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Isolerings-
system

I  DIN 4109 skelnes der  mel lem forskel l ige 

typer lyd. Luftbåret støj  er lyd der breder s ig i  luften. 

Strukturlyd er lyd der breder s ig i  faste stoffer.

Tr instøj er lyd der opstår som strukturlyd når man går på 

et loft , en trappe el . l ign, og delvist afgives t i l  rummet 

nedenunder i  form af luftbåret støj .

Støjdæmpningen har t i l  opgave at beskytte brugerne af 

en bygning mod for kraft ige lyde. Kravene er defineret 

i  DIN 4109. Her fast lægges det påkrævede lydredukti-

onstal erf. R´  w,R og det påkrævede reduktionstal for 

tr instøj L ´  n, w for en adski l lende bygningsdel inklusive 

lydudbredelse via f lankerende bygningsdele.

For at samle kraft t i l  hverdagens opgaver har mennesket 

i  s in afmålte fr i t id brug for ro. I  vores hektiske t id med 

konstant baggrundsstøj  f ra computere, t raf ik, hi- f i -

anlæg og mobiltelefoner, er st i lhed blevet en sjælden 

og kostbar t ing.

Men det er vigt igt at vide at lyde fra omgivelserne 

opfattes  meget subjekt ivt . To forskel l ige lyde med 

samme lydintensitet kan både opfattes som behagel ig 

(musik) og ubehagel ig (naboens slagboremaskine). Selv 

den samme lydki lde kan opfattes forskel l igt af forskel-

l ige personer (høj musik på et diskotek). Ubehagel ige 

lyde betegner vi  som støj el ler larm. Lydisoler ingens 

opgave er at undgå denne ubehagel ige støj. Når man 

ser på lydisoler ing, er man først nødt t i l  at udelukke en 

række subjektive bedømmelseskriter ier. Derfor er det 

nødvendigt at def inere begrebet lyd i  en størrelse der 

kan måles.

Lyd er betegnelsen for mekaniske svingninger og bølger 

i  luften. Disse lydbølger sætter vores trommehinder i 

svingninger hvi lket vores hjerne tolker som toner, klange 

el ler larm.

Med moderne målemetoder kan man registrere lydens 

svingninger helt  nøjagtigt. Vejen mellem øret og opfat-

telsen kan man dog ikke dokumentere med måleap-

parater. Da mennesket er i  stand t i l  at opfatte meget 

store forskel le i  lydbølgernes tryksvingninger inden for 

den menneskel ige hørelses frekvensområde (ca. 16 t i l 

20.000 Hz), har man indført lydtryksniveauet i  dB i  ste-

det for den absolutte angivelse af tryksvingninger. Den 

lydstyrke der opfattes af mennesket, er dog ikke kun 

afhængig af disse tryksvingninger men også af lydens 

t i lhørende frekvens. For at kunne klassif icere en lyds 

lydstyrke med ét eneste tal  har man indført en vægtning 

der modsvarer den menneskel ige hørelse.

 

lydudbredelse

lydisolering

Bygningsdele din 4109

erf. R’w,R 

db

erf. L’n,w

db

Lofter under almindeligt benyttelige 
tagrum, fx tørrelofter, pulterrum og 
adgang til dem

53 53

Lofter over kældere, entréer, 
trappeopgange under opholdsrum

52 53

Lofter over gennemkørsler, 
indkørsler til parkeringskældre og 
lignende under opholdsrum

55 53

Lejlighedsskillevæg og vægge 
mellem fremmede arbejdsrum

53 -

Vægge i trappeopgange og vægge 
op til entréer/gange

52 -

Vægge til legerum eller lignende 
fællesrum

55 -

Vægge mellem entréer/gange og 
soverum

47 -

Lofter mellem undervisningslokaler 
eller lignende rum

55 53
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Egnetheden kan dokumenteres med målinger inklusive 

disse alternative metoder el ler via den beregningsme-

tode der angives i  bi lag 1 t i l  DIN 4109.

I  bi lag 1 t i l  DIN 4109 angives følgende beregningsme-

tode:

Rw,R Beregningsværdi for det vægtede lydre-

duktionstal for en adski l lende bygningsdel 

uden langsgående overførsel v ia f lanke-

rende bygningsdele i  dB

R´L,w,R,i  Beregningsværdi  for  det  vægtede byg-

nings- lydredukt ionsta l  for  den i . byg-

ningsdel på bygningen i  dB

n  Antal f lankerende bygningsdele

 (sædvanl igvis n = 4)

Matematisk beregning af det vægtede lydreduktionstal  

R´L,w,R,i  for en f lankerende bygningsdel iht. DIN 52 271 

foretages efter følgende l igning:

RL,w,R,i  Beregnet værdi for det vægtede laborato-

r ie- lydreduktionstal i  dB for den i . f lan-

kerende bygningsdel iht. DIN 52 217 på 

basis af målinger el ler efter eksemplerne i 

DIN 4109. 

ST Ski l levæggens areal i  m2

S0 Referenceareal i  m2 (for vægge S0 = 10 m2

l i  Fæl les kant længde mel lem den adski l -

lende bygningsdel  og den f lankerende 

bygningsdel i  m

l0 Referencelængde i  m

 • for lofter, sænkede lofter, gulve 4,5 m

 • vægge 2,8 m

R´w,R = 10 dB+ ∑10
n

i-1( (
-R´

w,R
-R´

L,w,R,i

10 10

R´L,w,R,i  = R´L,w,R,i  + 10lg       – 10lg       dB
S0 l0

ST l i
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Vægtningskurve til angivelse af en lyd med ét tal (A-vægtning).

Det tal der angives i henhold til denne A-vægtningskurve svarer til værdien ved 500 Hz.
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R´L,w,R,i  = R´L,w,R,i  dB

L´n,w,R,i  = L´n,w,eq,R – ∆Lw,R

(TSMR = TSMeq = VMR)

For rum med en loftshøjde på omkring 2,5 m t i l 

3 m og en ski l levægsbredde på omkring 4 m t i l 

5 m bl iver de logaritmiske andele meget små.

Dermed kan l igning forenkles som følger:

For at kunne bedømme tr inlydsdæmpningen skal der 

egentl ig skelnes mellem tre områder af et loft  for at 

kunne bedømme konstruktionen. Tr inlydsdæmpningen i 

et loft  er afhængig af den egentl ig bærende konstruk-

t ions kval itet, af hvor egnet gulvopbygningen er og af 

egenskaberne i  et eventuelt sænket loft . I  bi lag 1 t i l  DIN 

4109 angives følgende beregningsmetode t i l  bestem-

melse af det vægtede standard-tr inlydsniveau:

Ln,w,eq,R det  mass ive lof ts  ækvivalent  vægtede 

standard-tr inlydsniveau (ækvivalent tr in-

lydsreduktionsværdi)

(TSMeq,R)  uden loftsbelægning (beregningsværdi)

dLw,R  værdi for loftsbelægningens tr inlydsfor-

bedring (beregningsværdi) 

(VMR)

I  tabel lerne i  bi lag 1 t i l  DIN 4109 er der angivet værdier 

for Ln,w,eq,R for massive lofter og træbjælkelofter. For 

værdien for  lof tsbelægningens t r in lydsforbedr ing er 

der i  bi lag 1 t i l  DIN 4109 angivet beregningsværdier 

afhængigt af den dynamiske st ivhed. I følge de nyeste 

undersøgelser kan Thermofloc isoler ingskugler klassif i -

ceres som hørende t i l  st ivhedsklassen indti l  50 MN/m2 

og giver dermed for massive lofter sammen med et støbt 

gulv en tr inlydsforbedring på 22 dB.

Empir iske værdier  for  lydredukt ionsta l lene Rw,R og 

Ln,w,R for Thermofloc opbygninger er angivet i  nær-

værende dokumenter. Disse værdier skal bekræftes ved 

målinger. Som beregningsværdier for lydreduktionstal-

lene R´L,w,R,i  for de enkelte f lankerende bygningsdele 

kan der bruges resultater fra målinger på testbænk. 

Uafhængigt heraf fremgår disse værdier også af bi lag 

1 t i l  DIN 4109.


