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Krav 8 og 9 - boligkravene

Workshop 5

om den frivillige bæredygtighedsklasse

Tirsdag d. 26. april 2022, kl. 12:30 - 15:00

Den frivillige bæredygtighedsklasse
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Velkommen til workshop om den 

frivillige bæredygtighedsklasse

For lyden og forbindelsens skyld:

Hold dit webcam slukket.

Hold din mikrofon slukket. 

Ræk hånden op, hvis du ønsker ordet… 

…eller skriv dit spørgsmål i chatten
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Dagsorden

12:30 Velkommen, nyt fra BPST og status v. Louise Meier Uldall, BPST

12:40 Oplæg 1: Introduktion til FBK krav 8 om støj fra ventilationssystemer 

v. Birgit Rasmussen, BUILD

12:55 Oplæg 2: Erfaringer med FBK krav 8 og forslag til dokumentation af støj fra

ventilationssystemer v. Rune Egedal, FORCE, og Birgit Rasmussen, BUILD

13:10 Diskussion i grupper

13:40 Plenum diskussion v. Kim Haugbølle, BUILD

13:55 Oplæg 3: Introduktion til FBK krav 9 om rumakustik i boliger v. Birgit 

Rasmussen, BUILD

14:05 Oplæg 4: Erfaringer og overvejelser med kravet for rumakustik i boliger 

for Botilbud Søndersø, v. Amalie Darville, Juul & Hansen Arkitekter

14:20 Diskussion i grupper

14:50 Plenum og afrunding v. Kim Haugbølle, BUILD og Louise Meier Uldall, BPST
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National strategi for bæredygtigt byggeri
Bred politisk aftale af 5. marts 2021

De vigtigste datoer i 2022

Høring (høringsportalen)
22. April – 22. maj 2022 
Webinar 3. maj 2022 kl. 10-12 (deltag her)

Bekendtgørelse
December 2022

Ikrafttrædelse af krav
1. januar 2023

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66338
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNkZjU3NzAtNDE3MC00ZDAyLWJjNGYtMzg4ZTFhMzJhMDEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2227418470-f94f-4637-9a10-5cabc0466d2d%22%2c%22Oid%22%3a%22efc791ed-b873-4c5c-ac62-40d73c6eeb34%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
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https://byggeriogklima.dk/nyheder/videncenter-om-bygningers-klimapaavirkninger-er-nu-aabent/
https://www.facebook.com/vcbk.dk
https://byggeriogklima.dk/
https://www.linkedin.com/company/vcbk/


Status på 

testfasen
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65 officielt tilmeldte testbyggerier

• 36 Helårsbeboelse

• 1 Landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug

• 1 Industri og værksteder

• 1 Energiproduktion  

• 0 Transport og parkering

• 8 Kontor, handel og lager

• 2 Hotel, restaurant og serviceerhverv

• 0 Biograf, bibliotek og trosudøvelse

• 6 Undervisning og forskning

• 1 Hospitaler, hospice og lægehus

• 9 Dag- og døgninstitutioner 

• 0 Fritidserhverv

• 0 Mindre bygninger (garage, ophold, 
opbevaring og faldefærdig bygning)

• 11 Renovering

• 13 Almene boliger

• 14 Nybyggeri med trækonstruktion



Status på indsendt dokumentation

Dokumentation fra 30 testbyggerier 

ud af 65 tilmeldte.

3 byggerier har afsluttet 

dokumentationen.

Pt. forventes 19 byggerier at være 

færdigmeldt.

Opdateret 25. april 2022 
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Antal dokumenterede krav på fbktest.dk
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Upload dokumentation på fbktest.dk

Opret login på FBKtest.dk – så er du i gang

Evalueringen af bæredygtighedsklassen afhænger af de 

analyser, som laves med afsæt i jeres dokumentation
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Forlængelse af testfasen

Opbakning fra aftalekredsen til at forlænge testfasen 

for de otte resterende krav til udgangen af 2023

• Fortsat åbent for tilmelding af nye testbyggerier, 

dog kun for bygningstyper, der mangler erfaringer 

omkring 

• De økonomiske konsekvenser af kravene skal 

undersøges dybdegående 

• Mulige konfliktende krav med klimakrav (LCA) skal 

afdækkes

➢Evaluering gennemføres i første halvdel af 2024

Begrundelser Opmærksomhedspunkter

• Erfarings- og datagrundlag for fuldt dækkende 
evaluering i sommer 2022 er usikkert 

• Det forventes, at der ultimo 2023 vil være opbygget 
betydeligt større erfaringer fra testfasen 

• En trinvis indfasning af krav fra 
bæredygtighedsklassen vil give branchen mulighed 
for at fokusere på LCA-kravet
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Status på testperioden – workshop 4 

WS 1: Kick-off 13/01/2021

WS 2: Krav 1-3 21/05/2021

WS 3: Krav 4-6 30/09/2021

WS 4: Krav 7 18/01/2022

WS 5: Krav 8-9 26/04/2022

WS 6: Tema 06/10/2022

WS 7: Tema feb. 2023

WS 8: Tema aug. 2023
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Støj fra ventilationssystemer i boliger

Krav

I boligers opholdsrum må støjniveauet LAeq fra 
ventilationssystemer højst være 25 dB.
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Oplæg 1: 

Introduktion til 

FBK krav 8 om støj fra 

ventilationssystemer 

v. Birgit Rasmussen, BUILD



Rev. 25-04-2022 / BiR

Birgit Rasmussen
BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø 

Aalborg Universitet København

Introduktion til FBK8: 
Støj fra ventilationssystemer i boliger

BPST’s femte workshop om FBK 26. april 2022 (online)



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK 8 & FBK 9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK 8: Støj fra ventilationssystemer i boliger

Bygningsreglementet - Boliger

2

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/17/Krav#800920ac-d14a-4252-9d87-7e1a211153d8
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/17/Krav#800920ac-d14a-4252-9d87-7e1a211153d8


BPST Workshop 26-04-2022 – FBK 8 & FBK 9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK 8: Støj fra ventilationssystemer i boliger

Akustiske ydeevneområder
Lydisolation

luftlyd & trinlyd
Efterklangstid 

(eller lydabsorption) Støj fra installationer

Lydisolationen mellem rum 
afhænger af kombinationen 

af etageadskillelser og vægge 
samt samlingsdetaljer. 

Husk, at lyd også transmitteres 
gennem utætheder, som 
derfor helt skal undgås!

De samme akustiske ydeevneområder er relevante for eksisterende/renoverede boliger!!!

Bygningsreglementet – Lydkrav boliger 

3

Trafikstøj



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK 8 & FBK 9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK 8: Støj fra ventilationssystemer i boliger

Ventilationsstøj & Beboerklager
Mange beboere er generet af ventilationsstøj i boliger, og særligt 
om natten kan denne støj være meget generende. Et lavere støj-
niveau end lovkrav i BR2018 vil understøtte et bedre indeklima og 
øget sundhed og trivsel.

Bygningsreglementets hovedkrav til støj fra 
tekniske installationer er p.t. det samme for 
alle slags installationer, men ventilations-
anlægget kører døgnet rundt og opleves 
mere generende end fx naboens toiletskyl. 
Derfor kan det være relevant at have 
forskellige lovkrav.
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BPST Workshop 26-04-2022 – FBK 8 & FBK 9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK 8: Støj fra ventilationssystemer i boliger

Lydklassifikation – installationsstøj indendørs
DS 490:2018, pkt. 5.4, tabel 4

BR2018 henviser til 
lydklasse C som krav

Bygningsreglementet har samme nominelle 
krav til alle slags tekniske installationer.  

Eksempler tekniske installationer: Opvarmnings-, ventilations- eller 
køleanlæg, elevatorer samt vand- og afløbsinstallationer i naboboliger.

Grænseværdierne gælder i umøblerede rum og for installationerne hver for sig.

Bygningsreglementet - Boliger 
FBK-kriteriet for 
ventilationsstøj 

svarer til lydklasse B

5



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK 8 & FBK 9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK 8: Støj fra ventilationssystemer i boliger

Støj fra ventilationssystemer
i boliger

Krav
I boligers opholdsrum må støjniveauet LAeq
fra ventilations-systemer højst være 25 dB.

Vejledning
Kravet gælder for umøblerede beboelsesrum med ventilations-
systemet i drift med grundventilation og med emhætte i position 
”kontrolventilation” (laveste indstilling).
Overholdelse af kravet dokumenteres enten via beregninger eller via 
en teknisk rapport på baggrund af lydmålinger i de relevante 
beboelsesrum. 
Målinger skal foretages i overensstemmelse med SBi-anvisning 217 
”Udførelse af bygningsakustiske målinger”, afsnit 6. Korrektion for 
baggrundsstøj foretages efter retningslinjerne i DS/EN ISO 16032.
Målinger foretages som stikprøver. Hvis flere boliger på den samme 
byggesag er opført med akustisk ens konstruktioner og ventilations-
systemer, skal målingerne udføres i mindst 5 % af de givne boliger.
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BPST Workshop 26-04-2022 – FBK 8 & FBK 9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK 8: Støj fra ventilationssystemer i boliger

Figur fra SBi-anvisning 266 
(se litteratur på sidste slide).

Principper for lyddæmpning 
af ventilationsanlæg
 Benyt støjsvagt ventilationsaggregat
 Monter aggregatet støjsvagt
 Benyt lyddæmpere på ventilationskanaler 

Kontrolmålinger udføres efter 
retningslinjerne i SBi-anvisning 217 
suppleret med vejledningen i 
Bæredygtighedsklasse.dk
https://baeredygtighedsklasse.dk

7

Survey Engineering

https://baeredygtighedsklasse.dk/


BPST Workshop 26-04-2022 – FBK 8 & FBK 9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK 8: Støj fra ventilationssystemer i boliger

Litteratur
Bæredygtighedsklasse.dk
https://baeredygtighedsklasse.dk/

”Bygningsreglement 2018”.
http://bygningsreglementet.dk

Vejledning om lydbestemmelser i
Bygningsreglement 2018 (akustisk Indeklima).
Se http://bygningsreglementet.dk

DS 490:2018, ”Lydklassifikation af boliger”.
Dansk Standard.

SBi-anvisning 272 (2. udg.), 2020.
”Anvisning om Bygningsreglement 2018”.

SBi-anvisning 217 (2. udg.), 2017.
”Udførelse af bygningsakustiske målinger”

SBi-anvisning 266, 2016.
”Småhuse - indeklima og energi”

Diverse standarder, se henvisningerne i 
ovenstående publikationer.

8

Cases: Se https://baeredygtighedsklasse.dk/

https://baeredygtighedsklasse.dk/
http://bygningsreglementet.dk/
http://bygningsreglementet.dk/
https://baeredygtighedsklasse.dk/
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Oplæg 2: 

Erfaringer med FBK krav 8 og 

forslag til dokumentation af støj 

fra ventilationssystemer 

v. Rune Egedal, FORCE, og Birgit Rasmussen, BUILD



Rev. 27-04-2022 / BiR

Rune Egedal, FORCE Technology, Akustik og Senselab
Birgit Rasmussen, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København

Erfaringer med FBK8 og 
forslag til dokumentation af 

støj fra ventilationssystemer i boliger

BPST’s femte workshop om FBK 26. april 2022 (online)



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Rune Egedal & Birgit Rasmussen – Erfaringer med FBK8 og forslag til dokumentation af støj fra ventilationssystemer i boliger 2

Erfaringer fra indkomne målerapporter FBK

• Ifølge status for casebanken uge 11 er der tilmeldt 64 cases, 
heraf 34 for boliger, men kun fire har indsendt 
dokumentation for ventilationsstøj.

• Hustyper: Rækkehuse og enfamiliehuse. Vi har endnu ikke 
modtaget dokumentation for etageboligbyggerier.

• Nogle forveksler FBK med DGNB og refererer ikke til FBK.
• I rapporterne ingen referencer til ISO målemetoder. 
• I rapporterne INGEN oplysninger om ventilationssystemet 

eller driftsbetingelser.

Status 19-03-2022 BUILD myndighedsprojekt: 
"Støj fra ventilationssystemer – Evaluering af 
FBK-krav og vurderingsmetoder”.



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Rune Egedal & Birgit Rasmussen – Erfaringer med FBK8 og forslag til dokumentation af støj fra ventilationssystemer i boliger

Målemetoderne

Mix Overslagsmetode       Teknikermetode
2017 2021 2004

3

• SBi-anvisning 217, udførelse af bygningsakustiske målinger 
• DS/EN ISO 10052 – Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra 

tekniske installationer i bygninger – Overslagsmetode
• DS/EN ISO 16032 – Måling af støj fra tekniske installationer i bygninger -

Teknikermetode

(Under revision)



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Rune Egedal & Birgit Rasmussen – Erfaringer med FBK8 og forslag til dokumentation af støj fra ventilationssystemer i boliger

• DS/EN ISO 10052 og DS/EN ISO 16032, ved manuelle systemer skal der 
måles i maksimal indstilling, kan være givet anderledes i lokale 
regulativer. Ingen retningslinjer ved automatiske anlæg. Der henvises til 
lokale bygningsregulativer. 

• SBi217, måles generelt i den mest støjende tilstand (med undtagelse af 
undervisnings- og daginstitutionsbyggeri, her skal måles under normale 
tilstande) 

4

Driftsbetingelser



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Rune Egedal & Birgit Rasmussen – Erfaringer med FBK8 og forslag til dokumentation af støj fra ventilationssystemer i boliger 5

Målepunkter 

Målepunkt, 1 m fra væggen 
umiddelbart ud for kilden
og 1,5 m over gulvet.

Målepunkt, umiddelbart under kilden 
1,5 m over gulvet. Dog minimum 0,75 m 
fra vægge.

Illustration fra oplæg InterNoise2022 paper:
Birgit Rasmussen, BUILD, AAU-CPH
Teresa Carrascal, IETCC/CSIC, Madrid
Må IKKE kopieres!



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Rune Egedal & Birgit Rasmussen – Erfaringer med FBK8 og forslag til dokumentation af støj fra ventilationssystemer i boliger

Opmærksomhedspunkter/gode råd

• Er anlægget indstillet? Få det bekræftet.
• Føl med hånden, om der mærkes luftskifte.
• Vurder driften om muligt ved automatiske anlæg, 

tjek evt. i teknikskab.
• Ved niveauer under 30 dB(A), skal der tages særligt 

hensyn til baggrundsstøj (vurder altid, uanset ISO)
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BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Rune Egedal & Birgit Rasmussen – Erfaringer med FBK8 og forslag til dokumentation af støj fra ventilationssystemer i boliger

Forslag til måleblad ventilationsstøj 
(første udkast)

• Første udkast
• Kan favne alle 3 

målemetoder
• Mere indhold end 

krævet af standarderne 
men giver bedste 
overblik og giver 
mulighed for fejlfinding 

7



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Rune Egedal & Birgit Rasmussen – Erfaringer med FBK8 og forslag til dokumentation af støj fra ventilationssystemer i boliger 8

Tak for opmærksomheden!
Spørgsmål?

Rune Egedal  rue@forcetechnology.com
FORCE Technology, Akustik og Senselab
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
forcetechnology.com

Birgit Rasmussen bira@build.aau.dk
BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Aalborg Universitet København
vbn.aau.dk/da/persons/birgit-rasmussen
https://www.nabostoej.aau.dk/

mailto:rue@forcetechnology.com
https://forcetechnology.com/?utm_source=mail-signature&utm_medium=email&utm_campaign=EmployeeBranding
mailto:bira@build.aau.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1nieRS-0004i0-4c&i=57e1b682&c=j_N9KaAvdbXu9lCj9uai2HZc8VDNMH_UosAvaixY7AKCJdk0q1bxmgsczGoepwgDLywRN0KqT6SMOb682_c9egYTE71uW6GMJ1ZOkJ6fCf2ECz8rzwrrUjsGljivxOyMu5Ia22gPoCAsrbg-iLYV-EQSQyRmY_zFa91VgcbygxM6yTIjO0FALk9z2CCc8Khl_1IC735oKpn_vzLIGrTpCc1dyNj1QMMWhtrDAsoBNbKlJMuKk4Hm3pSc2c11H2m9D0QjLM933I8Gtkpi7AfuEhlqbQKONj0vFAcXh9zqx-lIc95WHvJaO6l82QLaF9Pn
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1nieRS-0004i0-4c&i=57e1b682&c=omT6tLggaEZmKVyrkhKuMygufepEapiDYNK16PvZ6K70UKXxDf-k8RWNulVQtyALaRPkVYHiymyd9s6aeGl32lcfRmDzQYnSiwF0qYzmnPxVjOn5nd7spCR_SOz0YPTfzSUuzY903RtiQPiBBkKYs4FesNt0ExFLnlNXyesFVkchPJ-y6U84DZWNlH2w2qK8rxYeFrfw7SRx_MrzH9OzpQ
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Spørgsmål 

til oplæg
?

?
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Gruppediskussion 1: 

Krav 8: Støj fra ventilationssystemer i boliger

1. Hvordan har I grebet kravet an i forhold til dokumentation og 

implementering? 

2. I hvilken udstrækning er vejledningsmateriale forståeligt og 

fyldestgørende? 

3. Hvilken effekt har kravet haft på designprocessen og byggeriet?
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Gruppediskussion i grupperum

Formålet er, som en del af evalueringen og analyser, at få indsigt i jeres overvejelser og erfaringer 
med kravene.

• Alle får en invitation til et tilfældigt grupperum, som accepteres

• Start med en kort introduktion af hver deltager (max 1 min. per person)

• Udpeg en ordstyrer til at styre tid og sikre at alle kommer til orde

• Udpeg en referent til at skrive korte svar i Forms på vegne af gruppen. I skal ikke nødvendigvis være enige (link til 

Forms modtages i grupperums-chatten)

• Ca. 25 min. til diskussion og besvarelse af tre spørgsmål (i Forms)

• Herefter 10 min. i plenum med opsamling og drøftelser (med afsæt i Forms besvarelser)

Vi (dvs. BPST og BUILD) sidder med på en lytter i de forskellige grupper.
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Vejledning til udfyldelse af spørgeskemaer i 

Forms

Sådan gør du:

1. I tilgår spørgeskemaet ved at klikke på det link, 

der tilsendes i Teams-chatten (åbnes i en 

browser)

2. Skriv jeres svar ind i felterne under 

spørgsmålene. 

3. Tryk på ‘Send’, når I har besvaret alle tre 

spørgsmål.
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PLENUM
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Rumakustik i boliger

Krav

For boliger må efterklangstiden T i opholdsrum med 
gulvareal på mindst 20 m2 højst være 0,6 s.
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Oplæg 3: 

Introduktion til FBK krav 9 om 

rumakustik i boliger 

v. Birgit Rasmussen, BUILD



Birgit Rasmussen
BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø 

Aalborg Universitet København

Introduktion til FBK9: 
Rumakustik i boliger

BPST’s femte workshop om FBK 26. april 2022 (online)

Rev. 25-04-2022 / BiR



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK9: Rumakustik i boliger 2

Akustiske ydeevneområder
Lydisolation

luftlyd & trinlyd
Efterklangstid 

(eller lydabsorption) Støj fra installationer

De samme akustiske ydeevneområder er relevante for eksisterende/renoverede boliger!!!

Trafikstøj

Bygningsreglementet – Lydkrav boliger 

Lydisolationen mellem rum 
afhænger af kombinationen 

af etageadskillelser og vægge 
samt samlingsdetaljer. 

Husk, at lyd også transmitteres 
gennem utætheder, som 
derfor helt skal undgås!



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK9: Rumakustik i boliger 3

Efterklangstid

Definition Måling I praksis benyttes normalt et 
20 dB kurveforløb fra 5 til 25 dB 
under det stationære niveau.

Jo mere dæmpet et rum er, jo kortere er 
efterklangstiden. De rumakustiske forhold kan også 
beskrives ved det ækvivalente absorptionsareal A, 
der er et udtryk for den samlede lydabsorptions-
mængde i et rum angivet i m2. 
Et eksempel på placering af lydabsorberende 
materiale i et trapperum er vist på figuren til højre.

Lyddæmpning i et rum

Lydtekniske begreber - Efterklangstid



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK9: Rumakustik i boliger 4

Akustik i opholdsrum & Utilfredshed
Mange beboere er generet af støj i opholdsrummene i deres bolig 
forårsaget af dårlig akustik, der opleves som et problem i mange nye 
boliger. Problemet er, at boliger ofte opføres med store åbne planløs-
ninger og hårde indvendige overflader, der tilsammen skaber lange 
efterklangstider og en lav taleforståelighed. Boligindretningen har også 
gennem de seneste årtier ændret sig til det meget mere minimalistiske 
med færre bløde møbler, gardiner og gulvtæpper. 

En kortere efterklangstid vil medføre en 
bedre akustik og et lavere støjniveau og 
vil således bidrage til bedre indeklima, 
sundhed og trivsel.

Lions Park, Hillerød



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK9: Rumakustik i boliger 5

Lydklassifikation – Efterklangstid 
DS 490:2018, pkt. 5.3, tabel 3 (uddrag)

Fælles opholdsrum er fx rum, der benyttes til samvær, spisning, 
fjernsyn mv. for beboere i flere boliger i kollegier, ældreboliger mv.

Kollegier, ældreboliger mv.:
For fælles opholdsrum henviser

bygningsreglementet til 
lydklasse C som krav

FBK-kriteriet for 
opholdsrum i 

almindelige boliger

Grænseværdierne gælder 
for møblerede rum.

Bygningsreglementet - Boliger 



BPST Workshop 26-04-2022 – FBK8 & FBK9
Birgit Rasmussen – Introduktion til FBK9: Rumakustik i boliger 6

Rumakustik i boliger
Krav
For boliger må efterklangstiden T i opholdsrum 
med gulvareal på mindst 20 m2 højst være 0,6 s.

Vejledning (uddrag)
Kravet gælder for møblerede opholdsrum og i frekvensområdet 
250-4000 Hz. Møbler og andet inventar kan have stor indflydelse 
på efterklangstiden. Såfremt rummene er umøblerede, kan 
kravet til efterklangstid efter en konkret vurdering justeres, f.eks. 
med 0,3 s (dvs. op til 0,9 s).
Overholdelse af kravet dokumenteres enten via beregninger 
ifølge DS/EN 12354-6 eller via en teknisk rapport på baggrund af 
lydmålinger i de relevante opholdsrum. 
Målinger skal foretages i overensstemmelse med SBi-anvisning 217 
”Udførelse af bygningsakustiske målinger”, afsnit 5. Målinger af 
efterklangstid kan foretages som stikprøver. Såfremt flere boliger 
på den samme byggesag er opført med akustisk ens konstruktioner, 
skal målingerne udføres i mindst 5 % af de givne boliger.

Lydabsorbent?
Eller vindue?
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Principper for projektering 
og kontrol af efterklangstid
 Foretag akustisk projektering ud fra 

rumdata og absorptionsdata for de 
anvendt byggematerialer og møbler.

 Sørg for placering af lydabsorptions-
materiale på forskellige overflader.

Kontrolmålinger udføres efter 
retningslinjerne i SBi-anvisning 217

Eksempel på lydabsorberende loft 
med perforeret plademateriale 

Figur fra SBi-anvisning 253 
(se litteratur på sidste slide).
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Litteratur
Bæredygtighedsklasse.dk
https://baeredygtighedsklasse.dk/

”Bygningsreglement 2018”.
http://bygningsreglementet.dk

Vejledning om lydbestemmelser i
Bygningsreglement 2018 (akustisk Indeklima).
Se http://bygningsreglementet.dk

DS 490:2018, ”Lydklassifikation af boliger”.
Dansk Standard.

SBi-anvisning 272 (2. udg.), 2020.
”Anvisning om Bygningsreglement 2018”.

SBi-anvisning 217 (2. udg.), 2017.
”Udførelse af bygningsakustiske målinger”

SBi-anvisning 253, 2015.
”Småhuse – indretning og funktion”

Diverse standarder, se henvisningerne i 
ovenstående publikationer.

Fotos i præsentationen er fra TBST FBK-vejledning,
hvis ikke andet er angivet.

Cases: Se https://baeredygtighedsklasse.dk/

https://baeredygtighedsklasse.dk/
http://bygningsreglementet.dk/
http://bygningsreglementet.dk/
https://baeredygtighedsklasse.dk/
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Oplæg 4: 

Erfaringer og overvejelser med 

kravet for rumakustik i boliger for 

Botilbud Søndersø

v. Amalie Darville, Juul & Hansen Arkitekter



FBK 9 Rumakustik
Erfaringer med besvarelse for projekt 
Botilbud Søndersø

Amalie Darville 

Juul & Hansen Arkitekter



Indtroduktion af 
projektet

• 16 boliger fordelt på to afdelinger, med boliger 
til unge med autisme og særlige behov

• Bygget af hovedsageligt bio-baserede materiale 
med DGNB guld

• Praktisk Innovativt Partnerskab

• Undersøgelser og forsøg af brandsikrede udført 
af DBI som led i ”Bedre 
Innovation/Dokumenteret brandsikkerhed for 
bæredygtigt byggeri”

Projekt fakta

Byggeri: Ny byg  2020-2021

Størrelse: 992 m2  1 etage

Økonomi: 22 mil. DKK

Partnerskab: Furesø 

Kommune  Juul & Hansen 

Architects  Jacobsen Huse 



Dokumentation 

• Materiale valg

• Teknisk datablad

• Tegninger af opbygning af vægge 
og lofter

• FRAME til at holde styr på 
dokumentationen



Lyd prøver

• Problemer med adgang til 
vejledning

• Bør gøres af en professional

• Lavet på bagkant, da FBK krav blev 
tilføjet



Afrappotering

• Rapport beskrevet gennem FRAME

• Links med henvisninger til billeder,
datablade m.m.

• Problemer med at links ikke virker når
rapport ekspoteres til PDF



Læring

Gør igen

• Brug af FRAME

• Beskrivelser af materialer, 
konstruktioner og valg der 
omhandler akustik 

Gør anderledes

• Mulighed for at få lavet kontrol i 
FRAME

• Få tænkt lydprøver bedre med i 
tidsplanlægning og budget
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Spørgsmål 

til oplæg
?

?
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Gruppediskussion 2: 

Krav 9: Rumakustik i boliger

1. Hvordan har I grebet kravet an i forhold til dokumentation og 

implementering? 

2. I hvilken udstrækning er vejledningsmateriale forståeligt og 

fyldestgørende? 

3. Hvilken effekt har kravet haft på designprocessen og byggeriet?
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Gruppediskussion i grupperum

Formålet er, som en del af evalueringen og analyser, at få indsigt i jeres overvejelser og erfaringer 
med kravene.

• Alle får en invitation til et tilfældigt grupperum, som accepteres

• Start med en kort introduktion af hver deltager (max 1 min. per person)

• Udpeg en ordstyrer til at styre tid og sikre at alle kommer til orde

• Udpeg en referent til at skrive korte svar i Forms på vegne af gruppen. I skal ikke nødvendigvis være enige (link til 

Forms modtages i grupperums-chatten)

• Ca. 25 min. til diskussion og besvarelse af tre spørgsmål (i Forms)

• Herefter 10 min. i plenum med opsamling og drøftelser (med afsæt i Forms besvarelser)

Vi (dvs. BPST og BUILD) sidder med på en lytter i de forskellige grupper.
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Vejledning til udfyldelse af spørgeskemaer i 

Forms

Sådan gør du:

1. I tilgår spørgeskemaet ved at klikke på det link, 

der tilsendes i Teams-chatten (åbnes i en 

browser)

2. Skriv jeres svar ind i felterne under 

spørgsmålene. 

3. Tryk på ‘Send’, når I har besvaret alle tre 

spørgsmål.
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PLENUM
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Afrunding

Næste og 6. møde 

Tirsdag d. 6. oktober 2021 kl. 09:00 - 11:00

Online på Teams
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Tak for i dag

Hjemmeside: Baeredygtighedsklasse.dk

Mail: baeredygtighedsklasse@bpst.dk
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