin er dårlig og meget afhængig af bygningskonstruktionen. Når det gælder trinstøj fra 
trapper, er der store forskelle på vurderingen af tunge trapper af beton og lette trapper af træ 
eller stål. Med den nuværende målemetode er det derfor meget vanskeligt at give et klart svar 
på, hvad et tilfredsstillende trinlydniveau er. 
 
Weeber et al. (1986): L'n,w = ca. 33 dB for etageadskillelser, L'n,w = ca. 43 dB 

for fælles trapper. Stort set ingen vil være generet af 
trinstøj. 

 
Kötz (1988): I under 10 % af de registrerede klagetilfælde fore-

kommer L'n,w ≤ 48 dB.   
 
Et trinlydniveau på L'n,w = 48 dB harmonerer rent konstruktionsmæssigt godt med den i afsnit 
4.3.2 fundne luftlydisolation på R'w = 60 dB, og det er et realistisk bud på et rinlydniveau, som 
er stort set tilfredsstillende. 
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Selv om der foreligger ganske mange store og grundige undersøgelser af problemerne omkring 
nabostøj og boligens lydisolation, er der alligevel nogle punkter, hvor man må konkludere, at 
den foreliggende viden er utilstrækkelig eller mangelfuld. Her kan fremhæves problemer ved 
lave frekvenser, især i let byggeri, og problemet med objektiv måling og vurdering af trinlyd. 
 
Problemet med særlige gener på grund af lavfrekvent støj (dvs. ved frekvenser under ca. 100 
Hz) har længe været kendt blandt fagfolk. Imidlertid er det ikke lykkedes at finde nogen 
undersøgelser, som belyser sammenhængen mellem gener og utilstrækkelig lavfrekvent 
lydisolation. Dette var forventeligt, eftersom målinger af luftlyd- og trinlydisolation ved lave 
frekvenser endnu ikke er foreskrevet i de internationale standarder på grund af, at man ikke 
tidligere anså lave frekvenser for væsentlige kombineret med, at lydisolationsmålinger ved lave 
frekvenser er vanskelige at gennemføre med en rimelig nøjagtighed. Der har dog været arbejdet 
med udvikling af målemetoder og måleprocedurer - også i Danmark - og nye internationale 
standarder for måling og vurdering af luftlyd- og trinlydisolation i et udvidet frekvensområde 
er under udarbejdelse. Specielt for trinlyd er problemet, at den standardiserede målemetode 
med en bankemaskine giver resultater, som ikke har nogen simpel sammenhæng med 
subjektive vurderinger af trinstøjen; sammenhængen viser sig at være forskellig for forskellige 
typer bygningskonstruktioner og afhænger især af, om det er lette eller tunge etageadskillelser. 
Internationalt er der en del forskningsaktivitet vedrørende alternative målemetoder. 
 
Undersøgelserne, der er beskrevet i dette kapitel, fører frem til, at der bør igangsættes en række 
initiativer, som kan muliggøre et boligbyggeri, hvor lydforholdene i højere grad er i 
overensstemmelse med beboernes behov. Det drejer sig om følgende projektforslag: 
 

FA3 Forhøjelse af lydkrav - Økonomisk konsekvensanalyse 
FB1 Undersøgelse af beboeres vurdering af lydklimaet i deres bolig 
FB2 Konsekvenser af nye bygningsakustiske vurderingsmetoder 
FD1 Forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet: Nybyggeri og renovering 

 
Forslagene er omtalt i kapitel 8 og beskrevet i appendiks F. 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 5:  Forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet  
 

 

 
 - 46 - 

 
5. Forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet 
 
Med overvejelser om en generel forbedring af boligers lydforhold er det værdifuldt at indsamle 
erfaringer fra tidligere danske og udenlandske byggerier med forhøjet lydkvalitet. 
 
Med udgangspunkt i de nugældende lydkrav for boliger i Danmark er det interessant at vurdere 
såvel byggetekniske som økonomiske konsekvenser for i hvert fald følgende to sæt 
kravniveauer 1) og 2) svarende til, hvad der kan betegnes som henholdsvis "acceptable" og 
"tilfredsstillende" lydforhold, jf. kapitel 4: 

1) Hovedkravene R'w ≥ 55 dB og L'n,w ≤ 53 dB svarende til NKB-forslaget til nye 
fællesnordiske lydkrav for boliger, ifølge hvilket de nuværende rækkehuskrav også 
skal gælde etageboliger (dvs. skærpede krav mellem etageboliger). 

2) Hovedkravene R'w ≥ 60 dB og L'n,w ≤ 48 dB. 
 
En forhøjet lydisolation kan opnås ad to principielt forskellige veje. Den ene måde er at benytte 
traditionelle konstruktionstyper, men forøge masser og/eller hulrumsdybder. Den anden 
fremgangsmåde er at søge nye konstruktionstyper og byggesystemer. 
 
Ved forespørgslerne til udlandet (se appendiks B) om forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet 
kom der ingen respons i første omgang, men via telefonsamtaler dukkede der alligevel et par 
eksempler op. I afsnit 5.1 er anført nogle forsøgsbyggerier. For nogle af disse byggerier var en 
forhøjet lydkvalitet hovedformålet for hele eller en del af byggeriet, mens andre byggerier 
havde en anden hovedmålsætning. I de senere år har økologi været hovedtemaet for meget 
forsøgsbyggeri, og meget af dette er beskrevet i rapporter og/eller artikler, se f.eks. 
Boligministeriet (1994). 
 
 
 
5.1 Dansk og udenlandsk forsøgsbyggeri 
 
Betegnelsen forsøgsbyggeri bruges her om byggeri, der er opført med henblik på forsøg, og 
som er beskrevet i offentlige publikationer eller i andet informationsmateriale. I forbindelse 
med det foreliggende projekt skal nævnes følgende forsøgsbyggerier med forhøjet lydkvalitet: 
 
 Land/by  Navn   Opført år Publikationer 
 
a) Sverige/Lund  "Det tysta huset"   1989  Byggforskningsrådet (1991) 
 
b) Holland/Ecolonia "The quiet dwellings"   1990  Martin & Bakker (1992) 
         Bakker et al. (1993) 
 
c) Danmark/Hillerød Sophienborg Park   1991  Holm (1991) 
 
d) Danmark/Frederikssund Færgeparken    1993  Informationsmateriale (se i 

øvrigt appendiks D) 
 
e) Sverige/Stockholm BRF Kajpladsen   1994  Ljunggreen (1993) (se i øvrigt 

appendiks D) 
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I appendiks D findes en kortfattet beskrivelse af byggerierne b), d) og e). Beskrivelserne er 
udarbejdet med assistance fra hhv. Martin (1994), Larsen (1994) og Novak (1994). 
 
Af de nævnte byggerier er a) Det tysta huset og e) BRF Kajpladsen opført med hovedformålet 
at opnå en forhøjet lydkvalitet; b) The quiet dwellings havde en række temaer, og en forhøjet 
lydkvalitet var ét af dem; c) og d) er opført med henblik på afprøvning af helt nye 
byggesystemer. 
 
Med anvendelse af følgende betegnelser: 
 
 "acceptabel"  R'w ≥ 55 dB  og  L'n,w ≤ 53 dB 
 
 "tilfredsstillende" R'w ≥ 60 dB  og  L'n,w ≤ 48 dB 
 
er det, så vidt det fremgår af den fundne litteratur, kun byggeriet b), der er "tilfredsstillende". 
Byggeriet e) er endnu ikke færdigt. Byggerierne a), e) og d) får betegnelsen "acceptabel" på 
baggrund af de oplyste måleresultater, omend en mindre yderligere udvikling måske kunne føre 
til "tilfredsstillende" lydforhold. 
 
I afsnit 2.8 er nævnt såvel andre nye byggesystemer som traditionelle byggerier, der kan 
opfylde de af NKB anbefalede lydkrav, dvs. betegnes som "acceptable". 
 
 
5.2 Omkostninger forbundet med forhøjet lydkvalitet 
 
I NKB (1994) er beskrevet økonomiske konsekvensanalyser svarende til NKB-forslaget, altså 
lydforhold, der fremover kan betegnes som "acceptable", men dog for etageboligers 
vedkommende en forbedring i forhold til de nugældende lydkrav. Resultaterne er gengivet i 
afsnit 2.8, og der er beregnet en total omkostningsforøgelse på 1-2 % for de traditionelle 
konstruktioner. De nye byggesystemer opfylder allerede de foreslåede krav, og der er således 
ingen fordyrelse. 
 
For forsøgsbyggeriet a) Det tysta huset konstateredes meromkostninger på 5 % (ekskl. udvik-
lingsomkostninger), jf. Byggforskningsrådet (1991), men det anføres i rapporten, at yderligere 
udvikling, effektivisering og optimering bør kunne reducere meromkostningerne til 2-3 %. Det 
kan ikke ud fra rapporten vurderes, hvad omkostningen svarende til "tilfredsstillende" ville 
blive. 
 
VDI 4100 (1989) beskriver et forslag til lydklassifikation af boliger, se kap. 6. I VDI 4100 
(1989) er vist resultaterne af nogle økonomiske analyser af omkostningerne svarende til 
forskellige kvalitetsniveauer for lydforholdene. I tabel 5.1, der er gengivet i bearbejdet form fra 
VDI 4100 (1989), ses omkostningsforholdene for tre forskellige kvalitetsniveauer (ikke 
identisk med lydklasserne i VDI 4100). Det er anført, at yderligere beregninger svarende til 
lydklasserne SSK I/II/III (med SSK II som reference) viser, at de relative omkost-
ningsændringer for SSK I og III er henholdsvis -1,7 % og +0,3 % i forhold til SSK II. 
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Omkostningsforhold ved forskellige lydkrav i etageboliger 

Bygningsdel og anvendt akustisk 
begreb 

Krav i 
tilfælde 

A 
[dB] 

Omkost-
ningsfor-
hold A/B 

[%] 

Krav i 
tilfælde 

B 
[dB] 

Omkost-
ningsfor-
hold C/B 

[%] 

Krav i til-
fælde C 

[dB] 

Bygningsdel Akustisk 
begreb 

Tilfælde 
A 

 Tilfælde 
B 

 Tilfælde 
C 

Skillevæg mellem boliger R'w [dB] 52 -0,3 56 +0,2 66 

Trappevægge R'w [dB] 52 -0,1 56 +0,2 66 

Skillevægge i egen bolig R'w [dB] 36 -0,4 47    -0,6 *) 51 

Etageadskillelser R'w [dB] 53 -0,4 58 +1,6 67 

Etageadskillelser L'n,w [dB] 53  46  39 

Trapper L'n,w [dB] - -0,2 <43 0 <43 

Boligindgangsdør R'w [dB] 27 -0,1 37 0 37 

Vandinstallationer LA [dB] <30 -0,1 <30 0 <25 

*)  Med udfø relse som to-delt stolpevæg i stedet for massiv væg 
 
Noter: 
 
Tilfælde B:  Referencetilfælde. Svarer nogenlunde til lydklasse SSK II efter VDI 4100. 
Tilfælde A:  På nogle områder lidt ringere end lydklasse SSK I efter VDI 4100. 
Tilfælde C:  Væsentligt højere krav end lydklasse SSK III efter VDI 4100, svarer til 

grænserne for, hvad der er teknisk muligt. 
 
Beregningerne er baseret på de rene byggeomkostninger. 
 
Reference: VDI 4100 Entwurf (1989) 

 
 
Tabel 5.1.  Omkostningsforhold ved forskellige lydkrav i etageboliger. 
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5.3 Resumé af erfaringer fra forsøgsbyggeri 
 
Med såvel egentlige forsøgsbyggerier som andre byggerier er det påvist, at kravene foreslået af 
NKB relativt let vil kunne opfyldes med såvel traditionelle som nye byggesystemer. Med 
traditionelle konstruktioner er den beregnede meromkostning 1-2 % af totalprisen. Med 
anvendelse af nye byggesystemer er der ikke konstateret meromkostninger. 
 
Som refereret fra NKB (1994), se afsnit 2.8, konkluderer alle konsekvensanalyserne i 
NKB-projektet samstemmende, at en betydelig forbedring af lydforholdene i boliger kan opnås 
med relativt enkle midler. Løsninger såvel som omkostninger er kendte. Formålet med de 
økonomiske analyser i NKB-projektet var dog at vurdere gennemførligheden af at lade de 
nuværende rækkehuskrav gælde for alle typer boliger, og ikke at foretage økonomiske kon-
sekvensanalyser svarende til yderligere 5 dB skærpelse for såvel luft- som trinlydisolation. Der 
bør foretages en analyse svarende til "tilfredsstillende" lydforhold, dvs. R'w ≥ 60 dB og 
L'n,w ≤ 48 dB. De tyske omkostningsanalyser refereret i 5.2 forekommer meget lovende, men 
bør verificeres for danske forhold. 
 
Vedrørende forsøgsbyggeri kan det sammenfattende konkluderes, at optimale erfaringer vil 
kunne opnås ved en koordinering af projekterne: 
 
 FA3 Forhøjelse af lydkrav - Økonomisk konsekvensanalyse 
 FA6 Lydklasser for boliger 
 FA7 Kvalitetsmærkning af boliger 
 FB1 Undersøgelse af beboeres vurdering af lydklimaet i deres bolig 
 FD1 Forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet: Nybyggeri og renovering 
 
Det ville specielt være interessant at se, om økonomiske konsekvensanalyser svarende til 
danske forhold viser lige så små meromkostninger som angivet i tabel 5.1, og om erfaringerne 
på langt sigt bliver, at midlerne til at opnå tilfredsstillende lydforhold først og fremmest er en 
tidlig anvendelse af bygningsakustisk viden, omhyggelig planlægning og en gedigen 
håndværksmæssig udførelse. Inden en gennemførelse af ovennævnte projekter bør problemer 
relateret til et udvidet frekvensområde overvejes, se bl.a. kapitel 4 og projektforslag FB2, 
Konsekvenser af nye bygningsakustiske vurderingsmetoder. 
 
I forbindelse med planlægning af forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet kan det anbefales at 
vurdere udenlandske erfaringer mere grundigt, end det har været muligt i forbindelse med 
udarbejdelsen af den foreliggende udredning. 
 
Ovennævnte projektforslag er omtalt i kapitel 8 og beskrevet i appendiks F. 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 6:  Kvalitetsmærkning af boliger  
 

 

 
 - 50 - 

 
6. Kvalitetsmærkning af boliger 
 
Mange typer produkter er forsynet med en eller anden form for mærkning eller klassifikation, 
obligatorisk pga. lovkrav eller frivilligt. Således er talrige produktgrupper omfattet af 
EU-direktiver, der foreskriver en eller anden form for mærkning, som enten kan være et synligt 
symbol på en overensstemmelse med de stillede minimumskrav eller indeholde information om 
det af producenten garanterede niveau af en egenskab.  
 
Krav om mærkning af produkter er typisk begrundet i et eller flere af følgende forhold: 
Miljøhensyn, sundhed, nedbrydning af handelsbarrierer. Eksempler på produkter, der er 
omfattet af støjrelaterede krav i EU-direktiver, er motorkøretøjer, entreprenørmaskiner, diverse 
maskiner til brug i produktionsvirksomheder, motordrevne værktøjer, plæneklippere. Der 
findes også et EU-direktiv vedrørende støj fra husholdningsmaskiner, men mærkning er ikke 
obligatorisk, kun anbefalet for at kunne informere brugere. Faktisk er husholdningsmaskiner et 
godt eksempel på, at støj allerede for mange år siden er blevet en konkurrenceparameter, og der 
gives information både i annoncer og i brochurer. Byggevarer er omfattet af krav i 
Byggevaredirektivet, jf. kommissionen (1993), og i basisdokument nr. 5, "Beskyttelse mod 
støjgener", er specifikationer for akustiske målestørrelser behandlet. 
 
Når det påtænkes, at en bolig for de fleste udgør en meget stor udgift, at megen tid tilbringes i 
boligen, og at akustisk komfort er vigtig, samt at store offentlige midler har været afsat til 
boligbyggeri, er det bemærkelsesværdigt, at kvalitetsmærkningsordninger, som kan benyttes til 
at beskrive/garantere en boligs kvalitet på et eller flere områder, ikke er mere udbredt i de 
industrialiserede lande. 
 
Akustisk komfort i en bolig er en skjult egenskab forstået således, at den ikke kan ses ved 
besigtigelsen af en bolig, men skal opleves. For en beboer er der talrige egenskaber, som er 
væsentlige. Mange egenskaber kan ses, f.eks. antal rum, byggematerialer, lysforhold, 
opbevaringsforhold, antal toiletter, byggestil, udsigt, natur, afstand til station, supermarked, 
skole og børneinstitution, og de synlige egenskaber tager let opmærksomheden, f.eks. ved 
projektering eller ved besigtigelse af en bolig. 
 
Det er ikke alene akustisk komfort, som er en skjult egenskab. En bolig har andre egenskaber, 
som er vigtige for beboerne og som også er helt eller delvist skjulte, f.eks. termisk komfort, 
opvarmningsomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger samt varme-, vand- og 
elinstallationers kvalitet. Hvad angår f.eks. omkostninger til varme er det noget, som beboerne 
har lært at spørge om ved besigtigelsen, og varmeisolationsegenskaber kan beskrives i en 
såkaldt varmesynsrapport, som i øvrigt er obligatorisk ved handel med boliger over en vis alder. 
For nylig har en ejendomsmæglerkæde indført en ordning med udstedelse af "sundhedsattester" 
for boliger, netop for at afsløre nogle ellers skjulte fejl og mangler. 
 
I Danmark er der netop indført en ordning for mærkning af byggematerialers indeklimapa-
rametre (afgivelse af gasser). Denne ordning er resultatet af mange års indsats for at forbedre 
den del af indeklimaet, der kan være sygdomsfremkaldende, såfremt egenskaberne ikke ligger 
inden for menneskers tolerancetærskel. Nøgleordene har været og er sundhed og 
velbefindende. 
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En boligs "totalkvalitet" eller kvalitet på et givet område kan hensigtsmæssigt beskrives ved 
anvendelse af en klassebetegnelse, forudsat at der findes en beskrivelse af, hvilke kriterier, der 
skal være opfyldt for at opnå den pågældende klassebetegnelse. 
 
Hvad angår kvalitetsmærkning af boligers lydforhold, eksisterer en sådan ordning i Frankrig, 
og i Tyskland og Sverige findes der forslag til lydklassifikation af boliger, se nærmere 
beskrivelse i det efterfølgende. Baggrunden er, at lydklassifikation er et egnet instrument til 
information til brugere og til i bygningskontrakter at specificere aftaler om lydkvalitet. Et 
forhold, som skal fremhæves er, at der i alle 3 ordninger indgår visse krav til lydisolationen 
mellem rummene internt i boligen. Dette er et stærkt forsømt område i lovgivningen, hvor der 
kun er krav til lydisolation over for boligens omgivelser. Ikke desto mindre er netop 
lydforholdene internt i en bolig af stor betydning for menneskers tilfredshed, jf. bl.a. omtalen 
af Blangstedgård i afsnit 2.1. 
 
 
 
6.1 Fransk kvalitetsmærkning af boliger: Label Qualitel 
 
I Frankrig blev der i 1974 oprettet en organisation, Association Qualitel, der beskæftiger sig 
med kvalitetsforhold. Siden 1982 har Qualitel haft rettigheder til at udstede certifikater på 
boligers kvalitet. Nedenstående findes en kort beskrivelse af mærkningsordningen "Label 
Qualitel", ref. Fretay (1994) og Guide Qualitel (1993). Flere oplysninger om organisationen og 
formålet med ordningen findes i appendiks E1. 
 
Mærkningen "Label Qualitel" gives på grundlag af 7 tekniske kriterier: 
 (1) Lydisolation mod ekstern støj 
 (2) Lydisolation mod støjkilder i bygningen (i og uden for egen bolig) 
 (3) Omkostninger til varme og varmt vand 
 (4) Vedligeholdelsesomkostninger for facader og tag 
 (5) Vandinstallationer 
 (6) Elinstallationer 
 (7) Termisk komfort om sommeren 
 
Ideen med Label Qualitel er at give brugerne adgang til oplysninger om en boligs "skjulte" 
egenskaber. Lydforhold indgår som 2 ud af 7 tekniske kriterier, og disse er igen opdelt i 
delkriterier. Ovenstående punkt (2), Lydisolation mod støjkilder i bygningen, indeholder 
således kriterier for luftlydisolation mod andre boliger og i egen bolig, for trinlydisolation og 
for installationsstøj, dvs. i princippet de samme forhold, som indgår i bygningslovgivningen. 
 
I bygningslovgivningen findes kun ét sæt krav, som er minimumskrav, mens Label Qualitel 
giver mulighed for at give kvalitetsmærkning på forskellige niveauer. 
 
Label Qualitel er givet til ca. 150.000 boliger siden 1986 (i 1993 til 51.000). Ordningens succes 
hænger sammen med nogle økonomiske incitamenter til anvendelse af ordningen, men skyldes 
nok også en god markedsføring, effektive projekteringsværktøjer og indarbejdet 
administration. 
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I 1990 vedtog det franske boligministerium en kvalitetsplan, der havde et 3-dobbelt formål: 

 * At forbedre boligers kvalitet 
 * At forbedre information til brugere 
 * At forbedre image af fransk byggeaktivitet 
 
I forbindelse med gennemførelsen af kvalitetsplanen blev der indført tre nye typer  mærkninger 
ud over - men dog knyttet til - den "generelle" Label Qualitel: 

 * Label Qualitel Confort Acoustique (lydkvalitet) 
 * Label Qualitel Haute Performance Energétique (lavenergi) 
 * Label Qualitel Accessibilité (handicapvenlighed) 
 
I den nærværende udredning er det naturligvis især ordningen for mærkning af boligers 
lydkvalitet, der har interesse, men den "generelle" kvalitetsmærkning forekommer bestemt 
også interessant, selv om den ikke beskriver en boligs totalkvalitet, men "kun" en række 
"skjulte" egenskaber, deriblandt lydkvalitet. F.eks kunne de forskellige mærkninger indgå som 
kriterier ved tildeling af offentlig støtte til byggeri.  
 
Aspekterne ved kvalitetsmærkning er nærmere kommenteret i afsnit 6.4. 
 
 
6.2 Tysk forslag til lydklassifikation af boliger (VDI 4100 Entwurf) 
 
Den tyske norm DIN 4109 (1989), som indeholder kravene til lydforhold i tyske boliger, 
sygehuse, hoteller og kontorbygninger, indledes med ordene: 
 
 "Lydisolationen i bygninger har stor betydning for menneskers sundhed og 

velbefindende. Særlig vigtig er lydisolationen i boligbyggeri, idet boliger både 
tjener som afslapnings- og hvilested for mennesket samt som afskærmning af 
boligen over for naboer." 

 
I erkendelse af, at overholdelse af normens krav ikke sikrer beboerne de ønskede lydforhold, se 
afsnit 3.5, er der i Beiblatt 2 til DIN 4109 præsenteret et forslag til forhøjede lydkrav. 
 
Næsten samtidigt med udgivelsen af DIN 4109, der indeholdt forslaget til forhøjede lydkrav, er 
der udgivet et forslag til lydklassifikation af boliger, VDI 4100 Entwurf (1989). Da hverken 
DIN 4109's eller Beiblatt 2's forslag til forhøjede lydkrav svarer til nogen af VDI 4100's 
lydklasser, er det tydeligt, at der har manglet en koordinering mellem DIN og VDI. Dette er der 
dog taget højde for siden, idet det næste forslag til VDI 4100 vil få en mere logisk sammenhæng 
med lovkravene i DIN 4109. Dog skal det bemærkes, at en bolig kun kan klassificeres, såfremt 
den - ud over lovkravene - opfylder kriterierne for lydisolation internt i boligen. 
 
Det tyske forslag til lydklassifikation af boliger er beskrevet i appendiks E. Beskrivelsen er et 
stærkt komprimeret sammendrag (<10%) af VDI 4100 Entwurf (1989). Omstående er gengivet 
en lille del af introduktionen, en kort beskrivelse af de 3 lydklasser samt nogle få af VDI 4100's 
kommentarer/opfordringer. 
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Fra VDI 4100 Entwurf (1989):(Bemærk: Fremhævelserne er forfatternes) 
 
"Ved planlægning henholdsvis vurdering af omfanget af den ønskede bygningsmæssige 
lydbeskyttelse bør de implicerede parter altid være sig bevidst, at en bolig skal opfylde vigtige 
opgaver i menneskets hverdag: 
 
 * En bolig skal beskytte menneskets "privatsfære" i dets forskellige 

udtryksformer 

 * Kvaliteten af en bolig bestemmes bl.a. af den grad, i hvilken beboeren kan 
virkeliggøre individualitet og dermed personlig udfoldelse 

 * En bolig skal muliggøre pleje af et fredeligt naboskab 
 
Disse retningslinier giver sig ikke ud for at kunne foreslå en bygningsmæssig modforholdsregel 
mod enhver form for gene; tværtimod kræves der også af beboerne, at der tages et vist hensyn 
til naboerne og lejlighedsvis udvises overbærenhed. 
 
Gennem indførelse af lydklasser for boliger som et totalvurderingskriterium får brugeren et 
simpelt værktøj til vurdering af den samlede lydtekniske kvalitet af en bolig. 
 
Der skelnes mellem 3 lydklasser SSK I, II og III (SSK = Schallschutzklasse).De dertil hørende 
kriterier for den bygningsmæssige lydisolation angives i tabel 2-3 i appendiks E2. Kvaliteten af 
den subjektivt oplevede lydisolation svarende til hver enkelt klasse fremgår af tabel 1. 
 
Lydklasse I (SSK I) 
I lydklasse I (SSK I) er kravværdierne i meget stor udstrækning taget fra DIN 4109. 
 
Lydklasse II (SSK II) 
For lydklasse II (SSK II) er angivet værdier ved hvis overholdelse beboerne - forudsat de givne 
boforhold er efter sædvanlig skik og brug - i almindelighed finder ro og ikke behøver 
indskrænke deres adfærd for at bevare fortrolighed. Denne klasse ville man forvente for en 
bolig, som også i sin øvrige indretning opfylder komfortkrav. 
 
Lydklasse III (SSK III) 
Ved overholdelse af kriterierne for lydklasse III (SSK III) kan beboerne få en høj grad af ro. 
Støj udefra kan knapt høres. Hævet samtale i nabolag bliver kun opfattet halvt så kraftigt som 
ved klasse II. Naboernes udfoldelse med musikinstrumenter kan imidlertid være hørbare og 
dermed også under visse omstændigheder forstyrre. Denne klasse ville man forvente for en 
bolig, som også i sin øvrige indretning opfylder øgede komfort- og luksuskrav. 
 
En bolig kan kun indplaceres i en bestemt lydklasse, når den bygningsmæssige lydbeskyttelse 
i alle opholdsrum mindst svarer til angivelserne for den angivne lydklasse. 
 
Ønsket om ro i egen bolig får større og større betydning. Det skyldes på den ene side en stadig 
voksende støj på arbejdspladsen og i fritiden. Således bliver støjkilderne fra vejtrafik og 
gennem fritidsaktiviteter i boligen henholdsvis i naboboligen stadig kraftigere. Der anvendes 
f.eks. HI-FI anlæg og TV-apparater med mere og mere lydeffekt, uden at den eksisterende 
lydisolation er blevet forbedret. 
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Det anbefales indtrængende arkitekter og akustiske rådgivere at gøre bygherrer, købere eller 
lejere opmærksomme på, at ved bygningsudførelse svarende til lydklasse I vil en kraftig 
støjgene kun kunne undgås, hvis beboerne gensidigt tager betydeligt hensyn til hinanden." 
 
 
Omkostningsforhold 
 
I VDI 4100 Entwurf (1989) findes omkostningsberegninger for 3 tilfælde: 
 
(1) Tilfælde B: Referencetilfælde. Svarer nogenlunde til lydklasse SSK II efter  
     VDI 4100 
 
(2) Tilfælde A: På nogle områder lidt ringere end lydklasse SSK I efter VDI 4100 
 
(3) Tilfælde C: Væsentligt højere krav end lydklasse SSK III efter VDI 4100,  
     svarer til grænserne for, hvad der er teknisk muligt 
 
Omkostningsforholdene for de 3 tilfælde er angivet i afsnit 5.2. Det er interessant at bemærke, 
at SSK II er benyttet som reference, da denne klasse repræsenterer en højere lydkvalitet end 
svarende til lovkravene i DIN 4109, men det stemmer overens med f.eks. Kürer (1989), der 
mener, at SSK II bør være det almindelige (se de efterfølgende kommentarer). 
 
 
 
 
Kürer (1993) 
 
I Kürer (1993) er der nogle interessante synspunkter og oplysninger. Sammenligner man 
lydklasserne efter VDI 4100 med sædvanlige kvalitetsbegreber fra litteraturen, så får man 
nogenlunde følgende inddeling: 
 

Kvalitetsbegreb for bygnings-  Lydklasse efter VDI 4100: 
mæssig vurdering: 
 
Simpel standard    SSK I 
Sædvanlig standard   SSK II 
Hævet standard    SSK III 
Luksuriøs standard   Ikke fastlagt 

 
Det skal bemærkes, at Kürer indirekte siger, at SSK II bør være det almindelige. SSK I svarer 
i hovedtræk til lovkravene i DIN 4109, men det er væsentligt at bemærke, at SSK I har kriterier 
for lydisolationen internt i boligen, hvor byggeloven ingen krav stiller. 
 
For at kunne vurdere realiserbarheden af de foreslåede lydklasser, er det nyttigt at se på 
resultater fra gennemførte byggerier og sammenligne med de foreslåede lydklasseværdier. I 
Tabel 6.1 er anført procentdelen af forskellige bygningsdele i et antal kvalitetsovervågede 
byggerier, som overholder de respektive lydklasseværdier. 
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Opnåelse af højere lydkomfort er erfaringsmæssigt i ringe grad et spørgsmål om omkostninger. 
Her gælder det først og fremmest om en tidlig anvendelse af bygningsakustisk viden, 
omhyggelig planlægning og solid håndværksmæssig udførelse. Specielt lydklasse III kræver en 
omfattende, koordineret planlægning for alle deltagende parter og en tilsvarende optimeret 
planløsning for boligen. 
 
Tabel 6.1.  Overholdelse af VDI 4100 Entwurf's lydklasseværdier for bygningsdele i nogle 
kvalitetsovervågede byggerier. 
 

Nybyggeri med akustisk kvalitetsovervågning 
Totalt omfang af stikprøver: 195 dæk, 237 vægge, 138 støjmålinger 

Bygningsdel og relevant begreb Andele af de undersøgte bygninger, som overholder 
lydklassekrav  i VDI 4100 Entwurf (1989) 

 SSK I  [%] SSK II  [%] SSK III  [%] 

Etageadskillelser 
mellem boliger 

Trinlyd 
Luftlyd 

78 
86 

32 
60 

 4 
16 

Skillevægge mellem 
boliger 

Luftlyd 84 50 20 

Installationer Støj 99 84 51 

Reference:Kürer (1993), hvis kilde er UBA-Umfrage 1988 u. 1991 bei bauakustischen Güteprüfstellen 

 
 
I Kürer (1993) udtales: Det var beklageligt, at fremskridtene på bygningsakustikområdet i 
70'erne kun delvist afspejlede sig i de skærpede krav i slutningen af 80'erne. Så meget desto 
vigtigere er det nu, at beboerne klart får at vide, hvilke lydforhold de kan forvente ved byggeri 
efter DIN 4109, og at man med blot en lille omkostningsforøgelse kan opnå en tydeligt 
forbedret akustisk komfort. VDI 4100 er med sikkerhed et egnet instrument til denne 
information. Ved hjælp af VDI 4100 er det også muligt i fremtiden at inkludere aftaler om 
lydklasser i private bygningskontrakter.  
 
Sammenfattende må det konstateres, at lydklassifikation af boliger har vundet betydelig 
opmærksomhed i Tyskland i en årrække. Der er en bevidsthed om, at gode lydforhold i boliger 
er vigtige for beboernes velbefindende, og at tilfredsstillende lydforhold ikke er sikret ved kun 
lige netop at overholde lovkravene. 
 
 
6.3 Svensk forslag til lydklassifikation af boliger 
 
I en ny svensk handlingsplan mod støj, Statens offentliga utredningar (1993), findes et kapitel 
"En tystare boendemiljø", der beskriver behovet og mulighederne for gode lydforhold i boliger. 
I et afsnit omhandlende aspekterne ved lydklassifikation af boliger gengives et konkret forslag 
(3. udkast) til en svensk standard for en sådan lydklassifikation. 
 
Det angives i forslaget, at Boverkets nybygningsforskrifter kun indeholder et fåtal af mini-
mumskrav, som ikke garanterer uforstyrrethed. Formålet med standarden er at lette arbejdet for 
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dem, der projekterer lydforhold i bygninger, samt at opmuntre bygherrer til at øge den akustiske 
kvalitet i bygninger, så at ikke kun minimumskrav opfyldes. Den kan også anvendes til at 
klasseinddele bygninger til vejledning for forbrugere. 
 
 
Standarden klasseinddeler på grundlag af krav til: 
 
 Luftlydisolationen (også internt i lejligheden) 
 Trinlydisolation 
 Støj fra installationer 
 Indendørs støj fra trafik 
 Udendørs støj fra trafik 
 Akustiske forhold i trapperum etc. 
 
Kravene inddeles i 5 klasser, hvor lydklasse 1 er den ringeste og lydklasse 5 den bedste. Den 
nugældende lovs minimumskrav indgår i klasse 3. De lavere klasser har til formål også at 
muliggøre klassificering af ældre boliger, som af forskellige grunde ikke kan opfylde klasse 3. 
Klassificeringen baseres på gennemførte målinger efter gældende svensk standard. 
 
Standarden angiver følgende karakteristika for lydklasserne: 
 
 Lydklasse 1: Denne lydklasse svarer til lydforhold, som kan forekomme i ældre 

træhuse. 
 
 Lydklasse 2: Denne lydklasse svarer til lydforhold, som kan forekomme i 

stenhuse fra århundredskiftet. 
 
 Lydklasse 3: Denne lydklasse svarer til lydforholdene, som siden 50'erne er 

tillempet som minimumskrav for svenske bygninger. 
 
 Lydklasse 4: Denne lydklasse svarer til tydeligt bedre lydforhold end lydklasse 

3. Beboerne kan dog under visse omstændigheder føle sig 
generede. Denne lydklasse bør være minimumskrav, såfremt en 
god boligstandard efterspørges. 

 
 Lydklasse 5: Denne lydklasse svarer til særligt gode lydforhold. Beboerne 

oplever kun i undtagelsestilfælde støjgener. 
 
Standarden for lydklassifikation har to dele: Del 1 for boliger og del 2 for andre bygninger som 
kontorhuse, hoteller, skoler og plejehjem. Siden udgivelsen af den svenske handlingsplan 
(1993) med 3. udkast til standard for lydklasser, er der udarbejdet et 4. og 5. udkast, Jonasson 
(1994), som inkluderer de forventede nye korrektionsværdier for vægtet lydisolation beregnet 
efter den kommende ISO 717, og hvor der tillige findes 5 såkaldte informative (i modsætning 
til normative) bilag med vejledning i valg af forskellige typer bygningskomponenter. Fra 5. 
udkast er del 1, der omhandler lydklassifikation af boliger, gengivet i appendiks E3 (inkl. 
tabeller med kriterier for de 5 lydklasser, men uden bilag). 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 6:  Kvalitetsmærkning af boliger  
 

 

 
 - 57 - 

I den svenske handlingsplan præciseres, at det er væsentligt, at lydklassificering er obligatorisk 
for nye boliger. Ellers vil en alt for lille del af boligbestanden blive klassificeret og ordningen 
ikke slå igennem på markedet. For potentielle lejere og købere af boliger øger en lydklassifi-
kation muligheden for at afveje lydkvalitet mod pris. Lydklassifikationen klargør også, hvilken 
grad af frihed en beboer opnår ved lytning til musik og lignende uden at genere sine naboer. 
 
 
6.4 Kommentarer til lydklassifikationsordninger 
 
Byggelovgivningen foreskriver ét kravsæt, der principielt skal sikre beboerne tilfredsstillende 
lydforhold. I praksis har et stort antal mennesker behov for bedre lydforhold end lovens 
minimumskrav foreskriver. Lydklasser er et velegnet middel til at specificere forskellige 
niveauer af lydkvalitet i boliger. 
 
De primære formål med lydklassifikationsordninger for boliger er at få et middel til at infor-
mere brugere og til at forbedre kommunikationen mellem byggeriets parter, der har brug for et 
veldefineret begreb til beskrivelse af en boligs lydkvalitet. Set i et lidt bredere perspektiv kan 
lydklassifikationsordninger have mange anvendelser: 
 

• Information til brugere om en boligs lydkvalitet, som er en "skjult" 
egenskab 

• Værktøj, som kan anvendes af bygherrer ved specifikation af lydkrav 
• Incitament til frivilligt at specificere og projektere højere lydkvalitet  
• end krævet ifølge bygningslovgivningens lydbestemmelser 

• Anvendelse som "styringsparameter" ved tildeling af rammebeløb til 
offentligt støttet byggeri 

• Led i en samlet ordning vedrørende kvalitetsmærkning af boliger 
• Tydeliggørelse af, at de lovmæssige lydbestemmelser er minimumskrav. 

 
Hvad angår de konkrete lydklassifikationsordninger/forslag i Frankrig, Tyskland og Sverige 
har de samme hovedformål som nævnt ovenfor, nemlig informationsværktøj til brugere og 
kommunikationsmiddel for byggebranchen. Lydklassifikationsordningerne er dog ret forskel-
lige, når man sammenligner kvalitetskriteriernes niveau og omfang. 
 
Som eksempler på forskelle mellem det tyske og svenske forslag, som i det følgende benævnes 
med hhv. VDI og SS, kan nævnes: 
 

(1) SS specificerer kun ét sæt kriterier for boliger, medens VDI har særskilte 
(strengere) kriterier for rækkehuse. 

 
(2) SS beskriver fem lydklasser, hvoraf de to er under lovkravene. 

 
(3) En sammenligning af klassekriterier for etageboligers luftlydisolation viser, 

at VDI's SSK I/II/III svarer nogenlunde til SS klasse 3/4/5. VDI's kriterier for 
rækkehuse er strengere. SS har ikke særskilte kriterier for rækkehuse. 
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(4) For trinlydniveau i etageboliger er kriterierne for VDI's SSK I/II/III 5-11 dB 
strengere end SS klasse 3/4/5. VDI's klassekriterier for trinlydniveau i 
rækkehuse er endnu strengere. De svenske kriterier er i højere grad fastlagt 
ud fra, hvad der er overkommeligt med de svenske byggetraditioner, end ud 
fra, hvad der er ønskeligt. 

 
(5) Vedrørende luftlydisolation internt i boliger foreskriver SS kun, at ét 

soverum skal opfylde kriterierne, og der er ingen krav til klasse 3. VDI's 
kriterier gælder alle opholdsrum (dvs. stue og værelser), og de er strengere 
end SS, især for vertikal luftlydisolation, og der stilles også krav til SSK I. 

 
(6) For trinlydisolation internt i en bolig foreskriver SS kun, at ét soverum skal 

opfylde kriterierne, og der er ingen krav til klasse 3. VDI's kriterier gælder 
alle opholdsrum, og SSK II/III har 18-20 dB strengere kriterier end SS klasse 
4/5. Faktisk er VDI's SSK I/II/III internt i boligen strengere end SS klasse 
3/4/5 mellem boliger. 

 
Angående det svenske forslag skal yderligere kommenteres, at klasserne 1 og 2 umiddelbart 
kun synes at have historisk interesse. Det kan dog give mening at have en lavere lydklasse end 
svarende til lovkravene for nybyggeri, såfremt der indføres særskilte, lavere krav til renoveret 
byggeri. Den laveste svenske klasse er angiveligt specificeret for at muliggøre lydklassifikation 
af alle boliger af hensyn til annoncering etc., og denne klasse (SS 1) har ingen 
"minimumskrav". 
 
Lydklassifikation af boliger vil blive taget op af akustikgruppen under NKB med henblik på at 
diskutere og evt. samordne anvendelsen af lydklasser i de nordiske lande. I lyset af ovennævnte 
forskelle er det væsentligt at få afklaret, hvad der eventuelt er på vej i EU-regi. Et europæisk 
direktivforslag har ifølge Kristensen et al. (1982) eksisteret i 70'erne, og et dansk forslag til 
hovedkriterier findes i samme reference. Ifølge oplysninger fra Holland og UK er man der på 
vej til at arbejde med lydklasser. 
 
Ordningen i Frankrig og Tyskland er baseret på frivillighed. I Sverige forestiller man sig, at 
ordningen skal være obligatorisk. Erfaringerne fra Frankrig viser, at når de økonomiske 
incitamenter er tilstrækkeligt stærke, vil mange gøre brug af en kvalitetsmærkningsordning. 
 
Som omtalt i afsnit 3 findes der i USA, Japan og Korea lydklasser for boliger, men lydklasserne 
anvendes ikke i en egentlig mærkningsordning. 
 
At etablere administration af kvalitetsmærkning/lydklassifikation kræver en betydelig indsats, 
og derfor må fordelene for brugerne og samfundet på en eller anden måde kvantificeres i 
"velfærd" (kroner eller velbefindende). Da en sådan ordning også vil betyde en stor 
arbejdsindsats for byggebranchen, må man nok regne med, at de økonomiske incitamenter er 
vigtige, især i begyndelsen. Det kunne være fordelagtigt at anvende kvalitetsklassen for et 
byggeri som en "styringsparameter" ved tildeling af rammebeløb i offentligt støttet byggeri. 
 
Eventuelle danske ordninger for lydklassifikation og/eller "total" kvalitetsmærkning bør 
samordnes med ordninger i de øvrige europæiske lande, bl.a. af hensyn til eksportmulighederne. 
En fortsat informationsudveksling med udenlandske kontakter og etablering af samarbejde er 
væsentlige elementer i et videre arbejde med udarbejdelse af kvalitetsmærkningsordninger. 
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Der er mange gode grunde til at tage emnet op i dansk regi, og indledende eksperimenter med 
en lydklassifikation - eller en bredere kvalitetsmærkning - kunne passende afprøves i 
forbindelse med nyt forsøgsbyggeri, evt. også ved renoveringsprojekter. Specielt skal det 
bemærkes, at diskussion af en lydklassifikationsordning indebærer en stillingtagen til det 
erkendte behov for lydisolation internt i en bolig. 
 
Det foreslås, at der tages initiativ til at vurdere ordningerne nøjere og afprøve en passende 
model på forsøgsbyggeri samt at overveje en kombination med en undersøgelse af beboeres 
vurdering af lydklimaet i deres bolig. Konkret har emnet relation til følgende forslag: 
 
 FA6  Lydklasser for boliger 
 FA7  Kvalitetsmærkning af boliger 
 FB1  Undersøgelse af beboeres vurdering af lydklimaet i deres bolig 
 FD1  Forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet: Nybyggeri og renovering 
 
Disse forslag er også nævnt i kapitel 8, og beskrivelser af de enkelte forslag findes i appendiks 
F. 
 
Som slutbemærkning skal nævnes, at en præmiering af "årets kvalitetsbyggeri" kunne 
overvejes som et middel til at skabe opmærksomhed om ordningen og motivation hos 
byggebranchen. 
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7. Bør de danske lydkrav ændres? 
 
Forestil Dem følgende annonce for nogle nye boliger: 
 

"Køkkener og badeværelser i disse boliger er udstyret i overensstemmelse  
med minimumskravene fastlagt i 1945". 

 
Sammenlign med følgende: 
 

"Disse nye boliger opfylder lige netop minimumskravene for lydisolation,  
der blev indført i 1945". 

 
Ulykkeligvis er sidstnævnte udsagn sandt for de fleste nye boliger i Sverige ligesom i mange 
andre lande. Hvorfor er så få boliger markedsført med: 
 
 "Disse boliger tillader dine børn at lege, dig selv at bade eller at bruge vaske-

maskinen eller at bruge dit lydanlæg ved dit foretrukne niveau nårsomhelst uden 
at forstyrre naboerne. Ventilationsanlægget er uhørligt - indendørs såvel som 
udendørs. Du vil næppe bemærke trafikken." ? 

 
Hvor meget behøver lydisolationen at forhøjes? En sammenligning mellem de lydniveauer som 
er sædvanlige ved anvendelsen af dagens hjemme-stereoanlæg, og det, som var normalt med 
50'ernes radioapparater, fører til, at man skulle forhøje dagens lydisolationskrav ca. 20 dB for 
at genopnå de lydforhold, der var typiske i et almindeligt velbygget hus i 1950. Så meget desto 
bedre er det, at erfaringerne tyder på, at lydisolationen ikke behøver forhøjes med mere end 10 
dB over dagens minimumskrav, for at lydforholdene af beboerne opfattes som meget gode. Selv 
en forhøjelse på 5 dB opleves som en markant forbedring. Det kan have sin grund i, at en almen 
forøgelse af baggrundsstøjniveauet pga. husholdningsmaskiner og installationer og naturligvis 
den øgede trafikstøj. Al denne støj tilsammen maskerer støj fra nabolejlighederne, hvilket 
mindsker den nødvendige lydisolation. Nye huse kan udføres med en lydisolation, som er 10 dB 
bedre end dagens minimumskrav. 
 
Ovenstående er citat fra Kihlman (1991). I Danmark er niveauet af de nuværende krav i 
hovedtræk fra 1956, Boligministeriet (1956), men det ændrer ikke ved, at ovenstående 
synspunkter også er relevante for Danmark. 
 
Nedenstående er i tabelform gengivet, hvordan en nabos aktivitet subjektivt vurderes som 
funktion af art og niveau af naboens aktivitet samt luftlydisolationen mod nabo. Med bag-
grundsstøj om aftenen på ca. 20 dB ses det, at en luftlydisolation R'w ≥ 60 dB er minimumskrav, 
såfremt man vil opnå, at almindelig tale hos naboen ikke kan høres. Dette krav stemmer også 
overens med resultater af mange undersøgelser og erfaringer. For trinlydniveau viser et tilsva-
rende skema i Sälzer & Gothe (1983), at der skal kræves L'n,w ≤ 43 dB, såfremt almindelig gang 
i lejligheden ovenover ikke må være hørlig. Hvad angår de refererede undersøgelser i kap. 4, er 
resultaterne varierende, men L'n,w ≤ 48 dB (altså 5 dB lempeligere) anses for et mere realistisk 
krav, idet det harmoniserer konstruktionsmæssigt med luftlydisolationen R'w ≥ 60 dB, og 
mindre end 10% af klagerne over trinlyd skyldes konstruktioner, der overholder L'n,w ≤ 48 dB. 
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Oplevelse af nabos aktiviteter  
som funktion af art og niveau af nabo-aktivitet samt luftlydisolation mod nabo 

Luftlydisolation mod nabo 
R'w [dB] 

 Subjektiv vurdering af aktiviteter hos nabo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baggrundsstøjniveau i eget rum 

 Normal tale 
 
Radio ved stue-
niveau 
 

Højrøstet tale 
 
Radio, højtspillende 
 
 
 
Blokfløjte 
 

Klaver 
 
Højtspillende stereo-
anlæg med kraftig 
bas 
 
Musik sammenspil 
 

30 
dB(A) 

 
↓ 

25 
dB(A) 

 
↓ 

20 
dB(A) 

 
↓ 

15 
dB(A) 

 
↓ 

 Lydeffektniveau ca. 
L = 65 dB(A) 
 
 ↓ 

Lydeffektniveau  
ca. L = 75 dB(A) 
 
 ↓ 

Lydeffektniveau ca. 
L = 95 dB(A) 
 
 ↓ 

(35) (40) (45) 50 → Høres og forstås Forstås fuldstændigt, 
forstyrrende 

 

(40) (45) 50 55 → Høres, tilstrækkelig 
fortrolighed 

Forstås godt,  
forstyrrende 

 

(45) 50 55 60 → Høres svagt, men 
fuld fortrolighed 

Høres tydeligt, men 
forstås ikke helt 

Ekstremt forstyr-
rende 

50 55 60 65 → Høres ikke Høres, tilstrækkelig 
fortrolighed 

Meget forstyrrende 

55 60 65 70 → Høres ikke Høres svagt, men fuld 
fortrolighed 

Meget forstyrrende 

60 65 70 75 → Høres ikke 
 

Høres ikke Forstyrrende 

65 70 75 80 → Høres ikke Høres ikke Høres tydeligt, lidt 
forstyrrende 

70 75 80 85 → Høres ikke Høres ikke Høres svagt, ikke 
forstyrrende 

Reference:Sälzer, E., Gothe, U. (1983): Bauphysik-Taschenbuch 1983.  
Bauverlag GmbH. Wiesbaden und Berlin. 

 
Tabel 7.1.  Subjektiv oplevelse af nabos aktiviteter som funktion af art og niveau af 
nabo-aktivitet samt luftlydisolation mod nabo. 
 
 
Det er dog tankevækkende at konstatere, at såfremt R'w = 60 dB og L'n,w = 48 dB kun lige netop 
er overholdt i et rækkehus, ville en lydklassifikation efter VDI 4100 Entwurf (1989) kun 
medføre SSK I, altså hvad Kürer (1993) betegner som simpel standard, jf. afsnit 6.2. Ikke 
mindst for rækkehuse vil der derfor være et oplagt behov for, at minimumskravene suppleres 
med en lydklassifikationsordning. 
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Fra NKB (1994) citeres fra resumé og hovedkonklusion: 
 

"Formålet med denne rapport er at give forslag til, hvorledes lydbestemmelserne i de 
nordiske lande kan samordnes. Det drejer sig både om de anvendte termer og om 
anbefalede kravniveauer. Kravene til lydisolation i etageboliger bør i fremtiden 
bringes op på samme niveau, som gælder for rækkehuse for at komme bedre i 
overensstemmelse med beboernes behov. Der er foretaget en række nationale 
konsekvensanalyser, som giver grundlag for at anbefale nye, skærpede lydkrav. 
Arbejdsgruppens anbefalinger vil medføre forbedringer af boligernes kvalitet i over-
ensstemmelse med rimelige behov og teknisk-økonomiske muligheder. 
 
Det er arbejdsgruppens vurdering, at de anbefalede krav til lydisolation vil kunne 
stimulere en byggeteknisk gunstig udvikling i retning af nyere og bedre bygge-
systemer, som typisk vil opfylde de skærpede lydkrav uden ekstra omkostninger. 
 
For luftlydisolation mellem boliger (både rækkehuse og etageboliger) anbefales som 
hovedkrav: 

  R'w ≥ 55 dB    (med reference til ISO 717/1) 
 
For trinlydniveau i boliger (både rækkehuse og etageboliger) anbefales som 
hovedkrav: 

  L'n,w ≤ 53 dB    (med reference til ISO 717/2) 
 
Det anbefales, at krav til støjniveau anføres både som en A-vægtet værdi og som en 
C-vægtet værdi. Den C-vægtede grænseværdi bør være 20 dB højere end den 
A-vægtede værdi. For boliger anbefales som hovedkrav, gældende i møblerede rum: 

  LA ≤ 30 dB  og  LC ≤ 50 dB  (med reference til NT ACOU 042) 
 
Det anbefales, at der indføres samme krav til efterklangstid i trapperum og korridorer, 
og at kravet anføres som en maksimal efterklangstid i tre oktavbånd: 

  T ≤ 1,3 s  (oktavbånd, 500-2000 Hz) 
 
Måling af efterklangstid kan ske med reference til NT ACOU 053." 

 
 
Dette er NKB's forslag til nye lydkrav for boliger. For Danmark vil forslaget indebære en skær-
pelse i etageboliger på 3 og 2 dB for horisontal, hhv. vertikal luftlydisolation og en skærpelse 
på 5 dB for trinlydniveau, således at kravene til etageboliger og rækkehuse bliver ens. 
 
Ifølge de foregående betragtninger og afsnit 4.3 fører ændringerne foreslået af NKB nok til 
bedre lydforhold, men imidlertid ikke til en lydkvalitet, der på langt sigt er tilfredsstillende. 
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"Bør de danske lydkrav ændres?" 
 
Svaret på det indledende spørgsmål må klart være: Ja. Hurtigst muligt indføres den forholdsvis 
beskedne skærpelse, som er anbefalet af NKB som fremtidige fællesnordiske minimumskrav. 
 
Samtidig bør der igangsættes en udvikling i retning af et langsigtet mål: 
 
 Tilfredsstillende lydforhold i boliger, der bygges efter år 2000.  
 
Dette er den eneste rimelige målsætning for boligbyggeriet. Det er kun et politisk spørgsmål, 
om målet skal forfølges, og hvor lang tid der skal gives til omstillingen i byggebranchen. I 
sundhedssektoren arbejdes der hen imod "Sundhed for alle år 2000", og i arbejdsmiljøet er år 
2005 blevet sat som tidsfrist for et rent arbejdsmiljø; det vil for støjens vedkommende sige 
opfyldelse af målet "Ingen risiko for høreskader". Da kravene til boligbyggeri vil vedrøre nye 
bygninger og i princippet ikke den eksisterende boligmasse, er der ingen grund til at give så 
lang tidsfrist, som det f.eks. er nødvendigt i arbejdsmiljøet. Ved totalrenovering af eksisterende 
boliger gælder dog kravene til nybyggeri, og en væsentligt skærpet lovgivning kan være 
uhensigtsmæssig af arkitektoniske, byggetekniske eller økonomiske grunde. For renoverede 
boliger bør derfor overvejes mere lempelige krav end for nye boliger, f.eks. svarende til 
nuværende krav eller NKB-forslag (1994). 
 

• Målet er kendt. Hovedkravene bør være en luftlydisolation på 60 dB og et 
trinlydniveau på 48 dB. 

 
• Midlerne er kendte. Kravene kan opfyldes med eksisterende konstruktio-

ner og kendt byggeteknik. Der skal i visse konstruktioner anvendes 
tykkere bygningsdele, elastiske mellemlag m.m. Primært er der behov for 
større omhu i udførelse og projektering. I den forbindelse skal der 
udarbejdes reviderede anvisninger, og bygningsindustrien skal have mu-
ligheder for at tilpasse sig lydkravene. Også de nye ressourcesvage 
konstruktioner vil kunne opfylde de højere krav. 

 
• Omkostningerne er relativt beskedne, og beboerne vil i vid udstrækning 

være parate til at betale ekstra for en bolig uden støjgener. Det vil dog være 
nødvendigt at gennemføre en teknisk/økonomisk konsekvensanalyse som 
grundlag for en egentlig vurdering. 

 
Selv om midlerne til at opnå en tilfredsstillende lydisolation er kendte, vil en skærpelse af 
lydkravene medføre behov for forskning og udvikling, idet der helt naturligt vil opstå ønsker 
om en optimering begrundet i f.eks. arkitektoniske, tekniske og/eller økonomiske forhold. 
 
Ændringer af enhver art vil som regel møde modstand. I dette tilfælde må det forventes, at dele 
af byggebranchen vil protestere imod at skulle omstille sig til ændrede produkter, bygnings-
detaljer eller arbejdsmetoder. Desuden kan der forventes en advarsel imod forøgede 
omkostninger. 
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Omfanget af nyt boligbyggeri i Danmark er i disse år usædvanligt lavt; hvis den nuværende 
byggeaktivitet fastholdes, skal de nye boliger have en særdeles lang levetid, dvs. adskillige 
hundrede år for at opretholde en tilstrækkelig stor boligmasse. Det må være oplagt, at en lav 
byggeaktivitet ikke kan begrunde, at man minimerer kvaliteten af nye bygninger, tværtimod. 
Nye bygninger bør sikres en sådan kvalitet - også på lydområdet - at de i lang tid fremover kan 
rumme attraktive boliger. 
 
Med de skærpede lydkrav opnås bl.a. bedre bygninger, bedre livskvalitet for beboerne, færre 
sociale konflikter og en bygningsindustri, som er bedre rustet i den internationale konkurrence. 
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8. Konklusion og forslag til danske initiativer 
 
 
Situation 
 
Mange mennesker er generet af nabostøj, både i ældre og nyere boliger. Nabostøj er et 
konstateret problem - også i boliger, der overholder bygningsreglementets krav. Mange boliger 
overholder ikke lydkravene, fordi der mangler viden og kontrol. Oversigtsmæssigt kan 
situationen beskrives som følger: 
 

• Dårlig lydisolation i boliger er et problem - også i boliger,  
  der overholder lovens krav. 

• Manglende forståelse for lydkravenes berettigelse og mangelfuld  
  håndhævelse af lydkrav. 

• Byggebranchens og myndighedernes holdning til lydkravene for boliger 
  er i mange tilfælde præget af utilstrækkelig viden og usikkerhed. 

• Strengere lydkrav er nødvendige.  
• Beboere er villige til at betale for bedre lydforhold. 

 
 
'State-of-the-art' 
 
Byggeteknisk set kendes midlerne til at opnå højere lydisolation, dog mangler naturligvis en 
udbredt erfaring. Meromkostningerne til forhøjet lydisolation synes at være beskedne på langt 
sigt. Primært kræves der videnopbygning og omhu. 
 
 
Forslag til kortsigtet målsætning 
 
Det foreslås, at de anbefalede fællesnordiske hovedkrav i NKB (1994) indføres i Danmark 
hurtigst muligt. De anbefalede hovedkrav for luft- og trinlydisolation, hhv.: 

 R'w ≥ 55 dB  og  L'n,w ≤ 53 dB 
 
er ens for rækkehuse og etageboliger og udgør kun en beskeden skærpelse, nemlig 2-3 dB for 
luftlydisolation og 5 dB for trinlydniveau i forhold til de nuværende danske lydkrav, og 
skærpelserne vedrører kun etageboliger. 
 
 
Forslag til langsigtet målsætning 
 
 Tilfredsstillende lydforhold i boliger, der bygges efter år 2000. 
 
Som arbejdsmålsætning foreslås følgende hovedkrav: 

 R'w ≥ 60 dB  og  L'n,w ≤ 48 dB. 
 
For renoverede boliger kan lempeligere krav overvejes. 
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De forhøjede lydkrav vil naturligvis få konsekvenser for byggeriets parter, som berøres på 
følgende områder: 
 

Producenter af byggematerialer: 
* Nye produkter 
* Tid til udvikling og omstilling 

 
Projekterende: 

* Nye anvisninger 
* Efteruddannelse  

 
Entreprenører og håndværkere: 

* Efteruddannelse 
 
Bygningsmyndigheder: 

* Vejledning om lydteknisk godkendelse af byggeprojekter 
* Overvågning af lydkravenes overholdelse 

 
Bygherrer: 

* Information om, at brugere ønsker en forhøjet lydkvalitet i boliger 
* Information om brugeres betalingsvillighed 
* Information om de byggetekniske konsekvenser 
* Information om ordninger for lydklassifikation og kvalitetsmærkning 

 
Beboere: 

* Oplysning om de nye krav og konsekvenser for lydforholdene 
* Oplysning om ordninger for lydklassifikation og kvalitetsmærkning 

 
Initiativer 
 
At nå det langsigtede mål kræver igangsættelse og gennemførelse af en række initiativer. En 
liste over de konkrete forslag findes på næste side, og de enkelte forslag er beskrevet i 
appendiks F. Forslagene er grupperet efter art og indhold i henhold til grupperingsbeskrivelsen 
forrest i appendiks F.  
 
I det forestående arbejde kan de internationale kontakter, der er etableret, i høj grad nyttiggøres 
til informationsudveksling og samarbejde. 
 
Perspektiver 
 
Som resultat af denne langsigtede plan opnås følgende: 

• Bedre livskvalitet for beboerne. 
• Færre sociale konflikter mellem naboer. 
• Færre klager til offentlige myndigheder over støjgener og nabokonflikter. 
• Et markant bedre boligbyggeri, som har bedre mulighed for at fastholde 

  en høj boligkvalitet i hele bygningens levetid. 

• Byggeindustrien vil være bedre rustet i den internationale konkurrence. 
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FORSLAG TIL PROJEKTER OG INITIATIVER 
 
 
 
FA Udredninger, handlingsplaner, implementering, samarbejde 
 

FA1 Handlingsplan vedrørende boligers lydforhold 
FA2 Koordinering af bygningsakustiske aktiviteter/projekter 
FA3 Forhøjelse af lydkrav - Økonomisk konsekvensanalyse 
FA4 Standardiseringsarbejde relateret til lydkrav for boliger 
FA5 Overvågning af lydkravenes overholdelse 
FA6 Lydklasser for boliger 
FA7 Kvalitetsmærkning af boliger 

 
 
 
FB Undersøgelser 
 

FB1 Undersøgelse af beboeres vurdering af lydklimaet i deres bolig 
FB2 Konsekvenser af nye bygningsakustiske vurderingsmetoder 
FB3 Simpel målemetode til bygningsakustiske feltmålinger 

 
 
FC Udviklingsprojekter 
 

FC1 Udvikling af systemer til efterisolering 
FC2 Udvikling af bedre projekteringsværktøjer for lydisolation 
FC3 Ny måleteknik til bygningsakustisk prøvning 
FC4 Anvisninger 

 
FD Forsøgsbyggeri 
 
 FD1 Forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet: Nybyggeri og renovering 
 
 
FE Information og undervisning  (eksisterende viden) 
 

FE1 Information om muligheder for god lydisolation 
FE2 Information til kommuner 
FE3 Infomateriale - efterisolering 
FE4 Løbende service til myndigheder, byggebranche og brugere 

 
 
 
Beskrivelser af de enkelte forslag findes i appendiks F. 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 9:  Referencer  
 

 

 
 - 68 - 

 
9. Referencer 
 
 
Ambrose, I., Dyregaard, P. (1993):  "Evaluering af Blangstedgård i brug. Resultater af 

undersøgelser 1989-92." SBI-Byplanlægning 66. Statens Byggeforskningsinstitut, 
Hørsholm. 

 
Association Qualitel (1993):  "Guide Qualitel." Paris. 
 
Bakker, F.E., Martin, H.J. and Thijssen, A.F. (1993):  "An ecologically based housing design 

for Ecolonia." 3rd European Conference on Architecture, Italy. 
 
Batifol, F., Roland, J. (1993):  "Les réglementations acoustiques en Europe." Cahier 2632. 

Cahiers du CSTB, Frankrig. 
 
Batifol, F. (1994):  Personlig korrespondance. CSTB, Saint-Martin-D'Heres, Frankrig. 
 
Bodlund, K. (1984):  "Ljudklimatet i moderna svenska bostäder." Rapport R96, 

Byggforskningsrådet, Stockholm. 
 
Boligministeriet (1948): "Krav til projekteringen og udførelsen af etagebyggeri, til hvis 

opførelse der kræves statslån." København. 
 
Boligministeriet (1952):  "Boligministeriets krav til etagebyggeri, hvortil der søges statslån." 

København. 
 
Boligministeriet (1953):  "Vejledning til Boligministeriets krav til etagebyggeri, hvortil der 

søges statslån." København. 
 
Boligministeriet (1956):  "Tekniske krav og vejledning. Etagebyggeri." København. 
 
Boligministeriet (1961):  "Bygningsreglementet for Købstæderne og Landet." København. 
 
Boligministeriet (1966):  "Bygningsreglement for Købstæderne og Landet." København. 
 
Boligministeriet (1972):  "Bygningsreglement 1972." København. 
 
Boligministeriet (1977):  "Bygningsreglement 1977." København. 
 
Boligministeriet (1982a):  "Bygningsreglement 1982." Publikation nr. 54, København. 
 
Boligministeriet (1982b):  "Vejledning til Bygningsreglement 1982." Publikation nr. 55, 

København. 
 
Boligministeriet (1985):  "Bygningsreglement for småhuse." Publikation nr. 75. København. 
 
Boligministeriet (1994):  "Byggeri og økologi - status over dansk byggeri." Bygge- og 

Boligstyrelsen, København. 
 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 9:  Referencer  
 

 

 
 - 69 - 

Bradley, J.S. (1982):  "Subjective rating of the sound insulation of party walls (a pilot study)." 
Building Research Note no. 196, National Research Council Canada, Ottawa. 

 
Bunnage, D. (1992):  "Støj omkring boligen generer hver fjerde dansker." Socialforskning 92:1, 

s. 6-8. 
 
Bruckmayer, F., Lang, J. (1974):  "Richtlinien für die Anwendung wirtschaftlicher 

Schallschutzmassnahmen im Wohnungsbau als Vorbereitung für legislative 
Massnahmen." Heft 55, Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen, Wien. 

 
BRE (1993):  "Sound control for homes." Building Research Establishment and Construction 

Industry Research and Information Association. Garston. 
 
Byggforskningsrådet (1991):  "Det tysta huset." Stockholm. 
 
The Danish Ministry of Housing (1982): "Building Regulations." Publication no 66. 

København. 
 
Danmarks Statistik (1992):  "Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1992." Danmarks 

Statistik og Socialforskningsinstituttet. (Citat: Bunnage (1992)). 
 
Chassein, J. & Schick, A. (1988):  "Nachbarschaftslärm: Ein Vergleich Deutschland - Türkei." 

Fortschritte der Akustik, DAGA'88. pp. 789-792. 
 
DIN 4109 (1989):  "Schallschutz im Hochbau." Anforderungen und Nachweise. 
 
DIN 4109 (1989):  "Schallschutz im Hochbau." Beiblatt 2. Hinweise für Planung und 

Ausführung. Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz. Empfehlungen für den 
Schallschutz im eigenen Wohn- oder Arbeitsbereich. 

 
Dodd, G. (1994):  Personlig korrespondance. Acoustics Research Centre, The University of 

Auckland, Auckland, New Zealand. 
 
Forbrugerstyrelsen (1992):  "Støj - Alles ansvar." Pjece nr. 4/december 1992. 
 
Fothergill, L.C. (1994):  Personlig korrespondance. Department of the Environment, London, 

UK. 
 
Fothergill, L.C. (1992):  "Sound insulation and the 1992 edition of Approved Document E." 

Building Research Establishment. Garston. 
 
Foulkes, T. J. (1994):  Personlig korrespondance. Cavanough Tocci Associates, Sudbury, MA, 

USA. 
 
Fretay, H. H. (1994):  Personlig korrespondance. Qualitel, Paris, Frankrig. 
 
Fricke, F. (1994):  Personlig korrespondance. Department of Architectural and Design Science, 

University of Sydney, Sydney, Australia. 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 9:  Referencer  
 

 

 
 - 70 - 

Gerretsen, E. (1994):  Personlig korrespondance. TNO Institute of Applied Physics, Delft, 
Holland. 

 
Gudmundsson, S. (1994a):  Personlig korrespondance. The Building Research Institute, 

Reykjavik, Island. 
 
Gudmundsson, S. (1994b):  "Increasing sound insulation demands in the Nordic countries." 

NAM '94, Århus. (Engelsk resumé af NKB (1994)). 
 
Hagberg, K. (1994):  Personlig korrespondance. Boverket, Karlskrona, Sverige. 
 
Hoffmeyer, D. (1994):  Personlig kommunikation. DELTA Akustik & Vibtration, Lyngby, 

Danmark. 
 
Hofmann, R. (1994):  Personlig korrespondance. EMPA, Eidgenössische Materialprüfungs- 

und Forschungsanstalt, Dübendorf, Schweiz. 
 
Holm, T. (1991):  "Sophienborg Park - Hillerød. 50 boliger i stål og gips." Byggeindustrien 

8/1991. 
 
Ingerslev, F., Kristensen, J. (1960):  "Lydisolation i boligbyggeri." Lydteknisk Laboratorium, 

ATV, meddelelse nr. 18. Særtryk af Statens Byggeforskningsinstituts rapport nr. 39. 
København. 

 
Jonasson, H. (1994): Personlig korrespondance. Statens Provningsanstalt, Borås, Sverige. 
 
Jørgen, G.Ø. (1955):  "Støy i boliger. Hvordan virker støyen på beboerne, og hvilke krav bør 

stilles til lydisoleringen." Norges Byggforskningsinstitutt, rapport nr. 16. Oslo. 
 
Kernöcker, R. (1994):  "Stand der baulichen Schallschutzes in Oberösterreich - Ergebnisse im 

Rahmen der Wohnbauforderung" (indlæg på seminar "Schallschutz im Hochbau", 
Schloss Weinberg, maj 1994). Amt der OÖ Landesregierung, Abt. Umweltschutz, UA. 
Lärm- und Strahlenschutz, Linz, Østrig. 

 
Kihlman, T. (1991):  "Fifty years of 'Development' in sound insulation of dwellings." 

Inter-Noise 91 Proceedings 1 pp. 3-15. 
 
Kim, S.-W. (1994):  Personlig korrespondance. Chonnam National University, Kwangju, 

Korea. 
 
Kommissionen for de europæiske fællesskaber (1993):  "Rådets direktiv 89/106/EØF. 

Byggevarer. Basisdokumenter." Generaldirektoratet III, Industri, Bruxelles. 
 
Kreitan, V.G. (1990):  "Protection against noise in dwellings" (in Russian). Moscow. (Citat: 

Maidalik (1994)). 
 
Kristensen, J. (1970):  "Undersøgelse af lydisolation mellem boliger i rækkehuse og lignende 

bebyggelser." Statens Byggeforskningsinstitut, rapport nr. 64. København. 
 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 9:  Referencer  
 

 

 
 - 71 - 

Kristensen, J., Petersen, J., Rasmussen, K. (1982):  "Akustiske perspektiver." Festskrift til 
professor dr.techn. Fritz Ingerslev. Polyteknisk Forlag. København. 

 
Kristensen, J. (1986):  "Krav til lydisolation skal forenkles." Byggeri 12. 
 
Kristensen, J. (1988):  "Er lydisolationen mellem vore boliger tilfredsstillende." 

Byggeindustrien 4. 
 
Kristensen, J., Rindel, J.H. (1989):  "Bygningsakustik. Teori og praksis."  SBI-anvisning 166, 

Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm. 
 
Kristensen, J. (1990):  "Akustisk undersøgelse af Blangstedgård." Byggeindustrien 2, s. 27-29. 
 
Kristensen, J. (1992a):  "Bygningers lydisolering. Nyere bygninger." SBI-anvisning 172. 

Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm. 
 
Kristensen, J. (1992b):  "Bygningers lydisolering. Ældre bygninger." SBI-anvisning 173. 

Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm. 
 
Kutzer, D. (1994):  Personlig korrespondance. Staatliches Materialprüfungsamt 

Nordrhein-Westfalen, Tyskland. 
 
Kuwano, S., Namba, S., Schick, A., Florentine, M., Rui, Z.D. (1988):  "A cross-cultural study 

of noise problems in apartment houses in Japan, West Germany, U.S.A. and China."  
The Second Joint Meeting of ASA and ASJ. 

 
Kürer, R. (1993):  "VDI 4100  'Schallschutz von Wohnungen' - Kriterien für Planung und 

Beurteilung." Zeitschrift für Lärmbekämpfung 40 pp. 37-42. Springer-Verlag. 
 
Kötz, W.D. (1988). "Der bauliche Schallschutz in der Praxis - Was bieten Neubauten an 

Innenschallschutz?" ZSW - Zeitschrift für das Sachverständigenwesen 9, pp. 89-95, 
117-120. 

 
Kötz, W.-D. (1994):  Personlig korrespondance. Umweltbundesamt, Berlin, Tyskland. 
 
Lang, J. (1994):  Personlig korrespondance. Wien, Østrig. 
 
Langdon, F.J., Buller, I.B. & Scholes, W.E. (1981):  "Noise from neighbours and the sound 

insulation of party walls in houses." J. Sound and Vib. 79, pp. 205-228. 
 
Langdon, F.J., Buller, I.B. & Scholes, I.B. (1983):  "Noise from neighbours and the sound 

insulation of party floors and walls in flats." J. Sound and Vib. 88, pp. 243-270. 
 
Langdon, J. (1986):  "Nuisance from neighbours' noise." Fortschritte der Akustik, DAGA '86. 
 
Larsen, C.E. (1994):  Personlig korrespondance. Dominia, København. 
 
 
Lee, S.E. (1994):  Personlig korrespondance. Dpt. of Building and Estate Management, 

National University of Singapore, Singapore. 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 9:  Referencer  
 

 

 
 - 72 - 

 
Ljunggren, S. (1993):  "Sound insulation in buildings of concrete with large span floors." 

Noise-93 International Conference on Noise and Vibration. S:t Petersburg. 
 
Maidalik, L. (1994):  Personlig korrespondance. AS Eesti Projekt, Tallinn, Estland. 
 
Martin, H.J. and Bakker, F.I. (1992):  "De "Geluidarme" woningen in Ecolonia." Nederlands 

akoestisch genootschap, journal nr. 115. 
 
Martin, H.J. (1994):  Personlig korrespondance. Physical Aspects of the Built Environment of 

Eindhoven University of Technology, Faculty of Architecture, Eindhoven, The 
Netherlands. 

 
Metzen, H.A. (1994):  Personlig korrespondance. Grünzweig + Hartmann AG, Ladenburg, 

Tyskland. 
 
Metzen, H.A. (1992):   "Methoden zur Beurteilung des Luft- und Trittschallschutzes in den 

europäischen Ländern." WKSB 31, pp. 1-16. 
 
Miljøministeriet (1992a):  "Betænkning fra det tværministerielle støjudvalg - Forslag til en 

støjstrategi." 
 
Miljøministeriet (1992b):  "Nabostøj i hus og have - Sådan kan den begrænses." 
 
Miljøstyrelsen (1984):  "Ekstern støj fra virksomheder." Vejledning nr. 5/1984. 
 
National Building Agency (1985):  "Danish Building Regulations for Small Buildings." 

Publication no. 84, København. 
 
NKB (1994):  ”Lydbestemmelser i de nordiske lande”. Rapport fra NKB's 

akustik-arbejdsgruppe 1994:01. Nordisk Komité for Bygningsbestemmelser. 
Helsingfors. (Engelsk resumé: Se Gudmundsson (1994b)). 

 
Novak, A. (1994):  Personlig korrespondance. Dept. of Building Technology, Royal Institute 

of Technology, Stockholm, Sverige. 
 
Olesen, H.S. (1989):  "Er støjforholdene i vore boliger tilfredsstillende?" Teknikeren 1. 
 
Pedersen, D.B. (1989): "Lydisolationen ødelægges af unødvendige fejl." Teknikeren 3. 
 
Pedersen, D.B. (1993):  "Nabostøj også i fremtiden?" VVS 10. 
 
Petersen, C.M. (1993): "Mange klager over støj i nye boliger." Ingeniøren 20. 
 
Quirt, D. (1994):  Personlig korrespondance. Acoustics, National Research Council Canada, 

Ottawa. 
 
Rasmussen, B. og Skovgård, K.(1984): "Facaders lydisolering mod trafikstøj." 

Byggeorientering 7/1984, pp. 6-7. 
 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 9:  Referencer  
 

 

 
 - 73 - 

Rasmussen, B. og Skovgård, K.(1986): "Lydisolerende termoruder."  
 Byggeindustrien 6/7, 1986, pp. 6-9. 
 
Raw, G.J., Oseland, N.A. (1988):  "Subjective response to noise through party floors in 

conversion flats." Proceedings of The Institute of Acoustics 10(8), pp. 45-52. 
 
Rindel, J.H., Kristensen, J., Petersen, J. (1979):  "Indeklima - Lyd." Polyteknisk Forlag, 

Lyngby. 
 
Rindel, J.H. (1989):  "Lyd og støj i fremtidens byggeri." Byggeorientering, 16 (9), pp. 9-11. 
 
Schwarz, J. (1994):  Personlig korrespondance. Building Research Institute, Prag, Tjekkiet. 
 
Soubrier, D. (1994):  Personlig korrespondance. Belgian Building Research Institute, Limelette, 

Belgien. 
 
Statens offentliga utredningar, SOU (1993):  "Handlingsplan mot buller." , Miljö- och 

naturresursdepartementet, Göteborg. 
 
Sälzer, E., Gothe, U. (1983):  "Bauphysik-Taschenbuch 1983." Bauverlag GmbH. Wiesbaden 

und Berlin. 
 
Tachibana, H. (1994):  Personlig korrespondance. Institute of Industrial Science, University of 

Tokyo, Tokyo, Japan. 
 
The Department of the Environment (1992):  "Bothered by noise? What you can do about it - 

A guide to noise complaints procedure." London, UK. 
 
VDI 4100 Entwurf (1989):  "Schallschutz von Wohnungen." Kriterien für Planung und 

Beurteilung. 
 
Vermeir, G. (1994):  Personlig korrespondance. Laboratory for Building Physics, Katholieke 

Universiteit Leuven, Leuven, Belgien. 
 
Viks, A. (1994):  Personlig korrespondance. M.O.R. International Consultants on Acoustics, 

Ramat-Gan, Israel. 
 
Weeber, R., Merkel, H., Rossbach-Lochmann, H., Buchta, E. und Gösele, K. (1986):  

"Schallschutz in Mehrfamilienhäusern aus der Sicht der Bewohner." F 2049. IRB 
Verlag, Stuttgart. 

 
Westminster (1993):  "Westminster City Council 24 Hour Noise Service." City of Westminster, 

London. 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Kap. 9:  Referencer  
 

 

 
 - 74 - 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Appendiks  
 

 

 
 - 75 - 

 
APPENDIKS 
 
 
 
A  Gældende nordiske lydbestemmelser for boliger  (April 1994) ...................................  77 
 
B  Korrespondance................................................................................................................  81 
 
C  Udvalgte landes lovkrav til lydforhold i boliger ............................................................  87 
 
D  Eksempler på dansk og udenlandsk forsøgsbyggeri .....................................................  99 
 
E  Kvalitetsmærkning af boliger - Udenlandske ordninger/forslag ................................ 107 

E1 Information om fransk ordning for kvalitetsmærkning af boliger............................... 108 
E2 Information om tysk forslag til lydklassifikation af boliger........................................ 111 
E3 Svensk forslag til lydklassifikation af boliger ............................................................. 116 

 
F  Forslag til danske initiativer ........................................................................................... 121 





LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Appendiks A:  Gældende nordiske lydbestemmelser for boliger  
 

 

 
 - 77 - 

 
 
APPENDIKS  A 

 
 
     A  Gældende nordiske lydbestemmelser for boliger  (April 1994)



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Appendiks A:  Gældende nordiske lydbestemmelser for boliger  
 

 

 
 - 78 - 

 
 
GÆLDENDE LYDBESTEMMELSER I DE NORDISKE LANDE 
April 1994 
Reference: NKB (1994) 
 
I dette afsnit er der givet en sammenstilling af de vigtigste lydkrav i tabelform. Oversigterne er 
ikke fuldstændige; ikke mindst for støjniveau findes der en række særtilfælde, som ikke er 
medtaget, f.eks. støj i køkken, støj fra trafik og støj på udendørs opholdsarealer. 
 
Lydkrav, der er relevante for danske boliger, er fremhævet. 
 
 
 
LUFTLYDISOLATION Norge Sverige Finland Danmark Island 
M indste reduktionstal (dB) 
 
Udgave af bygnings- 1987 1993 1992 1982/85 1992 
bestemmelser    (forslag) 
 
Terminologi  R'w R'w R'w R'w R'w
 
M ax afvigelse  10 dB 8 dB -  - 8 dB 
 
Rækkehuse  55 55 55 55 55 
 
Etageboliger (V/H) 52 53/52 55 53/52 52 
 
Mellem bolig og rum til 
 - fælles service eller erhverv 60 - 60 60 60 
 - diskotek, danserestaurant 60 - 60 60 75 
 
Hoteller (V/H)  52 -  53/52 53/52 52 
 
Plejehjem (V/H) 52 (48) 53/48 53/52 52 
 
Sygehuse (V/H)  48 (48) 53/48 53/52 52 
 
Skoler (V/H)  48 (48) 53/44 51/48 48 
 - musik og sløjd lokaler 60 - - 60 - 
 
A rbejdslokaler  - (44) - - - 
 
V:  Lydudbredelse i vertikal retning 
H: Lydudbredelse i horisontal retning 
( ): Vejledende værdi, ikke bindende 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Appendiks A:  Gældende nordiske lydbestemmelser for boliger  
 

 

 
 - 79 - 

 
 
TRINLYD  Norge Sverige Finland Danmark Island 
S tørste trinlydniveau (dB) 
 
Udgave af bygnings- 1987 1993 1992 1982/85 1992 
bestemmelser    (forslag) 
 
Terminologi  L'nw L'nw L'nw L'nw L'nw  
 
M ax afvigelse / niveau 65 dB 8 dB -  - 8 dB 
 
Rækkehuse  53 58 58 53 53 
 - fra fælles trappe/gang 53 64 58 53 53 
 - fra toilet, bad, altan  58 -  63 58 58 
 
Etageboliger   58 58 58 58 58 
 - fra fælles trappe/gang 58 64 58 58 58 
 - fra toilet, bad, altan  63 -  63 63 63 
 
Til bolig fra gulve i rum til 
 - fælles service eller erhverv 53 - 49 48 48 
 - diskotek, danserestaurant 53 - 49 48 25 
 
Hoteller   58 -  58 58 58 
 - fra toilet, bad, altan  63 -  63 63 63 
 
Sygehuse og plejehjem  54 (64) - 58 58 
 - fra toilet, bad, altan  63 -  -  63 63 
 
Skoler    63 (64)  -  63 63 
 - fra fælles trappe/gang 58 (64) -  63 63 
 - musik og sløjd lokaler 53 - - 53 53 
 
A rbejdslokaler  - (68) - - - 
 
( ): Vejledende værdi, ikke bindende 
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STØJNIVEAU  Norge Sverige Finland Danmark Island 
S tørste lydtrykniveau (dB) 
 
Udgave af bygnings- 1987 1993 1992 1982/85 1992 
bestemmelser    (forslag) 
 
Terminologi  LA LA og LC LA LA LA  
 
Tilstand  møbleret møbleret møbleret umøbl. umøbl.  
k orrektion for tilstand 0,5 s 10 m2 10 m2 3 dB 3 dB 
 
Hovedkrav (i møbleret rum) 
  LAeq eller LA (Slow) - 30 - 27 32 
 
  LAmax (Fast)  32 35 30 - - 
 
Korrektion  
f or impuls eller tone - - 5 dB 5 dB 5 dB  
 
 
 
EFTERKLANGSTID Norge Sverige Finland Danmark Island 
S tørste efterklangstid, T (s) 
 
Udgave af bygnings- 1987 1993 1992 1982/85 1992 
bestemmelser    (forslag) 
 
Frekvensbånd, oktav 1/1 1/1 1/1 1/3 1/3 el.1/1  
 
V ærdi   middel max max middel middel 
 
Trapperum, T (s) 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5  
Korridorer, T (s) 1,5 1,0 1,3 0,9 1,0  
  frekvensområde (Hz) 125-2000 500-2000 ≥500 500-3150 250-4000 
 
Daginstitutioner, T (s) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
  frekvensområde (Hz) 125-2000 500-2000 ≥500 125-2000 250-4000 
 
Klasserum, T (s) 0,8 - 0,6-0,9 0,9 0,8 
Rum til særundervisning, T (s) 0,8 - 0,6-0,9 0,6 0,6 
  frekvensområde (Hz) 125-2000 - 250-2000 125-2000 250-4000 
 
Gymnastiksal, T (s) 2,0 - 1,5 1,6 1,5 
Svømmehal, T (s) 2,0 - 1,5 2,0 1,5 
  frekvensområde (Hz) 125-2000 - 500-2000 125-2000 250-4000 
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 9. september 1993 
 JHR 
 
 LYDFORHOLD I BOLIGER 
 'State-of-the-art' 
 
 
 PROJEKTBESKRIVELSE 
 
Til Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdes en rapport, som kan danne grundlag for en målrettet 
indsats inden for de kommende år på det bygningsakustiske område. Baggrunden herfor er bl.a. 
en formodning om, at Bygningsreglementets lydbestemmelser på nogle punkter bør ændres for 
at komme i overensstemmelse med nutidens behov. 
 
Hovedpunkter i udredningen er: 
 

1. Forholdene i Danmark. 
Gældende lydkrav og deres baggrund. Administration af lydbestemmelserne. 
Lydkravenes overholdelse i boligbyggeriet. De projekterendes og udførendes holdning 
til lydkravene. Beboerreaktioner, typiske klager over lydforhold. Dansk byggeskik, 
akustiske egenskaber ved traditionelle og nye bygningskonstruktioner. 

 
2. Lydbestemmelser i andre lande. 

Blandt de europæiske lande er især Tyskland, Frankrig, England samt Sverige 
interessante. Bestemmelserne i en række andre lande vil kun blive behandlet i en 
summarisk oversigt. 

 
3. Nyere undersøgelser af beboeres vurdering af lydforhold. 

 
4. Erfaringer fra forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet. 

 
5. Konklusioner og forslag til danske initiativer. 

 
Til at bistå med udredningsarbejdet ansættes en kvalificeret seniorforsker. Projektleder er 
docent Jens Holger Rindel. 
 
Der er forudset behov for enkelte rejser i forbindelse med indsamling af præcise oplysninger og 
erfaringer. 
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 This letter with enclosures (project 

description and question sheet) has been sent 
out to 25 countries in Europe, North America, 
Australia and the Far East. 

 
 February 8, 1994 
 
 
 
Re:  Acoustic Conditions in Dwellings  -  'State-of-the-Art' Survey 
 
The acoustic conditions in dwellings are very important to the life quality of the residents, and acoustic 
requirements have existed for decades in several countries. Since the introduction of such requirements 
in the building codes, the number of noise sources in dwellings have increased considerably, eg washing 
machines, dish washers, radios, television sets, and in addition, sound systems with increasingly more 
powerful amplifiers and loudspeakers.  However, with very few exceptions the level of the acoustic 
requirements has remained unchanged. The combination of weak enforcement in some countries, increa-
sing noise levels, too low level of requirements and increased consciousness of comfort makes it obvious 
that some steps should be taken to ensure satisfactory acoustic quality in the future. 
 
In Denmark a 'State-of-the-Art' Survey has been initiated by Jens Holger Rindel, The Acoustics 
Laboratory, Technical University of Denmark. The survey is funded by the National Housing and 
Building Agency ("Bygge- og Boligstyrelsen"), which is an agency under the Danish Ministry of 
Housing and Building ("Boligministeriet"). A brief project description is enclosed. The main part of the 
survey has started February 1, 1994, and the deadline is April 30, 1994. 
 
In order to inform about the initiative and to gather relevant information from other countries, 
we have decided to contact you as a representative of your country. We would appreciate any 
relevant information about acoustic requirements in your country, the administration, the degree 
of fulfilment of requirements, and the satisfaction experienced by the residents. If available, 
please also inform about experience from experimental housing with increased acoustic quality. 
Please find more exact questions in the enclosed question sheet. 
 
As we suppose you are short of time, we would propose that you return before the end of February some 
indications of the extent of your experience. In order to get maximum benefit from your experience your 
full response has to be returned no later than the end of March. An overview of the results gathered will 
be sent to you when the survey is finished. 
 
If you have any questions or comments, you are welcome to contact Jens Holger Rindel (project leader) 
or me. 
 
 
Yours sincerely 
 
 
Birgit Rasmussen 
The Acoustics Laboratory 
Technical University of Denmark 
 
Encl
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 PROJECT DESCRIPTION 
 
 
Danish project:  Acoustic Conditions in Dwellings  -  'State-of-the-Art' Survey 
 
 
For the Danish National Housing and Building Agency a survey will be performed, which may form the 
basis for targeted efforts in the next couple of years within the building acoustics field. The background 
is among other things the presumption that the acoustic requirements of the present Building Code are 
to be changed at some points in order to be in accordance with the needs of today. 
 
The main points are: 
 
1.The conditions in Denmark. 
The present acoustic requirements and their background. The administration of the acoustic 

requirements. The fulfilment of the acoustic requirements in new dwellings. The attitude 
towards acoustic requirements of the consulting engineers and the contractors. The reactions of 
the residents, typical complaints of acoustic conditions. Danish building practice, acoustic 
performance of traditional and new building constructions. 

 
2.Acoustic requirements in other countries. 
Among the European countries Germany, France, UK and Sweden are of special interest. The 

requirements in a number of other countries will be mentioned in a summary. 
 
3.Recent investigations of the residents' evaluation of acoustic conditions. 
 
4.Experience from experimental housing with increased acoustic quality. 
 
5.Conclusions and proposals for Danish initiatives. 
 
 
Deadline: April 30, 1994. 
 
The project will be carried out at The Acoustics Laboratory, Technical University of Denmark. The 
work will be performed by Jens Holger Rindel (project leader) and Birgit Rasmussen. 
 
Note: 
The National Housing and Building Agency ("Bygge- og Boligstyrelsen") is an agency under the Danish 
Ministry of Housing and Building ("Boligministeriet"). 
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 QUESTION SHEET 
 
Danish project:  Acoustic Conditions in Dwellings  -  'State-of-the-Art' Survey 

Purpose:  *  To provide basis for review of the Danish Building Code as regards acoustic 
requirements for dwellings. 

    *  To find out which efforts/investigations need to be done before a change in the acoustic 
requirements for dwellings can be decided upon. 

Please inform about the experience in your country: 

1. Existing requirements on acoustic conditions in dwellings: 
a.Precise title and year. 
b.Requirements regarding: 

-Airborne sound insulation 
-Impact sound insulation 
-Installation noise 
-Traffic noise (indoor) 
-Reverberation time 

2. Administration of requirements 
a.How often are check measurements performed in new dwellings ? 
b.How strict are requirements interpreted ? 
c.Share of new dwellings fulfilling the requirements ? 
d.Sanctions in case of non-fulfilment ? 

3. Residents' evaluation of acoustic conditions in dwellings 
a.Interview or questionnaire investigations. Main findings. References. 
b.Conclusions and consequences. 

4. Increased acoustic quality of dwellings 
a.Experience from experimental housing. 
b.Experience from quality classes or labelling. 
c.Experience from any recent changes of acoustic requirements. 

 
Please return: 
Indications of the extent of your experience, preferably by fax. Deadline: February 28, 1994. 
Your response to the above-mentioned points. Deadline: asap and no later than March 31, 1994. If you 
have any questions, you are welcome to contact Jens Holger Rindel (project leader) or me. 
 

Please return your response to: 
Birgit Rasmussen 
The Acoustics Laboratory 
Technical University of Denmark, Building 352 
DK-2800 Lyngby 
 
Tel:(+45) 42 88 16 22 Fax:(+45) 42 88 05 77 
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Vedr. tabeller med udenlandske lovkrav til boligers lydforhold 
 
Tabellerne på de efterfølgende sider dækker - foruden Danmark - 9 lande, der er valgt blandt de 
25 lande i Europa, Nordamerika, Australien og Fjernøsten, som der har været udsendt fore-
spørgsel til, jf. kap. 3 og apppendiks B. Valget af lande er dels foretaget ud fra et vigtighedskri-
terium, dels ud fra ønsket om at give et indtryk af ligheder og forskelle, hvad angår såvel an-
vendte begreber som kravenes størrelse. Herudover har det i høj grad haft betydning for valget 
af lande, om det var muligt at få assistance til at udfylde eller kontrollere tabellerne inden for 
den givne tidsramme. Lande uden klare, generelle krav for boliger er ikke medtaget, selv om 
det kunne være interessant at få en bredere repræsentation af lande uden for Europa. 
 
Af hensyn til kommunikationen med de enkelte lande er tabellerne udarbejdet på engelsk. 
Udarbejdelsen er foretaget med assistance fra følgende personer: 
 
Sweden:Klas Hagberg, Boverket, Karlskrona 
 
UK:Les Fothergill, Department of the Environment, London 
 
France:Francoise Batifol, CSTB, Saint-Martin-D'Heres 
 
Germany:D. Kutzer, Staatliches Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 
 
Austria:Judith Lang, Wien 
 
The Netherlands:Eddy Gerretsen, TNO Institute of Applied Physics, Delft 
 
Russia:Linda Maidalik, Eesti Projekt Ltd., Tallinn 
 
Estonia:Linda Maidalik, Eesti Projekt Ltd., Tallinn 
 
Korea:Sun-Woo Kim, Chonnam National University, Kwangju 
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DENMARK 

Acoustic conditions in dwellings  
Overview main requirements  March 1994 

Type of requirement REQUIREMENTS COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

         Flats [a]    Row houses [b]  

AIRBORNE SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
(H=Horizontal  V=Vertical) 
 

R'w
 
 

H:≥ 52 dB 
V:≥ 53 dB 

R'w
 
 

≥ 55 dB 

Test method: ISO 140/4 
Rating method: ISO 717/1 

IMPACT SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
 

L'n,w
 
 

≤ 58 dB 

L'n,w
 
 

≤ 53 dB 

Test method: ISO 140/7 
Rating method: ISO 717/2 

INSTALLATION NOISE  
 
Joint water installations 
 
 
Joint heating and air 
conditioning installations 
 
Joint mechanical installations 
 

LA,eq,2min
 

≤ 35 dB 
 
 
 

≤ 30 dB 
 

≤ 35 dB 

LA,eq,2min
 

≤ 35 dB 
 
 
 

≤ 30 dB 
 

≤ 35 dB 

Unfurnished rooms 
 
No requirement for noise arising 
from use of own installation 

TRAFFIC NOISE  
 
Roads 
 
Railways 
 
Aircraft 
 

LA,eq,24h
 

≤ 30 dB 
 

≤ 30 dB 
 

LA,eq,24h
 

≤ 30 dB 
 

≤ 30 dB 

Indoor level 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements and further details are found in the following publications: 

[a] "Bygningsreglement 1982" ("Building Regulations 1982"). Byggestyrelsen 1982. 
[b] "Bygningsreglement for småhuse 1985" ("Danish Building Regulations for Small 

Buildings 1985"). Byggestyrelsen 1985. 
 
Other requirements: 

 "Ekstern støj fra virksomheder" (External noise from industries). Vejledning nr. 5/1984, 
Miljøstyrelsen 1984. 
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SWEDEN 

Acoustic conditions in dwellings  
Overview main requirements  March 1994  

Type of requirement             REQUIREMENTS          [a] COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

         Flats           Row houses     

AIRBORNE SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
(H=Horizontal  V=Vertical) 
 

R'w
 
 

H:≥ 52 dB 
V:≥ 53 dB 

R'w
 
 

≥ 55 dB 

Test method: SS 02 52 54 
Rating method: SS-ISO 717/1 
See notes (1) and (2) 

IMPACT SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
 
From staircases etc. 
 

L'n,w
 
 

≤ 58 dB 
 

≤ 64 dB 

L'n,w
 
 

≤ 58 dB 
 

≤ 64 dB 

Test method: SS 02 52 54 
Rating method: SS-ISO 717/2 
See notes (1) and (2) 

INSTALLATION NOISE  
 
 
Joint water installations 
 
Joint heating and air 
conditioning installations 
 
 

 
 
 

LA,max≤ 35 dB 
 
 

LA,eq≤ 30 dB 
 
 

 
 
 

LA,max≤ 35 dB 
 
 

LA,eq≤ 30 dB 
 

Test method: SS 02 52 63 
Furnished rooms 
See note (2) 
No requirement for noise arising 
from use of own installation 

In rooms intended for rest and 
sleep LC,eq ≤ 50 dB is also 
required 

TRAFFIC NOISE  
 
Roads 
 
Railways 
 
Aircraft 
 

LA,eq,24h
 

≤ 30 dB 
 
 

LA,eq,24h
 

≤ 30 dB 
 
 

Indoor level 
NB: Recommendation only 
See note (2) 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements and further details are found in the following publications: 

[a] "Boverkets Byggregler 94, BBR-94". See note (1) below. 
 
Notes 

(1) In addition to the rating method, the Swedish building regulations prescribe max. 8 dB 
unfavourable deviation. 

(2) A proposal for classification of dwellings is found in "Handlingsplan mot buller, SOU 
1993:65. Miljö- och naturresursdepartementet. 
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UK 

Acoustic conditions in dwellings 
Overview main requirements  March 1994 

Type of requirement             REQUIREMENTS          [a] COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

 Flats Row houses  

AIRBORNE SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
(H=Horizontal  V=Vertical) 
 
 

DnT,w
 
 

H:≥ 52 dB 
V:≥ 51 dB 

DnT,w
 
 

≥ 52 dB 

Test method: BS 2750 
Rating method: BS 5821  
 
See notes (1) and (2) 
See notes (1) and (3) 

IMPACT SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
 
 

L'nT,w
 
 

≤ 62 dB 

 Test method: BS 2750 
Rating method: BS 5821 
 
See notes (1) and (4) 
 

INSTALLATION NOISE  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

TRAFFIC NOISE  
 
Roads 
 
Railways 
 
Aircraft 
 

  Conditions are set by the local 
authority based on official 
guidance [b] 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements and further details are found in the following publications: 

[a] "The Building Regulations. Approved Document E: Resistance to the passage of sound", 
1992 edition. Department of the Environment and the Welsh Office. 

 
[b] "PPG Planning and Noise". To be published by the Department of the Environment 

during 1994. 
 
Notes 

(1) Acceptable mean values in case of 8 or more pairs of rooms tested. Where less pairs 
(down to 1) have been tested, the requirements are 1 dB stricter. 

(2) Individual results should be not less than 49 dB. 
(3) Individual results should be not less than 48 dB. 
(4) Individual results should be not more than 65 dB. 
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FRANCE 

Acoustic conditions in dwellings 
Overview main requirements  March 1994 

Type of requirement              REQUIREMENTS         [a] COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

 Flats Row houses  

AIRBORNE SOUND 
INSULATION  
 
 
Between dwellings 
(H=Horizontal  V=Vertical) 
 

DnAT
 
 
 

H: ≥ 51 dB(A) 
V: ≥ 51 dB(A)

DnAT
 
 
 

≥ 51 dB(A) 

Test and rating methods: 
NF S 31-057 (Survey method) 
NF S 31-054 
See note (1) 
See note (2) 

IMPACT SOUND 
INSULATION  
 
 
Between dwellings 
 

LnAT
 
 
 

≤ 70 dB(A) 

LnAT
 
 
 

≤ 70 dB(A) 

Test and rating methods: 
NF S 31-057 (Survey method) 
NF S 31-056 
See note (1) 
See note (2) 

INSTALLATION NOISE  
 
 
Joint water installations 
 

Lp
 
 

≤ 30 dB(A) 
 

Lp
 
 

≤ 30 dB(A) 
 

Test method: 
NF S 31-057 (Survey method) 
See note (1) 
 

TRAFFIC NOISE  
 
 
 
 
Roads, railways 
 
 
 
 
Aircraft 
 

DnAT
 
 
 
 

≥ 30-45 dB(A) 
 
 
 
 

≥ 35 dB(A) 

DnAT
 
 
 
 

≥ 30-45 dB(A) 
 
 
 
 

≥ 35 dB(A) 

Test and rating methods: 
NF S 31-057 (Survey method) 
NF S 31-055 
See note (1) 
 
The exact requirement depends 
on the category of road or 
railway track and the exposition 
of the building 
 
Zone C 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements and further details are found in the following publications: 

[a] "Isolation acoustique dans les batiments d'habitation." Journal Officiel des 24.06.69 et 
07.01.77. 

 
Notes 

(1) A method for quality labelling of dwellings is found in 'Guide Qualitel 1993' (two out of 
seven criteria are related to the acoustic conditions). 

(2) New acoustic regulations will be put into force from January 1996. The new requirements 
will specify DnAT ≥ 54 dB(A) and LnAT ≤ 65 dB(A). From 1999 LnAT ≤ 61 dB(A) will be 
required. 
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GERMANY 

Acoustic conditions in dwellings 
Overview main requirements  March 1994 

Type of requirement             REQUIREMENTS           [a] COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

 Flats Row houses  

AIRBORNE SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
(H=Horizontal  V=Vertical) 
 

R'w
 
 

H:≥ 53 dB 
V:≥ 54 dB 

R'w
 
 

≥ 57 dB 

Test method: DIN 52210-3 
Rating method: DIN 52210-4 
See notes (1) and (2) 

IMPACT SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
 
From stairways etc. 
 

L'n,w
 
 

≤ 53 dB 
 

≤ 58 dB 

L'n,w
 
 

≤ 48 dB 
 

≤ 53 dB 

Test method: DIN 52210-3 
Rating method: DIN 52210-4 
See notes (1) and (2) 

INSTALLATION NOISE  
 
 
Joint water installations 
 
 
Other technical services 
 

 
 
 

LIn≤ 35 dB 
 
 

LAF,max≤ 30 dB 

 
 
 

LIn≤ 35 dB 
 
 

LAF,max≤ 30 dB 

Test method: DIN 52219 
See notes (1) and (2) 
 
No requirement for noise arising 
from use of own installation 
 

TRAFFIC NOISE  
 
Roads, railways, aircraft 
LA,eq in front of the facade:  
 Day [dB] 
 ≤ 55 
 56-60 
 61-65 
 66-70 
 71-75 
 76-80 
 > 80 
 

R'res,w
[dB] 

 
 
 

30 
30 
35 
40 
45 
50 
*) 

R'res,w
[dB] 

 
 
 

30 
30 
35 
40 
45 
50 
*) 

Sound insulation of the facade, 
incl. windows etc. 
Test method: DIN 52210-5 
Rating method: DIN 52210-4 
See note (2) 
The same requirements are valid 
for outdoor industrial noise 
 
 
 
*) Depends on local  conditions 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements, recommendations and further details are found in the following publications: 

[a] "DIN 4109  -  Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise". Nov. 1989. 
Notes 
(1) Recommendations for increased requirements are found in Beiblatt 2 zu DIN 4109. 
(2)  A proposal for classification (three classes) of dwellings is found in VDI 4100 Entwurf, 

Oktober 1989 (Noise control in housing - Criteria for planning and assessment). The final 
version of VDI 4100 is expected in the middle of 1994. Class I will correspond to DIN 4109. 
Stricter values will be defined for the two other classes, corresponding to a higher comfort. 
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AUSTRIA 

Acoustic conditions in dwellings  
Overview main requirements  March 1994  

Type of requirement            REQUIREMENTS           [a] COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

 Flats Row houses  

AIRBORNE SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
(H=Horizontal  V=Vertical) 
 
 

DnT,w
 
 

H:≥ 55 dB 
V:≥ 55 dB 

DnT,w
 
 

≥ 60 dB 

Test and rating method: 
ÖNORM S 5100 Teil 1 
See note (1) 

IMPACT SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
 
 

L'nT,w
 
 

≤ 48 dB 

L'nT,w
 
 

≤ 46 dB 

Test and rating method: 
ÖNORM S 5100 Teil 2 
See note (1) 

INSTALLATION NOISE  
 
 
 
Joint water installations, heating 
installations and technical 
services 
 

LA
 
 
 

≤ 25 dB 
 

≤ 30 dB 

LA
 
 
 

≤ 25 dB 
 

≤ 30 dB 
 

Test method:  
ÖNORM S 5102 
See note (1) 
 
For continuous or intermittent 
noise (eg pumps) 
For short noises (eg lifts, 
toilet-flashing) 

TRAFFIC NOISE  
 
Roads, railways, aircraft 
LA,eq in front of the facade:  
 Day/night [dB] 
 ≤ 55 / ≤ 45 
 56-65 / 46-55 
 66-70 / 56-60 
 71-75 / 61-65 
 76-80 / 66-70 
 81-85 / 71-75 
 > 85 / > 75 
 

R'res,w
[dB] 

 
 
 

33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 

R'res,w
[dB] 

 
 
 

33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 

Sound insulation of the facade, 
incl. windows etc. 
Test and rating method: 
ÖNORM S 5100 Teil 3 
See note (2) 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements and further details are found in the following publications: 

[a] 'ÖNORM B 8115-2  Hochbau, Schallschutz, und Hörsamkeit  -  Anforderungen an den 
Schallschutz'. November 1992. 

  
Notes 

(1) Proposals for increased requirements are found in [a]. 
(2) Additional requirements for LA,max > 106 dB (near airports) are found in [a]. 
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THE 
NETHERLANDS 

Acoustic conditions in dwellings  
Overview main requirements  March 1994  

Type of requirement            REQUIREMENTS           [a] COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

 Flats Row houses  

AIRBORNE SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 
(H=Horizontal  V=Vertical) 

Ilu;k
 
 

H:≥  0 dB 
V:≥  0 dB 

Ilu;k
 
 

≥  0 dB 

Test and rating method:  
NEN 5077 
See notes (1), (5) and (6) 

IMPACT SOUND 
INSULATION  
 
Between dwellings 

Ico
 
 

≥  0 dB 

Ico
 
 

≥  0 dB 

Test and rating method:  
NEN 5077 
See notes (2), (5) and (6) 
Floor without covering 

INSTALLATION NOISE  
 
 
Joint water installations Heating 
installations  
Ventilation systems 
 
Elevators 

LIA;k
 
 

≤ 30 dB 
≤ 30 dB 
≤ 30 dB 

 
≤ 30 dB 

LIA;k
 
 

≤ 30 dB 
≤ 30 dB 
≤ 30 dB 

 
≤ 30 dB 

Test and rating method:  
NEN 5077 
See notes (3), (5) and (6) 
No requirement for noise arising 
from use of own installations 
 

TRAFFIC NOISE  
 
 
Roads 
Railways 
 
 
Aircraft 

GA;k
 

GA;k Test and rating method:  
NEN 5077 
See notes (4), (5) and (6) 
Criterium: Indoor level   
≤  35, 30, 25 dB(A) for day, 
evening, night, respectively 
 
Roughly as above 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements and further details are found in the following publications: 

[a] 'Bouwbesluit' (Building Regulations). December 1991. 
 
Notes 

(1) Ilu;k ≈ R'w  - 55 dB. 

(2) Ico ≈ 70 - L'nT,w dB for bare concrete floors or Ico ≈ 59 - L'nT,w dB for other floors like wooden 
floors, floating floors and floors with soft coverings. 

(3) Measurement based on LAmax,slow. 
(4) GA;k ≈ R'Atr  - 3 dB. The required GA;k depends on the outdoor sound level. 
(5) All requirements relate to the combination of rooms on a floor level. For further details, 

see NEN 5077. 

(6) A definition of quality classes for rooms and dwellings is under preparation (expected in 
1995). The classification will be based on a single number rating complying with the 
revised ISO 717 (expected 1995). 
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RUSSIA 

Acoustic conditions in dwellings  
Overview main requirements  March 1994  

Type of requirement            REQUIREMENTS            COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

 Flats Row houses  

AIRBORNE SOUND 
INSULATION [a] 
 
Between dwellings 
(H=Horizontal  V=Vertical) 
 
 

Ib
 
 

H:≥ 50 dB 
V:≥ 50 dB 

 

 Test method:  
GOST 27296-87 
Rating method:  
SNIP II-12-77 Part 12 
See note (1) 
See note (3) 

IMPACT SOUND 
INSULATION [a] 
 
Between dwellings 
 

Iy
 
 

≤ 67 dB 
 

 Test method:  
GOST 27296-87 
Rating method:  
SNIP II-12-77 Part 12 
See note (2) 
See note (3) 
 

INSTALLATION NOISE [b] 
 
Day07:00-22:00 
Night22:00-07:00 
 

LA or LA,eq
 

≤ 40 dB 
≤ 30 dB 

 
 

Furnished rooms 
 
See notes (3) and (4) 

TRAFFIC NOISE [b] 
 
Roads, railways, aircraft 
 
Day07:00-22:00 
Night22:00-07:00 
 

LA,eq
 
 
 

≤ 40 dB 
≤ 30 dB 

 See notes (3) and (5) 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements and further details are found in the following publications: 

[a] SNIP II-12-77 Part 12, Protection against noise'. GOSSTROI, Moscow, 1978. 
[b] Sanitary standard 3077-84 'Permissible noise levels in dwellings, public buildings and 

living areas'. Moscow, 1984. 
 
Notes 

(1) Ib = R'w - 2  dB. 
(2) Iy = L'n,w + 7  dB. 
(3) No requirements for row houses. Probably the requirements for flats are used. 

(4) The type of installation noise is not specified.  
  In case of impulsive noise or pure tones, 5 dB should be added to the measured level. 
  The maximum noise level should not exceed the permissible level by more than 15 dB. 

(5) The maximum noise level should not exceed the permissible level by more than 15 dB. 
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ESTONIA 

Acoustic conditions in dwellings  
Overview main requirements  March 1994  

Type of requirement             REQUIREMENTS            COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

 Flats Row houses  

AIRBORNE SOUND 
INSULATION [a] 
 
Between dwellings 
(H=Horizontal  V=Vertical) 
 
 

R'w
 
 

H:≥ 52 dB 
V:≥ 52 dB 

 
(V:≥ 53 dB) 

R'w
 
 

≥ 52 dB 
 
 

(≥ 55 dB) 

Test method: ISO 140/4 
Rating method: ISO 717/1 
See note (1) 
 
 
 
See note (2) 

IMPACT SOUND 
INSULATION [a] 
 
Between dwellings 
 
 

L'n,w
 
 

≤ 60 dB 
 

(≤ 58 dB) 

L'n,w
 
 

≤ 60 dB 
 

(≤ 58 dB) 

Test method: ISO 140/7  
Rating method: ISO 717/2 
See note (1) 
 
 
See note (2) 

INSTALLATION NOISE [b] 
 
Day07:00-22:00 
Night22:00-07:00 
 

LA or LA,eq
 

≤ 40 dB 
≤ 30 dB 

LA or LA,eq
 

≤ 40 dB 
≤ 30 dB 

 

Furnished rooms 
See note (3) 
 

TRAFFIC NOISE [b] 
 
Roads, railways, aircraft 
 
Day07:00-22:00 
Night22:00-07:00 
 

LA,eq
 
 
 

≤ 40 dB 
≤ 30 dB 

LA,eq
 
 
 

≤ 40 dB 
≤ 30 dB 

See note (4) 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements and further details are found in the following publications: 

[a] 'Temporary regulations of building acoustics and protection against noise'. Tallinn, 1992. 
[b] Sanitary standard 3077-84 'Permissible noise levels in dwellings, public buildings and 

living areas'. Moscow, 1984. 
 
Notes 

(1) In addition to the rating method ISO 717, the Estonian regulations prescribe max. 8 dB 
unfavourable deviation. 

(2) Values of R'w and L'n,w in brackets are recommendations only. 

(3) The type of installation noise is not specified.  
  In case of impulsive noise or pure tones, 5 dB should be added to the measured level. 
  The maximum noise level should not exceed the permissible level by more than 15 dB. 

(4) The maximum noise level should not exceed the permissible level by more than 15 dB. 
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KOREA 

Acoustic conditions in dwellings 
Overview main requirements  March 1994 

Type of requirement REQUIREMENTS COMMENTS 
eg conc. test methods, 
classification, trends 

 Flats Row houses  

AIRBORNE SOUND 
INSULATION [a], [b] 
 
Between dwellings 
 125 Hz 
 500 Hz 
 2 kHz 
 
 

D 
 
 
 

≥ 30 dB 
≥ 45 dB 
≥ 55 dB 

D 
 
 
 

≥ 30 dB 
≥ 45 dB 
≥ 55 dB 

Test method: KS F 2809 
 
See notes (1) and (4) 
 

IMPACT SOUND 
INSULATION [b] 
 
Between dwellings 
Light-weight source 
Heavy-weight source 

L 
 
 
 

≤ L-70 
≤ L-50 

L 
 
 
 

≤ L-70 
≤ L-50 

Test method: KS F 2810 
 
 
See notes (2), (3) and (5) 

INSTALLATION NOISE [b] 
 
 
Joint water installations 
 
 
 

LA,max
 
 

≤ 40 dB 

LA,max
 
 

≤ 40 dB 

Test method: KS A 0701 
 
 
See notes (2), (3) and (4) 

TRAFFIC NOISE [b] 
 
 
 
Roads, railways, aircraft 
 

Ldn
 
 
 

≤ 40 dB 

Ldn
 
 
 

≤ 40 dB 

Test method: Notification of the 
Ministry of Construction 463 
(1986) 
 
See notes (3) and (4) 
 

 
The requirements found above are only main requirements. These requirements, additional 
requirements and further details are found in the following publications: 

[a]'Building Act and Regulation', 1990. 

[b]'Housing Control Act and Regulation', 1987.      
 
Notes 

(1)Notification of the Ministry of Construction 341 (1990.6). 
(2)These requirements are for industrialized housing. 
(3)These requirements are for Korean National Housing Corporation. 
(4)Changed requirements are expected before the end of 1994. 
(5)The test and rating method for impact sound insulation are very similar to the Japanese 

standards JIS A 1418 and JIS A 1419, but requirements are different. 
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APPENDIKS  D 

 
 D  Eksempler på dansk og udenlandsk forsøgsbyggeri 
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Experimental housing with increased acoustic quality 
The Netherlands:  Example No. NL 
 
Project and place: The 'quiet' dwellings of Ecolonia, Alphen a/d Rijn, The Netherlands 
 
Type of housing and  Row housing with 10 dwellings, each two or three storeys. The total  
number of dwellings: Ecolonia building project includes about 100 dwellings. 
 
Construction year: 1992 (designed 1990) 
  
Costs: Not available 
 
Builder: Ostade, Schiedam 
 
Architect and consultant: Physical Aspects of the Built Environment of Eindhoven University of 

Technology, Faculty of Architecture, Eindhoven, The Netherlands 
 Tel: + 31 40 47 27 15       Fax: + 31 40 43 85 95 
 Architect: F. E. Bakker & A. P. Th_ssen 
 Consultant: H. J. Martin 
 
Ownership: Private houses (not for rent) 
 
Purpose of experiment: Demonstration of the present knowledge of environmental building design 

and low energy consumption in housing. Nine architects were chosen to 
design each about 10 dwellings according to a general set of demands and 
on an added special theme for each. One of the themes concerned 'quiet' 
dwellings. The airborne and impact sound insulation (Ilu and Ico) between 
the dwellings had to be 10, respectively, 15 dB better than the minimum 
requirements of the Dutch building regulations (the general set of demands 
for the total project specified 5 and 10 dB, respectively, above the Dutch 
minimum requirements). Increased acoustic demands were also specified 
for other aspects, including sound insulation internally in dwellings. 

 
Experience concerning Airborne sound insulation for walls between dwellings (neighbours): 
acoustic quality:  Ilu = 12 to 23 dB (6 measurements);  (Info: DnT,w = 63 to 75 dB). 
 Impact sound insulation between dwellings (Note: Neighbours): 
  Ico = 29 to 33 dB (6 measurements);  (Info: L'nT,w = 33 to 39 dB). 
 Installation noise: Below background noise. 
 
 Note: The measured airborne sound insulation results are 12-23 dB better 

than required according to the legislation at the time of design (1990), and 
the impact sound insulation 29-33 dB better than the legal requirements. 
For more information, see the references below. 

 
Publications: 'De 'Geluidarme' woningen in Ecolonia' by dr. ir. H. J. Martin and ir. F. E. 

Bakker. Nederlands akoestisch genootschap, journal nr. 115, 1992. 'An 
ecologically based housing design for Ecolonia' by F. E. Bakker, H. J. 
Martin and A. F. Thijssen. 3rd European Conference on Architectuere. May 
1993, Florence, Italy. 

 
Other comments: The remaining 90 dwellings fulfill the general set of demands. 
 
Drawings/sketches/plans: See next page ! 
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The Netherlands:  Example No. NL  -  continued:  Drawings/sketches/plans 
 
Project and place: The 'quiet' dwellings of Ecolonia, Alphen a/d Rijn, The Netherlands 
 
Building concept: Traditional building materials and principles, but the dwellings have been 

separated structurally from foundation to roof, also in the facade. 
 Walls between dwellings:  Sand lime blocks 2 × 150 mm 
 Facades: Brickwork 
 Floors:  Concrete 
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Experimental housing with increased acoustic quality 
Denmark:  Example No. DK 
 
Project and place: Færgeparken III, Frederikssund, Denmark 
 
Type of housing and  Three 3-storey buildings, in total 36 dwellings (2673 m2) 
number of dwellings: 
 
Construction year: 1993 
 
Costs: Total costs: 20.7 mill DKK excl. building site, pile foundation, tax 
 (September 1993)Costs per m2: 7700 DKK per m2 (ready for occupation) 
 
Builder: Arbejdernes Kooperative Byggeforening (a cooperative building 

association) 
 
Architect: Mangor & Nagel, Nygade 1, DK-3600 Frederikssund 
 
Consultant: Dominia, Studiestræde 38, DK-1455 Copenhagen K 
 Tel: + 45 33 13 45 46     Fax: + 45 33 13 37 76 
 
Ownership: Frederikssund Boligselskab by/ Arbejdernes Kooperative Byggeforening 

s.m.b.a. (flats for rent) 
 
 
Purpose of experiment: To test the new-developed 'OPEN HOUSE Urban Building System', which 

is a light-weight system with short building time (more information on next 
page). Note: An increased sound insulation was not a purpose of the 
experiment. 

 
Experience concerning Airborne sound insulation between dwellings: 
acoustic quality:  Walls: R'w = 59 to 62 dB (2 measurements) 
  Floors :R'w = 61 dB (1 measurement) 
 Impact sound insulation:  L'n,w = 49 dB (1 measurement) 
 Installation noise:  Not measured due to high background noise from 

other activities. 

 Note: The measured sound insulation results are 6-10 dB better than 
existing requirements in Denmark. In a later building project (Mølletorvet) 
finished Feb. 1994, the same or better results have been obtained. 

 
Publications: For more information on the 'OPEN HOUSE Urban Building System', 

please contact the consultant. 
 
Other comments: The 'OPEN HOUSE Urban Building System' has been developed by 

Dominia in cooperation with the architect firm Landskronagruppen, 
Landskrona, Sweden. Besides Færgeparken III, the building system has 
been used for the building project Mølletorvet, Slagelse, DK (40 dwellings 
finished February 1994), and other projects are under consideration. 

 
 
 
Drawings/sketches/plans: See next page ! 
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Denmark:  Example No. DK  -  continued:  Drawings/sketches/plans 
 
Project and place: Færgeparken III, Frederikssund, Denmark 
 
Building concept: The 'OPEN HOUSE Urban Building System' is a building system based 

on factory produced room modules and a site produced concrete skeleton. 
Each room module consists of a steel framework enclosing one or more 
rooms. Walls, floors and ceilings consist of gypsom boards mounted on 
steel ribs. Compared to conventional concrete housing, the weight is 
approx. 35%, the building time at site 25% and the building time incl. 
production of modules is 70%. 
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Experimental housing with increased acoustic quality 
Sweden:  Example No. S 
 
Project and place: BRF Kajplatsen, Kv Trålen 1 Stockholm, Sweden 
 
Type of housing and  7-storey building 
number of dwellings: 
 
Construction year: 1994 
 
Costs: Total costs:25 million  SEK excl. building site, pile foundation, tax 
 Costs per m2:11400 SEK/m2

 
Builder: JM Byggnads och Fastighets AB 
 
Architect Åsberg & Buchmann Arkitekter AB 
 
Consultant: IIC, NCAB, Scandiakonsult Inst. AB, Plan & Mark AB, J A Jonsson., 

Bröderna Skoogs Vent AB, Björn Lindström Elektriska 
 
Ownership: Cooperative building association 
 
Purpose of experiment: To prove the theory that a building structure with columns instead of 

supporting walls can give higher sound insulation in the vertical direction. 
Walls with high sound insulation are also tested. The building costs will 
not exceed those of a conventional building. 

 
Experience concerning The building is not yet finished, but it is calculated that the airborne 
acoustic quality:  sound insulation in the vertical direction will be some 10 dB higher than 

the minimum requirements in Sweden. The airborne sound insulation in 
the horizontal direction will also be substantially higher than the minimum 
requirements. 

 
Publications: 1. Ljunggren, S.: Sound Insulation in Buildings of Concrete with Large 

Span Floors, Noise-93 International Conference on Noise and 
Vibration Control, S:t Petersburg, 1993. 

 2. Ljunggren, S.: Airborne Sound Insulation of Thin Walls, J. Acoust. Soc. 
Am., Vol 89, 1991, p 2324-2337. 

 3. Novak, R.A.: Sound Insulation of Lightweight Double Walls, Appl. 
Acoustics 37(1992) 281-303. 

 4. Novak, R.A.: The Influence of Lightweight Partitions on the Loss 
Factor of Concrete Floors in Multi-Storey Buildings, Appl. Acoustics 
39(1993) 253-264. 

 
Other comments: The theory of this project was developed by Prof. Sten Ljunggren. The 

first research project based on this theory was finished in 1992 and 
another project is in progress since then. These projects are supported by 
The Swedish Council for Building Research and The Development Fund 
of the Swedish Construction Industry. 

 
 
 
 
 
Drawings/sketches/plans: See next page ! 
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Sweden:  Example No. S  -  continued:  Drawings/sketches/plans 
 
Project and place: BRF Kajplatsen, Kv Trålen 1, Stockholm, Sweden 
 
Building concept: The building has large span floors supported by concrete columns in the 

interior and steel columns in the facades. All the interior walls are 
constructed in a lightweight construction, ie gypsum plates supported by 
steel studs. In this way the airborne sound insulation is radically increased 
compared with the normal case of supporting concrete walls. The total 
area is 2200 m2. 
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E1 Information om fransk ordning for kvalitetsmærkning af boliger 
 
 
Brief information about the French Quality Labelling for dwellings 
(updated May 1994) 
 
References: Guide Qualitel (edition 1993) 
 Information material from Association QUALITEL 
 
 
Qualitel Association 
 
Main goals: 
 
 *Evaluate the technical quality of new dwellings 
 *Provide consumers with objective information 
 
Identity: 
 

*A non-profit making organization created in 1974 
 
*A Board of Directors which gathers: 

-professionals 
-consumers 
-representatives of the French authorities 

 
*Entitled to deliver Certificates of Quality since 1982 
 
*50 employees, 3 local agencies 
 
*More than 100 information centers all over France 

 
A balanced organization 
A double assistance to professionals and consumers 
 
 
A 10-year-old Experience 
 

*680,000 dwellings evaluated by Qualitel Method 
 
*Label Qualitel awarded to 150,000 dwellings since 1986 
(51,000 dwellings in 1993) 
 
*Official agreements: 

-with the French main professional organizations 
-with some French new towns 
-with the investors 

 
*An increasing information demand from the consumers 

-2000 demands in 1991, 5000 in 1992, 9000 in 1993 
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Label Qualitel 
 
Goals: 

*To improve quality of dwellings 
 
*Provide consumers with clear and objective information about the "hidden aspects" of new 

dwellings 
 
 
Procedure: 
 

*7 criteria analyzed, minimum rating of 3 for each criterion 
 
*Delivery of a Certificate of Quality for each dwelling 

 
 
 
The Advantages of Label Qualitel 
 
For the professionals: 
 
Conception assistance: 
 

*Technical partnership in the definition of new housing projects 
*A wide range of technical solutions 
*Little or no additional costs 
*Technical training of the teams 

 
Optimization of maintenance costs 
 
A "Winning Card" front to investors and local authorities 
 
A sales advantage: 
 

*Valorization of the know-how = the difference 
*Guarantee given by independent experts = the way to make consumers confident 
*Advertising and promotion campaigns 
*Training of the teams 

 
 
For the consumers: 
 

*Precise, objective, reliable information 
*A quality agreement delivered by independent experts 
*A guarantee given by an organization acknowledged by the French authorities 
*A quality agreement of technical aspects essential for comfort and use quality of their 

dwelling 
*A guarantee of the "hidden aspects" of their future home 
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7 Technical Criteria Examined 
 
Essential for use and comfort quality of a dwelling. 
 

* Protection against noise emitted outside the building 
 
* Protection against noise emitted inside the building  (see sub-headings below) 
 
* Estimated costs for heating and hot water 
 
* Maintenance costs for facades and roofing 
 
* Plumbing 
 
* Electrical installation 
 
* Thermal comfort in summer 

 
 
 
 
Heading L: Protection against Noises Emitted inside Buildings 
 
It consists of six sub-headings: 
 

2.1 Airborne noise in a dwelling coming from other premises in the building 
 
2.2 Airborne noise within the dwelling examined 
 
2.3 Impact noise 
 
2.4 Noise from private machinery 
 
2.5 Noise from pink machinery within the dwellings examined 
 
2.6 Noise from communal machinery 
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E2 Information om tysk forslag til lydklassifikation af boliger 
 
VDI 4100 Entwurf (=udkast) 
 
Nedenstående er et stærkt komprimeret sammendrag (< 10 %) af VDI 4100. 
 
 
1. Introduktion  (uddrag) 
 
Ved planlægning henholdsvis vurdering af omfanget af den ønskede bygningsmæssige lydbe-
skyttelse bør de implicerede parter altid være sig bevidst, at en bolig skal opfylde vigtige 
opgaver i menneskets hverdag: 
 

*En bolig skal beskytte menneskets "privatsfære" i dets forskellige 
udtryksformer: Den skal både give muligheden for at være alene og for 
intimitet, men også give tryghed. 

 
*Kvaliteten af en bolig bestemmes bl.a. af den grad, i hvilken beboeren kan 
virkeliggøre individualitet og dermed personlig udfoldelse. 

 
*En bolig skal muliggøre pleje af et fredeligt naboskab. 

 
Disse retningslinier giver sig ikke ud for at kunne foreslå en bygningsmæssig modforholds-
regel ved enhver form for gene; tværtimod kræves der også af en god lydbeskyttelse, at der af 
beboerne i flerfamiliehuse samt i rækkehuse og to-familiehuse tages et vist hensyn til 
naboerne og lejlighedsvis udvises overbærenhed. 
 
Det er nemlig kun muligt ved anvendelse af meget dyr teknik og deraf følgende høje 
omkostninger at opnå så god en lydisolation af bygninger, at man ikke længere kan høre sin 
nabo, når denne fester højt, spiller højt på klaveret eller bruger sit Hi-Fi anlæg ved højeste 
lydstyrke. 
 
Om en støj opfattes som belastende er person- og situationafhængig og desuden også 
afhængig af støjens art. Således er f.eks. forholdet naboerne imellem (socialt klima) af særlig 
betydning for, hvor belastende støjen føles. 
 
 
2. Formål og anvendelse  (uddrag) 
 
Gennem indførelse af lydklasser for boliger som et totalvurderingskriterium skal "brugeren" 
have simple vurderingskriterier på hånde, med hvis hjælp han kan finde frem til de for ham 
ønskelige henholdsvis nødvendige bygningsmæssige lydisolationsbehov med  delbehovene 
afstemt i forhold til hinanden. 
 
Til fastsættelse af den lydtekniske kvalitet af en bolig er det nødvendigt at foretage en samlet 
vurdering af de forskellige kriterier vedrørende lydisolation. 
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3. Lydklasser (SSK)  (uddrag) 
 
3.1 Forklaring til lydklasser 
 
Der skelnes mellem 3 lydklasser (SSK). 
De dertil hørende kriterier for den bygningsmæssige lydisolation angives i tabel 2-3. 
Kvaliteten af den subjektivt oplevede lydisolation svarende til hver enkelt klasse fremgår af 
tabel 1. 
 
3.1.1 Lydklasse I (SSK I) 
I lydklasse I (SSK I) er kravværdierne i meget stor udstrækning taget fra DIN 4109. Ved 
gennemførelse af bygningskontrol bliver værdierne i DIN 4109 kravene, der varetager 
offentlig-retslige interesser i betydningen sundhedsbeskyttelse. 
 
3.1.2 Lydklasse II (SSK II) 
For lydklasse II (SSK II) er angivet værdier, ved hvis overholdelse beboerne - forudsat de 
givne boforhold er efter sædvanlig skik og brug - i almindelighed finder ro og ikke behøver 
indskrænke deres adfærd for at bevare fortrolighed. Denne klasse ville man forvente for en bolig, 
som også i sin øvrige indretning opfylder komfortkrav. 
 
3.1.3 Lydklasse III (SSK III) 
Ved overholdelse af kriterierne for lydklasse III (SSK III) kan beboerne få en høj grad af ro. 
Støj udefra kan knapt høres. Beskyttelse af private sfærer er som regel også givet ved høj tale. 
Hævet samtale i nabolag bliver kun opfattet halvt så kraftigt som ved klasse II. Dermed er 
sikkerheden for at tale ikke forstås tydeligt forbedret i forhold til klasse II. Naboernes 
udfoldelse ved musikinstrumenter kan imidlertid være hørbare og dermed også under visse 
omstændigheder forstyrre. Denne klasse ville man forvente for en bolig, som også i sin øvrige indretning 
opfylder øgede komfort- og luksuskrav. 
 
3.2 Anvendelse og beregning af lydklasser 
 
En bolig kan indplaceres i en bestemt lydklasse, når den bygningsmæssige lydbeskyttelse i 
alle opholdsrum mindst svarer til angivelserne for den angivne lydklasse. I givet fald kan en 
boligs opholdsrum også været kendetegnet ved forskellige lydklasser. Dette skal man 
imidlertid offentliggøre med udsagn, der svarer hertil, for eksempel: "Bolig af lydklasse II 
med soveværelse i lydklasse III". Den totale bolig bliver i så fald tildelt lydklassen svarende 
til opholdsrummet med det laveste lydtrin. 
 
 
Bilag B1 Forklaringer til retningslinier  (uddrag) 
 
Ønsket om ro i egen bolig får større og større betydning. Det skyldes på den ene side en stadig 
voksende støjkulisse på arbejdspladsen og i fritiden. Således bliver støjkilderne fra vejtrafik 
og gennem fritidsaktiviteter i boligen henholdsvis i naboboligen stadig kraftigere. 
Der anvendes f.eks. HI-FI anlæg og TV-apparater med mere og mere lydeffekt, uden at den 
eksisterende lydbeskyttelse er blevet forbedret henholdsvis kunne forbedres. 
 



LYDFORHOLD I BOLIGER  -  'State-of-the-art' September 1994 
Appendiks E:  Kvalitetsmærkning af boliger - Udenlandske ordninger/forslag  
 

 

 
 - 113 - 

Dermed er det forståeligt, at ved skift til en anden lejlighed eller et andet hus trænger 
spørgsmålet om den der forhåndenværende eller ønskede lydisolation sig på. 
Til vurdering af den bygningsmæssige lydbeskyttelse skelnes mellem to tilfælde: 
 

-Offentlig-retslige krav 
-Civil-retslige krav 

 
Det anbefales indtrængende arkitekter og akustiske rådgivere at gøre bygherrer, købere eller 
lejere opmærksomme på, at ved bygningsudførelse svarende til lydklasse I vil en kraftig 
støjgene kun kunne undgås, hvis beboerne gensidigt tager betydeligt hensyn til hinanden. 
 
En kontraktmæssig aftale under de offentlig-retslige mindstekrav i DIN 4109 er 
bygningslovmæssigt ikke tilladt. 
 

Tyskland Subjektiv vurdering af støj i nabo-bolig svarende til de 3 
lydklasser SSK I/II/III 

Støjtype Vurdering af immission i egen bolig 
Baggrundsstøj: om aftenen ca. 20 dB(A) 

 SSK I SSK II SSK III 

Høj tale Forstås Forstås almindeligvis Forstås almindeligvis 
ikke 

Tale med hævet 
stemme 

Forstås almindeligvis Forstås almindeligvis 
ikke 

Forstås ikke 

Normal tale Forstås almindeligvis 
ikke 

Forstås ikke Høres ikke 

Gangstøj Forstyrrer 
almindeligvis 

Forstyrrer normalt 
ikke  

Forstyrrer ikke 

Støj fra 
vandinstallationer 

Store gener undgås i 
almindelighed 

Forstyrrer 
sommetider 

Forstyrrer ikke eller 
kun sjældent 

Musik 
Højt indstillede 
radio- og TV-
apparater   

Høres tydeligt Høres tydeligt Høres almindeligvis 

 
Tabel E1.Subjektiv vurdering af støj fra nabo-bolig svarende til de 3 lydklasser SSK I, II og 

III. 
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Tyskland Lydklasse ifølge forslag VDI 4100 Entwurf 1989. 
Lydisolation af boliger mod naboer og ekstern støj. 
Bemærk: Kun hovedkrav medtaget. 

Type af lydkrav  Kravværdier for lydklassen Kommentarer 

 Lejligheder 
SSK I/II/III 

Rækkehuse 
SSK I/II/III 

 

Luftlydisolation 
 
Mellem boliger 
H=Horisontalt 
V= Vertikalt 

R'w [dB] 
 
 

H:≥53/56/59 
V:≥54/57/60 

R'w [dB] 
 
 

57/63/68 
 

 

Trinlydisolation 
 
Mellem boliger 

L'n,w [dB] 
 

≤53/46/39 

L'n,w [dB] 
 

≤48/41/34 

 

Installationsstøj 
 
Vandinstallation 
Øvrige installationer 

LAF max [dB] 
 

≤35/30/25 
≤30/30/25 

LAF max [dB] 
 

≤35/25/20 
≤30/25/20 

 

Støj udefra 
 
Veje, jernbaner, fly, 
virksomheder 

Li [dB(A)] 
 

Dag ≤35/35/30 
Nat ≤30/30/25 

Li [dB(A)] 
 

Dag ≤35/35/30 
Nat ≤30/30/25 

Indendørs niveau 

Kilde 
 
 
Bemærkninger 

VDI 4100 Entwurf 1989: "Schallschutz im Bau - Kriterien für 
Planung und Beurteilung". 
 
Kravene til lydklasser vedrører: 
a) Lydisolation mod naboer og ekstern støj 
b) Lydisolation internt i boligen 
ad a) Hovedkrav findes ovenfor, se i øvrigt kilde 
ad b) Hovedkrav findes i tabel E3 
Konstruktive løsninger svarende til de 3 lydklasser findes i VDI 
4100. 

 
Tabel E2.Kriterier for lydklasser SSK I, II og III for hhv. lejligheder og rækkehuse. 
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Tyskland Lydklasse ifølge forslag: VDI 4100 
Entwurf 1989. 
Lydisolation internt i boliger. 

Type af lydkrav Kravværdier for 
lydklasse 

Kommentarer 

  SSK I/II/III  

Luftlydisolation 
 
Mellem opholdsrum 
H=Horisontalt 
V= Vertikalt 

R'w [dB] 
 
 

H:≥40/48/48 
V:≥50/55/55 

 
 
Uden døre 

Trinlydisolation 
 
Mellem mellem 
opholdsrum 

L'n,w [dB] 
 

≤56/46/46 

 

Installationsstøj 
 
Vandinstallation 
Øvrige installationer 

LAF max [dB] 
 

≤35/30/30 
≤30/30/25 

 

Støj udefra 
 
Veje, jernbaner, fly, 
virksomheder 

Li [dB(A)] 
 

Dag ≤35/35/30 
Nat ≤30/30/25 

Indendørs niveau 

Kilde 
 
 
 
Bemærkninger 

VDI 4100 Entwurf 1989: "Schallschutz im 
Bau - Kriterien für Planung und 
Beurteilung". 
 
Kravene til lydklasser vedrører: 
a)Lydisolation mod naboer og ekstern støj 
b)Lydisolation internt i boligen 
ad a)Hovedkrav findes ovenfor, se i øvrigt 

kilde 
ad b)Hovedkrav findes i tabel E2 
Konstruktive løsninger svarende til de 3 
lydklasser findes i VDI 4100. 

 
Tabel E3.Kriterier for lydklasser SSK I, II og III for lydisolation internt i boliger. 
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E3 Svensk forslag til lydklassifikation af boliger (August 1994) 
 
Bemærkning:  Forslagets bilag er ikke gengivet. 
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FORSLAG TIL PROJEKTER OG INITIATIVER 
 
 
 
FA Udredninger, handlingsplaner, implementering, samarbejde 
 

FA1 Handlingsplan vedrørende boligers lydforhold 
FA2 Koordinering af bygningsakustiske aktiviteter/projekter 
FA3 Forhøjelse af lydkrav - Økonomisk konsekvensanalyse 
FA4 Standardiseringsarbejde relateret til lydkrav for boliger 
FA5 Overvågning af lydkravenes overholdelse 
FA6 Lydklasser for boliger 
FA7 Kvalitetsmærkning af boliger 

 
 
FB Undersøgelser 
 

FB1 Undersøgelse af beboeres vurdering af lydklimaet i deres bolig 
FB2 Konsekvenser af nye bygningsakustiske vurderingsmetoder 
FB3 Simpel målemetode til bygningsakustiske feltmålinger 

 
 
FC Udviklingsprojekter 
 

FC1 Udvikling af systemer til efterisolering 
FC2 Udvikling af bedre projekteringsværktøjer for lydisolation 
FC3 Ny måleteknik til bygningsakustisk prøvning 
FC4 Anvisninger 

 
FD Forsøgsbyggeri 
 

FD1 Forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet: Nybyggeri og renovering 
 
 
FE Information og undervisning  (eksisterende viden) 
 

FE1 Information om muligheder for god lydisolation 
FE2 Information til kommuner 
FE3 Infomateriale - efterisolering 
FE4 Løbende service til myndigheder, byggebranche og brugere 
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GRUPPERING AF BYGNINGSAKUSTIK-AKTIVITETER 
 
En liste over de konkrete forslag til projekter og initiativer findes på foregående side, og de 
enkelte forslag er beskrevet i det efterfølgende. Forslagene er grupperet efter art og indhold 
ifølge nedenstående beskrivelse: 
 
 
Gr. A Udredninger, handlingsplaner, implementering, samarbejde 

Udredninger 
Handlingsplaner 
Implementering  af nye krav/ordninger/kontrolsystemer 
Standardiseringsarbejde 
Koordinering af aktiviteter 

 
Gr. B Undersøgelser 

Undersøgelser (f.eks. interviews, målinger vedr. eksisterende forhold) 
 
Gr. C Udviklingsprojekter 

Tekniske udviklingsprojekter 
Projekteringsværktøjer 
Ny måleteknik 
Anvisninger 

 
Gr. D Forsøgsbyggeri 

Nybygning 
Renovering 

 
Gr. E Information og undervisning  (eksisterende viden) 

Information til myndigheder, byggebranche, brugere 
Undervisning af myndigheder og byggebranche 
Løbende service til myndigheder, byggebranche og brugere 
 

 
Hvert projektforslag/idéoplæg beskriver så vidt muligt følgende punkter: 
 

Formål 
Baggrund (med henvisning til betænkning fra 1992 og til andre projekter) 
Indhold (inkl. sammenhæng med andre projekter) 
Tidsplan  
Finansieringskilde 

 
Projektansøgninger vil blive udarbejdet efter nærmere aftale med Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FA1 
Handlingsplan vedrørende boligers lydforhold 
 
Formål 
 
Udarbejdelse af handlingsplan for bygningsakustikområdet i Danmark. 
På langt sigt:  Bedre lydforhold i boliger. 
 
Baggrund 
 
Boligers lydisolation er fundamental for en bygnings kvalitet i hele bygningens levetid. Det er 
uøkonomisk og ofte teknisk vanskeligt at forbedre lydisolationen i eksisterende bygninger. 
Undersøgelser viser, at en forbedret lydisolation hos mange beboere har højeste prioritet blandt 
forbedringsmuligheder. 
 
De danske lydkrav har været næsten uændrede i årtier. Med en stigende mængde støjkilder i 
hjemmene og lydanlæg med en stærkt forøget effekt er der behov for at skærpe lovkravene. En 
række aktiviteter skal igangsættes med mange parter involveret, og en samlet handlingsplan er 
derfor et vigtigt redskab i det videre arbejde. 
 
Det er muligt at opnå bedre boligkvalitet og bedre lydforhold, forudsat at der tages en række 
initiativer og gennemføres en målrettet og koordineret indsats i de kommende år. 
 
Indhold 
 
Oprettelse af "lydgruppe", der kan fungere som kontakt- og diskussionsgruppe under 
udarbejdelsen af handlingsplanen. Alternativt oprettes der straks et bygningsakustisk råd, eller 
gruppen kan være begyndelsen til dette. 
 
Aktivitets- og tidsplan for indsatsen i de kommende 5 år. 
 
Tidsplan 
 
Kan påbegyndes nu. Bør afsluttes i 1994 eller senest i begyndelsen af 1995. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FA2 
Koordinering af bygningsakustiske aktiviteter/projekter 
 
Formål 
 
At koordinere de bygningsakustiske aktiviteter, der igangsættes som led i, at bygningsakustik 
bliver et indsatsområde i en årrække. 
 
Baggrund 
 
Med mange parter, som på kort og/eller langt sigt bliver påvirket af aktiviteter og beslutninger 
på bygningsakustikområdet, er en koordinering vigtig for en optimal gennemførelse af 
projekter og implementering af resultater. 
 
Der tænkes oprettet et bygningsakustisk råd, der kan varetage de involverede parters interesser 
og formidle information til og fra disse. Rådet kan f.eks. have medlemmer fra: 

- Bygge- og Boligstyrelsen 
- Laboratoriet for Akustik, DTU 
- DELTA Akustik & Vibration 
- DTI, Lydteknik, Århus 
- SBI 
- Dansk Standard 
- Rådgivende ingeniører samt arkitekter 
- Kommunale myndigheder 
- Brancheorganisationer 
- Dansk Industri 
- Boligselskaber 

Alternativt kan rådet have en mere begrænset størrelse, såfremt den nødvendige kontakt kan 
etableres på anden måde. Beslutningskompetancen skal ligge hos en styregruppe oprettet af 
Bygge- og Boligstyrelsen.  
 
Indhold 
 
Formel oprettelse af et akustisk råd, der får følgende opgaver: 

- Prioritering af aktiviteter 
- Påpege behov 
- Kontakt til relevante brancher 
- Kontakt til indeklimaråd 
- Koordinere bygningsakustiske aktiviteter 
- Udveksle information og synspunkter med byggeriets parter  

Til rådet er knyttet en sekretariatsfunktion, som kan tænkes placeret hos Bygge- og 
Boligstyrelsen eller hos Laboratoriet for Akustik. 
 
Tidsplan 
Igangsættes i 1994. 
 
Mulig finansieringskilde 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FA3 
Forhøjelse af lydkrav - Økonomisk konsekvensanalyse 
 
Formål 
 
En økonomisk vurdering af de byggetekniske ændringer og fornyelser, der vil kunne forudses 
ved indførelse af væsentligt skærpede lydkrav til nye boliger. 
 
Baggrund 
 
I de nordiske lande er der i 1993 udført konsekvensanalyser i forbindelse med den forholdsvis 
lille skærpelse af lydkravene, som er anbefalet af NKB. Der savnes en tilsvarende analyse ved 
de yderligere 5 dB skærpede krav, som det på langt sigt er ønskeligt at indføre for at opnå 
tilfredsstillende lydforhold.  
 
Indhold 
 
Analysen skal omfatte såvel etageboliger som rækkehuse. Specielt kan der være behov for at 
vurdere trinlyd fra trapper, altangange og baderum, hvor trinlydkravene kan tænkes at afvige 
fra de hovedkrav, der gælder for gulve i opholdsrum. Undersøgelsen bør inddrage nye 
byggesystemer og konsekvenser for byggeindustrien i form af behov for nye produkter. 
 
Endvidere kan der indgå en vurdering af konsekvenser ved indførelse af visse nærmere 
specificerede krav til lydisolation internt inden for den enkelte bolig. Sidstnævnte vil kunne 
blive aktuel ved en fremtidig mærkningsordning. 
 
Tidsplan 
 
Kan påbegyndes nu. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FA4 
Standardiseringsarbejde relateret til lydkrav for boliger 
 
Formål 
 
At deltage i og få information om CEN og ISO standardiseringsarbejde relateret til 
bygningslovgivningens lydbestemmelser.  
 
At få informationer om væsentlige bygningsakustiske aktiviteter i andre lande gennem kontakt 
med arbejdsgruppemedlemmer fra andre lande. 
 
Baggrund 
 
Der foregår p.t. mange standardiseringsaktiviteter relateret til bygningsakustik, og mange 
beslutninger vil inden for en kort årrække få direkte indflydelse på de danske lydbestemmelser 
og deres administration. Standardiseringsarbejde blev tidligere i stor udstrækning varetaget af 
SBI, som imidlertid ikke længere har en akustik-afdeling. De danske interesser i 
standardiseringsarbejdet inden for bygningsakustik bliver varetaget af DTI, DELTA og 
Laboratoriet for Akustik. 
 
Indhold 
 
Deltagelse i standardiseringsarbejde under CEN og ISO. Rejseaktiviteter i forbindelse med 
arbejdsgruppemøder må påregnes. 
 
Tidsplan 
 
Varetages løbende i det omfang der kan skaffes finansiering, hvilket er et problem. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen, evt. via DS. 
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Projektforslag FA5 
Overvågning af lydkravenes overholdelse 
 
Formål 
 
 * Etablering af løbende overvågning af lydkravenes overholdelse i boligbyggeri. 

Nybyggeri såvel som renovering bør overvåges. 

 * Bevidstgørelse over for lydbestemmelserne, hvilket er særligt vigtigt, fordi der er 
udsigt til reviderede måle- og vurderingsmetoder samt skærpede krav. 

 * Indsamling af information om nye konstruktioner og eventuelle problemer med 
bestemte konstruktionstyper. 

 
Baggrund 
 
Af "Betænkning fra det tværministerielle støjudvalg" (1992), afsnit 4.5 og 4.13 fremgår det, at 
der ikke foreligger aktuelle tal for, i hvor høj grad der forlanges/gennemføres kontrolmålinger, 
og i hvor høj grad lydkravene er opfyldt. 
 
BAM (SBI) har tidligere på baggrund af en undersøgelse vurderet, at det formentlig kun er et 
ud af hvert femte boligbyggeri, der kontrolleres med hensyn til lydforhold, samt at der er en 
ujævn fordeling kommunerne imellem. 
 
Resultaterne af målinger udført i perioden 1975-86 viser, at kun 75-80% af de kontrollerede 
byggerier lever op til bygningsreglementets lydkrav. 
 
Erfaringerne viser, at kontrol af lydkravenes overholdelse i sig selv medfører en større 
opfyldelsesprocent, dvs. bedre kvalitet af byggeriets udførelse. 
 
Renoveringer af boligbyggeri udgør et særligt gråt område. Det bør undersøges, i hvilket 
omfang kommunerne: 1) går ind i lydforhold under byggesagsbehandling, 2) dispenserer 
(generelt eller specifikt), 3) følger op med kontrolmålinger. 
 
Indhold 
 

a) Beskrivelse af nuværende administration og overholdelsesgrad af BR's lydkrav 
b) Etablering af procedure for indsamling af data og præsentation af statistikker 
c) Indsamling af data og vurdering af resultater 

 d) Forslag til tiltag, såfremt der fortsat er problemer med at opfylde reglementets 
kvalitetsniveau. 

 
Tidsplan 
 
Kan påbegyndes nu. Pkt. a) og b) i 1994. Projektet kan med fordel kombineres med FE2, 
Information til kommuner. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FA6 
Lydklasser for boliger 
 
Formål 
 
At definere lydklasser for boliger som værktøj til information til brugere og til kommunikation 
mellem byggeriets parter, der har brug for et veldefineret begreb til beskrivelse af en boligs 
lydkvalitet. 
 
Anvendelser af lydklasser for boliger: 
 * Information til brugere om en boligs lydkvalitet, som er en "skjult" egenskab 
 * Værktøj, som kan anvendes af bygherrer ved specifikation af lydkrav 
 * Incitament til frivilligt at specificere og projektere højere lydkvalitet end 

krævet ifølge bygningslovgivningens lydbestemmelser 
 * Anvendelse som "styringsparameter" ved tildeling af rammebeløb til 

offentligt støttet byggeri 
 * Led i en samlet ordning vedrørende kvalitetsmærkning af boliger 
 * Tydeliggørelse af, at de lovmæssige lydbestemmelser er minimumskrav. 
 * Tydeliggørelse af den reducerede lydkvalitet i tilfælde af dispensation fra 

lydkravene i renoveret byggeri 
 
Baggrund 
 
Boliglovgivningen foreskriver ét kravsæt, der principielt skal sikre beboerne tilfredsstillende 
lydforhold. I praksis har et stort antal mennesker behov for bedre lydforhold end svarende til 
lovens minimumskrav. Lydklasser er et velegnet middel til at specificere forskellige niveauer 
af lydkvalitet for boliger. I Sverige er der netop udsendt et forslag til et klassifikationssystem, 
Tyskland og Frankrig har haft hver deres i nogle år. Baggrunden er en erkendelse af, at i 
boligbyggerier, hvor der satses på kvalitet, bør der også være lydforhold, som er bedre end 
minimumskravene i bygningsbestemmelserne, men man har manglet et let forståeligt begreb til 
beskrivelse af lydkvalitet. I sådanne tilfælde er det nyttigt at kunne beskrive de 'usynlige' 
akustiske kvaliteter - på frivillig basis - ved hjælp af en lydklasse. Emnet tages også op af 
akustikgruppen under NKB med henblik på at diskutere og evt. samordne anvendelsen af 
lydklasser i de nordiske lande, men det er vigtigt med et bredere perspektiv, da de eksisterende 
ordninger er meget forskellige, og da der bør være en tæt sammenhæng med bl.a. den tyske 
ordning (også af eksporthensyn). 
 
Indhold 
 
Udviklingen af lydklasser, der opfylder ovennævnte formål, og som kan indgå som et element 
i en samlet ordning for boligers kvalitetsmærkning, se også projektforslag FA7. 
 
Tidsplan 
 
Projektet bør koordineres med NKB-arbejde, som udføres i 1994-1995. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FA7 
Kvalitetsmærkning af boliger  (udredning) 
 
Formål 
 
Vurdering af franske erfaringer med kvalitetsmærkning af boliger, således at købere/lejere kan 
få oplysninger om potentielle boligers "skjulte" egenskaber, herunder lydforhold, der indgår 
som to ud af syv tekniske kriterier ifølge den franske "Guide Qualitel".  Specielt vurderes 
erfaringerne med mærkning af den akustiske kvalitet. 
 
Baggrund 
 
I 'State-of-the-art'-rapporten er der en kort information om den franske mærkningsordning 
"Label Qualitel", som er givet til ca. 150.000 boliger siden 1986. Ordningens succes hænger 
sammen med nogle økonomiske incitamenter til anvendelse af ordningen, men skyldes nok 
også en god markedsføring, effektive projekteringsværktøjer og indarbejdet administration. 
 
"Label Qualitel" gives på grundlag af syv tekniske kriterier, der udover lydforhold bl.a. 
vedrører varme- og vedligeholdelsesomkostninger, kvaliteten af vand- og elinstallationer samt 
termisk komfort. 
 
En kvalitetsmærkning af en hel bolig ville være en naturlig udvikling efter den netop indførte 
"indeklimamærkning" af byggematerialer. Det danske kendskab (SBI og DTU) til den franske 
ordning er yderst beskedent, men der er interesse for mere information. 
 
En kvalitetsmærkning af boliger kunne også fungere som"styringsparameter" ved tildeling af 
rammebeløb for offentligt støttet byggeri. 
 
Indhold 
 
Indhente og vurdere franske erfaringer med den generelle mærkningsordning "Label Qualitel" 
og for "Label Qualitel Confort Acoustique", der alene vedrører lydforhold. 
 
Med henblik på en vurdering af egnetheden for Danmark er det især vigtigt at vurdere mulige 
projekteringsværktøjer og administrative rutiner samt hvilke økonomiske og lovmæssige 
incitamenter, der bør etableres. 
 
Tidsplan 
 
Kan påbegyndes nu. Der bør samarbejdes med personer, der kan dække andre områder end 
lydkvalitet. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FB1 
Undersøgelse af beboeres vurdering af lydklimaet i deres bolig 
 
Formål 
 
Klarlæggelse af omfanget af problemerne med nabostøj, og eventuelt beboernes vilje til at 
betale for en bedre lydisoleret bolig. 
 
Baggrund  
 
En dansk undersøgelse af beboeres vurdering af lydklimaet i boliger efterlyses i "Betænkning 
fra det tværministerielle støjudvalg" (1992), afsnit 4.13 og 6.4. Umiddelbart efter offent-
liggjordes resultater fra undersøgelsen "Levevilkår i Danmark" 1992, ifølge hvilken 26% af 
beboere i etagehuse er generet af støj fra naboer, 21% er generet af støj fra gade eller vej, og 9% 
er generet af støj fra tog eller fly. Problemets omfang er således klarlagt, men sammenhængen 
med bygningskonstruktioner og faktisk lydisolation kendes ikke. 
 
Indhold 
 
Hvis der gennemføres en ny undersøgelse, bør den blandt andet indeholde spørgsmål om, hvor 
meget man i givet fald er villig til at betale ekstra for en godt lydisoleret bolig, alternativt hvor 
mange kvadratmeter mindre boligareal til samme pris. Desuden bør en række sociale og 
adfærdsmæssige forhold belyses. 
 
Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med følgende projekter: 
 

FA6 Lydklasser for boliger 
FA7 Kvalitetsmærkning af boliger 
FD1 Forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet: Nybyggeri og renovering 

 
Der er dog også relationer til andre forslag, hvor en gensidig koordinering af indhold og 
tidsplan kunne være nyttig. Som sammenligningsgrundlag for resultater fra forsøgsbyggeri 
kunne der være behov for at gennemføre undersøgelser i udvalgte typer af eksisterende 
boligbyggeri. Dette kan hensigtsmæssigt kombineres med måleprojekterne FB2 og FB3. 
 
Tidsplan 
 
Skal indgå i en samlet plan for ovennævnte projekter. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FB2 
Konsekvenser af nye bygningsakustiske vurderingsmetoder 
 
Formål 
 
Indsamling af bygningsakustiske måleresultater for typiske danske bygningskonstruktioner 
målt i et udvidet frekvensområde. 
 
Baggrund 
 
Det har længe været kendt, at der ofte er problemer ved lave frekvenser, specielt i bygninger 
med lette konstruktioner. ISO/CEN har udarbejdet forslag til vurderingsmetoder for luft-
lydisolation og trinlydniveau som medtager et udvidet frekvensområde (DIS 717 Part 1 og 2). 
Det nye er først og fremmest, at de lave frekvenser 50-80 Hz tages med i vurderingen. Der 
findes kun meget få måleresultater med det udvidede frekvensområde. I det kommende år vil 
der køre et NKB-projekt, hvor der er brug for måleresultater for et udvidet frekvensområde med 
henblik på en stillingtagen til formulering af kommende lydkrav og lydklasser. Det foreslåede 
projekt er et meget værdifuldt supplement til NKB's projekt, hvis det kan forløbe nogenlunde 
samtidigt. 
 
Indhold 
 
Indsamling af måleresultater for konstruktioner, der er typiske for dansk byggeskik.  
 
Tidsplan 
 
Projektet bør starte i 1994. Rå måleresultater for udførte målinger sendes til NKB i november 
1994. Måleserien færdiggøres og slutrapportering foretages i foråret 1995. Projektet kan med 
fordel kombineres med FB3, Simpel målemetode til bygningsakustiske feltmålinger. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FB3 
Simpel målemetode til bygningsakustiske feltmålinger 
 
Formål 
 
Praktisk afprøvning og vurdering af en stærkt forenklet målemetode. Hvis metoden findes 
egnet, vil det åbne for muligheden af en mere omfattende kontrol af lydisolationen end den 
sædvanlige stikprøvekontrol i nybyggeriet.  
 
Baggrund 
 
Bygningsakustiske kontrolmålinger af luftlydisolation og trinlydniveau er hidtil blevet udført 
efter ISO 140, hvilket er forholdsvis omstændelige og derfor dyre målinger. En væsentligt 
forenklet målemetode specielt til kontrolformål er udarbejdet som et forslag af en arbejds-
gruppe under CEN. Af CEN/TC 126 er alle berørte lande blevet opfordret til at afprøve 
metoden og rapportere erfaringerne tilbage inden 1. november 1994, da et arbejdsgruppemøde 
er planlagt til ultimo november og da endeligt forslag til metode forventes udarbejdet og 
udsendt i 1995. 
 
Indhold 
 
Der udvælges et antal bebyggelser med karakteristiske, men forskellige bygningskonstruk-
tioner. Både skillevægge og etageadskillelser måles både med den forenklede metode og efter 
ISO 140, så resultaterne kan sammenlignes. 
 
Tidsplan 
 
Projektet bør starte hurtigst muligt, da CEN har efterlyst erfaringer fra praktisk brug og 
bemærkninger inden 1. november 1994. Rapportering i 1995. Projektet kan med fordel 
kombineres med FB2, Konsekvenser af nye bygningsakustiske vurderingsmetoder. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FC1 
Udvikling af systemer til efterisolering 
 
Formål 
 
Der er et stort og sandsynligvis voksende behov for at lydisolere den eksisterende boligmasse. 
Fortsat udvikling og forbedring af systemer til efterisolering er således påkrævet. 
 
Baggrund 
 
Der er i "Betænkning fra det tværministerielle støjudvalg" (1992), afsnit 6.4, peget på, at 
offentlige tilskud eller indkøb virker som en direkte tilskyndelse til produktudvikling. Nogle 
metoder til efterisolering er velkendte og beskrevet i et BYG-ERFA blad; men systemerne vil 
kunne optimeres og andre systemer vil kunne udvikles, ligesom der kan være specielle 
bygningstyper, som kræver særlige tekniske løsninger for lydisolering. 
 
Indhold 
 
Projektet skal omfatte delprojekter vedrørende produktudvikling og dokumentation af systemer 
til efterisolering. 
 
Det er vigtigt, at der samarbejdes med SBI, som kan vurdere de anbefalede lydisolerende 
konstruktioner ud fra statiske, bygningsfysiske og indeklimamæssige forhold. 
 
Tidsplan 
 
Fastlægges senere. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Erhvervsfremmestyrelsen. 
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Projektforslag FC2 
Udvikling af bedre projekteringsværktøjer for lydisolation 
 
Formål 
 
Videre udvikling af metoder til beregning af luftlydisolation og trinlydniveau i bygninger. 
 
Baggrund 
 
I "Betænkning fra det tværministerielle støjudvalg" (1992), afsnit 6.4, angives, at en fortsat 
udvikling af metoder til beregning af støj kan styrke støjbekæmpelsen. 
 
Der findes et bygningsakustisk beregningsprogram kaldet CADBA, som er udviklet på DTI, og 
som kan anvendes som supplement til SBI-anvisningerne 172 og 173. Der er behov for, at 
mulighederne for valg af materialer og konstruktioner udvides. 
 
Indhold 
 
Ud over et projekt om udbygning af CADBA kan der blive tale om et par mindre projekter om 
projekteringsmetoder for særlige bygningsdele. 
 
Tidsplan 
 
Fastlægges senere. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Erhvervsfremmestyrelsen og Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FC3 
Ny måleteknik til bygningsakustisk prøvning 
 
Formål 
 
Udvikling af ny måleteknik, som er hurtigere og/eller bedre end de eksisterende målemetoder. 
 
Baggrund 
 
Inden for de seneste år er der fremkommet særdeles lovende rapporteringer vedrørende en ny 
måleteknik for luftlydisolation baseret på et særligt støjsignal (Maximum Length Sequence, 
MLS) i kombination med digital signalbehandling. Den største praktiske fordel ved metoden er 
en kraftig undertrykkelse af baggrundsstøj; der er rapporteret målinger, hvor baggrundsstøjen 
var 20 dB højere end målesignalet. Dette betyder, at almindelige målinger vil kunne udføres 
med betydeligt mindre og lettere udstyr end traditionelt, og målingerne kan gøres hurtigere og 
billigere; alternativt vil man kunne måle meget høje isolationsværdier med mindre 
måleusikkerhed. 
 
Det har i mange år været erkendt, at måleteknikken for trinlyd er utilstrækkelig. På initiativ fra 
Japan er der i 1993 igangsat forsøg med en ny måleteknik i håbet om, at den vil give bedre 
resultater, specielt for lette konstruktioner og ved lave frekvenser. Målingerne udføres ved frit 
fald fra en given højde af en tung gummikugle. 
 
Indhold 
 
Projektet omfatter to relativt uafhængige delprojekter vedrørende henholdsvis MLS-teknik og 
trinlydmåling med gummikugle. Igennem projektet skal metoderne så vidt muligt modnes til 
praktisk brug. 
 
Tidsplan 
 
Kan igangsættes nu. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Forskningsråd (STVF). 
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Projektforslag FC4 
Byggetekniske anvisninger relateret til lydkrav 
 
Formål 
 
Forud for indførelse af nye lydkrav er der behov for at udarbejde reviderede lydtekniske 
anvisninger som støtte for de projekterende. 
 
Baggrund 
 
I en lang årrække er denne vigtige funktion blevet varetaget på fortræffelig vis af SBI, senest 
med anvisningerne 172 og 173. Anvisningerne er et vigtigt og værdsat hjælpemiddel for de 
projekterende; men efter SBI's beslutning om at nedlægge sine aktiviteter inden for bygnings-
akustik, er det uafklaret, hvordan en fremtidig ajourføring af anvisningerne kan sikres. 
 
Indhold 
 
Udarbejdelse af reviderede anvisninger i overensstemmelse med indførelse af skærpede lyd-
krav og med inddragelse af nye byggesystemer. De mange bygningsdetaljer, der er centrale 
dele af sådanne anvisninger, skal underkastes en bred byggeteknisk vurdering. Et tæt 
samarbejde med SBI vil derfor være ønskeligt. 
 
Tidsplan 
 
Kan påbegyndes, så snart der ligger en plan for indførelse af nye lydkrav. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FD1 
Forsøgsbyggeri: Nybyggeri og renovering 
 
Formål 
 
Projektering, gennemførelse og evaluering af byggeri med høj lydteknisk kvalitet. 
 
Baggrund 
 
Der er ikke hidtil gennemført forsøgsbyggeri med forhøjet lydkvalitet i Danmark. Gennem-
førelse af danske forsøgsbyggerier med høj lydteknisk kvalitet vil kunne bidrage til en afklaring 
af fremtidens ønsker/krav til lydkvaliteten i boliger samtidigt med, at det vil tilskynde til 
videreudvikling af byggesystemer og -materialer, jf. "Betænkning fra det tværministerielle 
støjudvalg" (1992), afsnit 6.4. 
 
Indhold 
 
En projektserie vedrørende "stille" boliger, dvs. boligbebyggelser med bedre lydforhold end 
BR's minimumskrav, kan omfatte følgende faser: 
 
I Studie og vurdering af gennemførte udenlandske forsøg med "stille" boliger. 
 
II Udarbejdelse af principforslag/idéoplæg til forsøgsbyggeri både for nybyggeri og 

renovering, evt. i tilknytning til forsøgsbyggeri, der igangsættes af andre hensyn. 
 - Fastlæggelse af mål og omfang 
 - Planlægning af forundersøgelser (interview og tekniske undersøgelser) 
 
III Gennemførelse og styring af forsøgsbyggeri, hvor de rådgivendes projektering omfatter 

et egentligt akustisk projekt og de indbudte entreprenører/fabrikanter tilskyndes til at 
videreudvikle egnede byggesystemer og -materialer i lydteknisk henseende. 

 
IV Evaluering af forsøgsbyggeri. 
 - Målinger af lydforhold 
 - Beboerundersøgelser/holdninger 
 - Merpris for "stille" boliger 
 - Muligheder for almen brug af byggesystemer 
 - Konklusion vedrørende lydforhold 
 
Tidsplan 
 
Kan påbegyndes nu. Skal koordineres med FA3 (Forhøjelse af lydkrav - Økonomisk 
konsekvensanalyse) og FB1 (Undersøgelse af beboeres vurdering af lydklimaet i deres bolig). 
Bør koordineres med FA6 (Lydklasser for boliger) og FA7 (Kvalitetsmærkning af boliger). 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Særlig støtte til forsøgsbyggeri. 
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Projektforslag FE1 
Information om muligheder for god lydisolation 
 
Formål 
 
At informere brugere om, at god lydisolation er mulig og at påvirke brugere til at efterspørge 
god akustisk komfort, før de køber/lejer en ny bolig i stedet for efter indflytning. 
 
At påvirke bygherrer (boligselskaber og fonde) til at interessere sig for at højne boligers 
lydkvalitet. 
 
At informere byggebranchen, især arkitekter, om at gode lydforhold i boliger skal 
etableres/sikres tidligt i projektstadiet på linie med de statiske forhold og brandforhold. 
 
Baggrund 
 
Mange beboere ved ikke, at en god lydisolation kan projekteres på lige fod med andre 
bygningsegenskaber, og at oplysninger om lydisolation kan opnås ved måling - på lige fod med 
lydeffekt/støjniveau fra opvaskemaskiner og mange andre produkter. 
 
Bygherrer ved ikke, at beboerne prioriterer gode lydforhold højt, og at de er villige til at betale 
for det. 
 
De fleste bygningsteknikere, inkl. arkitekter, ved ikke, at lydisolationen er en central egenskab 
for en bygning, og at gode lydforhold skal sikres i projekterings- og byggefasen (i lighed med 
statik- og brandforhold). Desuden bør oplyses om, at en bygning med en medfødt høj 
lydisolation har en længere "levetid", idet risikoen for, at den ender som slum, er mindre. 
 
Indhold 
 
Formidling af information til brugere, f.eks. ved hjælp af pjecer, TV-indslag, pressemedde-
lelser. For at opnå maksimal effekt er det vigtigt at satse på de rigtige målgrupper og 
kontaktmidler. Et professionelt markedsføringsbureau bør derfor involveres. Der kan 
demonstreres gode og dårlige eksempler på lydisolation, gives teknisk information og oplyses 
om klageveje. 
 
En særskilt pjece udarbejdes for professionelle byggefolk. 
 
Information til og påvirkning af bygherrer må evt. ske med andre midler (seminar?). 
 
Tidsplan 
 
Kan påbegyndes nu, men der bør være en langsigtet plan for koordinering med f.eks. indførelse 
af nye lydkrav. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FE2 
Information til kommuner 
 
Formål 
 
Information til bygningsmyndighederne om, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på 
lydforholdene ved behandling af byggesager, og vejledning i hvordan det kan gøres. 
 
Baggrund 
 
Bygningsreglementets lydbestemmelser bliver administreret meget uens i de forskellige kom-
muner. Når der er steder, hvor man ikke viser større interesse for lydforholdene, kan det skyldes 
en manglende information om den betydning det har, at der udføres kontrol med lydforholdene 
i nybyggeri, samt en usikkerhed over for, hvordan resultaterne af lydmålinger skal vurderes. 
 
Indhold 
 
Bygge- og Boligstyrelsen kan i samarbejde med BAM udarbejde og udsende et cirkulære eller 
en vejledning til kommunerne om administration af bygningsreglementets lydbestemmelser. 
 
Vejledningen bør omfatte følgende punkter: 

- hvornår skal kontrol i form af lydmålinger udføres 
- stikprøveudtagning (vejledning og eksempler) 
- måleinstans/krav til målingernes udførelse 
- opfyldelse/ikke-opfyldelse (vurdering af prøvningsresultater, jf. SBI-anvisning 172) 

 - hvad gør kommunen, når krav ikke er opfyldt 
 
Projektet skal ses i sammmenhæng med: 
 
 FA1 Handlingsplan vedrørende boligers lydforhold 
 FA5 Overvågning af lydkravenes overholdelse 
 
Tidsplan 
 
Kan påbegyndes i 1994. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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Projektforslag FE3 
Infomateriale - efterisolering 
 
Formål 
 
At informere projekterende, udførende og beboere om mulighederne for at opnå bedre 
lydforhold ved hjælp af efterisolering. 
 
Baggrund 
 
I "Betænkning fra det tværministerielle støjudvalg" (1992), afsnit 6.4, er der peget på 
vigtigheden af undervisning af byggeriets parter vedrørende projektering og udførelse af 
fremtidens byggeri. Tilsvarende bør der sikres information vedrørende nye og forbedrede  
efterisoleringsystemer. Forslag om udvikling af sådanne systemer findes i FC1, Udvikling af 
systemer til efterisolering. 
 
Indhold 
 
Der udarbejdes løbende bredt tilgængeligt infomateriale vedrørende muligheder for 
efterisolering i lejligheder og rækkehuse, jf. BYG-ERFA blad 940316: "Forbedring af lydisola-
tion mellem boliger". 
 
Det tekniske grundlag kan dels bygge på den nuværende detaljerede viden (SBI-anvisninger 
m.v.), men kan også bygge på supplerende undersøgelser/sammenlignende målinger på 
forskellige kendte og nye systemer til efterisolering (optimering: pris / forbedring / 
arealbehov). 
 
Infomateriale om efterisolering giver en "her-og-nu" anvisning på, hvordan der umiddelbart 
kan gøres en indsats mod nabostøjproblemerne. 
 
Boligselskaberne, -afdelingerne og -organisationerne bør inddrages, og financieringsmu-
ligheder ved etablering af tilskudsordning og/eller ved brug af vedligeholdelsesmidler bør 
undersøges. 
 
Tidsplan 
 
Efter behov, efterhånden som muligheder dukker op. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
BYG-ERFA. 
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Projektforslag FE4 
Løbende service til myndigheder, byggebranche og brugere 
 
Formål 
 
At understøtte en løbende svartjeneste, der besvarer spørgsmål og afklarer tvivlsspørgsmål 
vedrørende  Bygningsreglementets lydafsnit, nabostøj, bygningsakustiske  målemetoder samt 
SBI-anvisningerne 172 og 173 om bygningers lydisolering. 
 
Baggrund 
 
Indtil afviklingen af akustikafdelingen var det naturligt SBI, der varetog den løbende service / 
svartjeneste overfor myndigheder, bygningsindustri og brugere, når det drejede sig om 
uddybning eller afklaring af indholdet af anvisningerne om bygningers lydisolering m.v. 
 
Da BAM-funktionen på Sjælland (Byggeriets Akustiske Målestation) var blevet overdraget til 
Lydteknisk Institut året før den endelige afvikling af SBI's akustikafdeling, var det naturligt, at 
alle telefoniske henvendelser vedrørende bygningsakustiske forhold blev videreekspederet 
hertil. 
 
Den i perioder ret omfattende svartjeneste er herefter varetaget af BAM (øst), men uden 
særskilt økonomisk understøttelse. 
 
Indhold 
 
For at sikre denne løbende service for brugerne gives der økonomisk støtte til et eller flere 
serviceinstitutter til dækning af tidsforbrug i forbindelse med den hidtil ved SBI fuldt offentligt 
finansierede svartjeneste. 
 
Tidsplan 
 
Kan etableres straks. 
 
Mulig finansieringskilde 
 
Bygge- og Boligstyrelsen. 
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