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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att genom fältmätning fastställa funktionen av Aprobos 
ljuddämpningsmatta dB2 och hur väl den reducerar stegljud. Mätningarna är genomförda på 
konsthögskolans byggnad i Umeå även kallad byggnad nio på konstnärligt campus. Den 
aktuella tekniken används i konstruktioner känsliga för ljudtransport mellan våningsplan. 
Undersökningens syfte är även att göra en funktionskontroll av byggnadens ljudstandard 
jämnfört med Svensk och Europeisk standard för såväl luftljud, stegljud och efterklangstid. 
 
Rapporten har kommit fram till att Aprobos konstruktionslösning med dB2 har en positiv 
inverkan på stegljudsisolering men att den ej har någon positiv inverkan på luftljudsisolering 
vare sig i vertikal eller horisontalled när de kontroleras i vägda värden. 
 
Rapportens slutsats går att användas i framtida projekt av byggnader som är känsliga för 
stegljud i vertikalled, den går även använda vid projektering av stegljud i horisontalled men 
då är det viktigt att rätt konstruktionslösning väljs för övergolvet. 

  



 

 

Abstract 

This report's aim is that by field measurements determine the function of Aprobo 
soundproofing material dB2 for reducing impact sounds, the measurements is done in “the 
school for fine art” in Umeå also known as “konstnärligt campus building nine”. The 
construction technique is used in areas sensitive to impact sound between different floors in 
the building. The measurement’s is also to do a function control of the buildings sound 
quality compared to Swedish and European standard when it comes to air sound, impact 
sound and reverberation time .  
 
The report have concluded that the function of Aprobo dB2 as an impact isolation is correct 
but that it have no positive result on the air sound isolation in nether horizontally or 
vertically when controlled in weighted values.  
 
The report’s conclusions can be used in future projections of buildings that suffer from 
impact sensitivity in vertical direction, it can also be used to project for impact sound 
isolation in horizontal direction but that it is important to choose the proper construction 
above the isolation for that to work.   
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1 Inledning  

Byggnadsakustiken på konsthögskolan vid konstnärligt campus i Umeå har utvärderats på 
uppdrag av akustiska avdelningen hos Tyréns AB i Umeå. Utredningen har skett i nära 
samarbete med Konsthögskolan i Umeå som nyttjar byggnaden. Denna utredning är 
resultatet av ett 15hp kandidat-examensarbete i byggteknik vid Umeå Tekniska Högskola och 
i detta kapitel kommer bakgrund, syfte och mål med utredningen specificeras. 

1.1 Bakgrund 
I samband med att hus 9 vid konstnärligt campus skulle uppföras i Umeå så fick företaget 
Tyréns i uppdrag att projektera akustiken i byggnaderna och lösa problematiken med 
stegljudsnivåerna från aktiviteter i byggnaden som låg i anslutning till stegljudskänsliga 
områden. De områden som visade sig vara av problematisk karaktär var bjälklaget mellan 
plan 1 och plan 2. På plan två skulle en ljud- och filmstudio placeras vilket kräver mycket 
tysta lokaler. Problemet låg till stor del i att hela våningsplanet består av ett enda bjälklag 
vilket skulle få till följd att ljud lätt skulle transporteras från korridoren till dessa utrymmen. 
 
Lösningen på detta problem blev att montera en ljuddämpningsmatta från företaget Aprobo 
mellan bjälklagets TT-kassetter och övergjutning. Produkten som valdes heter Aprobo dB2 
som är en del av företagets serie av ljuddämpningsmattor, dB1 till dB4 där högre siffra är 
synonymt med ökad tjocklek och ljuddämpning. Ljuddämpningsmattan dB2 monterades i en 
konstruktionslösning som normalt kräver dB3 mattan. Dock kan dB2 användas då problem 
med takhöjd förekommer samt att den enligt tillverkaren skall klara en 100mm övergjutning 
utan att förlora de ljuddämpande egenskaperna. I normalfallet används deras produkt 
Aprobo dB3 matta med en 30mm armerad övergjutning, i detta fall valdes dB2 mattan med 
en 100mm armerad övergjutning som nu behöver utvärderas för att kunna kvalitetssäkra 
konstruktionslösningen. 

1.2 Syfte   
Att utvärdera steg- och luftljudsisoleringen i horisontell och vertikal riktning för tre olika 
konstruktionslösningar med överbetong och elastiskt mellanlägg. 
Att göra en funktionskontroll av luftljudsisolering, stegljudsisolering samt efterklangstider 
med BBRs minimikrav som referensvärden. 

1.3 Mål 
Att i framtiden kunna dra nytta av erfarenheterna och tillämpa resultaten på andra liknande 
konstruktioner. 
Att kunna göra en övergripande kvalitetskontroll av byggnadens ljudkvalitet. 

1.4 Avgränsningar 
• Att endast utföra mätningarna i fält och göra jämförelser mot normerna för att kunna 

få fram så realistiska värden som möjligt. 
• Att ej genomföra mer tester än vad normerna föreskriver. 
• Att ej utvärdera flanktransmissionens inverkan utan antaga att den är lika stor i alla 

rummen som mäts. 
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2 Teori 

I detta kapitel kommer grundläggande teori rörande akustik och hur människan uppfattar 
ljud eller oljud avhandlas. I allmänhet pratas det om ljud och buller där ordet buller 
definieras som ”oönskat oljud” [4]. 

2.1 Örats uppbyggnad och funktion 
För att kunna förstå effekterna och den subjektiva upplevelsen om vad ljud innebär för 
människan så behövs en viss förståelse för örats uppbyggnad och funktion. Det ger även en 
förståelse om varför kraven i normerna är utformade som de är. Det mänskliga örat är ej 
skapt att uppfatta och registrera allt ljud som existerar. Det mänskliga örats hörselspektra 
sträcker sig mellan 20 och 20 000Hz medan T.ex. hundar och fladermöss hör upp till 80 000 
Hz och delfinen kan hör så pass höga frekvenser som 100 000 Hz [5].  
 
Örat är ett komplext organ som både förstärker, dämpar, transporterar och konverterar 
ljudvågor och är därför ett av våra viktigaste upplevelseorgan. Öronens placering på huvudet 
gör att vi kan lokalisera ljudkällor och deras riktning. Utan dessa funktioner skulle vår vardag 
bli mycket problematisk och det är detta som gör att en projektering med fokus på en god 
ljudmiljö är viktig. Att arbeta i en bullrig miljö gör att vi snabbare blir trötta och att vi 
förlorar fokus på den uppgift som ligger för våra händer. I värsta fall kan buller och ljud driva 
den mänskliga kroppen till stress med sjukdomar som följd[7].    
 
Den övre hörselgränsen på 20 000Hz är en teoretisk gräns som gäller för unga och 
oförstörda hörselorgan. Det mänskliga talet återfinns mellan 63 och 8000 Hz-bandet (det 
viktigaste området för taluppfattning är 1000-3000 Hz). Detta beror på hur det mänskliga 
örat är uppbyggt så att dess yttre form fångar in och förstärker ljud av medelhög frekvens. 
Förstärkningen sker upp till 4000 Hz-bandet vilket i praktiken innebär att förstärka ljud i det 
spektra där vårt vardagliga ljud så som tal, musik och vardagsbuller återfinns. Örat reducerar 
även del av det ljud som skulle upplevas som störade, T.ex. vindbrus då vi vistas utomhus 
utan något skydd mot öronen 
[7 ]. 
 
Det är detta som gör att normerna kring ljud och buller ställer krav på frekvensbanden 
mellan 100 och 3150Hz i alla miljöer men med ett undantag för bostäder där en 
korrektionsfaktor ”C” måste beaktas för att väga in de lägre frekvensbanden som enligt det 
gamla systemet ej beaktades. Detta kunde då leda till att två helt skilda väggar kunde ha 
samma R´-värde (reduktionsvärde uppmätt i fält) men upplevs helt olika. Detta 
kompenseras nu med hjälp av korrektionsvärdet C viket i regel betyder en sänkning av R´ 
med 1 till 6 dB på lätta väggar så som gipsväggar. Orsaken till detta ökade krav är att 
bostäder är en känslig plats för människan och att det ofta är så att andra boende i 
byggnaden alstrar lågfrekvent buller genom ljudsystem till såväl dator, tv och 
musikanläggningar. Det lågfrekventa bullret är mycket svårt att bygga bort och kan orsaka 
ohälsa hos de som utsätts för det. [8] Buller brukar beskrivas som ”oönskat ljud” och är något 
som kommer blir ett allt vanligare problem i våra bostäder. [4]. 
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2.2 Ljud teori 
Det är många faktorer som spelar in och är svåra att tolka när ljud uppstår. Några 
grundläggande teorierna som är relevanta för den aktuella undersökningen kommer 
avhandlas och beskrivas i detta kapitel. 

2.2.1 Ljudvågsteori 
Ljud består av olika vågtyper där några av de viktigaste är; longitudinalvågor, 
transversalvågor och böjvågor. Alla tre vågortyperna beter sig som vågor enligt traditionell 
vågteori där böjvågorna lättast går att ses som en kombinationsvåg av longitudinal- och 
transversalvågor. De olika vågtyperna har olika rörelsemönster vilket får till följd att de har 
olika sätt att transportera energi och därför beter sig olika då de stöter på ett hinder. 

• Transversalvågor är vågor som följer ett böjningsmönster var mönster som påminner 
om vattenvågors rörelser.  

• Longitudinalvågor är en kompressionsvåg som består av partiklar som svänger fram 
och åter i utbredningsriktningen kan fortplanta sig i såväl gas, vätskor och fasta 
material. 

• Böjvågor är den vågtyp som har störst inverkan på byggnadsakustik. Böjvågor är den 
vågtyp som lättast skapas av luftljud men kan även bildas då transversalvågor och 
longitudinalvågor kombineras. Böjvågor har en lägre utbredningshastighet jämnfört 
med andra vågtyper och hastigheten skiljer även mellan de olika frekvenserna.  

Då böjvågor rör sig i material gör den det med en hög amplitud mot materialets yta vilket 
innebär att ytan ges en hög energiövergång. Detta får till följd att luften i angränsning till 
materialet kommer i svängning och ljud alstras. Detta beskrivs lättast genom att tänka sig två 
rum, A och B. Någon skriker i rum A och alstrar böjvågor, longitudinalvågor och 
transversalvågor som sedan träffar skiljeväggen mellan rum A och B. Då vågorna träffar 
väggen kommer transversal och longitudinalvågorna kombineras till böjvågor som förstärker 
de redan existerande böjvågorna. Böjvågorna fortplantar sig i skiljeväggen och kommer 
genom den höga energiutbyttet på motsatta sidan alstra ljud i rum B. [7] [9].  

2.2.2 Interferens/superposition 
Då vågmönster av olika slag möts kan det hända två saker;  
 
1. Vågorna möts så att vågtopparna inträffar i varandras dalar vilket får till effekt att vågorna 
påverkas av negativ interferens, alltså de slår ut varandra och motverkar varandras effekter 
så att den gemensamma vågtoppen ej blir större än någon av de enskilda vågorna. 
2. Vågorna möts så att vågtopparna inträffar på samma plats samtidigt och kommer 
därigenom skapa så kallad positiv interferens och den gemensamma vågtoppen kommer att 
överstiga de två mötande vågorna. 
 
Effekten av interferens är en fysikalisk term för att beskriva vågrörelser och hur de beter sig 
då de samverkar eller motverkar varandra, positiv interferens brukar beskriva samverkan och 
negativ interferens brukar beskriva motverkande vågor. Detta beskrivs mer i figur 1 [3]. 
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Positiv interferens (förstärkning) 

 

 

 
Negativ interferens 
 

 

Figur 1: Positiv och negativ interferens beskriven utifrån vågrörelser. 

2.2.3 Resonanser 
Ordet resonans är brett och är något som finns i allt, allt som existerar har en resonans, då en 
gatumusiker spelar musik på kristallglas nyttjar musikern glasets egenfrekvens för att skapa 
ljud. Resonans kan uppstå på olika sätt och fortplanta sig på olika sätt. De vanliga teorierna 
är att när en byggnadsdel har en uppbyggnad som går att tolka som en massa/fjäder-system 
kommer resonans att uppstå. T.ex. går det att illustrera det med hjälp av vibrationer i en 
byggnadsdel. Om en vibrationsalstrande maskin placeras på ett elastiskt underlag alternativt 
på en fjäder skapas ett massa-fjädersystemet och tre effekter kommer uppstå.  
1. Frekvenser som är högre än systemets egenfrekvens kommer dämpas. 
2. Frekvenser av med samma svängning som systemet kommer att förstärkas. 
3. Frekvenser lägre än egenfrekvensen kommer fortplanta sig i materialet som att 
dämpningen inte vore där. 
 
Fjädern som nämns här går även ses som en tänkt fjäder. T.ex. kan luften i en gipsvägg ses 
som en fjäder. Vilka frekvenser som påverkar resonansen i väggen styrs till stor del av 
systemets utformning och i fallet med gipsväggen är det inte enkelt att peka på en specifik 
resonans då alla delar i systemet har en egen individuell resonans. Resonans finns som 
tidigare nämnts i allt och detta gör att ett rum har en egen resonans som beror på rummets 
dimensioner, där en resonans beror på höjden och andra resonanser uppstår beroende på 
avståndet mellan väggarna. 
 

2.2.4 Koincidens  
Begreppet koincidens handlar om hur vågor som angriper väggen vinkelrätt lättare 
transporteras genom väggen och därför inte utsätts för någon dämpning. Koincidens beror i 
huvudsak av två saker:  
1. Ljudvågen som angriper väggen har samma våglängd som väggens luftskikt och har därför 
lättare att vandra genom väggen. 
2. Böjvågor i väggen fördas med olika hastigheter beroende på frekvensen medan allt ljud i 
luften fortplantas med hastigheten av 300 m/s. Detta gör att en frekvens i väggen kommer ha 
samma hastighet som ljudets hastighet, detta gör att när ljudet träffar väggen kommer den 
frekvensen obehindrat vandra genom vägg. 
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2.2.5 Avancerade ljudfenomen 
Några av de många orsakerna till att byggnadsakustiken är så pass svår att förutse och arbeta 
med är de ljudfenomen som kan uppstå på grund av ljudets våglängd.  

• Lika rum effekten; är en beskrivning av det som inträffar då två rum med samma 
dimensioner ligger bredvid varandra, då ljud transporteras från det ena rummet till 
det andra så kommer vissa våglängder vara av samma frekvens som rummets 
egenfrekvens, detta får till följd att vågornas toppar når samma läge samtidigt och 
kommer därför att förstärka varandra genom superposition så att ljudenergin ökar 
och därmed ljudtrycksnivån för just den frekvensen[11]. 

• Lösning till problemet; då mätningar skall ske i omöblerade rum av lika storlek, 
kan temporära absorbenter installeras i mottagarrummet och därigenom simulera 
den framtida möbleringen och hur den kommer påverka efterklangstiden och 
därigenom skapa en differens mellan sändar- och mottagarrum och minska effekten 
av ljudets resonanser [SS-EN ISO 140-4]. 

• Parkettresonanseffekten; detta fenomen uppstår då två angränsande rum har en 
golvbeläggning av tunn parkett som flyter på ett tunt dämpande material. Då ljud 
alstras i ett rum så skapas det svängningar i parketten, ungefär som i ett trumskinn.  
Under parketten kommer trycknivån öka då ljudet med samma våglängd som 
luftskiktets höjd börjar svänga mellan lagren. Detta får till följd att mer energi 
fortplantar sig i bjälklaget via böjvågor, då böjvågorna når det angränsande rummet 
som har samma höjd på luftskiktet under parketten så kommer vibrationerna alstra 
ljud i rummet via parketten[1][2].  

• Lösning till problemet; går att motverka genom att belasta parketgolvet på ett sätt 
som motsvarar en framtida möblering och därigenom motverkar parkettens 
svängningar.  Detta exkluderar inte själva effekten utan det ger bara att arean som 
kan alstra resonansen samt sända ut den i angränsande rum minskar och därigenom 
minskar effekten av resonansen[1]. 
 

Mätresultatet kan påverkas betydligt av dessa fenomen. I samband med mätningar i 
byggnader med denna typ av problematik bör dess effekter förebyggas så att mätningarna 
blir realistiska. Kombineras dessa två effekter med andra avancerade akustiska fenomen så 
kan en konstruktion som på papper kan framstå som ett A-klass i sina individuella 
byggnadsdelar ändå få problem i vissa områden.  
 
För en ingenjör är det nödvändigt att känna till dessa fenomen för att kunna minska dess 
betydelse. En faktor som kan vara viktig att kontrollera är att rummet ej har för lika mått, i 
extremfallet vid ett kubiskt rum som ligger bredvid ett annat kubiskt rum skulle kunna få 
förödande konsekvenser för ljuddämpningen mellan rummen då det finns tre sträckor i varje 
rum som alla ha samma mått vilket kommer ge en tredubbel samverkan av resonanser. 

2.2.6 Efterklangstid 
Efterklangstiden är den tid det tar för ljudtrycksnivån att sjunka med 60 dB. Detta beror på 
rummets storlek och hur hög absorptionsfaktor väggar, golv och tak har. De olika 
frekvenserna kommer ha olika efterklangstider då olika material har olika absorptionsgrad 
för olika frekvenser. T.ex. har en traditionell ljudabsorbent en mycket dålig absorption av 
låga frekvenser vilket gör att dova basljud får en längre efterklangstid än de mer 
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lättabsorberade högfrekventa ljuden i ett klassrum inrett med traditionella ljudabsorbenter 
[6]. 

2.2.7 Närfält och efterklangsfält 
Närfält och efterklangsfält är två termer som är viktiga att förstå i samband med 
fältmätningar då det under fel förhållanden kan få förödande konsekvenser för 
ljudmätningarnas kvalitet. Närfältet är det ljudfält som alstras i närheten av ljudkällan och 
håller en högre nivå än ljudnivån i efterklangsfältet. I samband med dessa effekter brukar det 
totala ljudfältet delas in i tre mindre ljudfält; direktljudfält, övergångsljudfält och 
efterklangsfält.  
 
Då ljud alstras vid ljudkällan uppstår det direkta ljudfältet, när ljudet börjar röra sig bort från 
källan inträder det i övergångsljudfältet. I övergångsfältet minskar ljudnivån succesivt när 
sträckan ökar. Då ljudtrycksnivån har nått en konstant nivå har efterklangsfältet skapats och 
inom detta fält kommer ljudtrycket förbli konstant tills ljudkällans ljudeffekt förändras. 
Sträckan för övergångsfältet beror på ljudtrycksnivån vid sändaren samt rummets 
efterklangstid. 
 
Då ljud transporteras genom en skiljekonstruktion kommer ett nytt direktfält alstras vid 
skiljekonstruktionens yta i mottagarrummet. Normerna SS-EN ISO 140-4 föreskriver ett 
minsta mått mellan ljudmätare och skiljekonstruktion på 0.5m för att mätningarna ej skall 
ske i närfältet utan att mätningarna sker i efterklangsfältet.  
 
Närfältet kan ibland omnämnas som det ”Direkta ljudfältet” medan efterklangsfältet kan gå 
under namnet ”Det diffusa ljudfältet” [6]. 

2.2.8 Vägt reduktionstal 
Vägt reduktionstal används för att bestämma ett värde som gör det möjligt att jämföra olika 
konstruktioner mot varandra. Det är alltså en indikator på en byggnadsdels ljudkvalitet. Vägt 
reduktionstal kan klassas som såväl teoretiska värden stödda på laboratorieförsök ��	och 
som ett praktiskt i fällt uppmätt värde �´�. Metoden för att beräkna vägt reduktionstal 
innebär att den aktuella byggnadsdelen jämförs med motsvarande ljudreduktion för en 1-
stens tegelvägg. Metoden härstammar från Tyskland på 50-talet och används fortfarande 
även om de har reviderats genom åren. 
 
Det vägda värdet på luftljud får genom att applicera en referenskurva på uppmätta värden i 
frekvensspektra 100 till 3150 Hz, referensvärden anges i tabell 1. Detta går att göra såväl 
numeriskt samt optiskt i ett diagram. Numerisk lösning görs genom att: 
1. subtrahera referensvärdet från uppmätta värdet. 
2. då detta har gjorts på samtliga frekvenser adderas alla positiva värden. Summan får ej 
överstiga 32 dB.  
3. Om det behövs ändras referensvärdet med 1 dB och upprepar steg 1 och 2. 
4. Upprepa steg 1 till 3 tills värdet når så nära 32 dB som möjligt. 
5. När detta är uppnått tas differensen vid 500 Hz och adderar denna med det uppmätta 
värdet vid 500 Hz detta ger; (uppmätt värde - 52)+uppmätt värde)= R´. 
 
Detta är även genomförbart med papper och penna där man med hjälp av en graf applicerar 
referenskurvan och mäter ut en differens på 32 dB och sedan optiskt läser av värdet på 
referenskurvan vid 500 Hz. Även ett beräkningslopp i Excel fungerar för att göra 
beräkningarna, dock måste alla dB-värden anges i heltal.  
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Det samma gäller för utvärderingen av stegljudsvärdet L´n,w dock används referensvärdena 
från tabell 2 men förfarandet är det samma som vid beräkningen av R´. Referensvärdena för 
luft och stegljud är varandras motsatser och det är viktigt att rätt referensvärden appliceras i 
rätt beräkning. Detta då L´n,w anges och utvärderas som den uppmätta ljudnivån medans R´ 
utväderas som en reduktionsfaktor.  
 
I samband med bostäder måste även en korrektionsfaktor C beräknas för att kompensera för 
frekvensspektra mellan 50 och 100 Hz, detta behöver dock ej beaktas i detta arbete då det ej 
krävs vid utvärdering av lokaler.  
 
Tabell 1: Referensvärden angivna i dB för vägning av luftljud[9]. 

Frekvens Hz Referensvärde 1/3 oktavband Referensvärde oktavband 

100 33 - 

125 36 36 

160 39 - 

200 42 - 

250 45 45 

315 48 - 

400 51 - 

500 52 52 

630 53 - 

800 54 - 

1000 55 55 

1250 56 - 

1600 56 - 

2000 56 56 

2500 56 - 

3150 56 - 

 

 

 

  



12 

 

Tabell 2: Referensvärden angivna i dB för vägning av stegljud[9].  

Frekvens Hz Referensvärde 1/3 oktavband Referensvärde oktavband 

100 62 - 

125 62 62 

160 62 - 

200 62 - 

250 62 62 

315 62 - 

400 61 - 

500 60 60 

630 59 - 

800 58 - 

1000 57 57 

1250 54 - 

1600 51 - 

2000 48 48 

2500 45 - 

3150 42 - 

 
 

Det har tidigare funnits ett �´�,� värde som från och med BBR 99 ej längre måste tas i 
beaktande, �´�,�. Värdet hade som krav att ingen frekvens fick avvika mer än 8 dB från 
vägningskurvan vid utvärdering. Detta har i praktiken gjort att uppmätta värden kunde 
straffas ett par dB i de fall där konstruktionen visade sig vara svag för specifika frekvenser 
och kan vara relevant för utvärdering av mätningar på äldre konstruktioner. 
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I bostäder används även idag en korrektionsfaktor som gör att det vägda värdet även 
inkluderar de lägre frekvenserna inom ters-banden 50, 63 och 80 Hz. Korrektionstermen C 
tillkom för att uppmätta värden bättre skulle stämma överens med upplevelse. Tidigare 
kunde en lätt konstruktion som är vek för låga frekvenser uppmäta samma värden som en 
tyngre konstruktion som hade bättre reduktion av de lägre frekvenserna, trots att de 
upplevdes helt olika av de boende. Detta är en faktor som är viktig att beakta då lätta 
skiljekonstruktioner används mellan lägenheter i flerbostadshus. [7][9][10] 
 

2.2.9 Dubbleringsregeln 
I byggnads akustik pratas det oftast om dubbleringsregeln för att bättre kunna förmedla vad 
effekten av ljudtrycksförändring innebär i realiteten. Värdet dB är ett logaritmiskt värde som 
kan uppfattas som svårgreppbart för många. Att sitta inför en kund eller en 
myndighetsperson och prata om olika dB-värden ger ibland inte önskad respons. Därför 
finns det en regel som säger att en 8-10 dB ljudtryckshöjning ger en dubblering i upplevelsen 
av ljudnivån. På samma vis kan en 8-10 dB minskning jämföras med en upplevd vägning med 
50 %, detta gör det möjligt att på en enkel väg skapa en förståelse för effekterna och 
konsekvensen av olika åtgärder. [7] 

2.2.10 Maskeringseffekten 
När två ljudkällor adderas kommer det starkare ljudet att maskera det lägre om differensen 
mellan ljudkällorna är tillräckligt stor, fenomenet kallas maskeringseffekten. När två lika 
starka ljudkällor adderas enligt formel 1 så ökar den totala ljudnivån med 3dB. Desto större 
differensen är mellan de två ljudkällorna desto mindre blir den totala ökningen av ljudnivån. 
När differensen mellan två ljudnivåer är ca 15-20 dB kan den lägre ljudnivån försummas 
vilket syns i tabell 3. Då skillnaden till slut når 70-50=20 dB så blir summan 70,01≈70,0 dB 
vilket betyder att det högre ljudtrycket dominerar ljudfältet helt.  I praktiken bör skillnaden 
mellan uppmätt ljudnivå och bakgrundsbuller vara minst 10 dB för att mätningen skall vara 
tillförlitlig.[SS-EN ISO 140-4][7] 

Formel 1: Addering av ljudtrycksnivåer (LP) [7] 

�� = 10 ∗ log �10���
�� + 10���

�� � [1] 
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Tabell 3: Adderingstabell då två ljudtrycksnivåer adderas och hur resultatet förändras då 
differensen mellan ljudtrycksnivåerna ökar. 

Lp1 (dB) Lp2 (dB) summa(dB) Differens (dB) 

50 50 53.0 3 

50 51 53,5 2,5 

50 52 54,0 2 

50 53 54,8 1,8 

50 54 55,5 1,5 

50 55 56,2 1,2 

50 56 57,0 1,0 

50 57 57,8 0,8 

50 58 58,6 0,6 

50 59 59,5 0,5 

50 60 60,4 0,4 

50 61 61,3 0,3 

50 62 62,3 0,3 

50 70 70,0 0 
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2.3 Fältmätnings teori 
I samband med mätningar i fält måste ett flertal faktorer tas i beaktande för att säkerställa ett 
pålitligt mätresultat som går att använda. Detta är viktigt då resultatet av mätningarna 
påverkar många människor och kan i förlängningen vara kostsamt för fastighetsägaren eller 
entreprenören. Fältmättningarnas syfte kan vara av olika karaktärer, några exempel kommer 
presenteras här nedan. 

1. Kartlägga problem. 
2. Verifiera byggnaders funktion. 
3. Utreda om det finns problem med befintliga ljudnivåer. 
4. Utreda om det vid en om- eller nybyggnad inom ett område kommer skapas ljudproblem i 
befintliga byggnader. 
5. Utreda huruvida en förändring i en detaljplan kommer påverka omgiviningen med 
hänseende till ljud och buller. 

I samband med resultaten från dessa typer av mätningar så finns oftast en beställare som vill 
få sin byggnad godkänd, en framtida brukare som vill få en god vistelsemiljö samtidigt som 
myndigheterna ställer krav på en god ljudmiljö. Utöver BBRs krav kan beställaren ställa 
högre krav på byggnaden. Detta kan få till följd att byggnaden är godkänd i enlighet med 
normerna men att den ändå kommer vara underkänd enligt kontraktet vilket kan leda till 
kostsamma åtgärder för entreprenören. 
 
Metoden för fältmätningar beskrivs i ISO-standarder för att möjliggöra reproducerbara 
mätningar oberoende av utrustning och operatör. Metoderna som beskrivs är omfattande och 
det är ofta svårt att i fält utföra mätningarna strikt enligt normerna. Därför är det nödvändigt 
att från fall till fall bedöma huruvida det är lämpligt att utföra ett flertal mätningar med lägre 
noggrannhet eller färre, men noggrannare mätningar.  
 
Normerna i SS 25268:2007 säger att minst 4 rum eller minst 4 % av byggnadens rum skall 
mätas och vara godkända enligt ställda krav för att byggnaden skall vara godkänd. Sett 
utifrån detta så kan en byggnad rent teoretiskt brista i 96 % av rummen men ändå vara 
godkända enligt BBRs krav.  
 
Normerna gör dock gällande att det är godkänt att teoretiskt beräkna värdena för att sedan 
bekräfta dessa med hjälp av enklare fältmätningsmetoder. Det finns dock tillfällen där även 
denna teknik behöver noggrannare mätningar med mer tillförlitligt mätresultat. 
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2.3.1 Normkrav 
I gällande normer regleras såväl utrustningens kvalitet som hur den skall monteras och 
användas, här efter följer en sammanfattning av de normer som kommer påverka denna 
utredning. 

2.3.1.1 Utrustning  
Utrustningen sändare och mottagare skall uppfylla krav 0 eller 1 enligt IEC 60942 
(Internationell kalibrerings standard för akustisk utrustning) detta säkerställs av en årlig 
besiktning av utrustningen och en garanti från tillverkaren att utrustningen uppfyller ställda 
krav. I samband med mätningar görs en fältkalibrering av mätutrustningen för att se så att 
den mäter rätt och anger korrekt värde, även denna kalibreringsmätare skall uppfylla kraven 
enligt IEC 60942. Detta styrs av normerna SS-EN ISO 140-4 och SS-EN ISO 140-7. 

2.1.1.2 Sändarrummets ljudfältsalstring 
Ljudet som alstras i sändarrummet skall vara av 1/3 oktavband (så kallad Tersband) som 
helst skall sändas ut med en jämn ljudnivå, frekvenserna bör ej skilja mer än 6 dB i ljudnivå. 
Ljudnivån skall vara så pass hög att den i mottagarrummet överstiger bakgrundsnivån med 
minst 10dB för att motverka att mätningen störs av bakgrundsnivån. Då två ljudkällor alstrar 
ljud i samma utrymme kommer en förhöjd ljudtrycksnivå inträffa. Detta kan ses i tabell 01 
och är resultatet av beräkningar av formel 01. Är skillnaden lägre än 10 dB kommer det 
resultera i ett oärligt resultat av byggnadsdelens ljudisolering[SS-EN ISO 140-4].  
 
Normalt placeras ljudkällan i ett av sändarrummets hörn för att försöka säkerställa att 
skiljekonstruktionen endast påverkas av efterklangsfältets ljudnivå och därigenom 
säkerställa ett ärligt mätresultat av konstruktionen. Normerna som styr mätningsförfarandet 
vid luftljud är SS-EN ISO 140-4 och den föreskriver att mer än en sändarposition skall 
användas i samband med mätningar av luftljud. Vid stegljud är det SS-EN ISO 140-7 som 
styr hur ljud alstras i sändarrummet och den föreskriver att minst fyra mätpositioner skall 
användas.  

2.1.1.3 Rörlig mikrofon  
Vid användandet av rörlig mikrofon måste radien för svepet vara minst 0.7m och vid 
användande av traversmikrofon måste mikrofonen röra sig med minst 10 graders vinkel mot 
rummets barriärer, Detta kräver en hel del utrustning och tid för att använda. Detta har lösts 
med hjälp av den så kallade ingenjörsmetoden (direkt översatt från SS25267) och innebär att 
man genom ett så kallat fältsvep för mottagaren i en båge horisontellt med marken i knähöjd 
från en sida till andra sidan kroppen, sedan höjer mottageren till axelhöjd upprepar rörelsen 
i motsatt riktning för att avslutas med att återknytta till startpositionen, detta bildar 
mönstret av kanterna på en halv cylinder.  

 
I denna undersökning kommer svepen vara 30 sekunder långa och det innebär att svepen 
kommer bli fördelade på 10 + 5 + 10 + 5 = 30 sekunder, perioderna på 10 sekunder är rörelse 
i horisontalled medan femsekundersintervallen är förflyttningen i vertikalled. Kraven på 
antal mätningar säger att med rörlig mottagare så skall minst två mätningar göras och då 
skall även högtalarpositionen förändras mellan mätningarna. Tabell 4 ger att denna 
undersökning kommer använda dubbelt så många mätningar per objekt, detta för att 
säkerställa ett resultat med relativt hög säkerhet då antalet luftljudsmätningar är begränsade 
i byggnaden. Varje frekvensband skall mätas minst 6 sekunder, om mätning sker på alla 
banden samtidigt så skall minst 30sekunders mätning användas per position och styrs från 
SS-EN ISO 140-4 och SS-EN ISO 140-7. 
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Tabell 4: Antal mätningar som kommer utföras under undersökningen och antal mätningar som 

krävs enligt normerna. 

 Mätningar/ 
högtalarposition. 

Antal 
högtalarpositioner 

Totalt 

Krav 1 2 2 

Utförda 2 2 4 

 

2.1.1.4 Efterklangstid 
Efterklangsmätningen sker enligt normerna SS-EN ISO 140-4 och SS-EN ISO 140-7 med 
avbrutet brus. Mätningen registrerar en utgångsljudtrycknivå och mäter sedan tiden till dess 
att ljudtrycksnivån sänkts 60 dB se figur 2. Tider på över 2 sekunder brukar innebära att 
något har gått fel under mätningen T.ex. att något i huset har alstrat ljud som påverkat 
mätningen. Därför bör en rimlighetskontroll göras på plats för att kontrollera att 
mätningarna ej drabbats av mätfel. Efterklangstiden beräknas enligt formel 2 där T= tiden i 
sekunder, V=rummets volym och A=absorptionen. Denna beräkning utförs för varje frekvens 
då olika frekvenser absorberas olika fort och därför får olika värden på T. I samband med 
fältmätningar är det värdet på A som söks då volymen och tiden går att mäta men 
absorptionen är okänd. 
 
Formel 2: beräkning av efterklangstid eller absorptionsarea [9] 

� = 0,16�
�  [2] 

 

 

Figur 2: Förändring av efterklangstiden med hänsyn tagen ti ll rummets hårdhet [6].  
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2.1.1.5 Luftljud 
Beräkning av luftljud görs för alla aktuella frekvenser via formel 3. Ljudtrycksnivån=R är 
differensen mellan sändarrum och mottagarrum med ett tillägg som beror på skiljearean i 
relation till absorptionen i mottagarrummet.  
 
Formel 3: Beräkning av ljudtrycksnivå, formeln är frekvensoberoende och applicerad på alla aktuella frekvenser 

[9].  

� = �� − �� + 10 !" �#
�� [3] 

 
R = ljudnivå. 
Ls = ljudtrycksnivå sändarrummet.  
Lm = ljudtrycksnivå mottagarrum.  
S = skiljearean.  
A = absorptionsarea i mottagarrummet (fås via efterklangstiden). 
 

2.1.1.6 Stegljud 
Sammanställning av stegljud görs för alla aktuella frekvenser via formel 4. Stegljudsnivån Ln 
är uppmätt ljudnivå med ett tillägg som beroende på absorptionsarean. 
 
Formel 4: Beräkning av ljudtrycksnivå, formeln är frekvensoberoende och applicerad på alla aktuella frekvenser 
[9].  

�$ = �� + 10 !" � �
10� [4] 

 
Ln = Stegljudsnivå.  
Lm = Ljudtrycksnivå mottagarrum.  
A = absorptionsarea i mottagarrumet (fås via efterklangstiden). 
 
 
 

2.2 Tillämpning 
Fältprovningar och utvärderingar i byggnadsakustik styrs av de Europeiska normerna: 

• SS 25268:2007 Svenska normer för ljudklassning av utrymmen i byggnader. 
• SS-EN ISO 140-4 Svenska normer för mätning av luftljudsisolering i byggnader. 
• SS-EN ISO 140-7 Svenska normer för mätningar av stegljudsisolering i byggnader. 
• ISO 717-1:1996 Europeiska normer för utvärdering av luftljudsisolering i 

byggnader. 
• ISO 717-2:1996 Europeiska normer för utvärdering av stegljudsisolering i 

byggnader. 
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SS 25268:2007 är en sammanställning på ljudkraven i byggnader för; vårdlokaler, 
undervisningslokaler, dagis/ fritidshem, kontor och hotellverksamhet. Ljudkraven definieras 
i fyra ljudklasser A, B, C och D.  

• A är den högsta ljudnivåklassen idag och är mycket svår att uppnå utan dyra 
speciallösningar och en mycket god projektering och utförande. 

• B är den nivå som normalt efterfrågas då högre krav ställs från verksamheten. 
• C är den absolut lägsta nivån vid ny och tillbyggnation. 
• D är den lägsta tillåtna nivån och gäller endast för gamla hus där ljudförbättrande 

åtgärder ej är möjliga. 

Dessa kan ses i sin helhet i; 

Tabell 5: för luftljud R´w.  
Tabell 6: för stegljud i L´nT,w.  
Tabell 7: för efterklangstider. 

SS-EN ISO 140-4 och SS-EN ISO 140-7 är båda normer som styr hur praktiska mätningar 
genomförs för att vara godkända som underlag vid beslut rörande byggnaders ljudstandard.  
 
ISO 717–1:1996 och ISO 717-2:1996 är normer som styr hur utvärderingen av de uppmäta 
värdena skall genomföras.  
 
Oftast ställer brukaren högre krav på byggnaden än vad som fastställts och krävs enligt BBRs 
byggnormer. I flera fall har det visat sig att det inte bara går att höja ett av ljudkraven utan 
det måste i så fall följas av att alla ljudkrav i byggnaden håller lika hög nivå. En allt för stark 
ljuddämpning av vissa ljud gör att andra ljud som kan uppfattas som mer störande 
framträder starkare. Exempelvis kan klagomål öka om nya fönster med hög ljudisolering 
monteras i en bostad. Detta beror på att det maskerade bakgrundsbullret från trafiken 
minskar, vilket leder till att det är lättare att höra sina grannar, ventilationsbuller osv. Detta 
faller in under konceptet ”kedjan är inte starkare än den svagaste länken”. 
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Tabell 5: Lägsta vägda reduktionstal i lokaler  �´% för undervisning på gymnasial och högre 
utbildningar angivet enligt SS 25268:2007. 

 

Typ av utrymme och ljudriktningar Ljudklass Ljudklass 

Från annat område 
�´% (dB) 

Från korridor 
�´% (dB) 

A B C D A B C D 

03a Till utrymmen för gemensam 
undervisning 
T.ex. klassrum, lärosalar. 

52 48 44 40 44 44 40 35 

03b Till utrymmen för gemensam 
undervisning för små grupper* 
T.ex. klassrum, lärosalar. 

48- 44- 44- 40- 40 40 35 30 

03c Till utrymmen för gemensam 
undervisning i grupper.  
T.ex. öppna studielandskap, ljusgårdar. 

35 35 35 30 -- -- -- -- 

03d Till utrymmen för enskilt arbete eller 
samtal. 
T.ex. kontor, expedition, biblotek. 

40 35 35 -- 35 30 30 -- 

03e Till utrymmen med krav på måttlig 
sekretess.  
T.ex. personalutrymmen, yrkesvägledare. 

48 44 44 40 40. 35. 35. 30 

03f Till utrymmen med krav på hög 
sekretess.  
T.ex. Kurator, studierektor, psykolog, 
skolhälsovård, rektor. 

52 52 48 48 44 44 40 40 

03g Till hygienutrymmen samt utrymmen 
för vila eller rekreationsutrymmen. 
T.ex. Vilorum, duschrum, ljusterapisal. 

48 44 44 40 35 30 30 -- 

03h Mellan hygienutrymmen samt 
utrymmen för vila eller 
rekreationsutrymmen. 
T.ex. mellan; Vilorum, duschrum, wc. 

35 35 35 -- -- -- -- -- 

- För skiljekonstruktion med dörr mot annat utrymme för undervisning godtas 5dB lägre 
värde 

. För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ger god uppsikt om vad 
som skerutanför godtas 5dB lägre värde. 
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Tabell 6: Högsta vägda standardiserad stegljudsnivå �´$1,% för lokaler avsedda för undervisning 

på gymnasial och högre utbildningar angivet enligt SS 25268:2007. 

Typ av utrymme och ljudriktningar Ljudklass Ljudklass 

Från annat område 
�´$1,% (dB) 

Från korridor 
�´$1,% (dB) 

A B C D A B C D 

04a Till utrymmen för föreläsningar, mer än 
50 personer*	
T.ex. Aula, föreläsningssalar, hörsalar. 

48 48 52 -- 40 44 48 56 

04b Till utrymmen för gemensam 
	undervisning*. 
T.ex. Ljusgårdar, lärosalar, musiksalar. 

56 56 60 -- 52 52 56 60 

04d Till utrymmen där människor vistas mer 
än tillfälligt. 

60 60 64 -- 56 56 60 64 

04d Till utrymmen där människor vistas mer 
än tillfälligt. 
T.ex. Vilorum, lärarrum, personalutrymmen, 
kontor, expedition, studierum, biblotek, 
kurator, skolhälsovård, matsal, talklinik. 

68 -- -- -- 64 64 68 -- 

- För ljudklass A och B skall även �´$1,% + 7,8�9�8�� uppfylla ställda kravvärden. 
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Tabell 7: Längsta ti llåtna efterklangstid i rum,  �´�� för gymnasial och högre utbildning angivet 

enligt SS 25268:2007. 

Typ av utrymme Ljudklass 

�´�� (s) 

A B C D 

05a Utrymme för gemensam undervisning 
T.ex. klassrum, lärosalar, lektionssalar. 

0,6 0,6 0,6 0,8 

05b Utrymme för undervisning samt samtal i mindre grupper 
T.ex. Grupprum, konferensrum, datorsalar. 

0,5 0,6 0,6 0,8 

05c Utrymmen för undervisning i små grupper i öppna lokaler. 
T.ex. Utbildningslandskap, ljusgårdar. 

0,4 0,4 0,4 0,6 

05d Utrymmen för utbildning i musik 
T.ex. Musiksal, dramastudio, filmstudio. 

0,8 0,8 0,8 -- 

05e Stora utrymmen för idrott 
T.ex. Gymnastiksal, idrottshall,   

1,2 1,5 1,5 2,0 

05f Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring 
T.ex. Slöjdsal, teknikrum, storköksutrymme, diskrum 

0,4 0,5 0,5 0,6 

05g Utrymmen för samvaro eller matservering större än 100m2  
T.ex. Uppehållsrum, matsalar, restaurang, kaffeteria. 

0,5 0,6 0,6 0,8 

05h Övriga utrymmen där människor vistas längre än tillfälligt. 
T.ex. Vilorum, lärarrum, personalrum, kontor, expedition, studierum. 

0,5 0,6 0,6 -- 

05i Utrymmen där människor vistas tillfälligt. 
T.ex. korridorer, entréer, kopieringsutrymmen, omklädningsrum. 

0,6 0,8 0,8 -- 

05j Trapphus 1,0 1,2 1,5 -- 
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3 Metodik 

Alla projekt och större undersökningar kräver en god systematik och informationsflöde där 
tidsplaner skapas och följs för att säkerställa att alla hinder och problem är kartlagda i god tid 
så att mätningarna kan genomföras utan större kriser. Inför detta projekt fanns flera normer 
som påverkade såväl genomförande, utvärdering och utrustning. Utöver detta behövdes 
allmän teori och praktisk övning för att kunna producera ett pålitligt resultat.  Mätningarna 
krävde även godkänd utrustning som lånades in från Tyrés AB i Umeå. Under kapitlet 
metodik kommer de viktigaste punkterna listas. 

3.1 Arbetsmetod  
Arbetsmetoden delas i detta projekt upp i fyra större segment vilka kommer specificeras var 
för sig här under. Momenten presenteras i kronologisk ordning enligt följande. 

3.1.1 Kartläggning av objektet 
Kartläggning av byggnaden och hur den utförda ljuddämpningsåtgärden är konstruerad. 
Denna kartläggning genomfördes genom studerande av plan och detaljritningar i PDF-
format. Tyvärr kunde ej en okulär besiktning av byggnaden genomföras under detta skede då 
det var febril aktivitet i byggnaden i samband med en konstutställning vilket hade som följd 
att byggnaden var stängd för besökare.  

3.1.2 Provplans upprättande  
En preliminär provplan för de rum som var av intresse upprättades. Projektets syfte var att 
fastställa ljudspridningen i såväl horisontal som vertikalled. För att kunna utvärdera båda 
dessa riktningar behövde områden med den aktuella konstruktionslösningen identifieras 
men även bjälklag av samma karaktär men utan den ljuddämpande mattan. Denna provplan 
utgick helt från befintliga planritningar där konstruktionslösningen var inritad och blev 
reviderad då det visade sig att byggnaden redan var ombyggd. Den slutgiltiga provplanen 
fastställdes på plats då okulär besiktning uteslutit vissa utrymmen som ej lämpade sig för 
dessa mätningar. 

3.1.3 Genomförande 
Genomförande av mätningarna på plats blev möjligt efter ett möte med brukarna av 
fastigheten tog plats och att access givits till byggnaden. Då provernas utförande kan 
upplevas störande och i värsta fall skadande behövdes mätningarna förankras med dem som 
verkar i lokalerna då vissa områden behövdes spärras av under själva mätningsstillfället. 
Mätningarna utfördes med hjälp av Norsonic rundstrålande högtalare Nor276 på stativ, 
Norsonic förstärkare Nor280, Norsonic stegljudsmaskin Nor277 samt Norsonic 
ljudanalysator Nor140. 

3.1.4 Utvärdering och sammanställning 
Sammanställning av mätdata gjordes i programmet NorBuild vilket är ett program som 
sammanställer värdena från mätningarna av sändarrum, mottagarrum och sedan korrigerar 
dem med hänseende på efterklangstiderna i de aktuella rummen. Från NorBuild kan sedan 
data expoteras till Excel såväl grafiskt som numeriskt. Från graferna kunde sedan aktuella 
vägda ljudnivåer utläsas.  
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3.2 Verktyg 
I samband med en akustisk utredning, finns ett flertal viktiga komponenter för att 
utredningen skall bli lyckad. De verktyg som var aktuella i samband med denna 
undersökning kommer att redovisas och beskrivas i följande delkapitel. 

3.2.1 Sändare/förstärkare 
Norsonic Nor276 rundstrålande högtalare som sammankopplas med förstärkaren Nor280 
för att kunna alstra ett stadigt och stabilt ljud i sändarrummet. Förstärkaren och högtalaren 
har en maximal ljudeffekt på 120 dB.  

                          

Bild:01 Förstärkare Nor280 med fjärrkontroll samt Nor276 rundstrålande högtalare.  Foto: 

Patrik Lindberg. 

Nor280 förstärkare 

Nor 276 högtalare 
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3.2.2 Stegljudsmaskin 
Stegljudsmaskinen Nor277 följer kraven som ges av Svensk standard och försäkras genom 
årliga kalibreringar och service. Denna apparat använder sig av 5 stycken metallhuvuden som 
får falla fritt från en förutbestämd höjd och kommer därigenom alstra en tryckvåg i 
byggnadens stomme och sedan fortplanta sig till angränsande utrymmen och där uppträda 
som buller. I standarden så styrs stegljudsmaskinens maximala lutning, vilket vid 
mättillfället fastställs med hjälp av en libell på maskinens hölje. 
 

 

 
Bild:02 Stegljudsmaskin Nor277, under arbete fälls stödfötter ut från undersida maskin. 
Foto: Patrik Lindberg  

Stegljudsmaskin Nor277 med tillhörande 
fjärrstyrningsutrustning. Horisontallibell på 

ovansida skal. 

På frontbilden kan funktionskontrollen 
observeras. Detta är fem LED-lampor som 
vid godkända slag lyser grönt och vid ej 

fullvärdiga slag lyser rött.  
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3.2.3 Ljudmätare 
Ljudmätaren Nor140 följer även Svensk standard och garanteras precis som 
stegljudsmaskinen genom årliga kalibreringar. Det är en handhållen enhet som kan fungera 
såväl som fast eller lös mikrofon. I denna utredning så kommer den användas som en lös 
handhållen mikrofon och kommer logga värden i 1/3 oktavband. Handenhetens inbyggda 
funktion att kunna väga samman mätningarna kommer ej användas utan kommer ske med 
hjälp av NorBuild-programmet. 
 

 

Bild:03 Ljudmätare Nor140 med ti llhörande kalibreringsverktyg. Foto: Patrik Lindberg 

 
3.2.4 Beräkningsprogramvara 
NorBuild är programmet som används i dessa mätningar för att sammanställa vägda värden 
som sedermera går att jämföra mot fastställda värden i normerna. I programmet så bestäms 
inledningsvis om vägningen skall vara standardiserad, normaliserad, fält eller 
laboratorievärde.  Mätdata importeras till programmet och mätningarna definieras enligt, 
sändarrum, mottagarrum efterklangstid och eventuellt bakgrundsmätning. Programmet 
presenterar värden i såväl tabell, diagram och i korrigerade värden. 
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3.3 Beskrivning 
För att möjliggöra en upprepning av undersökningen så kommer följande kapitel beskriva 
processen/utförandet, byggnadens konstruktion samt detaljer på hur ljuddämpningsmattan 
är applicerad.  

3.3.1 Beskrivning av genomförande 
Genomförandet av mätningarna bestod av tre olika moment:  

• Mätning av efterklangstider i alla rum som var av intresse för undersökningen. 
• Mätning av luftljud i horisontal och vertikalled. 
• Mätningar av stegljudsnivåer i horisontal- och vertikalled. 

Samtliga mätningar föregicks av en kontroll av aktuella bakgrundsnivåer för att se så dessa ej 
störde resultatet av mätningen. Då bakgrundsnivån i samtliga rum var mycket låg (20-30 dB) 
behövdes denna aldrig tas i beaktande eftersom differensen mellan bakgrundsnivån och 
uppmätta värden som minst skiljde 25 dB vilket enligt tabell:01 innebära att bakgrundsnivån 
kunde försummas. Om nivådifferensen skulle understiga 15dB skulle mätningar av 
bakgrundsljudet behöva göras i de rum där differensen var för låg. 
 

Mätningar av efterklangstid 

• Mätningarna av efterklangstiden genomfördes genom att ställa upp sändare och 
förstärkare i ett av rummets hörn. Detta för att säkerställa att ett diffust ljudfält 
skapas. 

• Därefter startas en inbyggd funktion i mottagaren som styr förstärkaren via en kabel. 
Detta gör att ljud sänds ut med full kraft och bygger upp två ljudfält i rummet, ett 
direkt ljudfält och ett diffust ljudfält.  

• Ljudmätaren måste vara placerad i det diffusa ljudfältet för att säkerställa ett ärligt 
värde. 

• Då en stabil ljudnivå uppnåtts stängs ljudet av och mottagaren registrerar hur lång tid 
det tar för varje frekvens att dö ut, detta registreras i 10 sekunder.  

• För att säkerställa att värdena är rimliga görs en snabb kontroll på plats. 
• Denna mätning upprepas tre gånger per högtalarposition och två högtalarpositioner, 

totalt sex mätningar av efterklangstiden per rum. 
 

Mätningar av luftljud i horisontal och vertikalled. Se figur 3. 

• Först monterades sändare och förstärkare i sändarrummet. Högtalaren ställs i ett 
hörn för att säkerställa att ett diffust ljudfält skapas. Detta hörn får ej vara ett hörn 
som är del av skiljekonstruktionen till motagarummet för att minimera risken för att 
det direkta ljudfältet skall uppträda i mottagarrummet. 

• Sedan mättes det aktuella ljudfältet i sändarrummet. Normernas krav är minst ett 
svep per högtalarposition, i denna undersökning genomfördes två svep per 
högtalarposition. 
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• Sedan mättes den aktuella ljudnivån i mottagarrummet där mätsvepet skedde med ett 
minimum av 0.5 m från den skiljande konstruktionen vilket föreskrivs i normerna SS-
EN ISO 140-4.   

• Då ljudnivån mätts i både sändarrum och mottagarrum för position 1 så flyttades 
högtalaren till ett nytt hörn i sändarrummet och proceduren upprepas. 

 

 
Figur 3: Uppställning för luftljudsmättning, uppställningen gäller såväl horisontalled som 
vertikalled [9] 

Mätningar av stegljud. Se figur 4. 

• Stegljudsmaskinen som alstrar ljudet ställs på golvet i sändarrummet, den placeras 
med 45 graders vinkel mot rummets avgränsning, detta för att säkerställa att alla 
hammarskallarna som alstrar ljudet inte slår på samma bärande regel eller mitt i 
mellan två reglar.  

• Kontroll av libellen på maskinens hölje indikerar så att maskinen står horisontellt och 
att lutningen är av godtagbar nivå. 

• Maskinens funktion aktiveras och fem stycken indikatorer på framsidan (en för var 
hammare) visar om slagen mot underlaget anses som godkända eller om det är något 
som hindrar maskinen från att alstra korrekt mängd energi att transportera in i 
materialet. Om indikatorerna visar på ett ej godkänt utförande så måste felsökning 
inledas i form av att kontrollera underlaget, maskinens vinkel (om den blivit rubbad) 
samt kontrollera att hammarhuvudena är rena från smuts. I värsta fall måste 
maskinen flyttas och proceduren upprepas. 

• Då stegljudsmaskinen alstrar ett godkänt resultat kan mätningarna påbörjas i 
angränsande rum, detta sker genom ett normalt svep med mottagaren. Mätningen 
sker med 30 sekunders mättid, ett svep per position på stegljudsmaskinen samt fyra 
positioner används så totalt 4 mätningar á 30 sekunders mättid. 
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Figur 4: Uppställning för mätning av stegljud, mottagarrum kan dock även vara i horisontalled 

med och ej  endast i vertikalled[9].  

3.3.2 Beskrivning av byggnaden samt golvens konstruktion. 
Byggnaden är rest som ett stålskelett med pelare och balkar i fyrkantsstål. Stommen tjänstgör 
samtidigt som byggnadens ventilationssystem. Golvet är inhängt mellan balkarna i form av 
TT-kassetter. TT-kassetterna är sedermera sammanfogade med svetsning i såväl stommen 
som varandra för att uppnå skivverkan och ta hand om horisontalstabiliseringen. Detta gör 
att bjälklagen går att betraktas som en solid, obruten skiva. På bjälklaget är en 5 mm tjock 
stegljudsisolering av modellen Aprobo dB2 applicerad som sedan övergjuts med en armerad 
betongplatta på 100 mm. I specifika utrymmen skiljs överplattan åt genom att en 5 mm 
springa skapas med ljuddämpningsmattan viks upp mellan gjutningarna, Detta går att se i 
detaljritningarna i bild 5, 6, 7, 8 och 9. Ritningarna finns även A4 format i bilaga 6. 
Ljuddämpningsmattan är avsedd att motverka spridningen av stegljud i både horisontell och 
vertikal riktning. 
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Figur 5: Detaljritning av ljuddämpningsmatta med tillhörande slitsning av övergjutning 

 Figur 6: Detaljritning av ljuddämpningsmatta vid gjutning mot fasadvägg 
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 Figur 7: Detaljritning av ljuddämpningsmatta med tillhörande slitsning av övergjutning, 

oarmerad övergjutning 

 
Figur 8: Detaljritning av ljuddämpningsmatta med tillhörande slitsning av övergjutning 
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Figur 9: Detaljritning av ljuddämpningsmatta Vid avslutande kant mot trappa och 

genomförningar 
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4 Resultat 

Mätningarna som genomfördes jämförs med lägsta godkända nivå i BBRs krav; ljudklass C 
som redovisats i tabellerna 5, 6 och 7, värdena kommer graderas enligt skalan godkänd och ej 
godkänd ljudnivå. Då dessa mätningar hade för avsikt att först och främst fastställa hur den 
aktuella konstruktionslösningen påverkar luftljud och stegljud i byggnader så valdes det även 
att göra en snabb kontroll av efterklangstiderna i rummen för att säkerställa att de låg inom 
godkända nivåer, detta då golvet är av en osedvanligt hård yta (industri golv). 
 
Resultaten för luftljudsmätningarna i vertikalled redovisas i tabell 8 
Resultaten för luftljudsmätningarna i horisontalled redovisas i tabell 9  
Resultaten för stegljudsmätningarna i vertikalled redovisas i tabell 10 
Resultaten för stegljudsmätningarna i horisontalled redovisas i tabell 11 
Resultaten för efterklangstider redovisas i tabell 12 
 
Rummen är här angivna med arbetsnamn. Tabell med hänvisningar till planritningar åter 
finns under bilagor. 
 
Tabell 8: Redovisning av uppmätta luftljudsreduktioner i  vertikalled. 1 är rum med 

ljuddämpningsmatta 2 golv ej  utrustat med ljuddämpningsmatta. Mätvärden går att utläsa från 

diagram och grafer i bilaga 14 ti ll 21. Mest ogynnsamma ljudtransportsriktningen avgör 

normkravet. 

Sändarrum Motagarrum Typ Uppmätt 
värde �´� 

Kravvärden 
�´� 

Status 

Projekt ateljé  Personalrum 1 53 44 OK 

Projekt ateljé Gästprofessor 1 55 35 OK 

Ludvigs ateljé Träverkstaden 1 57 35 OK 

Seminarierum Studie 
samordnare 

1 56 44 
OK 

Seminarierum Roberts kontor  1 58 44 OK 

Gästföreläsare Gjuteri 2 56 44a OK 

Personalrum  Metallverkstad 2 49 44a OK 

Bibliotek Gipsverkstad 1 59 44a OK 

a verkstäder antas i denna undersökning som lektionssalar. 
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Tabell 9: Redovisning av uppmätta luftljudsreduktioner i  horisontalled. 1 är rum med 

ljuddämpningsmatta med skuren skarv under vägg. 2 golv utrustat med ljuddämpningsmatta ej 

skuren kant under vägg. 3 golv ej utrustad med ljuddämpningsmatta.  4 sändarrum utrustat med 

ljuddämpningsmatta, mottagarrummet ej  utrustat med ljuddämpningsmatta.  Mätvärden går att 

utläsa från diagram och grafer i bilaga 07 ti ll 13.  Mest ogynnsamma ljudtransportsriktningen 

avgör normkravet.  

Sändarrum Motagarrum Typ Uppmätta 
värden �´� 

Kravvärden 
�´� 

Status 

Projekt ateljé  Clarissas ateljé  1 36 35 OK 

Seminarierum Jennifers ateljé 1 36 44 EJ OK 

Seminarierum Projektledare 
kontor 

1 38 44 
EJ OK 

Ludvigs ateljé Tomas ateljé 2 38 35 OK 

Gästföreläsare Professor 3 35 35 OK 

Personalrum  Gästprofessor 3 42 35 OK 

Bibliotek Robert 4 44 44 OK 
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Tabell 10: Redovisning av Uppmätta stegljudstrycknivåer i  vertikalled. 1 är rum med 

ljuddämpningsmatta 2 golv ej  utrustat med ljuddämpningsmatta. Mest ogynnsamma 

ljudtransportsriktningen avgör normkravet. Mätvärden går att utläsa från diagram och grafer i 

bilaga 30 till 37.  

Sändarrum Mottagarrum typ Uppmätt 
värde :´;<,� 

Kravvärden 
:´;<,� 

Status 

Projekt ateljé  Personalrum 1 63 64 OK 

Projekt ateljé Gästprofessor 1 58 64 OK 

Ludvigs ateljé Träverkstaden 1 53 64 OK 

Seminarierum Studie 
samordnare 

1 60 60 
OK 

Seminarierum Roberts kontor  1 60 60 OK 

Gästföreläsare Gjuteri 2 69 64 EJ OK 

Personalrum  Metallverkstad 2 71 64 EJ OK 

Bibliotek Gipsverkstad 1 60 64 OK 
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Tabell 11: Redovisning av Uppmätta stegljudstrycknivåer i horisontalled. 1 är rum med 

ljuddämpningsmatta med skuren skarv under vägg. 2 golv utrustat med ljuddämpningsmatta ej 

skuren kant under vägg. 3 golv ej utrustad med ljuddämpningsmatta.  4 sändarrum utrustat med 

ljuddämpningsmatta, mottagarrummet ej  utrustat med ljuddämpningsmatta.  Mest ogynnsamma 

ljudtransportsriktningen avgör normkravet. Mätvärden går att utläsa från diagram och grafer i 

bilaga 22 ti ll 29 

Sändarrum Mottagarrum Typ Uppmätt 
värde :´;<,� 

Kravvärden 
:´;<,� 

Status 

Projekt ateljé  Clarissas ateljé  1 46 64 OK 

Seminarierum Jennifers ateljé 1 49 60 OK 

Seminarierum Projektledare 
kontor 

1 49 60 
OK 

Ludvigs ateljé Tomas ateljé 2 71 64 EJ OK 

Gästföreläsare Professor 3 57 64 OK 

Personalrum  Gästprofessor 3 59 64 OK 

Bibliotek Robert 4 55 60 OK 
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Tabell 12: Efterklangstider uppmätta i  samtliga rum på den slutgilt iga provplanen.  

NR Rumsnamn Rumstyp Krav (s) T20 

Enligt BBR C 

Uppmätt (s) T20 Status 

1 Clarissa Ateljé 0,6 0,55 OK 

2 Jennifer Ateljé 0,6 0,47 OK 

3 Projekt ateljé Ateljé 0,6 1,05 EJ OK 

4 Seminarium Föreläsningssal 0,6 0,72 OK 

5 Tomas Ateljé 0,6 0,44 OK 

6 Ludvig Ateljé 0,6 0,47 OK 

7 Projektledare Kontor 0,6 0,36 OK 

8 Matsal (lärare)  Matsal 0,6 0,57 OK 

9 Gästprofessor Kontor 0,6 0,62 OK 

10 Professor Kontor 0,6 0,62 OK 

11 Gästföreläsare  Kontor 0,6 0,60 OK 

12 Studiesamordnare Kontor 0,6 0,43 OK 

13 Robert Kontor 0,6 0,42 OK 

14 Bibliotek Grupprum 0,6 0,55 OK 

15 Gipsverkstad Verkstad 0,5 1,06 EJ OK 

16 NA     

17 Vaxverkstad Verkstad 0,5 1,014 EJ OK 

18 Metallverkstad Verkstad 0,5 0,81 EJ OK 

19 NA     

20 Träverkstad Verkstad 0,5 0,71 EJ OK 

21 Gjuteri Verkstad 0,5 1,3 EJ OK 
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5 Diskussion 

Denna undersökning hade tre primära mål som individuellt rankades efter dess relevans till 
den aktuella konstruktionslösningen. Mätningarna diskuteras var för sig och sammanfattas i 
en slutgiltig slutsats med fokus på ljuddämpningsmattans funktion samt en summering 
behov för framtida utredningar. 
 

5.1 Stegljud 
Vid tolkning av stegljudsresultaten i horisontalled går det dra följande slutsatser angående 
stegljudsdämpningens funktion. 

Golvtyp 1: De bästa värdena är uppmätta i de golv som är utrustade med 
ljuddämpningsmatta och har skuren överskiva, mätvärdena där är 46, 46 och 49 dB vilket ger 
en maximal differens på 3 dB och ett medelvärde på 47 dB. 

Golvtyp 2: De högsta uppmätta värdena tillfaller golvet med ljuddämpningsmatta men utan 
skuren skarv under väggen som uppmäter 71 dB i ljudnivå.  
 
Golvtyp 3: Referensgolven utan ljuddämpningsmatta ger mätresultat på 59 och 57 dB vilket 
ger en differens på 2dB och ett medelvärde på 58 dB. 

Golvtyp 4: Mätningen från golv med ljuddämpningsmatta till golv utan ljuddämpningsmatta 
har bara ett mätvärde på 55 dB vilket kan endast användas som ett referensvärde då dess 
säkerhet är mycket låg.  

Då två av konstruktionerna endast har ett testvärde så går det inte dra några långt gående 
slutsatser av dessa värden. Det är dock inga värden som kan klassas som extrema eller unika. 
Det högsta värdet på 71 dB följer en viss logik då det är en mycket tunn skiva (100 mm) som 
transporterar ljudet mellan rummen och det innebär att ljudet lättare kan förflytta sig och 
sätta materialet i svängning. Även mätningen som går från golv med ljuddämpning till golv 
utan ljuddämpning är ett logiskt och troligt resultat då det ligger mitt mellan golvtyp 1 och 
golvtyp 4 i värde. Detta är logiskt då man beaktar att den har lite kortare transportväg än 
golvtyp 4 där ljudet måste penetrera ljuddämpningsmattan två gånger, en gång då den går 
från sändarrummet ner i bjälklaget, sedan en andra gång då ljudet går från bjälklaget in i 
mottagarummet. 
 
Mätningarna av stegljud i vertikalled hade endast två olika mätuppställningar; 
 
Golvtyp 1: Golv utrustade med stegljudsdämpning är mer utvärderade och fick uppmätta 
värden på 63, 58, 53, 60, 60 och 60 dB detta ger ett medelvärde på 59 med en medelavvikelse 
på 4dB. Dock kan mätvärdet på 63 anses som osäkert då det avviker från övriga värden.  
 
Golvtyp 2: Golv vars bjälklag ej utrustats med ljuddämpning gav värden på 69 och 71 dB 
vilket ger ett medel på 70 och kan anses relativt pålitliga trots det låga antalet mätningar. 
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5.2 Luftljud  
Genom att jämföra uppmätta �´% värden i horisontalled, tabell 08 står det tydligt att det är 
andra faktorer som är styrande över vad ljudreduktionen praktiskt blir. Även om två av 
värdena sticker iväg och är betydligt högre än andra så går det inte dra några slutsatser från 
dessa värden. Genom uppmätta �´% värden i vertikalled, tabell 7 går det ej heller säga att 
ljuddämpningsmattan har haft någon inverkan på ljudreduktionen i vertikalled. Även då de 
högsta värdena är uppmätta just på de golven som är utrustade med ljuddämpningsmattan 
så är differensen mot referensgolven mycket låg och det går därför ej påvisa en förbättring. 
Två av värdena är lägre och ett värde är lika stort som uppmätt värde på ett av referensgolven 
utan ljuddämpningsmatta. Även referensgolven har mycket hög differens inbördes och därför 
skulle ytterligare prover behöva göras för att kunna dra några bestämda slutsatser och då i en 
byggnad med annorlunda stombyggnad för att eliminera de alternativa problemen från 
stålstommen. 

5.3 Efterklangstider  
Utvärderingen av byggnadens efterklangstider är något som gjordes i rent studiesyfte och var 
inget som ingick i projektets huvudmål annat än som en bifunktion av den allmänna 
kvalitetskontrollen. Flera efterklangsvärden blev underkända då de jämfördes med normerna 
angivna i tabell 05. Detta är dock något som inte påverkar så mycket i det aktuella fallen då 
dessa rum är studieutrymmen för en person där brukaren kan styra inredningen helt fritt och 
därigenom kan påverka efterklangstiden själva. Samtidigt fick några av verkstäderna 
underkänt då de jämfördes med slöjdsalar i skolmiljö och i det aktuella fallet kan det hävdas 
att detta är en oskälig jämförelse då verkstäderna är arbetsmiljöer och inte 
undervisningsmiljöer. 

5.4 Slutsatser 
Ser man till de data som mätningarna genererade går det inte döma ut någon byggnadsdel. 
Målet med mätningarna var att utvärdera golvlösningen på plan två och vad denna fick för 
effekt på steg- och luftljudsisolering.  
 
Stegljudsisoleringen förbättras omkring 10 dB i både horisontell (om golvets överskiva är 
slitsad mellan utrymmena i horisontalled) och vertikal riktning. Sett till teorin om att 8dBs 
ökning ger en fördubbling upplevelsemässigt kan man säkerställa att konstruktionen med 
Aprobos dB2 matta och 100 mm övergjutning ger en halverad ljudnivå av stegljud sett från 
ett upplevelseperspektiv.  
 
Om man ser till det statistiskt osäkra värdet mellan ljuddämpat golv och odämpat golv så går 
det utan tvekan hävda att ljuddämpningsmattan reducerar ljudet då med men att 
reduktionen i denna mätning blev så pass låg att det ej går att dra några slutsatser och att 
man i projekteringsskedet inte kan förlita sig på funktionen utan bör behandla 
ljudöverförningen som om golvet vore fullständigt odämpat. 
 
Detta projekt visar på hur viktigt utförande och god projektering är i samband med 
byggande. Även om merparten av de värden som uppmätts i byggnaden är godkända enligt 
BBRs krav, så upplever brukarna stora akustiska och byggnadstekniska problem i byggnaden. 
Orsakerna är flera och är ett resultat av att flera små problem till slut uppfattas som stora 
problem av brukarna. Det är troligt i detta fall att det har varit så pass många små problem 
med byggnaden sedan den togs i bruk så när brukarna nu upplever problem med ljud i 
byggnaden så adderas alla problemen till en stor negativ upplevelse. Ett av problemen med 
akustik är att när väl störningar uppstått så blir de svåra att bygga bort då brukarnas tolerans 
minskats markant och att åtgärder i efterhand sällan är enkla eller billiga. 
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Denna byggnadskonstruktion är starkt styrd av arkitektens vilja vilket har fått till följd att 
byggnaden akustiskt och funktionellt sett inte är av optimal typ. Det otraditionella 
ventilationssystemet i en oskyddad stålstomme gör att ljud lätt fortplantas genom byggnaden 
och skapar ljudbryggor för vissa frekvenser. Då dessa frekvenser har lättare att transporetera 
sig mellan utrymmen kan just dessa ljud få ett för högt luftljudsvärde enligt brukarnas 
upplevelse. Detta gör att det vägda värdet på x-antal dB egentligen inte säger så mycket om 
byggnaden, om specifika frekvenser får möjlighet att fritt fortplanta sig. Detta får även effekt 
för stegljud då bjälklaget bärs upp av stålstommen och gör att stegljud lätt fortplantas i den, 
skulle båda dessa effekter infalla samtidigt kan känslan lätt bli att byggnaden ej har någon 
ljudisolering alls. 
 
Sedan går det diskutera ljudkraven då denna undersökning endast är baserade på lägsta 
godkända nivå (C-klass). Om byggnaden skulle projekteras om kanske det bör beaktas att det 
inte är en helt vanlig eftergymnasialskola utan är en kombination av kontor, skola och hem 
för många av brukarna och detta kanske skulle legat till grund för att en högre ljudklassnivå 
valts. 

5.5 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Då mätningarna genomfördes i liten skala i en byggnad med vissa brister i genomförandet för 
luftljudsisolering finns ett flertal tankar till förbättring. Dessa tankar och förslag kommer här 
att redovisas i en punktlista utan inbördes ordning. 

• Byggnaden som har undersökts har en stålstomme som går genom hela byggnaden 
utan att någon invändig ljudisolering är applicerad i stommen. Konstruktionen får till 
följd att byggnaden ej är optimal för mätningar av luftljud eller stegljud då 
stålpelarna/balkarna sprider ljudet vilket kan göra att vissa frekvenser ger mindre 
korrekta värden. Så en motsvarande undersökning bör företas i en byggnad med mer 
traditionell stomme av betong där våningsplanen är av en modell mer fristående från 
varandra för att säkerställa att ljudläckage mellan våningarna (via pelare och balk) ej 
påverkar mätningarnas resultat.  

• En fördjupad genomgång av mätdata och där igenom granska 
konstruktionslösningens effekter på tersbandsnivå för att se var den största 
ljuddämpningen äger rum. Detta kan leda till mer optimerade val av 
ljuddämpningsmatta. 

• En fullstädning mätning av samtliga Aprobos ljuddämpningsmattor skulle vara av 
intresse för att bättre kunna optimera valet av ljuddämpningsmatta vid olika åtgärder 
för att på så vis kunna erbjuda kunden en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. 
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7 Bilagor 

Under denna rubrik kommer det finnas ritningar och diagram över de uppmätta objekten 
och hur dessa är placerad i byggnaden. 

 

Bilaga 1  

3D vy av byggnaden, den nedre av bilderna visar den aktuella byggnaden. 

 

 



43 

 

Bilaga 2 

Bilaga:02 Rumsnumrering med tillhörande namn, refererar till numrering på följande 
planritning. 

NR Rumsnamn Rumstyp NR Rumsnamn Rumstyp 

1 Clarissa kontor 12 Studiesamordnare kontor 

2 Jennifer Ateljé 13 Robert kontor 

3 Projekt ateljé Ateljé 14 Bibliotek  

4 Seminarium  15 Gipsverkstad  

5 Tomas Ateljé 16 NA  

6 Ludvig Ateljé 17 Vaxverkstad  

7 Projektledare kontor 18 Metallverkstad  

8 Matsal (lärare)   19 NA  

9 Gästprofessor kontor 20 Träverkstad  

10 Professor kontor 21 Gjuteri  

11 Gästföreläsare  kontor 
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Bilaga 3  

Bilaga:03 planritningar plan 0 delad i två sektioner, ej i skala. 
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Bilaga 4 

Bilaga:04 planritningar plan 1 delad i två sektioner, ej i skala. 
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Bilaga 5 

Bilaga:05 planritningar plan 2 delad i två sektioner, ej i skala. 
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Bilaga 6 

Bilaga:06 detaljritningar förstorade, ej i skala. 
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 Bilaga 7 

Bilaga:07 projektrum 1 till Clarissa luftljud horisontellt. 
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Bilaga 8 

Bilaga:08 Ludvig till Tomas luftljud horisontellt. 
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Bilaga 9 

Bilaga:09 Seminarierum till Jennifer luftljud horisontellt. 
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Bilaga 10 

Bilaga:10 Seminarium till projektledare luftljud horisontellt. 
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Bilaga 11 

Bilaga:11 Gästföreläsare 11 till professor 10 luftljud horisontellt. 
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Bilaga 12 

Bilaga:12 matsal till gästprofessor 9 luftljud horisontellt. 

 



66 
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Bilaga 13 

Bilaga:13 Bibliotek till Robert luftljud horisontellt. 
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Bilaga 14 

Bilaga:14 projektrum 1 till matsal luftljud vertikalt. 
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Bilaga 15 

Bilaga:15 projektrum 1 till gästföreläsare 1 luftljud vertikalt. 
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Bilaga 16 

Bilaga:16 Ludvig till träverkstad luftljud vertikalt. 
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Bilaga 17 

Bilaga:17 seminarierum till studiesamordnare luftljud vertikalt. 
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Bilaga 18 

Bilaga:18 seminarium till Robert luftljud vertikalt. 
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Bilaga 19 

Bilaga:19 gästföreläsare 11 till gjuteri luftljud vertikalt. 
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Bilaga 20 

Bilaga 20 matsal till metallverkstad luftljud vertikalt. 
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Bilaga 21 

Bilaga:21 bibliotek till gipsverkstad luftljud vertikalt. 
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Bilaga 22 

Bilaga:22 Ludvig till Tomas stegljud horisontellt. 
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Bilaga 23 

Bilaga:23 seminarium till Jennifer stegljud horisontellt. 
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Bilaga 24 

Bilaga:24 seminarium till projektledare stegljud horisontalt. 
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Bilaga 25 

Bilaga:25 projektrum till Clarissa stegljud horisontellt. 
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Bilaga 26 

Bilaga:26 matsal till Gästföreläsare 9 stegljud horisontellt. 
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Bilaga 27 

Bilaga:27 gästföreläsare 11 till professor 10 stegljud horisontellt. 
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Bilaga 28 

Bilaga 28 bibliotek till Robert stegljud horisontellt. 
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Bilaga 29 

Bilaga:29 bibliotek till studiesamordnare stegljud horisontellt. 
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Bilaga 30 

Bilaga 30 Ludvig till träverkstad stegljud vertikalt. 
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Bilaga 31 

Bilaga:31 seminarium till Robert stegljud vertikalt. 
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Bilaga 32 

Bilaga 32 seminarium till studiesamordnare stegljud vertikalt. 
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Bilaga 33 

Bilaga:33 projektrum till matsal stegljud vertikalt. 
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Bilaga 34 

Bilaga:34 projektrum till gästföreläsare 9 stegljud vertikalt. 

 



110 

 
 



111 

 

Bilaga 35 

Bilaga:35 matsal till Metallverkstad stegljud vertikalt. 
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Bilaga 36 

Bilaga:36 gästföreläsare 11 till gjuteri stegljud vertikalt. 
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Bilaga 37 

Bilaga:37 bibliotek till gipsverkstad stegljud vertikalt. 
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