
Støy fra tekniske installasjoner:

Varmepumper, ventilasjon osv.

Av Pål Jensen, rådgiver i Norsk forening mot støy

Varmepumper og ventilasjonsanlegg er blitt meget vanlige støykilder. Dette skyldes bl.a. 
masseutbredelse av varmepumper, og krav om balansert ventilasjon i nye byggverk. Regelverket for 
tekniske installasjoner omfatter også kjølesystem i datarom, kjøle-/fryseanlegg, heiser osv.

Støyen foran varmepumpen (utedelen) var ca. 6 dBA høyere enn i samme avstand til
høyre. Foto Pål Jensen.

Tekniske installasjoner utenfor egen boenhet: NS 8175 og TEK 10
Byggteknisk forskrift (TEK 10, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-489) sier at 
byggverk skal ha «tilfredsstillende lydforhold». Grenseverdiene for støy fra tekniske installasjoner i 
finnes i Norsk Standard NS 8175:2008 eller NS 8175:2012 – Lydforhold i bygninger – avhengig av når 
anlegget ble installert, da NS-ene ikke har tilbakevirkende kraft. Hvis anlegget er fra før 2008, kan 
kommunens avdeling for miljørettet helsevern (MHV) bruke grenseverdiene veiledende fordi støyen er 
like plagsom og helseskadelig uansett. Du bør altså kontakte kommunens avdeling for miljørettet 
helsevern hvis du plages av denne typen støy.
 
Grenseverdiene avhenger av boligens lydklasse (A–D, hvor A er best). Lydklasse C er å oppfatte 
som minstekrav for «tilfredsstillende lydforhold» i henhold til TEK 10. For eldre boliger/anlegg enn 
2008 anbefales miinst lydklasse D. Minstekravene er ingen garanti mot støyplager – inntil 20 % 
kan likevel bli plaget av støy. Derfor definerer NS 8175 også de frivillige lydklassene A og B. En 
boligselger har full anledning til å selge en bolig som lydklasse A eller B, eller si at noen av 
støygrensene – f.eks. støy fra tekniske installasjoner – tilfredsstiller kravene for lydklasse A eller B. 
Hvis dette fremgår av salgsdokumenter, tilstandsrapport eller annet skriftlig materiale (inkl. e-post), er 
dette juridisk bindende. Foreløpig forekommer dette temmelig sjelden.



Det er ingen store forskjeller på 2008- og 2012-utgavene av NS 8175. Alle grenseverdier nedenfor er 
felles for NS 8175:2008 og 2012 unntatt avvik i NS 8175:2012, som er markert i rødt.

Støygrenser i sove- og oppholdsrom, i møblerte rom med lukkede vinduer og åpne ventiler
For lydklasse C (D i parentes) er grenseverdiene som følger:
LpAeq (gjennomsnitt) = 30 dB* (35 dB*)
LpAFmax (maksverdi, med støymåler innstilt på Fast) = 32 dB* (37 db*)
LpCFmax (samme, men målt i dBC) = 47 dB (ingen grense)
*Hvis støyen har rentonekarakter, tillegges 5 dBA. Vår støymåler kan påvise hvorvidt dette er tilfelle.
*Hvis støyen har særlig ubehagelige frekvenser (f.eks. rentone), tillegges inntil 7 dBA.

Støygrenser på kjøkken, bad og andre mindre, avgrensede rom1

Støygrensene er 5 dB høyere enn i sove- og oppholdsrom.

Utendørs, på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer om natten (kl. 23–07)
LpAeq (gjennomsnitt) = 35/40/45 dB natt/kveld/dag (45 dB). Utenfor vinduer måler du foran åpent 
vindu for å ungå refleksjoner. Hvis dette ikke er mulig, og du må måle foran yttervegg eller lukket 
vindu, må du trekke fra 2-3 dB pga. refleksjoner.
I NS 8175:2012 er «Uteoppholdsarealer» definert som: «område nær en bygning er mennesker 
oppholder seg, og som er avsatt for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper, slik som 
sitteområde, lekeplass, balkong.»

Avvikende grenseverdier for støy fra tekniske installasjoner i nærings- og servicevirksomhet i 
samme bygning
LpAeq (gjennomsnitt) = 25 (27) dB*
LpAFmax (maksverdi, med støymåler innstilt på Fast) = 27 (30) dBA*
*Ingen tillegg for rentoner.

Om lydisolasjon og vibrasjoner
Lydklasse C har også minstekrav til lydisolasjon.
Norsk Standard NS 8176 har grenseverdier for vibrasjoner, hvor Vibrasjonsklasse C er et minstekrav. 
For å måle vibrasjoner trengs en vibrasjonsmåler. Vi har ikke slikt utstyr. Vanlige støymålere kan ikke 
brukes.

Støy fra tekniske installasjoner i egen boenhet
 Noen plages av støyen fra kjøleskapet, kjøkkenviften osv. Her gjelder følgende:
 NS 8175 gjelder ikke, men grenseverdiene kan brukes veiledende, f.eks. overfor selger eller 

utleier av boligen.
 Hvis produsentene har oppgitt dB-verdier (vanligvis dBA), er disse juridisk bindende så sant 

installasjonen er montert korrekt og brukes som den skal. De oppgitte dB-verdier gjelder 
vanligvis i frittfelt på 1 m hold. Hvis du måler foran f.eks. kjøleskapet, må du trekke fra 3–6 
dBA pga. refleksjoner fra vegger, gulv og tak.

Om dBA, dBC og støymålinger
dBA-skalaen er den mest brukte i regelverket. Den er tilpasset ørene våre slik at den legger mest vekt 
på de frekvensene vi hører best, dvs. mellomtonene. For støy fra tekniske installasjoner brukes også 
dBC-skalaen. Den legger like stor vekt på alle hørbare frekvenser unntatt de aller høyeste og aller 
laveste. I praksis betyr stor differanse dBC–dBA at støyen domineres av lavfrekvent lyd.

Regelverket er mangelfullt m.h.t. lavfrekvent støy og infralyd, men MHV skal ta hensyn til slik lyd 
når de vurderer hvorvidt støyen er å betrakte som helsefarlig. Mer om betydningen av dBA osv. på 
http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Hva-betyr-dBA-SPI-GP-osv.

Du finner mer om støymåling på http://www.stoyforeningen.no/Klart-du-kan/Du-kan-maale-
stoeyen).

En del mennesker vil plages av støy også når kravene for Lydklasse C er tilfredsstilt.

1 NS 8175 skriver «mindre avgrensede rom», men dette er en kommafeil.

http://www.stoyforeningen.no/Klart-du-kan/Du-kan-maale-stoeyen
http://www.stoyforeningen.no/Klart-du-kan/Du-kan-maale-stoeyen
http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Hva-betyr-dBA-SPI-GP-osv


Hvis støyen overstiger grenseverdiene, sier ikke regelverket noe om hvordan støyen skal dempes.

Støy fra tekniske installasjoner i andre rom eller utenfra domineres ofte av lavfrekvent lyd (basstoner) 
og infralyd (toner som er så lavfrekvente at de vanligvis ikke høres), dvs. søylene til høyre (øverst). 
Slik støy høres gjerne som en dyp brumming eller buldring, og en merker ofte også vibrasjoner. Foto 
Pål Jensen 

Er anlegget i orden og riktig montert?
Fabrikasjonsfeil, feilmontering, slitasje, manglende vedlikehold og overforbruk er vanlige årsaker til 
støy fra tekniske installasjoner. Ofte er ikke bare støyen høyere enn den burde være, også lydbildet 
er annerledes. Unødig støy har ofte også sammenheng med unødig slitasje og unødig høyt 
strømforbruk – og er ofte et tegn på at en maskin jobber ineffektivt. Alle vifter har den egenskap at 
støyen øker med turtallet, og mye mer enn dette. Har en vifte flere innstillinger, blir støyen langt mer 
enn halvert hvis viften går for halv fart.
Fra september 2013 skal montering og vedlikehold av varmepumper, kjølemaskiner og 
klimaanlegg som inneholder fluorholdige gasser bare gjøres av personer med F-gass-sertifikat.
Dessverre finnes ingen krav om at montøren skal ha den minste peiling på støy.

Det kan kreve en ekspert for å finne feilene, men noe kan du finne ut selv, bl.a. ved å bruke ørene. 
Kort sjekkliste:

 Står kjøleanlegget i vater?
 Finnes glass eller andre gjenstander i kjøleskapet som klirrer, kommer borti veggene eller 

andre gjenstander osv.?
 Finnes løse hyller eller annet i kjøleskapet som rister?
 Forplanter lyden seg til naborommene – eller skaper vibrasjoner her – fordi anlegget har 

direkte kontakt med bygningskroppen?
 Forplanter lyden seg gjennom vann- eller kloakkledninger, eller andre rør eller ledninger?
 Er varmepumpen montert av en fagperson, og er alle koblinger i varmepumpen absolutt tette?
 Kan utedelen til varmepumpe flyttes eller snus vekk fra naboen?
 Er evt. filtre renset for støv slik de skal i henhold til bruksanvisningen?



 Kan serverne på datarommet settes i hvilemodus når de ikke er i bruk og ingen aksesserer 
dem? Det fører til mindre strømforbruk, og kjøleanlegget får mindre å gjøre.

 Kan viften(e) reguleres slik at de uten skade kan slås av eller gå for halv fart om natten?
 Avgir viftene en jevn susing? Eller hører du lyder som tyder på en defekt, slitasje, dårlig 

smurte kulelager, overbelastning: Piping, jamring, hyl, knurring, snerring, klapring, brøl, ujevn 
gange?

 Kan ulyder skyldes svevning, altså at to lydkilder støyer med nesten samme frekvens – dvs. 
danner bølgetog med nesten samme frekvens – slik at det utvikles et tredje, lavfrekvent 
bølgetog med tilsvarende lavfrekvent støy?

Reklamasjonsrett etter Kjøpsloven eller Lov om forbrukerkjøp?
Kjøpsloven gjelder for alle, også bedrifter som f.eks. kjøper et ventilasjonsanlegg – mens Lov om 
forbrukerkjøp bare gjelder for forbrukere. Begge gir reklamasjonsrett, under følgende forutsetninger:

 Støyen er å betrakte som en «feil eller mangel ved tingen». Dette gjelder både hvis støyen er 
for sterk, og hvis lydbildet tyder på en defekt eller feil montering (noen ganger trengs en 
fagperson for å vurdere dette). Støy som skyldes normal slitasje eller mangelfullt vedlikehold 
er ikke en «feil eller mangel ved tingen».

 Selgeren eller leverandøren varsles snarest mulig – hvis nødvendig, også før du evt. får målt 
eller dokumentert støyen.

Klagen bør være mest mulig konkret og opplysende, f.eks.:
 Beskriv lydbildet hvis du kan.
 Forklar mulig årsak til støyen hvis du kan.
 Beskriv hvorvidt støyen f.eks. har økt de siste ukene.
 Ta med resultater (hvis slike er foretatt) av støymålinger og evt. avvik fra oppgitt støynivå 

(husk tillegg i forhold til frittfeltverdier!).

Lenker
Vi kan foreta veiledende støymålinger, se http://www.stoyforeningen.no/Veiledende-stoeymaaling
Om varmepumper:
http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Varmepumper, hvor du finner Jan Oddvar Froms faktaark samt en
av våre støyrapporter, basert på en veiledende støymåling.

http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Varmepumper
http://www.stoyforeningen.no/Veiledende-stoeymaaling

	Støy fra tekniske installasjoner:
	Varmepumper, ventilasjon osv.
	Tekniske installasjoner utenfor egen boenhet: NS 8175 og TEK 10
	Støy fra tekniske installasjoner i egen boenhet
	Om dBA, dBC og støymålinger
	Er anlegget i orden og riktig montert?
	Reklamasjonsrett etter Kjøpsloven eller Lov om forbrukerkjøp?
	Lenker


