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-Lyd og akustikk-
Viktigheten av gode rom
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-Hva er lyd?

- Hvordan fungerer den?

- Hvordan påvirker den oss, og hvorfor er det slik?

Akustikk og lyd – et lynkurs

Hva er lyd?............

og

Hva er støy?..........



Hva er lyd?

Akustikk og lyd – teori og fakta

Hva er lyd?

Lydenergi ( watt ) - Lydkilde - Lydtrykk - Lydstyrke (dB)

Mer  lydenergi                 Sterkere  lydstyrke

Akustikk – teori og fakta



Vi oppfatter lydtrykket med en viss styrke. Styrken angis som 

et lydnivå i desiBell (dB).

Akustikk – teori og fakta

Hva er lyd? 

Legge sammen lydnivåer:

2 lydkilder, hver på 2 dB:                    2 dB +   2 dB =   5 dB

3 lydkilder, hver på 35 dB:    35 dB + 35 dB + 35 dB = 40 
dB 

2 maskiner, hver på 85 dB:              85 dB + 85 dB = 88 dB

En støybelastning på 88 dB er altså dobbelt så stor 
som en støybelastning på 85 dB.

dB - regneregler:

Akustikk – teori og fakta



En lydforskjell på 3 dB - knapt hørbart

En lydforskjell på 10 dB – oppleves som 

halvering

Akustikk – teori og fakta

dB – i praksis:

En lydforskjell på 3 dB - knapt hørbart

En lydforskjell på 10 dB – oppleves som 

halvering

Lyd - demo dB

Akustikk – teori og fakta

dB – i praksis:

Viktig å være klar over den reelle forskjellen ved prosjektert tiltak.



Frekvens angis i Hertz ( Hz ).

Frekvensen, eller tonen til lyden, forteller hvor mange 

ganger i sekundet lydtrykket varierer. 

Toner under 500 Hz regnes som basslyd, mens

høyere frekvenser betegnes som diskantlyd.

Hva er frekvens?

Akustikk – teori og fakta

Lyd lavere enn 20 Hz (under det hørbare) kaller vi

Infralyd.

Lyd høyere enn 20.000 Hz (over det hørbare) kaller vi

Ultralyd.

Akustikk – teori og fakta

Hva er frekvens?



Akustikk – teori og fakta

Hva er støy?

Akustikk – teori og fakta



Akustikk – teori og fakta

Støy = uønsket lyd

Akustikk – teori og fakta

Hva er støy?



Ekko og 

etterklangstid

Ekko

Etterklang

Akustikk – teori og fakta

Fig. 1

Fig. 2

Den tid det tar for en lydimpuls 

og reduseres 60 dB.

Fig. 1 viser lang etterklangstid

i et hardt rom.     

Fig. 2 viser kort etterklangstid

i et dempet rom.             

Etterklangstid

Akustikk – teori og fakta



TEF Energy Time Curve Display 0.8 second RT60 

 

TEF Energy Time Curve Display 2.5 second RT60 

 

2,5 s 0,8 s

Ekko

Etterklang

Akustikk – teori og fakta

Etterklangstid

Ekko

Etterklang

? sek

Akustikk – teori og fakta

Ekkofritt rom med optimal absorbsjon

Etterklangstid



Øret

Støy – påvirkning på mennesker

Hørselskader

Støy – påvirkning på mennesker



Resultat av hørselskade ved alder:
20 år – 22 år – 40 år – 65 år  

Støynivå:  95 dBA

Lyd - demo 

Støy – påvirkning på mennesker

Hørselskader

Akustikk – teori og fakta

Hvor ligger definisjonen i språket vårt?



Akustikk – teori og fakta

_e_   _e_e_   _a__o_   _e__

Akustikk – teori og fakta

J_g h_t_r H_lv_r B_rg



Akustikk – teori og fakta

Jeg heter Halvor Berg

Akustikk – teori og fakta

_e_   _ _i_  _i_ _   å   _o_ _e   _i_   _y_ _ _a_ _



Akustikk – teori og fakta

D_t bl_r f_nt _   k_mm_   t_l T_skl_and

Akustikk – teori og fakta

Det blir fint å komme til Tyskland



Hva slags lyd hører vi?

Talen

Støy – påvirkning på mennesker

- Hvordan får vi rommet til å fungere best mulig?



Redusere lydstyrken



Økt taletydelighet





«På grunn av krav til tilgjengelighet for alle og krav om 

universell utforming i TEK10 ble revisjonen i 2012 utført 

spesielt med tanke på romakustiske forhold, støynivå i 

bygninger og behov for lydoverføringsanlegg i ulike rom og 

arealer. Forskriften krever tilgjengelighet for flest mulig, 

spesielt for byggverk for publikum og for arbeidsbygninger, 

også bygningstyper som ikke var inkludert i NS 8175 tidligere.»

Universell utforming

Lydisolering? Akustikk? Etterklang? Støydempigng?



• Redusere etterklang

• Redusere lydspredning

• Øke taletydelighet

• Redusere etterklang

• Redusere lydspredning

• Øke taletydelighet

• Redusere lyd fra rom til rom

«Lydplate»Standard himling

Lydreduksjon med systemhimling

Standard himling - vegg fra gulv til tak

• A absorbent (Mineralull)

• B absorbent (Mineralull)

• C absorbent (Gips himling)

Absorbere lyden i selve rommet

Lydreduksjon med systemhimling



Lydhimling - vegg fra gulv til himling

2 ting som skjer:

• Absorbere lyden i selve rommet

• Redusere lydgjennomgang

• A absorbent (Mineralull)

• B absorbent (Mineralull)

• C absorbent (Gips himling)

• Møte kravet som er 37 dB reduksjon mellom kontorer

Lydreduksjon med systemhimling

a + b + c + d = X dB

Lydreduksjon med systemhimling



Økt fleksibilitet

Ser ut som, og bygges som, «normal himling»

Gir mulighet til flytting av vegger.

Så…









hb@glava.no

Halvor Riiser Berg



Takk for meg!


