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Befolkningsundersøgelser er gennemført af 
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) i DK 

med 3-5 års mellemrum siden år 2000.
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Spørgsmål: Hvor mange 
danskere er generet af nabostøj?

År 2010-2017: Ca. 35% af beboere 
i etageboliger er generet af nabostøj.

SBi-samarbejdet med SIF vedrører 
analyse af resultater og nye spørgsmål.

Analyserne viser, at for beboere i etageboligbyggeri 
er der en stærk sammenhæng mellem:
− Nabostøjgener & Højt stressniveau
− Nabostøjgener & Dårligt mentalt helbred
− Nabostøjgener & Træthed 
− Nabostøjgener & Søvnproblemer
Note: Tværsnitsstudier, så kausalitet kendes ikke

Sundheds- og sygelighedsundersøgelser (SUSY) for årene 2010-2017 har knapt 100 spørgsmål, 
og mange med underliggende spørgsmål. Ca. 15000 ud af 25000 har svaret. Svarene er 

”selvadministrerede”, altså ikke personligt interview som ved tidligere undersøgelser.

Referencer: Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, spørgeskemaer. SIF, SDU. 
Neighbour and traffic noise annoyance: A nationwide study of associated mental health and perceived stress. EJPH (2018). https://doi.org/10.1093/eurpub/cky091
Is noise annoyance from neighbours in multi-storey housing associated with fatigue and sleeping problems? ICA2019 (2019). https://doi.org/10.18154/RWTH-CONV-239984

https://doi.org/10.1093/eurpub/cky091
https://doi.org/10.18154/RWTH-CONV-239984


Seminar om lyd og støj i den almene boligsektor 03-12-2019 − Indlæg om lydisolering v/ Birgit Rasmussen, SBi, AAU-CPH

Nabostøj: Løsningsmuligheder?

♦ Husorden?

♦ Skælde naboen ud? 

♦ Hensyntagen, venlighed, 
fleksibilitet, samtale? 

♦ Mediering? Konfliktløsning? Retssager?

♦ Hvad med helbred, livskvalitet,
”privacy”, udfoldelsesmuligheder?

♦ Flytte?

Eller: Forbedring 
af lydisolationen?
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Husorden

Jesper Deleuran
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Akustiske egenskaber for nybyggeri
Lydisolation

luftlyd & trinlyd
Efterklangstid 

(eller lydabsorption)

Trafikstøj

Støj fra installationer

Bygningsreglementet

Lydforholdene afhænger af 
kombinationen af 

etageadskillelser og vægge samt 
samlingsdetaljer. 

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

De samme akustiske egenskaber er relevante for ældre boliger!!!

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

http://bygningsreglementet.dk/
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Lydklasser for boligbyggeri

BR2018 lydkrav til nye boliger findes i DS490:2018, klasse C

DS 490, Lydklassifikation af boliger indeholder også grænseværdier for boliger, der lydmæssigt 
har en bedre kvalitet end bygningsreglementets minimumskrav: Lydklasserne B og A.

Lydisolation mellem boliger
Hovedkriterier i DS 490:2018

Lydklassebeskrivelser og forventet 
beboervurdering af lydforhold

Lyd-
klasse

Luftlydisolation Trinlydniveau Lydklassebeskrivelser
Gode eller 

meget gode
Dårlige

A R’w + C50-3150 ≥ 63 dB
L’n,w ≤ 43 dB og

L’n,w + CI,50-2500 ≤ 43 dB
Specielt gode lydforhold > 90 %

B R’w + C50-3150 ≥ 58 dB
L’n,w ≤ 48 dB og

L’n,w + CI,50-2500 ≤ 48 dB
Tydeligt bedre lydforhold end 

byggelovgivningens minimumskrav
70 til 
85 %

< 10 %

C R’w ≥ 55 dB L’n,w ≤ 53 dB Svarer til byggelovgivningens 
minimumskrav

50 til 
65 %

< 20 %

D R’w ≥ 50 dB L’n,w ≤ 58 dB Mindre tilfredsfredsstillende lydforhold, 
beregnet for ældre bygninger

30 til 
45 %

25 til 
40 %

E R’w ≥ 45 dB L’n,w ≤ 63 dB
Lydklasse for ældre bygninger med 

utilfredsfredsstillende lydforhold

10 to 
25 %

45 to 
60 %

F R’w ≥ 40 dB L’n,w ≤ 68 dB
Lydklasse for ældre bygninger med 

meget utilfredsfredsstillende lydforhold
< 5 %

65 to 
80 %

Note: Inden for den enkelte lydklasse kan procentdelen af beboere, som er tilfredse eller utilfredse, variere lidt fra det ene 
akustiske kriterium til det andet. Grupperingen er fortrinsvis baseret på den subjektive vurdering af luftlydisolation mellem boliger 
og trinlydniveau fra omliggende boliger.

DS 490 blev revideret i 2018 og indeholder nu også lydklasser E og F til ældre boliger. 
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Se: DS 490:2018 Lydklassifikation af boliger
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Estimerede akustiske 
lydklasser F, E, D, C

i henhold til 
DS 490:2018 

Lydisolation i dansk 
etageboligbyggeri

Antal danske etageboliger efter byggeår

Planlagt ”God 
praksis” om forbed-
ringsmuligheder .

Kilde: Rasmussen & Ekholm (2019). Is noise annoyance from neighbours in multi-storey housing associated with 
fatigue and sleeping problems?. ICA2019, Aachen, Germany. https://doi.org/10.18154/RWTH-CONV-239984

Før 1961 ingen nationale 
lydkrav til etageboliger. 

I næsten 50 år frem til 2008 
har lydkrav været de samme! 

Se også: Rasmussen & Hoffmeyer. Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri – Kortlægning og forbedringsmuligheder. København, SBi Rapport 2015:27.

https://vbn.aau.dk/en/publications/is-noise-annoyance-from-neighbours-in-multi-storey-housing-associ
https://vbn.aau.dk/en/publications/lydisolation-mellem-boliger-i-etagebyggeri-kortl%C3%A6gning-og-forbedr
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Forbedring af boligens lydisolation?
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Hvorfor? En bolig bør give mulighed for almindelige aktiviteter 
uden at naboer bliver forstyrret og bør også give ”privacy” 

Hovedprincipper for forbedring af lydisolation 
symboliseret med røde markeringer i figuren.

Ved lydrenovering af boliger 

anbefales følgende:

− Fastlæg beboers/ejers 

ønsker og krav til 

lydforholdene. 

− Involver boligselskabet 

og/eller relevante 

beboer/ejerforeninger.

Vejledning og lydisoleringsløsninger: Se  Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri. SBi-anvisning 243. SBi forlag, København, 2014.

https://vbn.aau.dk/en/publications/lydisolering-mellem-boliger-eksisterende-byggeri
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Byggetekniske løsninger

Lydisolerende 
forsatsvæg

Lydisolerende loft

Lyddæmpende 
gulv 

I et aktuelt lydprojekt på SBi indgår en 
”God praksis” eksempelsamling som 

inspiration til forbedring af konstruktioner.  

Ved lydrenovering af boliger anbefales følgende:
− Kontakt en rådgiver og en håndværker. 

Rådgiveren kan vurdere de eksisterende lydforhold og optimere 
mulige løsninger. Håndværkeren kan vurdere de praktiske forhold 
og prissætte løsningerne.

− Overvej løsningsmulighederne og prisen og beslut, hvilke 

forbedringer, der ønskes gennemført.

Vejledning og lydisoleringsløsninger: Se  Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri. SBi-anvisning 243. SBi forlag, København, 2014.

https://vbn.aau.dk/en/publications/lydisolering-mellem-boliger-eksisterende-byggeri
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Tak for 
opmærksomheden… 

Spørgsmål?

I præsentationen indgår projektresultater finansieret af 
Realdania, Landsbyggefonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Jesper Deleuran


