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Veiledning om tekniske krav til byggverk

§ 13-10. Lyd- og taleoverføringsutstyr
I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre det kan
dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal
være tydelig merket.

Veiledning
Til bestemmelsen
I rom for varig opphold i byggverk for publikum og arbeidsbygning må det sikres at det er god taleforståelse.
Dersom det ikke installeres lyd- og taleoverføringsutstyr, må det dokumenteres at god taleforståelse er ivaretatt over kort og lang
avstand.
Preaksepterte ytelser
1. I rom der det må sikres god taleforståelse over lengre avstander, som for eksempel konferanserom, kirkerom, teatersaler,
forsamlingsrom, kinoer, terminaler, arenaer og lignende, må det i tillegg til god støydemping og gode akustiske egenskaper
i rommet, jf. § 13-8, monteres utstyr som ivaretar god taleforståelse på kort og lang avstand for flest mulig. Dette kan være
utstyr for lydoverføring og lydutjevning, eventuelt med høytalere med spesiell retningsvirkning. Slike rom må alltid være
utstyrt med teleslynge eller annet trådløst taleoverføringsutstyr relevant for høreapparatbrukere. Hvilke tiltak som for øvrig
er nødvendig må prosjekteres ut fra rommets funksjon og forutsatt bruk.
2. I møterom må det installeres teleslynge eller annet mikrofonbasert trådløst overføringsutstyr. Der det er mange møterom er
det tilstrekkelig at 1/10 av disse har teleslynge eller annet mikrofonbasert trådløst overføringsutstyr, jf. § 12-7 femte ledd.
3. Merking av inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring må plasseres slik at det er lett å se hvilke rom dette
gjelder. Skilttekst og symboler med nødvendige opplysninger må plasseres lett synlige. Det må være god kontrast og
belysning som gjør det lett å lese informasjonen.
4. Ved resepsjoner og skranker må det sikres god taleoverføring.
Anbefalinger
I rom der det benyttes mikrofonbasert utstyr er det viktig at taleavstand til mikrofon er slik at bakgrunnsstøy ikke forstyrrer
taleforståelsen. I rom med aktivitetsstøy med A-veid lydtrykknivå over 50 dB bør lydoverføringsutstyr ha distribuert
høyttalerløsning med høyeste avstand mellom lytter og nærmeste høyttaler, typisk kortere enn 2 m. I større saler og ved øket
retningsvirkning kan høyttaleravstanden i noen grad økes.

Henvisninger
• Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge
• Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk
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