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Forord

I Danmark er 723.000 boliger belastet af vejtrafikstøj over den vejle-
dende grænseværdi i miljølovgivningen. Hovedparten af de støjbe-
lastede områder er beliggende i de større byer. Der er på den bag-
grund behov for retningslinjer for projektering af klimaskærmens 
lydisolation i nybyggeri og forbedring af forholdene i eksisterende 
boligbyggeri.

Denne anvisning omhandler lydisolering af klimaskærmen i nyt og 
eksisterende boligbyggeri samt lignende bygninger. Anvisningen be-
skriver byggetekniske løsninger til udformning eller forbedring af kli-
maskærmen, så den opfylder bestemmelserne om akustisk indeklima 
i Bygningsreglement 2010 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010). 

Når klimaskærmens lydisolation skal bestemmes, er den mest be-
tydende komponent i klimaskærmen oftest vinduerne, som derfor har 
en central rolle i anvisningen.

Anvisningen indgår i en serie af nye SBi-anvisninger om lyd, og er-
statter retningslinjer for opbygning af klimaskærmen i SBI-anvisning 
172, Bygningers lydisolering – Nyere bygninger (Kristensen, 1992a), 
og SBI-anvisning 173, Bygningers lydisolering – Ældre bygninger (Kri-
stensen, 1992b). Øvrige anvisninger i serien omfatter: SBi-anvisning 
245, Lydisolering i bygninger – teori og vurdering (Petersen, Rasmus-
sen, Rasmussen & Rindel, 2014), SBi-anvisning 237, Lydisolering mel-
lem boliger – nybyggeri (Rasmussen, Petersen & Hoffmeyer, 2011) 
samt SBi-anvisning 243, Lydisolering mellem boliger – eksisterende 
byggeri (Rasmussen & Petersen, 2014). 

Anvisningen er udarbejdet af seniorforsker, civilingeniør Birgit Ras-
mussen (SBi) og civilingeniør Claus Møller Petersen (Grontmij). For-
fatterne har været bistået af en række SBi-medarbejdere, særligt arki-
tekt m.a.a. Niels Samsø Nielsen. 

Fagfællebedømmelse er udført af civilingeniør, ph.d. Anders Løv-
stad (Multiconsult, Norge).
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Til udarbejdelse af anvisningen har der været knyttet en følgegruppe 
bestående af:

Jørgen Sloth Nielsen (Knauf Danogips) 
Henrik S. Christensen (KL, Stevns Kommune, DABYFO) 
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Dansk Byggeri
Saint-Gobain Isover 
Knauf Danogips
Kalk- og Teglværksforeningen
Rockwool
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Indledning

Baggrund

Mange danskere bor i områder med et uacceptabelt højt støjniveau, 
og hvor trafikstøjen overskrider grænsen for, hvad der anses for sund-
hedsmæssigt tilfredsstillende. Støjen kommer fra både biler, tog og fly, 
men støj fra vejtrafik er imidlertid den primære kilde til støjproblemer 
i Danmark. Miljøstyrelsen har, baseret på kortlægningsdata fra 2012, 
vurderet, at vejstøj belaster 723.000 danske boliger med et støjniveau, 
der overskrider den vejledende grænseværdi, Lden, på 58 dB (Miljø-
styrelsen, 2013). Heraf er 141.000 boliger stærkt støjbelastede med et 
støjniveau, Lden, over 68 dB. Hovedparten af de støjbelastede boliger 
er etageboliger i de større byer.

Den seneste nationale sundhedsundersøgelse er gennemført i 
2010, og ifølge denne er 18 % af beboerne i etageboligbyggeri ge-
neret af trafikstøj, hvilket er betydeligt mere end for andre boligtyper, 
hvor antallet af generede beboere er ca. 5 % (Christensen, Ekholm, 
Davidsen & Juel, 2012).

Trafikstøj kan være sundhedsskadelig (Vejdirektoratet, 2010), hvil-
ket er bagrunden for bygningsreglementets og miljølovgivningens 
grænseværdier for trafikstøj både udendørs ved boliger og indendørs 
i boliger. Oplevelsen af gener ved trafikstøj er meget forskellig fra per-
son til person, men over en vis varighed og niveau vil de fleste be-
tegne trafikstøj som generende.

Tidspunktet på døgnet har også stor betydning. Trafikstøj kan 
medføre gener og helbredseffekter som hovedpine, forøget blod-
tryk, forøget risiko for hjertesygdom, hormonelle påvirkninger, 
stress, søvnbesvær og søvnforstyrrelser (WHO, 2009), (Vejdirekto-
ratet, 2010). Karakteristisk for støjens virkning er, at støj kan have 
negativ indflydelse på helbredet, også selv om den ikke opleves 
som generende, eller man vågner under søvnen. Vejdirektoratet har 
udgivet en rapport med introduktion til støjkortlægning, støjgener 
og støjens indflydelse på helbred og søvn samt til hvilke virkemidler, 
der bruges for at reducere trafikstøj ved kilden og under udbredel-
sen (Vejdirektoratet, 2010).

Det er vurderet, at ca. 90 % af de støjbelastede boliger ligger 
langs kommuneveje, og den nationale vejstøjstrategi 2003 (Vejstøj-
gruppen, 2003), tillægger kommunerne en vigtig rolle i bekæmpel-
sen af vejtrafikstøj. Vejtrafikstøjbekæmpelse skal primært ske ved 
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trafikomlægning og -regulering samt øget anvendelse af støjreduce-
rende vejbelægninger og andre tiltag til dæmpning nær selve støj-
kilden. 

Når disse midler ikke er tilstrækkelige til at opfylde de vejledende 
grænseværdier for vejtrafikstøj udendørs, skal bygningens klima-
skærm lydisoleres, så bygningsreglementets krav til indendørs støj-
niveau så vidt muligt kan opfyldes. For nybyggeri er dette et krav, og 
for eksisterende bebyggelser bør der for at skabe bedre forhold for 
beboerne tilstræbes gennemført foranstaltninger i forbindelse med 
ombygninger, så den samme grænseværdi for trafikstøj indendørs 
overholdes.

Ud over kravene i bygningsreglementet, er der i 2007 indført be-
stemmelser i miljø- og planlovgivningen om støjniveauet indendørs 
med vinduer i åben stilling, hvilket har medført behov for innovative 
vinduesløsninger for ny bebyggelse i støjbelastede byområder (Miljø-
styrelsen, 2007a).

Der er derfor brug for lydisolering af klimaskærmen i nybyggeri og 
for forbedring af eksisterende boligers klimaskærm.

Anvisningens brug

Anvisningens dele
Anvisningens første del giver en introduktion til lydbestemmelserne i 
Bygningsreglement 2010 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010) og DS 
490, Lydklassifikation af boliger (Dansk Standard, 2007) samt til miljø-
lovgivningen og de generelle forhold vedrørende lydteknisk projekte-
ring af klimaskærmen.

Anvisningens to centrale afsnit om henholdsvis nybyggeri og eksi-
sterende byggeri giver eksempler på valg af klimaskærmens kompo-
nenter samt byggetekniske detaljer, der kan anvendes ved lydteknisk 
projektering af klimaskærmen. 

Bagest i anvisningen findes Appendiks A. Symboler, Appendiks B. 
Terminologi, Appendiks C. Detailberegning af indendørs støjniveau, 
Appendiks D. Vinduers lydisolation samt Appendiks E. Signaturer med 
en oversigt over signaturer og farver for materialer, der anvendes i il-
lustrationerne.

Grundlæggende begreber vedrørende lydisolering og principper 
for udbredelse af lyd i bygninger samt oplevelse, vurdering og måling 
af lyd er beskrevet i SBi-anvisning 245, Lydisolering i bygninger – te-
ori og vurdering (Petersen, Rasmussen, Rasmussen & Rindel, 2014). 
Forhold vedrørende lydisolation mellem boliger er beskrevet i SBi-an-
visning 237, Lydisolering mellem boliger – nybyggeri (Rasmussen, Pe-
tersen & Hoffmeyer, 2011) og SBi-anvisning 243, Lydisolering mellem 
boliger – eksisterende byggeri (Rasmussen & Petersen, 2014).




