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Indhold
• Typer af løsninger til støjreduktion gennem vinduespartier – hvad kan de?
• Erfaringer fra demonstrationsprojekter- Christiansport og Jyllingevej
• Kommunale opmærksomhedspunkter i relation til støtte af støjreducerende vinduer (specifikke
støjkrav, kvalitet i udførelse, effekt, arkitektur, mv,)

Hvordan kommer lyden ind i bygningen?

Figurer fra SBi-anvisning 244

Vinduestyper
• Støjdæmpende vinduer
• Optimerede ruder
• R’w (dB): 25-40+ dB

• Forsatsvinduer
• To ruder
• R’w (dB): 20-40+ dB

• Ventilationsvinduer/Russervinduer
• Special løsning
• Rw (dB): 50-63+ dB

R‘w - luftlydisolation:
Bygningsdeles evne til at isolere mod
luftlydtransmission i en bygning.
Evnen angives som et enkelt tal i form af det
vægtede reduktionstal, R’w,, som er udtrykt i
decibel (dB).
R’w + Ctr – den vægtede luftlydsisolationen er et
korrigeret tal for luftlydisolation.
Denne enhed beskriver bedre en bygningsdels
evne til at isolere specifikt mod lavfrekvent støj
fra vejtrafik.

Figurer fra SBi-anvisning 244

Vinduestyper
Glas
Parametre:
• Tykkelse af ruder
• Afstand mellem ruder
• Asymmetri i rudetykkelser
• Laminerede glas
Figur 2 – Principskitser for to-lags ruder, hvor opbygningen af glastykkelser rudeafstand og laminering

Figur 3 – Principskitser for tre-lags ruder, hvor opbygningen af glastykkelser rudeafstand og laminering

Figurer fra SBi-anvisning 244

Konstruktion

Vinduestyper

Beskrivelse

R’w (dB)

R’w + Ctr (dB)

Vindue m. almindelig isoleringsrude

25-28

20-23

30-33

25-28

25-28

20-23

30-38

25-33

33-38

28-33

(ens glastykkelser)
Middel til god tæthed

Støjdæmpende vinduer
Vindue m. tolags lydrude
Middel til god tæthed

Vindue m. trelags lydrude
(ens glastykkelser)
Middel til god tæthed

Almindelig isoleringsrude udskiftet til
tolags lydrude
God tæthed

Almindelig isoleringsrude udskiftet til
trelags lydrude
God tæthed
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Konstruktion

Beskrivelse

R’w (dB)

R’ w + Ctr (dB)

15 - 25

15 - 20

20 - 28

15 - 23

25 - 32

20 - 27

25 - 35

20 - 30

35 - 40

30 - 35

Vindue m. enkeltrude

Vinduestyper

Dårlig tæthed

Forsatsruder
Vindue m. enkeltrude
forbedret m. enkeltrude på
vinduesramme

Middel Tæthed

Konstruktion

Beskrivelse

R’w (dB)

R’w + Ctr (dB)

Middel til god tæthed

Vindue m. alm. isoleringsrude (ens
glastykkelser)

Vindue m. enkeltrude
forbedret m. forsatsramme
m. enkeltrude på
vindueskarm

Middel til god tæthed
25 - 28

20 - 23

God tæthed

Vindue m. tolags isoleringsrude alm.
eller lydrude udvendigt og forbedret
m. forsatsramme m. enkeltrude på
vindueskarm

Vindue m. enkeltrude
forbedret m. forsatsvindue
m. isoleringsrude/lydrude

30 - 40
God tæthed

Vindue m. enkeltrude
forbedret m. forsatsramme
m. enkeltrude på
vinduesramme

25 - 35
God tæthed
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Vinduestyper
Russervinduer

Lukket tilstand
Vinduestype
Sammenkoblede
udvendige og
indvendig karm
Adskilte karme
Åben tilstand
Vinduestype
Standardvindue,
tophængt. Åbningsareal
0,35 m2
Ventilationsvindue
Åbningsareal 0,35 m2 (dog
0,2 m2 ud for tværsprosse)
Ventilationsvindue m. 20
mm karmabsorbent
Åbningsareal 0,35 m2 (dog
0,2 m2 ud for tværsprosse)

Rw [dB]
51-55

Rw + Ctr [dB]
44-48

56-63

49-55

Dimensioner [mm]
1250 x 1500

Rw [dB]
9

Rw + Ctr [dB]
8

1250 x 1500
1250 x 2400

15
18

13
16

1250 x 1500
1250 x 2400

19
22

16
19

Figurer fra SBi-anvisning 244

Fremgangsmåde ved projektering af klimaskærmens
Første skridt: Få oplyst/beregnet trafikstøjen udendørs.
Trafikstøjen indendørs består af summen af støjbidrag transmitteret
gennem de enkelte bygningsdele:
• Vinduer og døre

• Ventilationsåbninger
• Ydervæg/tag/loft

Lydtransmissionsveje

Figurer fra SBi-anvisning 244

Måling af lydisolation
Laboratoriemålinger
• Kontrollerede forhold, fokus på alle små detaljer -> Højere lydisolation end i felten
Feltmålinger
• Indflydelse fra nærmiljøet (baggrundsstød), montering, tætning -> Forventet lydisolation er 3 dB lavere end
• Målemetode m. enten trafik eller højttaler
Udfordringer ved målinger i felten
• Høj baggrundsstøj (Larm i bygning, larm i bolig)
Der er lavest baggrundsstøj om natten - og samtidig lavest niveau på facaden.
• Uregelmæssig trafik.
• Højttaler skal ofte placeres midt på vejbane
Standarden for feltmålinger foreskriver blandt andet:
• at der skal være fri sigtelinje fra vinduet mindst ±60° til hver side til trafikken,
• at der skal være maksimalt 40° elevationsvinkel fra vejens nærmeste punkt til vinduet,
• at den mindste horisontelle afstand mellem trafikken og facaden skal være mindst den største af tre gange facadens bredde eller 25 m.

Demonstrationsprojekter:
Jyllingevej 32
Erstatning af ældre forsatsvinduer med nye støjdæmpende vinduer
Vinduesløsning

Rude

Eksisterende
forsatsvinduer
Nye 3-lags træ/alu
vinduer

Estimeret 3 mm

Måleresultat
R’w,tr,s (C,Ctr)
30 (-2; -5) dB

3-lags rude: 8-14-3-14-4
35 (-1; -2) dB

Demonstrationsprojekter:
AB Christiansport
Erstatning af ældre forsatsvinduer med forskellige typer forsatsløsninger

Nye løsninger

Eksisterende løsning

Demonstrationsprojekter:
AB Christiansport
Erstatning af ældre forsatsvinduer med forskellige typer forsatsløsninger
Måleresultat
R’w,tr,s (C,Ctr)

Vinduesløsning udført af

Vindue

Producent 1

Forsatsvindue i aluminium med 1 lag glas.
33 (-2; -3) dB*

Producent 2

Glasset monteret i rammerne er 6 mm stadip silence
Koblet glas på eksisterende rammer.
1 stk. 6 mm Opto-Glas energiglas.
Øverst: termorude med forskudt lag (steprude) 4 mm glas – 12 mm varmkant – 6 mm
energiglas.

24 (-2; -1) dB

Glas i eksisterende forsatsrammer for nederste rammer er udskiftet til lydruder.
Termoruderne, er 8,38 mm Stadip Silence RW38 – 12 mm luft med varmkant – 4 mm
energi).
Forsatsvindue i aluminium med termorude indvendig.

32 (-1; -4) dB*

Termoruden er monteret med 6-9-6.

39 (-2; -4) dB*

Producent 3

Producent 4
Producent 5

Eksisterende løsning
Eksisterende løsning
Eksisterende løsning

Øverst: Termorude med 1 lag 2 mm og 1 lag 3 mm glas.
Nederste rammer: 2 mm glas.

35 (-2; -6) dB*

31 (-1; -5) dB*
33 (-2; -4) dB*
32 (-3; -8) dB

* Orienterende målinger pga. problemer med bagggrundsstøj

Demonstrationsprojekter:
AB Christiansport
Kan løsningerne overholde kravet?
68,8 dB på facaden
-> Krav til vinduer: 68,8-38 = 30,8 dB

Målt
lydreduktion
(R’+Ctr)
Producent
Overholder?

Eksisterende
løsning
24-29 dB

Overholder ikke

Krav til indendørs niveau: 38 dB

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

30 dB

23 dB

28 dB

29 dB

35 dB

Producent 1

Producent 2

Producent 3

Producent 4

Producent 5

Overholder
ikke.
Virker
sandsynligt at
kunne
overholde
med
forbedring af
rude.

Overholder
ikke.

Overholder ikke.
Laboratoriemåling Overholder
Virker ikke
er overholder.
overvejende
sandsynligt at
kunne overholde,
med mindre at der
arbejdes i
yderligere udvikling
af denne løsning.

Eksempel på uheldige krav
Vinduerne skal have følgende egenskaber:
• Lydkrav mod gade: Rw: 41 dB
• Lydkrav mod gården Rw: 35 dB
Prøver:
• Der udføres førstegangsproduktion / prøvemontage af hver type vindue for kommentering og godkendelse
af tilsynet, med og uden løs lodpost. Prøvemontagen skal inkludere et fuldt færdigmonteret og fuget
vindue. Montage/ lokalisering sker mod Åboulevarden på 1. sal. Vinduet kan ved godkendelse af
indbygning, stopning, fugning og vurdering af finish indgå i det færdige byggeri.

• Der skal forud for og efter montage gennemføres lydtest, faciliteret af teknologisk institut, inkl.
dokumentation af støjniveauer.
Tidspunktet for test begge test skal foregå i myldretiden, i tidsrummet mellem kl. 7.30- 8.30 i hverdagene,
med lufthastighed mellem 3-7 meter/sek.

Mulige krav
Stilles der krav til indendørs støjniveau?
• Fra bygningsreglementet/DS 490: Lden ≤
33 dB
• Andet krav?

Krav til dokumentation:
• Nye vinduer: Laboratoriemålinger?
• Forbedring af eksisterende:

Stilles der krav til lydisolation?
• Stilles der krav til forbedring, f.eks. 5-10
dB bedre end nuværende?
• Stilles der krav til f.eks. fast niveau f.eks.
R’w +Ctr: 32 dB?

• Sikre kvalitet i udførelse?

Skal boligforeninger/borgere betale for
støjkortlægning eller leverer kommunen
dette tal?

• Feltmålinger eller tidligere feltmålinger

• Supplerende krav ift. montering/tætning

• Støjkonsulent?
• Generelle forhold i udbud?
• Besigtigelse?
• Godkendelse af løsning inden udførelse?

Eksempel på uheldig sag med udskiftning af vinduer
Støjpulje til
vinduer

Måling efter
installation:
Krav ikke
opnået

Krav til indendørs
støjniveau:
- Åben ventil
- Lukket tilstand

Forsøg på
udbedringer

Krav om koblede
vinduer

Støjkrav stadig
ikke opnået

For at opnå krav:
10 cm mellem
ruder

Retssag

Vinduesproducent
lover at kunne
overholde krav

Installation af
forsatsruder

Mere information på forcetechnology.com

