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Det klages ofte over dfullg Iydisolasjon og vlbrasjonsforplanting I
rekkehus og sammenbygde smahus. Selv om kravet til Iydlsolasjon oftest er oppfylt og I mange
tllfelle vesentlig bedre enn Byggeforskrlftenes krav, vii det ikke 51
at silk klage er uberettlget. Det er
spesielt trinnstoy ved hopping pa
gulv, loping I trapp e.l. som er sjenerende, men ogsa stey fra stereoanlegg, TV eller f.eks. planospiIJ
kan Viere sterkt sjenerende for
naboen. Det kan stiIJes sporsmal
om kravene er strenge nok eller
om de kan formes pa en annen
millte.

etasjeskillere med fast forbindelse via
skillevegg og trapp mellom etasjene. Selv
om kravet til trinnlydisolasjon eroppfylt,
er det afte klage over trinnst~y, spesielt
fra trapper. Delle b~r tas hensyn til ved
planl~sing av bygningen. NAr etasjeskiIlere og skillevegg mellom husene er enkle
eHer massive konstruksjoner. bl'lr det stiIles samme krav til gulvbeleggets mykhet
som pA betongdekke venikalt mellom boliger. Trapp mellom eta~jene b~r opplagres mykt avisolen fra ~vrige bygningsdeler, spesieIt gjelder delle trapper av
stAI. For~vrig foreligger det enn1'1 fa unders~kelser pA dette fellet. Arsaken til
Iydoverf~ringen synes i mange tilfelle A
vrere smA detaljer som kan endres uten
stS'lrre omkostninger.

Romlsolerlng avhenger av flere
faktorer
Hvordan kan steven reduseres?
NAr det gjelder luftlydisolering synes
kravet mellom rekkehus A vrere pA h~yde
med det som kan forventes ved bruk av
nAvrerende kjente. konstruksjoner. Utover de vanlige veggtykkelser 200-250
mm er det for sA vidt lite Ahente. Massive
konstruksjoner kan forbedres ved oppdeling i to adskilte skikt, dobbel hulsteinsmur rnA Leks. vrere uten bindere,
ellers virker den som en enkelvegg. For~vrig er detaljer ved tlankerende konstruksjoner av vesentlig betydning. NAr
del k1ages over dArlig Iydisolasjon, er
kravet som regel ikke oppfylt eller ogsA
skyldes det ekstraordinrere tilfelle hvor
naboen spiller piano 0.1. Lette platekledde vegger hal' ofte dArlig lydisolering i
bassomrAdet og b~r dimensjoneres med
hensyn til dette.
Trinnlyd- og vibrasjonsforplanting sideveis meHom rekkehus synes ofte Av;rre plagsomt. Delle &ielder kontakt ved
sammenhengende tynnplater pA grunnen,

Effektiv Iydisolering mellom to rom
avhenger som kjent ikke bare av skillekonstruksjonenes lydisolerende egenskaper, men ogsA av skillekonslruksjonenes flate, tilknytning ved flankerende
konstruksjoner og de flankerende konstruksjoners lydisolerende egenskaper,
god telting og rommenes volum og etterklangstid. Sm1'l rom med stor skilleflate er
ugunslig for romisoleringen.
Dersom flankerende konstruksjoner,
gulv, vegger og tak er gjennomgAende elIeI' stiYt farbundet med Iydskillekonstruksjoner, viI d isse ogsa i vesentlig grad
bidra med lydoverfS'lringen. OppnAelig
lydreduksjon i en bygning m1'l da alltid
regnes A vrere minst ea 4 a 5 dB di\r1igere
enn det sam oppnAes med samrne konstruksjon i laboratorium.

Sammenheng mellom
konstruksjoner og Iydreduksjon
Tradisjonelt bygges rekkehus med en
kjelleretasje av mur eller betong, to eta-

Internasjonale malemetoder
Lydisolerillg l1ulles eller illlerllama/emelode, ISO recommendalioll R/40 fro /960.
Luft/ydiso/erillg n.la/es som diffel'anse mel/om Iydlrykkllil'{j "ed forskjellige frekvellser med bdfldbredde
11/3 okla" i omradel ved 100-3150 Hz.
i el sellder- og el mOl/agerrom. Del
stilles millimumskrav til midde/verdi
lied de forskjellige frekvellsballd, samlidiK stilles det ogsa kravli/ ell 1I0rmkurve som er kOllslruerl med IItgallgspull/a i a/mill/relige /ydforhold i boligel'. skillekollslruksjollelles Iydiso/erellde el'lle og f)relsfplsomhel vedforskjellige frekvellser. I de sellere ar hal'
imidlertid stoybildelforafldrel seg Iloe •
pa gr1l11/l ai' slereoalllegg, kl'adrofoni
0.1. og med ho) t Iydlliva i bassomradeL Delle kall imid/errid las hells}'n IiI
I'ed Itiformillg ov kraver.
Del illiemasjolla/l stalldal'diserle
haml7le,rapparalel SOI7l bellylles Iii
Irilllllydiso/erillg gil' Ii/fredsslillellde
verdier liar del gje/der etosjeskillere
ov belOllg med Slor masse i forhold Iii
plikjellllillgell dell Ittsettes for. Gjeldellde Ilormkurl'e er foruvidl ogsa
kOllstrtlerl med /lIllke pa dette. Nar
mall kommer 01 er pa /el/e trebjelkelag. trapper eller gull' S01ll er be/agl
med lyHe lepper, er ma/eresultalelle
iiiI' i Ol'erellSSlemmelse /lied dell subjeklive opplel'e/se llV trillnlydiso/erilluell. Det el'm' delllle grt/IlII pci tale a
k01lll1le Fem Iii ell allllell Iype triIl1l/ydapparal. eller ogsa kall kravet stilles
po ell llllllell mate eller skjerpes liar
del gjeldel' tl'ebjelke/ag. trapper eller
trill/l/}'diso/a~j01l sideveis mellom holiger.
~jolla/

sjer i lett bindingsverk og lette trebjelkelag som etasjeskillere. I de senere flr
sllllyfes ofte kjelleretasjen og husene bygges med gulv direkte pfl grunnen. 60 mm
armert betongplate pfl et 40 mm varmeisolerende skikt av Isopor er vanlig. Trapp
mellom etasjene er gjerne av tre og sfl
godt som alltid plassert ved skillevegg
mot nabo. Man mfl imidlertid regne med
at det viI benyttes andre trappekonstruksjoner, f.eks. med vanger e,ller heIe trapper av stfll. En slik konstruksjon vii ofte
vrere vesentlig stivere enn en tretrapp, og
kan da ogsfl overflilre sterkere Iyd- og vibrasjonsforplanting.
Det kan stilles sPlllrsml'll om romisoleringen med de tradisjonelt benyttede
konstruksjoner kan beores og om vibrasjonsforplanting fra hus Iii hus kan
unngfles uten stlllrre tilleggskostnader. Vi
kan se pfl noen alminnelig benyttede konstruksjoner.
Fig. 1. viser Iydreduksjonen som funksjon av frekvensen for de samme konstruksjonene i forhold til gjeldende normkurve for rekkeJl/Is. Tallene bygger pfl
mfllinger utflllrt i laboratorium. Nflr konstruksjonene benytles som skillevegg i en
bygning, viI veggens Iydreduksjon som
regel endres i vesentlig grad pfl grunn av
Iydoverflilring via gulv, vegger og lak. I
rekkehus burde man imidlerlid kunne
oppnfl tilnrermel samme verdier som j laboratoriet pfl grunn av at skilleveggen her

N"yaktlghet er vlktlg

kan flilres tvers igjennom for hvert hus slik
at det oppstl'ir minimal Iydoverflilring via
f1ankene.

Oulv direkte pfl grunnen bestflr vanligvis av en ea 60 mm tykk armert betongplaIe pfl f.eks. 40 mm Isopor. En betongpJate
av denne tykkelse har sin grense"frekvens
F g = ea 300 Hz, og oppIagrel pA denne
mAten som et f1yteskikt vii dempningsgraden langs platen vrere svrert liten. Del
er av den grunn av stor betydning at plalen kuttes av for hvert hus, et lite kontaktpunkt, gjennomgflende armering e.l.
er nok til fl forringe lydisoIering.

Som man ser bar den dobbelte lette platekledde veggen hIJyere Iydreduksjonstall
enn de tunge massive vegg~ne av tilnrermet
samme tykkeise. Lettveggen har imidlertld
liten stivhet og pa grunn av delle vii veggens egenfrekvens F. = cn SO Hz gjllre seg
gjeldende i et forholdsvis bredt frekvensomrade.

Som eksempeI kan nevnes et tilfelle hvor
mllrteI noen steder badde rent ut i spalten
mellom gulvplankene og dannet kODtakt.
Dette hadde virkniDg bade pii trinnlyd- og
luftlydisoleringen. Ved bjelp av hammerapparatet kUDne man lokalisere kODtak!punktene. Etter utbedring av spalten jlket
romisoleringen med ca. 9 dB.

A v denne grunn er det fordelaktig med
en ekstra platekledning pfl den ene siden
av veggen. DeUe IIlker f1atevekten uten fl
IIlke kledningens stivhet og bedrer veggens lydreduksjon i bassomrfldet ved al
egenfrekVensen blir lavere og kommer
utenfor del kritiske frekvensomrfldet.

200 mm betong
480
375
250 mm Leea lydblokk, 15 mm puss pA begge sider
III steins teglvegg.
430
23 mm med 15 mm puss pA begge sider
Lettvegg med adskilte stendere, enkeI 13 mm gipsplate
pA hver side, innbyrdes avstand 180 mm hvor i 180 mm
mineralull
ea 25

kg/m 2 :Rm = 58 dB
kg/m 2 :Rm = 55 dB
kg/m 2 :Rm = 58 dB
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= 63 dB
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Fig. 1. Lydreduksjon som funksjon av frakvensen
for tre vaggtyperi forhold til gjaldende normkurve
for lydlsolBsjon mellom rekkehus
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Fig. 2. Trlnnlydforplsnting sldevels mel/om rekkehus I forhold til gje/dende normkurve, mad forskjelllge typer bjelke/eg og veggkonstruksjoner.
1. Trebjelke/ag feslet til snkal 200 mm tykk b&tongvegg
2. Trebjelke/ag faslal til 250 mm pussel Lecavagg
mad 50 mm utlektet Iydslrfll/ngsmlnskende
kladnlng pfl den ena sldan.
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EtBsjaskiJIer av 250 mm lal/belong opplegret pfl
1/1 steins teglvegg pusset pA begge aldar.1 tllfalle
1 og 3 ville kravel til Irlnnlydlao/erlng ogsA vlJlre
t1/fredssllllal med flytande parketl eller tIIslrekkaI/g mykt gulvba/egg.
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Fig. 4 Venllg trarrapp mad mldtrepos, opplagrat
nadarsr pI! betongdakke, ova,sr trabjalkalag og
yttervegg av blndingsvark. Husena er fast forbunder med hverandre via trebjalkalag i garBsjeraket.
Her var tIIdels sterk klage over trlnnstoy fra trapp.
Vad laping og hopping i trapp, ble det I stue has
nabo mllit Iydnlvll pf 35 - 50 dB/A}

Ii~ CE/Iik
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F/g. 3 Trapp mad to vangar av Kana/stili fast montart til dakkar og lalllghatsskil/avagg av batong.
Trlnn av tra utan batagg fastat til vangana vad
hjelp av sldlboylar.
1. Trlnnlydnlvlll rom M fra trapp I motsatt ande av
nabohus 2. Trlnnlydnlvll/ rom M fra trapp festat
til sklJ/avegg mot nebo.
5alv am kravet til trlnnlydlsolarlng I bagga tilfalfe
for sll vldt ar tilfradsst/l/at, erdar sterke klagerover
trlnnstoy fra naboana, spaslelt i tilfelfa 2 hvor
trapper ligger inn til mll/arommet sam i detta tiffella ar soverom.

Etasjeskillere kan overfare
trinnstsy
En etasjeskiller vii overf~re trinnst~y
sideveis mellom husene, avhengig av etasjeskillerens og veggens konstruksjon,
opplagring av etasjeskiller, om gulvet har
belegg eller ikke og gulvbeleggets mykhet. Med mykt gulvbelegg, vinyl p1'1 filt,
teppe e.l. vii gjeldende krav til trinnlydisolering som regel vrere tilfredsstillel.
Dette gjelder ogs1'1 nM skillevegg er delt
slik at det ikke overf~res strukturlyd
gjennom bygningskonstruksjonene. Par-

kett b~r ligge pi'! et flyteskikt, korksmulepapp e.l. Ved delle veggkonstruksjoner
er dette som regel ikke n~dvendig.
TrebjelkeJag og Yegg med adskilte
stendere og lett platekledning, (tykkelse
ea 200 mm), har egenfrekvens henholdsvis ved ca. 20 Hzog ved ca. 50 Hz. Dette
er konstruksjoner med forholdsvis Iiten
masse og stivhet som lett kommer i
svingninger ni'!r man g1'1r eller hopper p1'1
gu!vet. Bjelkelaget b~r bl.a. av denne
grunn ikke opplagres i skillevegg mellom
husene da det som oftest vii medf~re sjenerende vibra.rjollj!orplanting. NAr bjelkelaget Iigger langs elter skilleveggen har
man observert fA klager. men Iydisoleringen i bassomri'!det vii ofte vrere svak.
Med en ekstra platekledning pA ene siden
av veggen. bedres bassisoleringen betraktelig. Dette anbefales brukt spesielt
nM det gjelder store veggflater.

Trapper kan gl sjenerende stay
NAr man gi'!r i en trapp vii konstruksjonen sam regel p1'lfji)res langt stji)rre be lastning enn pi'! et gulv. I en trapp kan fallh~yden Leks. vrere 100-200 mm mens det
pA gu!vet viI vrere bare noen rn. mm. Ved
hopping i trapp - dette beror bl.a. pl'l trappens utforming. rette trappel0p med mid-

trepos, svingtrapp, bamerike famiJier
osv. - er def snakk om enda st~rre fallh~yder. Det sier seg selv at delle vanskelig kan simuleres ved bruk av det standardiserte normhammer-apparatet. Dessuten
er dempningsgraden fra fotsi'!ler forskjelJig fra en sti'!lhammer ved fritt fall. Ved
lji)ping og hopping i trapp er det hos nabo
mAlt lydnivA pl'l 31-50 dB(A) mens mAlinger etter den standardiserte rnl'llemetoden viste tilfredsstillende og vesentlig bedre resultater enn !cravet. Trapp mellom
entre og stue montert pi'! yegg mot naboens soverom er spesielt uheldig og b~r
unngl'les.
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