
Høringspresentasjon ny standard- innlegg
prNS 8179, Lydforhold i bygninger – Lydtekniske løsninger for universell utforming



Rådgiver følger Bygg-teknisk forskrift (TEK17)

I et bygg med 40 møterom- (publikum og arbeidsbygning) skal det ifølge veiledningen til punkt 4 enten
dokumenteres at det er ikke er nødvendig med tiltak for å oppnå god taleforståelse eller så skal minst 4 eller 
flere av rommene ha teleslynge eller annet mikrofonbasert trådløst overføringsutstyr.
I et bygg med 40 klasserom(publikum og arbeidsbygning) skal det ifølge veiledningen til punkt 4 enten
dokumenteres at det er ikke er nødvendig med tiltak for å oppnå god taleforståelse eller så skal det være lyd-
og taleoverføringsutstyr i alle rom.
Merking av inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring må plasseres godt synlig, slik at det er lett å 
se hvilke rom dette gjelder.
Arbeidet med standarden bidrar nå til at byggherre og prosjekterende får enkel tilgang til kunnskap og detaljer 
om hvordan universell utforming kan oppnås for løsningene beskrevet i forskriften over.

Hva er styrende(retningslinjer) for rådgivere/prosjekterende?



Ønsker tilbakemelding på:

Det beskrives i punkt 7.1 noen absolutte verdier i standarden som at lydtrykknivå over 
bakgrunnsstøy skal være 20dB  (25dB i barneskole) samt at objektivt målte taletydelighetsverdier 
skal være STI ≥ 0,6

Vi ønsker tilbakemelding i høringsrunden på om noen vurderer dette som for høyt/lavt nivå?



Under punkt 10.6 Undersøkelses og behandlingsrom sier standarden:
I videokonsultasjoner via nettbaserte løsninger er det behov for kontroll av lydoverføring fra både sender og 
mottaker for å sikre god lyd begge veier. Dette forutsetter at det tekniske utstyret gir god lydoverføring, og 
skjerming mot tilstøtende rom, se NS 8175:2019. Løsningene skal være tilpasset for de ulike brukergruppene 
som kan ha nytte av lyd og bilde for å muliggjøre munnavlesning og non-verbal kommunikasjon.
Vil beskrivelsen ivareta eller være for lite detaljert om personvernhensyn? 
Bør kryptering av signaler beskrives?

Ønsker tilbakemelding på



Under punkt 15 Henvendelsespunkter i resepsjoner, foajeer, ventearealer, inngangspartier o.l sier 
standarden: 
Henvendelsespunkter, skranker, resepsjon eller lignende skal ha utstyr for trådløs lydoverføring til 
høreapparat, se 7.4. Der hvor henvendelsespunktene ligger så tett at det mulighet for overhøring, og det 
benyttes løsninger med teleslynge, skal dette installeres slik at man unngår overhøring. Dette kan medføre at 
alle henvendelsespunkter ikke kan ha teleslynge. Der hvor alle henvendelsespunkter ikke er tilrettelagt, skal 
merking tydelig vise hvilke som er tilrettelagt.
Under 50 % av høreapparat hevdes å bli levert med telespole. Dette er det første og viktigste kontaktpunktet
mellom publikum og en Bedrift/organisasjon; er det fortsatt tilstrekkelig å beskrive skrankeslynge som type 
trådløs lydoverføring (inntil nye løsninger kommer til markedet)?

Ønsker tilbakemelding på



Under punkt 18.2 Kulturbygninger sier standarden:
I et fremføringslokale skal alle publikumsplasser ha tilgang til trådløst overførbar lyd som gitt i punkt 7. Det 
skal være tilgang til løsninger for lydoverføring som gir likestilt lyd til alle i salen, inkludert trådløs
lydoverføring til høreapparat eller annen personlig mottaker.
I slike saler vil ofte artist eller foredragsholder filmes og vises på storskjerm. 
Synet formidler bildet av artisten med 300.000 km/s mens lyden formidles 343 m/s. 
Det er  ren fysikk at lydsignalet taper kappløpet og noen tekniske løsninger bruker smarttelefonen som relè-
enhet mellom høreapparatet og kilden, og dette gir ytterligere forsinkelse innføres i signalveien for lyden.
Vi ønsker kommentarer til om likestilt lyd til alle i salen vurderes som tilstrekkelig? Erfaring tilsier at brukerne 
opplever at manglende «lipsync mot video» skader opplevelsen for mye og at standarden kanskje burde 
beskrive behov for forsinket kamerabilde? Alternativt fraråde at kameraløsning benyttes, slik vi som 
eksempel i punkt 14.2 beskriver at bakgrunnsmusikk frarådes i forretningsbygninger? 

Ønsker tilbakemelding på



For Norconsult som rådgiver/prosjekterende, så vil NS8179 kunne representere et tverrfaglig 
oppslagsverktøy på lydtekniske løsninger for universell utforming.
Praktisk spørsmål fra rådgiver til standarden punkt 7.4:
Dersom teleslynge blir valgt for trådløs lydoverføring, skal fastmontert teleslynge være førstevalget. Dersom 
dette ikke er praktisk gjennomførbart, kan halsslynge velges. Ved bruk av halsslynge skal brukeren ikke 
måtte utføre programmering eller koding. Tilgangen til halsslynge skal være slik at det er nok til alle som 
ønsker å bruke dette. 
Prosjekterende ønsker tilbakemelding på hvor stor prosentvis del av brukerne dette skal beskrives for. Alle 
publikumsplasser vil delvis få universelt tilrettelagt lyd når krav til lydanlegg følges, men standarden beskriver 
at dette skal kompletteres med trådløs lydoverføring.

Kostnader for byggherre/byggeprosjekt



Hver dag forbedrer vi hverdagen
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