
Håkon Bjartveit 



6.5 Prosjekteringsmetoder 

 
6.5.1 Generelt 
Standarden angir to prosjekteringsmetoder for å oppnå tilstrekkelig taletydelighet i et 
rom (ADA): 
 
 forenklet prosjekteringsmetode er egnet for akustisk enkle rom (ADA), se 6.5.2; 

 
 detaljert prosjekteringsmetode kan brukes i alle type rom (ADA), se 6.5.3. 
 
 
For rom hvor forenklet prosjekteringsmetode ikke kan benyttes, skal de akustiske 
egenskaper gjøres tilgjengelige i planleggingsfasen. 



6.5 Prosjekteringsmetoder 

6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode 
Denne løsningen kan brukes i akustisk enkle rom, og når NS 8175 er lagt til grunn for prosjekteringen. 
 
For denne metoden stilles det følgende krav: 
• bakgrunnsstøy skal være under Lp,A,T 65 dBA; 
• installasjonshøyden på høyttalerne er begrenset til fem meter over gulvet; 
• avstanden mellom hver høyttaler skal ikke overstige 

6,0 m for uni-direktive høyttalere 
12,0 m for bi-direktive (to høyttalerelementer, rygg mot rygg) høyttalere. 
 

EKSEMPEL: En 12 meter lang korridor dekkes med en uni-direktiv høyttaler i hver ende. 
uhindret avstand mellom høyttaler og lytter i alle posisjoner i akustiske rom (ADA) skal ikke være større enn 
- 4,5 m for uni-direktive høyttalere,  - 6,0 m for bi-direktive høyttalere, 

 
Ved beregning av avstand fra høyttaler til lytter skal det benyttes 1,6 m for stående, og 1,2 m for sittende, over 
gulvhøyde. 
 
For rom hvor forenklet prosjekteringsmetode ikke kan benyttes, skal de akustiske egenskaper gjøres 
tilgjengelige i planleggingsfasen. 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode 
Da er det bare å ta fram plantegning å begynne med prosjekteringen sier du kanskje? 
 
 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode 

La du merke til at på plantegningen på forrige side så var rekkene forskjøvet 50%? 
Uten forskyvningen vil man finne et område midt imellom høyttalerne der lytteavstanden er >4,5m 
 
Maksimal monteringshøyde for høyttalerne er satt til 5m, husk at det finnes pendelhøyttalere. 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode 

Korridorer må behandles særskilt.   
Vi må også benytte oss av generelle avrundingsregler for å kunne ha bredde på en korridor. 



6.5 Prosjekteringsmetoder 

Kravene til avstand er hentet direkte fra CEN/TS 54-32.  
 
Det samme er kravene til lydtrykk og taletydelighet. 
 
Det er ikke alle rom som lar seg prosjektere etter 6.5.2 forenklet prosjekteringsmetode. 
Vi forventer at alle kan beherske å prosjektere etter  6.5.2.  
 
Detaljert prosjekteringsmetode krever både utvidet kunnskap og i de fleste tilfeller erfaring. 
 
Avstand må ikke være det eneste parameter som gjelder under prosjekteringen, etterklangstid, 
lydtrykk og bakgrunnsstøy vil alltid måtte være med. 



6.3 Krav til lydnivå og taletydelighet ved talevarsling 

b) Sekundærområde 
Områder der arealet er < 30 m2 og det er kort avstand til primærområder, hvor få 
personer oppholder seg, kalles for sekundærområder.  
 
Disse områdene dekkes ikke nødvendigvis av egne høyttalere. 
 
I sekundærområder skal alarmtonen høres minst 6 dB over bakgrunnsstøyen. 
 
Man kan ikke forvente å oppfatte meldinger i alle sekundærområder. 
Laveste lydtrykknivå skal være 55 dBA i disse områdene. 
 
EKSEMPEL Eksempler på sekundære områder er cellekontorer, tekniske rom, 
toaletter, kott og liknende underordnede rom 
 
Sekundærområder må ikke forveksles med avgrenset dekning. 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode – La oss regne litt 

La oss regne litt på kopirommet, som sekundærområde: 
 
Avstand fra dør til høyttaler 01 = 4m   20log av 4 m  = 12dB 
Vi regner normalt at lyden dempes minst i døra    = 15dB 
Dybden av rommet er 4m      20log av 4 m  = 12dB 
Nødvendig lydtrykk, forutsatt at støy er < 49dBA (55dBA-6dB) = 55dB 
 
Nødvendig lydtrykk fra høyttaler 01      = 94dB 
 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode – Datablad på korridorhøyttaler 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode – La oss regne litt 

La oss regne litt på kontorlandskap, som sekundærområde. 30m2 er i grenseområdet: 
 
Avstand fra dør til høyttaler 01 = 2m   20log av 2 m  = 6dB 
Vi regner normalt at lyden dempes minst i døra    = 15dB 
Dybden av rommet er 5m      20log av 5 m  = 14dB 
Nødvendig lydtrykk, forutsatt at støy er < 49dBA (55dBA-6dB) = 55dBA 
 
Nødvendig lydtrykk fra høyttaler 01      = 90dBA 
 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode – La oss regne litt 

La oss regne litt på lager, som sekundærområde. 
 
Avstand fra dør til høyttaler 01 = 5m   20log av 5 m  = 14dB 
Vi regner normalt at lyden dempes minst i døra    = 30dB 
Dybden av rommet er 5m      20log av 5 m  = 14dB 
Nødvendig lydtrykk, forutsatt at støy er < 49dBA (55dBA-6dB) = 55dBA 
 
Nødvendig lydtrykk fra høyttaler 01      = 113dBA 
 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode – La oss regne litt 

113dBA er over de tillatte 110dBA. Det å gå over ca. 100dBA i en kontor korridor er ikke å anbefale. 
 
 Lageret må ha egen høyttaler! 

• Høyttalertypen bestemmes ofte av om det er himling (innfelt høyttaler) eller ikke (Kabinetthøyttaler) 
• Hvor mye effekt må høyttaleren tilføres dersom rommet er sekundærområde? 
• Hvor mye effekt må høyttaleren tilføres dersom rommet er primærområde? 

 
 



6.3 Krav til lydnivå og taletydelighet ved talevarsling 

Talevarslingsanlegget skal gi forståelige talemeldinger i dekningsområdet,  
 
Talevarslingsområdet kan deles i primær- og sekundærområder: 
 
1) Primærområder 
I primærområder skal personer oppfatte både oppmerksomhetstonen og 
talemeldingen. 
- Laveste lydtrykknivå på talemeldingen skal være 65 dBA i alle områder.  
- I områder der personer sover, skal likevel laveste lydtrykknivå være 75 dBA. 
- Ingen områder skal ha høyere lydtrykknivå enn 110 dBA i lyttehøyde, se 6.5.2. 
- Differansen mellom bakgrunnsstøynivået og lydnivået på talemeldingen skal 
være minst 9 dB. 
- Taletydeligheten skal i 90 % av rommet (ADA) STI er lik 0,50 eller høyere.  
- Taleoverføringsindeksen STI skal aldri være lavere enn 0,45. 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode – Datablad på innfelt høyttaler 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode – Datablad på kabinetthøyttaler 



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode – La oss regne litt 

Soverom. 
 
La oss plasserer en kabinetthøyttaler ved døra inn fra gangen 
og tapper den på 3W. 
 
Hvilket lydtrykk kan vi da forvente på hodeputa? 

Avstand fra dør til hodeputa er ca. 4m           -12dB 
Virkningsgraden på høyttaleren er     92dBSPL 
Vi tilfører den 3W  (10log av 3W)      3dB 
 
Beregnet direktelydtrykk      83dBSPL  

Kan vi klare oss med 0,8W? 
Avstand fra dør til hodeputa er ca. 4m           -12dB 
Virkningsgraden på høyttaleren er     92dBSPL 
Vi tilfører den 0,8W  (10log av 0,8W)    -1dB 
 
Beregnet direktelydtrykk      79dBSPL  



6.5.2 Forenklet prosjekteringsmetode – La oss regne litt 

Soverom. 
 
Men hva med badet klarer det seg uten egen høyttaler? 
 
Holder det med 0,8W? 
 
Avstand fra ca. 2,5 (20log av 2,5)    -8dB 
Dempning i dør       -15dB 
Virkningsgraden på høyttaleren er     92dBSPL 
Vi tilfører den 0,8W  (10log av 0,8W)    -1dB 
 
Direktelydtrykk på badet     68dBSPL 
 
Husk at dette er et lite soverom.  
 



6.5 Prosjekteringsmetoder 

6.5.3 Detaljert prosjekteringsmetode 
En detaljert prosjekteringsmetode skal benyttes i alle akustiske rom hvor kriteriene for bruk av den forenklede 
metoden ikke er til stede.  
 
Det kan gjøres med dokumentasjon fra tilsvarende anlegg  
eller være støttet av et anerkjent beregningsverktøy. 
 
Prosjekteringen skal utføres av kvalifisert personell og skal følge kravene til bruk av STI som 
designparameter som beskrevet i NEK EN 60268-16.  
 
STI-verdiene anses normalt å være minstekrav selv om de i noen rom (ADA) med meget høyt støynivå eller 
lang etterklangstid kan være krevende å oppnå.  
I slike tilfeller skal et akseptabelt nivå av taletydelighet og dekningsområde dokumenteres og 
fraviksbehandles. 
 
Dersom taletydelighet eller lydtrykknivået av talen ikke oppleves tilstrekkelig, skal det måles i 
representative posisjoner for å dokumentere at resultatet er i samsvar med prosjekteringen 



6.5 Prosjekteringsmetoder 
6.5.3 Detaljert prosjekteringsmetode 

3D modell med akustiske parametre laget i EASE 



6.5 Prosjekteringsmetoder 
6.5.3 Detaljert prosjekteringsmetode 

Snitt som modellen er basert på 



6.5 Prosjekteringsmetoder 
6.5.3 Detaljert prosjekteringsmetode 

STI Beregning 



6.5 Prosjekteringsmetoder 
6.5.3 Detaljert prosjekteringsmetode 

Den personen som gjør prosjekteringen er ansvarlig for at den er riktig. 
 
Sluttresultatet (ferdig installert og idriftsatt anlegg) skal kontrollmåles dersom det er disens om 
resultatet. 
 
Variabler som skal gjøres tilgjengelig for prosjekterende av talevarslingsanlegget er: 
• Etterklangstiden i det aktuelle ADA 
• Plantegninger 
• Snittegninger 





6.6 Valg av type høyttaler, plassering og orientering 

Ulike typer høyttalere kan gi varierende taletydelighet i et rom. Valg av type, antall, plassering og 
orientering av høyttalerne er en kritisk del av prosjekteringen for rommet. 
Disse valgene skal baseres på: 
- høyttalerens direktivitet, følsomhet, effekt og frekvensrespons. 
- Følsomhet og effekt henger direkte sammen og avhenger av hvor mye lyd hver høyttaler skal gi. 
- praktiske monteringsmuligheter, slik som himling, kabelbaner, vegger, stolper med mer; 
- klimatiske forhold; Ute, Inne, Kjølerom 
- høyttalere skal velges og plasseres med hovedvekt på funksjon; 
- Arkitekten skal helt klart ha et ord med i laget, men byggherren er ikke tjent med et talevarslingsanlegg som ikke holder mål 
- høyttalere som krever frekvenstilpasning (EQ) for å oppfylle kravene til produktsertifikat i henhold til NS-EN 54-24, skal ha 

egen forsterkerkanal med tilsvarende frekvenstilpasning som kun betjener èn høyttalertype; 
- NS-EN 54-24 setter krav til frekvensrespons og variasjon av denne. En enkel måte å få høyttalere godkjent på er å legge til 

frekvensutjevner (EQ) Dette medfører at det bare kan være en høyttalertype på samme forsterker, noe som blir kostbart dyrt 
på små systemer, dersom det er behov for forskjellige høyttalertyper. Heldigvis er bruk av EQ mindre vanlig nå en det var når 
NS-EN 54-24 kom  

- at lyden fra høyttalerne ikke blir hindret i å nå dekningsområdet, f.eks griller eller dekkpaneler som ikke tilfredsstiller kravene i 
NS-EN 54-24. 

- Lakkering av bafler,  montasje over spilehimlinger etc. kan gjøre noe med lyden. Ofte kan det allikevel gi et brukbart resultat, 
men man kan ikke stole på beregningsverktøy, når man ikke mater dem med alle data.  



6.6 Valg av type  
høyttaler, plassering  
og orientering 

98dBSPL @ 6W 
 
150-18.000Hz (-20dB) 
 
Velges pga: 
• Montasje vegg/tak 
• Lydtrykk 
• Pris 



6.6 Valg av type  
høyttaler, plassering  
og orientering 

98dBSPL @ 15W 
 
80-20.000Hz (-20dB) 
 
Velges pga: 
• Montasje vegg/tak 
• Utseende 
• Musikk 
• Lydtrykk 



6.6 Valg av type  
høyttaler, plassering  
og orientering 

98dBSPL @ 6W 
 
70-18.000Hz (-20dB) 
 
Velges pga: 
• Innfelling 
• Utseende 
• Musikk 
• Lydtrykk 
• Pris 



6.6 Valg av type  
høyttaler, plassering  
og orientering 

99dBSPL @ 6W 
 
70-20.000Hz (-20dB) 
 
Velges pga: 
• Pendelmontasje (h max 5m) 
• Utseende 
• Musikk 
• Lydtrykk 



6.6 Valg av type  
høyttaler, plassering  
og orientering 

110dBSPL @ 15W 
 
315-12.500Hz (-20dB) 
 
Velges pga: 
• Utseende 
• Musikk 
• Lydtrykk 



6.6 Valg av type  
høyttaler, plassering  
og orientering 

122dBSPL @ 200W 
 
70-20.000Hz (-10dB) 
 
Velges pga: 
• Lydtrykk 
• Åpningsvinkel / dekningsområde 
• Musikk 



6.6 Valg av type  
høyttaler, plassering  
og orientering 

125dBSPL @ 400W 
 
49-19.000Hz (-10dB) 
 
Velges pga: 
• Lydtrykk 
• Åpningsvinkel / dekningsområde 
• Musikk 



6.7 Kursopplegg 

En høyttalerkurs starter i sentralutstyrets forsterker og slutter ved siste høyttaler. Den kan ha forgreninger 
og ringforbindelse, avhengig av overvåkningsmetode, men anses som én og samme kurs. 
Der det er hensiktsmessig, skal det være egen høyttalerkurs for hver etasje. 
Høyttalerkursene kan utformes på tre måter. Utformingen kan ikke kombineres innenfor et rom, men alle 
løsninger kan brukes i samme talevarslingsanlegg: 
 
1) Maksimalt 20 høyttalere på hver kurs. 
 
2) A + B høyttalerkurser. 
Høyttalerne installeres slik at annenhver høyttaler forsynes fra kurs A, de andre fra kurs B. Ved slik utforming er det ikke øvre 
grense på antall høyttalere per kurs. Der A-B kurs benyttes, kan ikke samme stamkabel benyttes. 
 
EKSEMPEL Eksempel på bruk av A - og B - kurs, høyttaler 1, 3 og 5 settes på kurs A og høyttaler 2, 4 
og 6 settes på kurs B. 
MERKNAD Rom < 30 m2 trenger ikke A - og B - høyttaler i samme rom. 
 
3) Ringsløyfe. 
Høyttalerne installeres med isolatorer og forsyning fra to sider slik at et utfall maksimalt berører 
10 høyttalere. Ved slik utforming er det ikke øvre grense på antall høyttalere per kurs. 
 
Dersom høyttalerkursen krysser annen brannseksjon, skal funksjonssikker kabling benyttes fram til 
betjent brannseksjon uavhengig av høytalerkursens utforming. 



6.7 Kursopplegg – La oss regne litt 

Innfelte takhøyttalere som dekker 25m2 hver. 
 
Matvarebutikk på 2.500m2 = 100 høyttalere. 
 
Dersom det ønskes mulighet for litt utvidelse vil 18x 6W høyttalere på hver kurs gi 6 kurser @ 108W 
Med A/B kabling vil 50x 6W på hver kurs (A+B) gi to kurser @ 300W 
 
I dette tilfellet vil A/B kabling være rimeligere å installere og som regel gi rimeligere sentralutstyr. 
 
A/B kabling gir også en høyere grad av evakueringsevne ved feil på en kurs. 
Utfall av hver annen høyttaler mot 20% av arealet. 
 
Det er ingen ting i veien for å bruke A/B kabling over alt, det gir høyere grad av sikkerhet – og som 
regel høyere pris. 
 
Kabling med isolatorer er nasjonalt krav i enkelte land, vi har liten erfaring med det, på 
talevarslingsanlegg, i Norge. 



6.8 Forsterkere 

Prosjektering av riktig antall og størrelse på forsterkerne krever at det foreligger en kursliste med beregnet 
belastning for hver høyttalerkurs. 
 
Forsterkerne skal ha større utgangseffekt enn den beregnede effekten på høyttalerkursen, da overbelastede 
forsterkere vil gi forvrenging og ikke nok lydtrykk. Forsterkerens utgangseffekt skal være oppgitt i henhold til 
NS-EN 54-16. 
 
Forsterkerne kan være desentralisert, men da kreves det overvåket kommunikasjon mellom alle 
posisjoner. Desentralisert løsning skal tilfredsstille kravene i NS-EN 54-16. 
 
Anlegget skal være utstyrt med reserveforsterker som har automatisk omkobling når et anlegg har flere 
enn 250 høyttalere.  Uavhengig av dette skal behov for reserveforsterker vurderes ut fra brukers behov, 
risiko og sårbarhet. Reserveforsterker er ikke påkrevd der det benyttes A-B høyttalerkurser, der A - og B - 
kursene drives av individuelle forsterkere. 
 
Det er ikke krav til produktsertifikater på de delene av sentralutstyret som gjelder bakgrunnsmusikk og PA - 
funksjon. 



6.8 Forsterkere – Eksempel på kursliste 

Kurs Plan Sjakt Effekt Antall 
PC-1869EN @ 

1,5W 
PC-1869EN @ 

3W 
PC-1869EN @ 

6W 
BS-678BSW @ 

3W 
BS-678BSW @ 

6W 
CS-64BS @ 

3W 
CS-154BS @ 

15W 
PC-202DL-EB @ 

5W 
555.SB001-KX011 Telemark 1 36W 6 6 
555.SB001-KX012 Frokostsal 1 72W 12 12 
555.SB001-KX013 Frokostsal 1 12W 4 4 
555.SB001-KX031 Rom / korridor 3 B 46W 19 10 5 1 1 2 
555.SB001-KX032 Rom / korridor 3 C 27W 12 6 3 3 
555.SB001-KX033 Korridor 3 C 55W 11 11 
555.SB001-KX034 Rom / korridor 3 C 22,5W 15 15 
555.SB001-KX035 Rom / korridor 3 C 22,5W 15 15 
555.SB001-KX036 Ute 3 B 75W 5 5 
555.SB001-KX037 Ute 3 C 120W 8 8 
555.SB001-KX041 Rom / korridor 4 B 46W 19 10 5 1 1 2 
555.SB001-KX042 Rom / korridor 4 C 27W 12 6 3 3 
555.SB001-KX051 Rom / korridor 5 B 46W 19 10 5 1 1 2 
555.SB001-KX052 Rom / korridor 5 C 27W 12 6 3 3 
555.SB001-KX061 Rom / korridor 6 B 46W 19 10 5 1 1 2 
555.SB001-KX062 Rom / korridor 6 C 27W 12 6 3 3 
555.SB001-KX071 Rom / korridor 7 B 46W 19 10 5 1 1 2 
555.SB001-KX072 Rom / korridor 7 C 27W 12 6 3 3 
555.SB001-KX081 Rom / korridor 8 B 46W 19 10 5 1 1 2 
555.SB001-KX082 Rom / korridor 8 C 27W 12 6 3 3 
555.SB001-KX091 Rom / korridor 9 B 46W 19 10 5 1 1 2 
555.SB001-KX092 Rom / korridor 9 C 27W 12 6 3 3 
555.SB001-KX101 Rom / korridor 10 B 46W 19 10 5 1 1 2 
555.SB001-KX102 Rom / korridor 10 C 27W 12 6 3 3 

1915W 697 342 165 9 80 18 20 13 50 

mailto:CS-64BS@3W
mailto:CS-64BS@3W
mailto:CS-64BS@3W
mailto:CS-64BS@3W




Tillegg C (informativt) - Målemetode 

Taletydeligheten skal måles med det støynivået som forventes under evakuering. Det 
aksepteres at støyen inngår i målekjeden som en støygenerator, referanseverdi eller 
referansefil. Kravet er at målingen skal kunne gjentas med reell støy og gi samme 
resultat.  
 
Følgende krav gjelder metoden: 
• måling av at talevarslingsanlegget skal oppfylle kravene satt i 6.3. Denne 

målemetoden ivaretar ikke eventuelle andre prosjektavhengige krav som kan være 
satt av byggherren til jevnhet i lydtrykk og frekvensgang; 
 

• alle målepunkter skal dokumenteres med nummer på plantegning, plantegningen 
skal være en del av målerapporten. Plantegningen skal inneholde romnummer, 
høyttalerplassering og høyttalertype; 

• målepunktene skal velges slik at det kan avdekkes om sikker evakuering er mulig; 
• rapporten skal inneholde navn og serienummer på måleutstyret som benyttes.  

 



Tillegg C (informativt) - Målemetode 

Måleutstyret skal tilfredsstille kravene satt i NEK EN 60268-16 og NEK IEC 61672-1, 
Klasse 2 [11].  
Rapporten skal beskrive hvordan måleutstyret er tilkoblet talevarslingsanlegget og 
skal inkludere hvilke nivå og volumsettinger på talevarslingsanlegget som er benyttet; 
• taletydeligheten skal måles med et signal der maksimalnivået ikke forvrenger eller 

komprimerer; 
• på grunn av nødvendig dynamikk i målesignalet aksepteres at lydtrykket ved 

taletydelighetsmålingene ligger 10dB under alarmstøtene som innleder 
talemeldingen; 

• lydtrykket på anlegget måles på alarmstøtene som innleder talemeldingen; 
• målerapporten skal inneholde: 
• prosjektnavn og adresse; 
• nummer på målepunkt, støynivå, maksimalt lydtrykk, taletydelighet (STI); 
• dato og klokkeslett; 
• firma opplysninger og navn på den personen som utfører målingen. 



ISO  7240-19 
5.7  Speech intelligibility 

       0,3          0,4           0,5                      0,6                      0,8           STI       



Tillegg D (informativt) Bakgrunnsstøynivåer 

Det er oppgitt typiske verdier for bakgrunnsstøy i ulike typer bygninger og 
romfunksjoner til bruk ved prosjektering av talevarslingsanlegg.  
 
Med bakgrunnsstøy forstås her alle typer støy, også menneskeskapt. 
 
Merk at støynivået ved evakuering kan være 5-10 dB høyere enn nivåer oppgitt i 
tabellen nedenfor. 
 
Hovedsakelig vil dette skyldes mekanisk røykventilasjon. Dersom slike støykilder 
er til stede, må de tas med i betraktningene. 
I arealer med støynivåer over 85 dBA anbefales det at talevarslingen vurderes 
supplert med visuell varsling, se NS 3960. 
 
Tabellen D.1 nedenfor oppgir representative gjennomsnittlige støynivåer for et 
utvalg av bygninger eller romfunksjoner. Tabellen er ikke nødvendigvis 
uttømmende. 







Kabeltverrsnittet skal 
dimensjoneres for en 
dempningsfaktor,  
DF > 5.  
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