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Sammanfattning 

Det största problemet med ljudtransmittans från utomhusmiljön in i 

bostaden är inte genom väggkonstruktionen utan via friskluftventiler. Två 

olika friskluftsventiler undersöks för att ta reda på om skillnaden på 

reduktionstalen är påtaglig och om betalningsvilja finns för en ljudisolerad 

friskluftsventil som eventuellt kan förbättra boendekvalitén. 

Målet är att undersöka hur boende i nybyggda småhus i mellanstora svenska 

städer upplever sin boendekvalité med avseende på buller samt utreda hur 

olika friskluftsventiler påverkar ljudtransmissionen in i bostaden. 

Syftet är att få svar på hur bostäder bör projekteras ur akustisk synpunkt för 

att få boende som är nöjda med sin boendekvalité och om det finns 

betalningsvilja för att få en bättre boendekvalité. Syftet är även att se om ett 

byte till en mer ljuddämpad friskluftsventil är lönsamt både utifrån vad de 

boende vill samt hur stor förbättring den ger på den faktiska 

ljudtransmissionen. 

Examensarbetet bygger på tre huvuddelar; enkätundersökning, beräkningar 

av sammansatt reduktionstal på två olika friskluftsventiler och en 

ljudmätning. Metoderna är avsedda att komplettera varandra för att uppfylla 

syftet och ge ett tillförlitligt resultat. Rapporten baseras på ett mätobjekt 

som är placerat i en mellanstor stad. Mätobjektet, som består av en 

ytterväggskonstruktion med fönster och friskluftsventiler, har studerats med 

avseende på akustik. 

Resultaten av beräkningar jämförs med enkätsvaren för att relatera 

reduktionstal till ljudupplevelser. Enkätundersökningen visar att majoriteten 

av de boende värdesätter tystnad i sin bostad. Cirka en av fem boende hör 

att ljud kommer in i bostaden via friskluftsventilen och är villiga att betala 

för ett ljudisolerat alternativ. Vid byte till en ljudisolerad friskluftsventil 

ökar reduktionstalet med 7,6 dB vilket nästan uppfattas som att ljudstyrkan 

halveras. 

Resultatet för samtliga beräkningar visar att det sammansatta reduktionstalet 

för väggkonstruktionen med oisolerad friskluftsventil är 29 dB. 

Väggkonstruktionen uppnår ljudklass C enligt europeiska 

ljudklassindelningen för ytterväggsljudisolering i bostäder. 

Genom att ge mer information till boende om olika friskluftsventiler med 

hänsyn till akustik ökar kunskapen kring ämnet och de kan aktivt ta 

ställning till att förbättra sin boendekvalité. En rekommendation till företag 

är att ljudisolerade friskluftsventiler är standard istället för tillval i extra 

ljudutsatta rum. 
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Summary 

The major problem with sound transmission from the outdoor environment 

into the home is not through the wall structure but via fresh air vents. Two 

different fresh air vents are examined to find out if the difference between 

the sound reduction index is significant and if there is a willingness to pay 

for a soundproof fresh air vent that may improve the quality of the 

accommodation.  

The aim is to investigate how housing in newly built houses in Swedish 

medium-sized towns is experiencing their quality of accommodation in 

terms of noise as well as investigating how different fresh air vents affect 

the sound transmission in the home. 

The purpose is to see how housing should be planned from an acoustic point 

of view to obtain residents that are satisfied with their accommodation 

quality and whether there is a willingness to pay for a better accommodation 

quality. The purpose is also to see if a switch to a more silent fresh air vents 

is profitable both based on what the residents want and how much it 

improves on the actual audio transmission. 

The thesis work is based on three main methods; questionnaire survey, 

calculations of composite reduction figures on two different fresh air vents 

and a sound measurement. The methods are designed to complement each 

other to fulfill the purpose and provide a reliable result. The report is based 

on a measurement object located in an medium-sized city. The measuring 

object consists of an exterior wall construction with windows and fresh air 

vents. The object has been studied with regard to acoustics. 

The results of calculations are compared with the questionnaire to relate 

reduction rates with sound experiences. The survey shows that a majority of 

the residents value silence in their homes. About one in five residents hear 

that sound enters their home via the fresh air vents and is willing to pay for 

a soundproof alternative. When switching to a soundproof air vent, an 

increase of 7,6 dB in sound reduction index is achieved, which is almost 

perceived as halving the volume. 

The results of the calculations indicate that the reduction index for the 

measurement object with a not isolated fresh air vent is 29 dB. The wall 

structure achieves sound class C according to the European sound 

classification for exterior wall sound insulation in homes. 

By providing more information to customers about different fresh air vents 

with regard to acoustics, knowledge of the subject increases and they can 

actively take a stand to improve their quality of accommodation. A 

recommendation for companies is that soundproof fresh air vents are 

standard instead of optional extra-soundproof rooms. 
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Abstract 

En enkätundersökning genomförs för att koppla teoretiska värden på 

reduktionstal till mänskliga upplevelser. Undersökningen visar att 

majoriteten av de boende värdesätter tystnad i sin bostad. Cirka en av fem 

boende hör att ljud kommer in i bostaden via friskluftsventilen och är villiga 

att betala för en ljudisolerad friskluftsventil. Resultatet för samtliga 

beräkningar visar att det sammansatta reduktionstalet för 

väggkonstruktionen är 29 dB. Vid byte till en ljudisolerad friskluftsventil 

ökar reduktionstalet med 7,6 dB vilket innebär att det sammansatta 

reduktionstalet blir 36,6 dB efter installation av ljudisolerad friskluftventil. 

Genom att ge mer information till kunderna om olika friskluftsventiler med 

hänsyn till akustik ökar kunskapen kring ämnet och de kan aktivt ta 

ställning till att förbättra sin boendekvalité.  

A survey is conducted to link sound reduction index with human 

experiences, the survey shows that the majority of residents value silence in 

their homes. About one in five residents hear that sound enters their home 

via the fresh air vents and is willing to pay for a soundproof fresh air vents. 

The results of the calculations indicate that the reduction index for the 

measurement object is 29 dB which means that the reduction rate will be 

36.6 dB after installation of soundproofed fresh air vent. When switching to 

a soundproof air vent, an increase of 7,6 dB in sound reduction index is 

achieved. By providing more information to customers about different air 

vents with regard to acoustics, knowledge of the subject increases and they 

can actively take a stand to improve their quality of accommodation.  

Nyckelord: Friskluftsventil, Akustik, Reduktionstal, Ljudfältmätning, 

Luftljudsisolering, Efterklangstid, Ljudtransmission, Boendekvalité 
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Förord 

Torparängen är ett stadsutvecklingsprojekt i Växjö där avsikten är att bygga 

250 nya bostäder. Tack vare projektet erbjöds möjligheten att studera 

akustiklösningar i Myresjöhus bostäder då de är kopplade till Torparängen. 

Myresjöhus får en gedigen kunskapsbank inom området akustik. 

Ett samarbete med Myresjöhus påbörjades och arbetet utvecklades till 

direktljud genom olika friskluftsventiler och dess påverkan på 

boendekvalitén. Myresjöhus ville få reda på vad boende i deras bostäder 

uppskattar med sin bostad. Det var intressant att fördjupa sig i ämnet akustik 

och spännande att se vad de boende tycker är viktigt i sin boendemiljö. 

Vi vill tacka vår handledare Åsa Bolmsvik på Linneuniversitetet för all hjälp 

hon har gett oss under arbetets gång. Tack Lars-Göran Sjöqvist för hjälp 

med fältmätning och beräkningar. Tack till Fresh som har tillhandahållit 

material till beräkningar och ett stort tack till Carl-Johan Sigfridsson för din 

medverkan och för att vi fick möjlighet att göra det här arbetet tillsammans 

med Myresjöhus. 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Hellgren        &        Rana Holmström        &        Karin Johansson 

Växjö, 26 Augusti 2017 
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1 Introduktion 

Buller är ett utbrett problem. Enbart i Sverige påverkar det två miljoner 

människors boendemiljö dagligen. Exempel på störningar i hemmet är bland 

annat ljud från trafik, installationer och grannar. En god boendemiljö ger en 

ökad livskvalité. Boendemiljön kan påverkas negativt av buller vilket kan 

leda till stress och försämrad inlärningsförmåga (Folkhälsomyndigheten 

2013). 

Sömnstörningar är en konsekvens av buller i hemmet. En treårig 

forskningsstudie om effekterna av omgivningsbuller på sömn visar att 

djupsömn inte nås om bostaden utsätts för buller (Basner et al. 2012). En 

annan studie indikerar att lågfrekvent buller är ett allvarligt problem som har 

flera negativa effekter på människors hälsa och välbefinnande (Ou 2015). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Funktionskrav mot buller i bostäder ställs enligt Boverkets byggregler, BBR. 

För att säkerställa en bra ljudmiljö i bostäder introduceras ljudklasser som 

används vid projektering för att entreprenörerna ska få vägledning (Boverket 

2008). Kraven gäller för alla typer av boende. 

Ventilation med friskluftventiler ger god luftkvalité och frikyla i bostaden. 

Luftkvalitén från friskluftventiler varierar med klimatförhållandena utomhus 

och påverkas negativt av bland annat luftföroreningar (Bajraktari et al. 

2015). Friskluftventiler släpper dock inte bara in luft utan även mer buller än 

en vägg. 

Det största problemet med ljudtransmittans från yttermiljön in i bostaden är 

inte genom väggkonstruktionen utan via friskluftventiler. Fasadmaterialet 

påverkar också ljudtransmissionen till viss del (Johansson och Petersson 

2017). En annan studie visade även att en ansenlig del av ljudtransmission 

genom ytterväggskonstruktioner beror på att ljudet går igenom 

friskluftsventiler (Marini et al. 2016).  

En friskluftsventil som saknar ljuddämpning släpper in mycket ljud och bör 

inte placeras i bullerutsatta fasader. I en ljuddämpad friskluftsventil är det 

ytskiktet på ventilens insida som styr ljudreduktionen. En ljudreducerande 

ventil är försedd med en tjock ljudabsorbent så att ventilen bildar en 

ljuddämpare. Ju bättre ljudabsorbenten är och ju längre ventilen är desto 

högre blir ljudreduktionen i ventilen (Naglitsch 2015). 
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1.2 Mål och Syfte 

Målet är att undersöka hur boende i nybyggda småhus i svenska 

mellanstäder upplever sin boendekvalité med avseende på buller. Samt 

utreda hur olika friskluftsventiler påverkar ljudtransmissionen in i bostaden. 

Syftet är att få svar på hur bostäder bör projekteras ur akustisk synpunkt för 

att få boende som är nöjda med sin boendekvalité och om det finns 

betalningsvilja för att få en bättre boendekvalité. Syftet är även att se om ett 

byte till en mer ljuddämpad friskluftsventil är lönsamt både utifrån vad de 

boende vill samt hur stor förbättring den ger på den faktiska 

ljudtransmissionen. 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet bygger vidare på det tidigare examensarbetet 

”Luftljudsisolering av skiljevägg med lättregelstomme” (Johansson och 

Petersson 2017). I studien togs ljudmätdata fram och beräkningar utfördes 

på väggkonstruktioner som Anebyhusgruppen tillverkar.  

Examensarbetet sker i samarbete med Myresjöhus som tillhandahåller 

ritningar och teknisk information om väggkonstruktionen som skall 

undersökas, den så kallade effektväggen. Myresjöhus har funderingar om 

hur boende upplever boendekvalitén i deras bostäder och därför kommer 

enkätundersökningen ta upp allmänna frågor om boendekvalitén i bostäder 

utöver ljudfrågor. FTX-system, luftkvalitét och tyst rum tas upp kort i 

enkäten men ingen vidare analys sker i studien. Enkäten ges till ett urval av 

boende i de bostäder som studien innefattar.  

I studien beaktas friskluftsventiler i ytterväggskonstruktioner i 140 radhus, 

kedjehus och villor. Friskluftsventilerna är tillverkade av Fresh och 

produktnamnen är TL98F och TL98F-dB. De radhus, kedjehus och villor 

som studeras är belägna i en svensk mellanstad. Städerna är till exempel 

Växjö, Halmstad och Lund. Bostäderna är tillverkade av Myresjöhus och 

Smålandsvillan.  

Beräkningar och mätningar utförs på en villa och tar endast hänsyn till 

direktljud. Beräkningarna baseras på information som fås av Myresjöhus. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Teorin baseras på tidigare forskning inom ämnet akustik. I kapitlet redovisas 

grundläggande begrepp och ekvationer. 

2.1 Ljud och buller 

Med ljud menas tryckvariationer i olika medier som kan uppfattas med 

hörseln. Mediet kan vara i flytande, fast eller gasform (Ljunggren 2011, 

s.11). När en person talar börjar stämbanden vibrera. Denna vibration 

orsakar tryckvariationer i luften då molekyler förtätas och förtunnas. Denna 

tryckvariation gör att ljudvågor av tätare och tunnare luft uppstår (Undvall 

och Karlsson 2013, s.83).  

Buller definieras som oönskat ljud och är en subjektiv bedömning där 

individen avgör vad den anser vara störande ljud. Buller från yttre källor är 

vanligast i form av ljud från trafik och byggarbeten. Från inre källor är buller 

vanligast i form av ljud från grannar och installationer. Buller kan även vara 

definierat som ljud som är skadligt för hörseln (Andersson 1978, s.6).  

Höga bullernivåer kan leda till tinnitus. Permanent hörselnedsättning och 

momentan hörselskada kan även uppstå vid mycket höga bullernivåer. 

Andra konsekvenser som kan uppstå vid långvarig bullerexponering är 

stress, förhöjt blodtryck, koncentrationssvårigheter, försämrad 

prestationsförmåga samt sömnstörningar vilket kan leda till allvarliga 

konsekvenser för hälsan (Johansson 2002, s.49). 

Enligt en studie i Chile påverkar buller inte bara hälsan negativt utan buller 

leder även till  minskat socialt välbefinnande och det har även en stark 

påverkan på samhällets sociala liv (Ureta 2007). Det är en av de största 

påverkande faktorerna till försämrad livskvalité i städer.  

I Chile är livskvalitén i sociala bostadsområden låg på grund av höga 

ljudnivåer. Invånarna upplever bland annat svårigheter med intimitet på 

grund av att ljud hörs in till grannarna. Enligt studien är ett av de viktigaste 

sätten att öka livskvalitén att motverka höga ljudnivåer.  

2.1.1 Ljudklass 

I Sverige används fyra olika ljudklasser för att bestämma hur goda 

ljudförhållande en bostad har. Ljudklasserna bestäms enligt regler angående 

reduktionstal, ljudtrycksnivåer inomhus på grund av bland annat trafikbuller 

och efterklangstid. Ljudklasserna delas in i A, B, C och D där ljudklass A är 

bäst och ljudklass C är minimikrav i svenska byggnader vid goda 

ljudförhållanden (Ljudlandskap 2007).  
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Kraven för ljudklassindelningen för luftljudsisolering ses i Tabell 1 och 

gäller för ljudkrav mellan lägenhet och utrymmen utanför lägenhet, där 

reduktionstalet, R, mäts i dB och C50-5000  är en anpassningsterm som läggs 

till på reduktionstalet för att ljudisolering vid låga frekvenser ska framhävas 

mycket mer än det vägda reduktionstalet visar (Andersson 1998, s.133). 

 

Tabell 1: Klassindelning för luftljudsisolering. 

Klass A [dB] Klass B [dB] Klass C [dB] Klass D [dB] 

R’w+ C50-5000 ≥ 60 R’w + C50-5000 ≥ 56 R’w ≥ 52 R’w ≥ 48 

Standardiserad ljudnivå, D2m, nT är ett standardiserat referensvärde med 

hänsyn till efterklangstid och används främst i Europa. Tabell 2 visar 

minimivärden för klasserna som gäller för en specifik miljö som 

kännetecknas av en given ljudnivå på grund av relevanta utomhusljudkällor. 

Tabell 3 visar genomsnittsvärden för uppmätt vägd standardiserad ljudnivå 

D2m, nT, i Italien (Casini et al. 2016). Vilket visar att Italienska bostäders 

ytterväggar motsvarar cirka ljudklass B med svenska mått. 

 

Tabell 2: Ljudklassindelningen för ytterväggsljudisolering för bostäder.  

Klass A  

[dB] 

Klass B  

[dB] 

Klass C  

[dB] 

Klass D  

[dB] 

Klass E 

[dB] 

Klass F 

[dB] 

> 35  > 31   > 27  > 23 > 19 > 15 

 

Tabell 3: Vägda värden för D2m, nT för fem olika städer i Italien. 

Bari [dB] Bologna [dB] Florence [dB] Milan [dB] Turin [dB] 

33,5  33,9   33,7 33,9 33,8 

2.1.2 Ljudstyrka 

Ljudets styrka i luft anges i enheten [N/m2] eller Pascal [Pa] och bestäms av 

tryckvariationernas amplitud som illustreras i Figur 1. 

 
Figur 1: Amplituden av ljudtrycksnivån. 
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Ljudets styrka anknyts till en decibelskala där noll decibel är det svagaste 

ljudet som kan uppfattas, t.ex. ljudet av rörelsen i lövverken i träd som 

illustreras i Figur 2. Ljud uppfattas som dubbelt eller hälften så högt om 

ljudstyrkan ändras med tio decibel och olika frekvenser uppfattas som olika 

starkt för örat (Ljunggren 2011 s.11). 

 

 
Figur 2: Ljudtryckets upplevelse. 

Ljudtrycksnivå, Lp, med enheten decibel [dB] är en mätstorhet som bygger 

på en logaritmisk skala (Nilsson et al. 2003, s.20): 

 

 dB
p

p
L

ref

p 2

2~
log10    (2.1) 

där Lp  är ljudtrycksnivån [dB] 

 är ljudtryckets effektivvärde vilket är ett kvadratiskt  

 medelvärde av ljudtryckets variation med tiden. 

pref är referenstrycket som är lika med 5102  [Pa] vilket 

  motsvarar det lägsta ljudtrycket en människa kan 

  uppfatta vid 1000 Hz. 

2.1.3 Frekvens och våglängd 

Ljudets frekvens, f , är antal perioder per sekund och anges i enheten hertz 

[Hz] som illustreras i Figur 3a och 3b. En hög frekvens innebär många 

svängningar per sekund och detta uppfattas som en diskantton. En låg 

frekvens innebär ett lågt mått på tonhöjden och resulterar i en baston 



6 

Hellgren, Holmström & Johansson 

(Johansson 2002, s.13). Ljudets våglängd, , har enheten meter [m] och 

beskriver sträckan som vågfronten rör sig under en komplett vågrörelse. 

Figur 3c visar våglängden för en ren ton (Andersson 1998, s.21). 

Våglängden bestäms enligt: 

 

f

c
   [m]    (2.2) 

där λ är våglängden [m] 

  c är utbredningshastigheten [m/s] 

  f är frekvensen [Hz] 

 

  

 

a) b) c) 

Figur 3: a) Ljudspektrum för en ren ton i tid. b) Ljudspektrum för en ren ton i frekvens. c) Våglängden 

för en ren ton. 

2.1.4 A-vägd ljudnivå 

Örat är känsligt för olika frekvenser och för att ta hänsyn till detta mäts 

ljudnivå med ett A-filter. Detta är utformat för att likna örats förmåga att 

uppfatta olika frekvenser. Vid en konstant A-vägd ljudnivå kan frekvensen 

variera och uppfattas därmed olika av örat trots att det är samma ljudstyrka. 

Enheten för A-vägd ljudnivå är dB(A). Det är den A-vägda ljudnivån som 

kopplas till effekterna av buller såsom sömnsvårigheter (Salomons och 

Janssen 2011). 

Socialstyrelsens riktvärden för bedömning av sanitär olägenhet inomhus 

illustreras i Tabell 4. 45 dB anger en nivå som är avsedd som skydd mot 

sömnstörningar och insomningssvårigheter. 

 

Tabell 4: Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå dB(A) Maximal A-vägd ljudtrycksnivå dB(A)  

30  35-45 
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2.1.5  Efterklangstid 

Wallace Clement Sabine utvecklade i början av 1900-talet en statistisk 

modell som är baserad på den statistiska teorin om ljudfält. Densiteten av 

ljudenergi vid någon punkt i inredningen var lika och sannolikheten för 

förekomsten av ljudvågen var densamma i alla riktningar. Enligt den 

statistiska teorin avtar ljudenergin i ett rum exponentiellt efter att en 

stationär ljudkälla stängts av. Detta avtagande (avklingning) uttrycks som en 

konstant mängd, den s.k. efterklangstiden, T (Nowoświat och Olechowska 

2016). 

Efterklangstiden är den tid det tar för ljudets reflektioner att dö ut. Om 

ljudkällan i ett rum avbryts kommer ljudet inte upphöra direkt, utan 

reflektionerna från de ljud som träffat väggarna kommer kastas tillbaka in i 

rummet. Efterklangstiden beror på bland annat rummets storlek och innehåll 

där stora mängder innehåll såsom möbler absorberar ljud (Andersson 1998, 

s. 54).  

Efterklangstiden beräknas enligt formel 2.3: 

 











A

V
kT60

   (2.3) 

där  T60 är efterklangstiden [s] 

  k   är en konstant med värde 0,16 [s/m] 

 V     är mottagarrummets volym [m3] 

 A    är mottagarrummets absorptionsyta [m2] som 

   beräknas enligt ekvation 2.5  

2.2 Ljudutbredning för luftljud och direktljud 

Luftljud är det ljud som alstras ut i luften. Exempel på luftljud är musik och 

tal. Direktljud definieras som ljud mellan källa och mottagare som 

transporteras den kortaste och direkta vägen (Öqvist 2014).  

Direktljud breder ut sig så att ljudet är starkast närmast ljudkällan. Ljudet 

avtar sedan när avståndet till ljudkällan ökar och det avtar med 6 dB för 

varje dubblering av avståndet. Detta fenomen märks mest av utomhus och 

inomhus gäller det på korta avstånd. När det handlar om längre avstånd 

inomhus kommer direktljudet överröstas av ljudet som reflekteras mot ytor i 

rummet. Då det reflekterande ljudet dominerar befinner sig personen i ett så 

kallat efterklangsfält (Andersson 1998, s.63). 

Ljudutbredning sker genom att mediet sätts i vibration och tryckvariationer 

breder ut sig från källan. Denna utbredning sker genom att energin som 

uppstår i mediet överförs från molekyl till molekyl.  



8 

Hellgren, Holmström & Johansson 

Det finns flera faktorer som påverkar hur ljud sprider sig, exempelvis vind, 

väder och föremål i vägen för ljudet. Ljudhastigheten påverkas av luftens 

temperatur. Vid högre lufttemperatur är ljudhastigheten högre. Vinden 

påverkar genom att ljudhastigheten ökar med vindriktningen, och sänks mot 

vindriktningen.  

Ljudutbredning i rum fungerar inte på samma sätt som i fritt fält. När ljudet 

breder ut sig i rum kommer en stor del av ljudet vara efterklangsljud eller 

reflexljud eftersom ljudet studsar mot olika ytor i rummet, exempelvis 

väggar och tak (Nilsson et al. 2005, s.55). Om en ytterväggskonstruktion 

innehåller porösa material, till exempel mineralull, kommer en andel av 

luftmolekylerna röra sig in i ytskiktet. Luftmolekylerna kommer förhindras 

genom friktionsförluster av de olika materialskikten som finns i 

ytterväggskonstruktionen (Andersson 1998, s.14).  

2.2.1 Transmission 

Det finns olika typer av transmission. En typ av ljudtransmission är 

överhörning som utgörs av luftljudstransmission mellan två olika utrymmen. 

Det kan vara exempelvis ljudtransmission via ventilationskanaler (Gyproc 

2010, s.460). Friskluftsventiler är ett exempel på ventilationskanaler som 

släpper igenom ljud och kan skapa problem med buller (Chilton et al. 2012).  

I Boverkets projekt BETSI (Boverket 2010) utfördes en enkätundersökning 

som visade att en fjärdedel av boende i flerbostadshus påverkades av 

enskilda störningskällor, till exempel buller från installationer och trafik. 

Enkätundersökningen visade att boende i småhus påverkas mest av 

trafikbuller. En stor del av trafikbullret kommer in i huset på grund av 

transmission genom väggventiler. 

En annan typ av transmission uppstår när en ljudvåg stöter på ett nytt 

medium med annan elasticitet, densitet och massa. En del av vågen kommer 

fortsätta igenom det nya mediet, det vill säga transmitteras. Den andra delen 

av vågen kommer att reflekteras tillbaka mot ljudkällan (Nilsson et al. 2003, 

s.60).  

Ljudläckage ses också som en typ av transmission som uppstår vid otätheter 

mellan olika konstruktionsdelar, också kallat springläckage (Gyproc 2010, 

s.460). Springläckage försämrar ljudisoleringen på en vägg eller bjälklag 

avsevärt och är ett vanligt problem inom byggnadsakustik (Nilsson et al. 

2003, s.81).  

2.3 Ljudisolering 

Ljudisolering i byggnader har länge varit ett ämne forskare intresserat sig 

för. Intresset är fortfarande stort både av forskare och allmänheten då 
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ljudisolering är relevant för de flesta eftersom det stänger ute ljud från bland 

annat grannar, fordonstrafik och industrier (Nilsson et al. 2003, s.81).  

Luftljudsisolering är en typ av ljudisolering som avser 

ljudtrycksnivåskillnaden mellan två rum. Inom samma rum är 

ljudtrycksnivån i princip samma, men när ljudet passerar genom exempelvis 

en vägg in till angränsande rum uppstår en tryckskillnad i väggen vilket 

medför att ljudtrycket blir lägre när det passerat genom väggen (Träguiden 

2003a). Luftljudsisoleringsmåttet uttrycks med reduktionstalet R som anger 

konstruktionsdelens förmåga att reducera luftljud. 

Ljudabsorberande material är material som minskar den akustiska energin 

hos en ljudvåg. Det innebär att materialet minskar ljudvågornas amplitud 

och därmed minskar ljudstyrkan. Många olika typer av ljudabsorberande 

material används för att minska buller, till exempel glasfiber och olika typer 

av skum. Glasfiber kan användas till glasfiberisolering och finns i 

ytterväggskonstruktioner (Cem et al. 2016).  

2.3.1 Reduktionstal 

Det finns mätmetoder beskrivna i svenska standardverk som kontrollerar hur 

bra ljudisoleringen är i en byggnad och i byggreglerna regleras nivån som 

ska fås vid nybyggnation (Nilsson et al. 2003, s.60). Reduktionstal uttrycker 

exempelvis en väggkonstruktions ljudisolering mot luftljud mellan två rum 

(Träguiden 2003b) men kan även beskriva hur bra isolering en fasadvägg 

har mot ljud utomhus. Reduktionstalet, R, mäts i dB och varierar med 

frekvensen. Reduktionstalet påverkas av både den skiljande konstruktionen 

samt av ljudöverföring som sker genom ventilationskanaler och kopplingar 

mellan bjälklag samt väggar (Andersson 1998, s.125).  

Normaliserad luftljudsisolering är det vägda reduktionstalet, R’w, som 

används i Sverige för en fasadvägg och beräknas med hjälp av formeln 2.4. 

Tre decibel reduceras på grund av hänsyn till vägtrafik (SS 16283-3:2016):  

 

  (2.4) 

där R’w är det vägda reduktionstalet [dB] 

  L1,s är den genomsnittliga ljudtrycksnivån i sändarrummet 

  [dB] 

L2  är den genomsnittliga ljudtrycksnivån i 

mottagarrummet [dB] 

S    är byggnadselementets yta [m2] 

A    är mottagarrummets absorptionsyta [m2] som 

beräknas enligt formel 2.5: 
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60T

V
kA    (2.5) 

där k     är en konstant med värde 0,16 [s/m]  

 V     är mottagarrummets volym [m3]  

 60T    är efterklangstiden i mottagarrummet [s] 

Det vägda reduktionstalet, R’w, som används för fältmätningar mäts i decibel 

[dB] och uttrycker medelvärdet för de reduktionstal som uppmätts vid 

tersbanden 100-3150 Hz. Tersbanden anger vilka frekvenser som beaktas 

vid fältmätningen. Reduktionstal utförda i ljudlaboratorium betecknas wR . 

Det vägda reduktionstalet beräknas enligt SS 16283-3:2016, det vill säga 

enligt den internationella standarden, vilket betyder att erhållen 

reduktionskurva jämförs med en referenskurva som visas i Figur 4. Ett högt 

värde på  R’w ger bra luftljudisolering (Nilsson et al. 2003, s.62-63).  

Standardiserad ljudnivå är ett standardiserat referensvärde av efterklangstid 

och används främst i Europa. I Sverige används det till viss del men det blir 

vanligare (SS 16283-3:2016). Standardiserad ljudnivå beräknas enligt 

formeln 2.6: 

  (2.6) 

där D2m,nT  är den standardiserade ljudnivån [dB] 

D2m är ljudnivåskillnaden mellan L1,s och L2 

T är efterklangstiden i mottagarrummet [s] 

T0 är referensefterklangstiden för bostäder, där T0 =0,5 s. 

 

 
Figur 4: Referenskurva för luftljudisolering. 

Bakgrundsljud innebär ljud som alltid finns, till exempel ljud från 

installationer. Korrigeringen för varje frekvensområde bör beräknas om 

skillnaden är mindre än 10 dB. Korrigeringen beräknas enligt formel 2.7: 
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  (2.7) 

där L är korrigeringen för varje frekvensområde [dB] 

LSB är ljudnivå för signal och bakgrundsljud [dB] 

LB är ljudnivå för bakgrundsljud [dB] 

Signal definieras som en funktion som överför information, allmänt om 

tillståndet eller beteendet hos ett fysiskt system (Oppenheim och Schafer 

1975, s.6). C50-5000  är en anpassningsterm som läggs till på reduktionstalet 

för att ljudisolering vid låga frekvenser ska framhävas mycket mer än det 

vägda reduktionstalet visar. Anpassningstermen används för att olika 

material kan ha samma vägda reduktionstal men mycket stor skillnad på 

isoleringsförmågan vid låga frekvenser. Anpassningstermen C50-5000 och C50-

3150 räknas ut med hjälp av formel 2.8 (Andersson 1998, s.133): 

 

 (2.8) 

där C50-5000  är en anpassningsterm  

Li  är respektive frekvensvärde i Tabell 5 [dB] 

Ri  är reduktionstalet för samma frekvensband [dB] 

Rw är vägt reduktionstal [dB] 

Vid beräkning av anpassningstermen används så kallade spektrum som 

tagits fram för varje frekvens och simulerar ljud som försämrar 

reduktionstalet, det är ljud som kan uppstå i sändarrummet (Andersson 

1998, s.133). De olika spektrumen kan ses i Tabell 5, där N1 motsvarar Li. 
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Tabell 5:  Spektrum för beräkning av C. 

Frekvens 
[Hz]  

Spektrum  
N1 för C50-3150 [dB] 

Spektrum  
N1 för C50-5000 [dB] 

50 -40 -41 

63 -36 -37 

80 -33 -34 

100 -29 -30 

125 -26 -27 

160 -23 -24 

200 -21 -22 

250 -19 -20 

315 -17 -18 

400 -15 -16 

500 -13 -14 

630 -12 -13 

800 -11 -12 

1000 -10 -11 

1250 -9 -10 

1600 -9 -10 

2000 -9 -10 

2500 -9 -10 

3150 -9 -10 

4000 -9 -10 

5000 -9 -10 

 

Ljudnivåskillnaden för yttervägg utrycks i DnT,w+C, som innebär att 

ljudnivån i mottagarrummet skall standardiseras till en efterklangstid på 

0,5 s. Boverkets Byggregler (Boverket 2014) kräver standardisering för 

ljudnivåskillnaden av ytterväggen (Trafikverket 2015).  
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Ljudnivåskillnaden för byggdelar i en medelbra ytterväggskonstruktion av 

trä med en tjocklek 200 till 300 mm beskrivs enligt Tabell 6. 

 

Tabell 6: Ljudnivåskillnad för en medelbra ytterväggskonstruktionen. 

Yttervägg  

[dB] 

Fönster  

[dB] 

Friskluftsventil   

[dB] 

Yttervägg med fönster och ventil 

[dB] 

R´w+C  = 43 Rw+C = 40 Dn,e,w+C = 48 Dn,T,w+C = 35-38 

2.3.2 Sammansatt reduktionstal 

Den totala ljudisoleringen bestäms av ljudeffekten som överförs till exempel 

genom fönster, ventilationsanordningar och dörrar. Ett exempel på en fasad 

illustreras i Figur 5 (Nilsson et al. 2003, s.79). 

 

 

Figur 5: Olika komponenter i en fasad. 

Ett totalt reduktionstal för en sammansatt fasad kan definieras genom att 

summera ljudeffekterna genom de olika delytorna i fasaden enligt följande 

formel 2.9: 

 

...))1010(
1

log(10
10/

2

10/

1
21 

 RR
SS

S
R  (2.9) 

 

där  R  är det totala sammansatta reduktionstalet 

S  är den totala ytan det vill säga ...21  SSS   

,..., 21 SS  är delkomponenternas ytor 

,..., 21 RR  är delkomponenternas reduktionstal 
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2.3.3 Reduktionstalsförbättring av yttervägg 

Ytterväggar har ett högt reduktionstal och släpper därmed inte genom 

mycket ljud. Fasadmaterialet är en faktor som påverkar ljudtransmissionen i 

en ytterväggskonstruktion (Johansson och Petersson 2017).  

En dubbelvägg innebär en vägg med hålrum. Hålrummet kan antingen vara 

dämpat med till exempel mineralull eller utan dämpning. Vid låga 

frekvenser uppfattas en dubbelvägg som en solid vägg och beteendet 

kommer inte skilja sig från en enkelvägg. Vid högre frekvenser fungerar 

dubbelväggen som två enkelväggar och reduktionstalet kommer bli summan 

av två enkelväggars reduktionstal (Nilsson et al. 2003, s.71).  

Reduktionstalet kan påverkas av en väggkonstruktions uppbyggnad. 

Material med hög densitet minskar ljudtransmissionen genom 

väggskonstruktionen. Väggens massa är väsentlig för reduktionstalet som 

kan öka med 6 dB vid en fördubbling av väggvikten. Lättare 

dubbelväggskonstruktioner kan ersätta dyra och tunga 

enkelväggskonstruktioner med samma reduktionstal (Andersson 

1998, s. 143).  

För att öka väggens reduktionstal kan en del av skiktet med mineralull bytas 

ut till en 25 millimeter akustikprofil som har en ljudisolerande effekt på 

bjälklag och vägg, se Bilaga 13. Det kan ge en ökning på reduktionstalet 

med 10 dB (Johansson och Petersson 2017). En annan åtgärd som kan göras 

för att förbättra reduktionstalet är att lägga till en 12 millimeter träfiberskiva 

i väggkonstruktionen, vilket ökar reduktionstalet med 1 dB. Olika 

fasadmaterial kan även påverka reduktionstalet, exempelvis skiljer sig 

tegelfasad och träfasad. En väggkonstruktion med träfasad har ett 

reduktionstal på 43 dB och en liknande väggkonstruktion med tegelfasad har 

ett reduktionstal på 55 dB (Gyproc 2010). 

2.4 Friskluftventiler 

Ett ventilationssystem skall ersätta den gamla luften med ny och på så sätt 

minska risken för fukt och föroreningar i bostaden. Luften som kommer in i 

bostaden via friskluftsventilen kallas tilluft. Luften som lämnar bostaden 

kallas för frånluft och sedan finns det luft som färdas mellan de olika 

rummen i bostaden (Fresh ventilation 2017).  

I sovrum, vardagsrum och allrum används friskluftsventiler då de är 

utrymmen där människor vistas ofta. I kök och våtutrymmen går frånluften 

ut. Enligt Boverkets byggregler skall tilluftsflödet inte understiga 0,35 l/s 

per m2 golvarea. I sovrum finns dock ett minimikrav på tilluftsflödet på 4 l/s 

och sovplats, i kök och badrum bör man ha ett frånluftsflöde på 10 l/s 

(Ventilation 2017). 
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Det finns två olika typer av system då friskluftsventiler används. Självdrag 

används i byggnader byggda innan 1970. Självdragssystem innebär att den 

kalla luften utifrån kommer in och stiger i bostaden då den värms upp och 

sedan går ut genom en luftare på taket. Systemet bygger på 

temperaturskillnaden inne och ute. Under sommartid kan det bli en liten 

luftväxling då temperaturskillnaden är liten. 

I byggnader som är byggda efter 1980 används friskluftsventilation med 

mekanisk frånluft. Systemet fungerar på liknande sätt som 

självdragssystemet. Luft utifrån kommer in i byggnaden genom 

friskluftstventiler men skillnaden på de olika systemen är att det är fläktar 

som för ut luften i ett mekaniskt frånluftssystem. Via ett kanalsystem för 

fläktarna luften till luftaren på taket. 

Vid installation och montering av en friskluftsventil är det rekommenderat 

att montera ventilen högt upp på väggen, cirka tio centimeter under taket, se 

Figur 6. Håltagningen bör även göras med några graders lutning ned mot 

utsidan för att kondensvatten skall rinna ut och inte in i bostaden. Vid 

håltagning används en speciell hålsåg för att inte få stort luft/ljudläckage 

bredvid friskluftsventilen (Fresh ventilation 2017). 

 

  

a) b) 

Figur 6: a) Placering av friskluftsventil från insidan av bostaden. b) Friskluftsventil från utsidan av 

bostaden. 

Vid ljudklassning av friskluftsventiler används laboratorievärdet Dn,e,w som 

är relaterat till referensarean A0 = 10 m2. Värdet kallas för normaliserad 

nivåskillnad och anger en ventils förmåga att reducera ljud då ventilen är 

monterad på en vägg med arean 10 m2 och som har mycket bra 

ljudreduktion (Tyréns AB 2009, s.9) Reduktionstalet minskas när 

referensarean ökar och på motsvarande sätt blir det vid minskning av 

referensarean, till exempel om referensarean är 5 m2 ökar reduktionstalet 

med 2,6 dB. Vid beräkning av en oisolerad friskluftsventil ska Dn,e,w 

reduceras med 5 dB (SS 25267:2015). Vid dimensionering av 

friskluftsventiler beräknas hur väggkonstruktionens ljudreducerande 

egenskaper minskas (Lindab 2016, s.172), se formel 2.10: 
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 (2.10) 

där Rres  är totala reduktionstalet för vägg och don [dB] 

S  är väggarean [m2] 

n  är antal don i väggkonstruktionen [st] 

A0  är referensarea, 10 m2 

Dn,e,w  är vägd normaliserad ljudnivåskillnad för donet [dB] 

R  är väggkonstruktionens totala reduktionstal [dB] 

 

Enligt Chilton et al. (2012) kunde en minskning på maximalt 10 dB uppnås 

inom frekvensområdet 500 Hz till 2 kHz vid användning av aktiv 

brusreducering i friskluftsventiler. Problemet som uppstod var att den aktiva 

brucreduceringen tog mycket plats  i ventilen vilket medförde att en mindre 

mängd luft kunde passera genom ventilen. Aktiv brucreducering är en teknik 

där sekundärt ljud används för att avbryta oönskat ljud. Tekniken används i 

bland annat hörlurar. Problemet med att använda denna teknik i 

friskluftsventiler i bostadshus är dels att det kräver mycket underhåll och 

dels systemets komplexitet. Ett annat alternativ för att minska ljudinsläppet 

genom friskluftsventiler är att använda bullerdämpande ventiler.   
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3 Objektsbeskrivning 

I kapitlet ges en detaljerad inblick om bland annat vilka objekt som 

undersöks i rapporten, var de är placerade, hur de är utformade och dess 

tekniska specifikationer. 

3.1 Byggnaden 

Mätobjektet är en Smålandsvilla som är nybyggd och inflyttningsklar. 

Byggnaden är placerad i ett nybyggnationsområde i Växjö. Fasadväggen 

som undersöktes är en standardyttervägg som både Myresjöhus och 

Smålandsvillan använder sig av och kallas ”effektväggen”, se Figur 7.  

 
Figur 7: Effektväggen som undersöktes. 

Effektväggen är cirka 300 mm tjock och har en yttre träfasad. Det är en tät 

konstruktion med mycket isolering för att värmen ska stanna kvar i 

byggnaden och att fukten ska hållas kvar på utsidan vilket leder till ett 

energisnålt och friskt hem. På grund av sekretess kan inte mer information 

om effektväggens tekniska uppbyggnad eller dess knutpunkter ges. 

Fasadväggen som studerades har två fönster från Elitfönster och två 

oisolerade friskluftsventiler från Fresh monterade. Fönstret är ett utåtgående 

treglasvridfönster, se Tabell 7. 

 

Tabell 7: Teknisk information om fönstet i väggkonstruktionen (Elitfönster 2017). 

Ljudreduceringsvärde standard [dB] Produktbenämning Fönster  

Rw 34 dB 

Rw+Ctr 27 dB 

EFHO 

 

 



18 

Hellgren, Holmström & Johansson 

3.2 Friskluftsventil 

Två olika friskluftsventiler som tillverkas av Fresh undersöktes. De 

studerade objektet är TL98F eller TL98F-db och de motsvarar 

friskluftventilerna som Myresjöhus använder sig av då de har 

friskluftventilation som ventilationssystem i sina byggnader, se Figur 8.  

 

 
 

a) b) 

Figur 8: a) TL98F, icke ljudisolerad friskluftsventil. b) TL98F-db, isolerad friskluftsventil. 

Friskluftventilen TL98F är utformad så att den skyddar mot kondens och är 

tillverkade i återvinningsbar ABS-plast. Luftmängden som går in i ventilen 

regleras med ett spjäll. Med TL98F finns flera filteralternativ bland annat 

pollen och miljöfilter. Teknisk information om TL98F finns i Tabell 8.  

 

Tabell 8: Teknisk information om TL98F (Fresh ventilation 2017). 

Kapacitet  Ljudreduktion [dB] Håltagning [dB] 

8,1 l/s vid 10 Pa 300 mm väggenomföring 

32,8 Dn,e,w 

Ø105 

Friskluftventilen TL98F-dB är ljudreducerande men fungerar i övrigt på samma 

sätt som TL98F. En större håltagning krävs i väggkonstruktionen om TL98F-dB 

används. Teknisk information om TL98F-dB finns i Tabell 9. 

 

Tabell 9: Teknisk information om TL98F-dB (Fresh ventilation 2017). 

Kapacitet  Ljudreduktion [dB] Håltagning [dB] 

8,1 l/s vid 10 Pa 300 mm väggenomföring 

44 Dn,e,w 

Ø150 
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4 Metod 

Examensarbetet bygger på tre kvantitativa huvudmetoder som är avsedda att 

komplettera varandra för att uppfylla syftet och ge ett tillförlitligt resultat.  

4.1 Enkätundersökning 

En av metoderna var en undersökning i form av en enkät som består av 

primärdata. Enkätundersökningen består främst av slutna frågor samt några 

öppna frågor, se Bilaga 8. Detta valdes för att begränsa svarsalternativen för 

att lättare kunna sammanställa resultaten i form av tabeller och diagram.  

I Real world research (Robson 2011, s.255-266) rekommenderas det att 

använda begränsade svarsalternativ i en enkätundersökning för att få ett 

tydligare underlag för analysering. I enkäten valdes fyra olika 

svarsalternativ. Ett jämnt antal svarsalternativ valdes för att den svarande 

ska ge en positiv eller negativ åsikt och inte vara neutral. Enkäten bör inte 

överskrida två A4-sidor för att minska risken för bortfall av svar, då en stor 

enkät kan ses som för mycket besvär. 

Resultaten kunde sedan jämföras med ljudmätningar och beräkningar. 

Denna metod valdes eftersom ljud är subjektivt och det innebär att 

människor inte alltid upplever ljud så som det förväntas enligt mätvärden.  

Myresjöhus kunder som bor i radhus, villor och kedjehus deltog i 

enkätundersökningen. 140 bostäder i Sverige valdes strategiskt ut av 

Myresjöhus. Bostäderna är belägna i en mellanstor stad då de antas ha 

samma ljudförutsättningar. Enkäterna skickas ut i ett kuvert med företagets 

logga på till de utvalda boende via post. I kuvertet fanns även ett svarskuvert 

som skulle skickas tillbaka till Linnéuniversitetet. 

4.2 Beräkningar av sammansatt reduktionstal 

Den andra metoden bestod av beräkningar som byggde på sekundärdata, det 

vill säga andrahandsinformation. Beräkningarna gjordes på effektväggen. I 

ytterväggskonstruktionen som studerades var två olika sorters 

friskluftsventiler och två likadana fönster monterade. Beräkningar gjordes 

för att ta reda på hur reduktionstalet skiljer sig mellan två olika 

friskluftsventiler i effektväggen. 
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4.3 Ljudmätning 

Den tredje metoden var en ljudmätning i fält. Ljudmätningen gjordes för att 

få fram mätdata som kunde användas för att beräkna reduktionstalet, det 

kunde sedan jämföras med det teoretiska reduktionstalet från beräkningarna. 

Ljudmätningen genomfördes endast på den icke ljuddämpade 

friskluftsventilen, därför jämförs endast det beräknade reduktionstalet på den 

icke ljuddämpade ventilen med reduktionstalet från mätningen. 

4.4 Analys av data 

En jämförande analys av de olika resultaten kunde göras. Ljudmätningarna 

jämfördes med beräkningarna för att säkerställa att värdena överensstämde 

och därmed var tillförlitliga. Enkätsvaren sammanställdes för att kunna 

relatera och jämföra människors ljudupplevelser med det beräknade 

sammansatta reduktionstalet och fältmätningsberäkningar för effektväggen.  

4.5 Urval, validitet och reliabilitet 

Validiteten på enkätundersökningen är hög då det är ett brett urval av 

Myresjöhus kunder som enkäten skickades till. Det gav ett bra underlag för 

analysering. Svarsalternativen på enkäten var begränsade för att få en tydlig 

bild av hur de boende upplever sin boendekvalitét.  

Reliabiliteten är hög om upprepade mätningarna utförs med samma 

förutsättningar. Hade samma undersökning gjorts i en storstad hade 

reliabiliteten varit lägre då de hade varit andra ljudförutsättningar, till 

exempel mer fordonstrafik och mer tätbebyggt.  

De två friskluftsventilerna TL98F och TL98F-db valdes ut av Myresjöhus då 

det är dessa friskluftsventiler de använder vid nyproduktion av bostäder. 

Väggkonstruktionen som friskluftventilen är placerad i är en 

standardytterväggskonstruktion som tillverkas av Myresjöhus och 

Smålandsvillan. Beräkningar utfördes på mätobjektet och dessa skall 

överensstämma för att öka validiteten. Reliabiliteten är hög då mätningar 

och beräkningar utförs på samma objekt. 

Validiteten och reliabiliteten på arbetet är hög då tre av varandra oberoende 

metoder används för att ställas mot varandra och stärker resultatet, det vill 

säga så kallad triangulering.  
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5 Genomförande 

I kapitlet redovisas en förklaring om hur varje moment utfördes steg för 

steg. 

5.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen utformades med hjälp av boken Real world research 

(Robson 2011, s.255-266). Boken gav vägledning för hur en enkät bör vara 

uppbyggd och hur frågorna bör formuleras. När frågorna utformades ställdes 

de neutralt utan att vara ledande för att inte påverka svaren. Ett följebrev 

skickades med i kuvertet för att ge de svarande information om 

undersökningen.  

Enkäten delades ut till 140 boende och för att öka svarsfrekvensen lottades 

tre vinster med biobiljetter ut. Myresjöhus valde strategiskt ut kunder som 

skulle svara på enkäten. Kundernas bostäder var byggda från 2005 och 

framåt och definieras därför som nybyggnation. Enkäterna skickades sedan 

ut till de utvalda via post. De bostäder som var belägna i Växjö delades ut 

till de boende direkt i postlådan.  

Enkäterna skickades ut i ett kuvert med företagens logga på till de utvalda 

och i kuvertet fanns även ett svarskuvert som skulle skickas tillbaka till 

Linnéuniversitetet. Svaren sammanställdes sedan i diagram för att få en 

tydlig bild på de svarandes åsikter om deras boendekvalitét. Enkät och 

följebrev finns i Bilaga 8 och Bilaga 9. 

5.2 Beräkningar av sammansatt reduktionstal 

Objektet som användes i beräkningarna skall efterlikna objektet där 

fältmätningen ägde rum. Höjd och bredd på rummet mättes upp på plats med 

hjälp av en laseravståndsmätare. Reduktionstal och Dn,e,w-värderna på 

byggnadsdelarna tillhandahölls av Myresjöhus och Fresh. Sammansatt 

reduktionstal för ytterväggen och fönstret beräknades med hjälp av formel 

2.9. För att ta hänsyn till friskluftsventilernas påverkan av reduktionstalet 

användes formel 2.10 för att få ett slutgiltigt sammansatt reduktionstal. 

Två beräkningar genomfördes, en för den oisolerade friskluftsventilen 

TL98F och en för den ljuddämpade friskluftsventilen TL98F-dB. Vid 

beräkning av TL98F reducerades friskluftsventilens Dn,e,w-värde med fem 

decibel enligt SS 25267:2015. 

Beräkningarna redovisas i Bilaga 11 och Bilaga 12. 
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5.3 Ljudmätning 

Fältmätningen utfördes med hjälp av en konsult inom akustik och 

handledaren från Linnéuniversitetet. Inför fältmätningen studerades Svensk 

Standard SS-EN ISO 16283-3:2016 där ett exempel på den mätningen som 

utfördes beskrevs. Mätutrustningen lånades ut av Linnéuniversitetet och 

mätningen utfördes på en nyproducerad villa i ett område för nybyggnation. 

Vädret då mätningen genomfördes var soligt med måttliga vindar. 

En högtalare kopplades till en mobiltelefon för att spela upp vitt brus, det 

vill säga en ljudfil med samma ljudstyrka i alla frekvenser. 

Högtalaren placerades utomhus med ett avstånd på 5,1 meter och en 

infallsvinkel på 45 grader från fasaden, fem meter är minimimåttet som 

avståndet måste vara. Se placeringen för högtalaren i Figur 9.  

 
Figur 9: Högtalarens placering (nere i högra hörnet) i förhållande till fasaden. 

En mikrofon med inbyggt ljudmätningsintrument, Svantek 979, användes 

för att mäta det vita bruset från högtalaren. En ljudfil med vitt brus spelades 

upp från Youtube. Värdena användes för att ta reda på ljudnivån från 

sändarrummet, alltså ljudet utifrån. Ljudnivån mäts i enheten decibel. 

Mikrofonen placerades först utomhus på tre olika positioner med olika 

avstånd från fasaden med samma höjd från marken, se placering i Figur 10. 

Mikrofonen flyttades tre gånger för att få ett medelvärde över ljudnivån från 

sändarrummet. 
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Figur 10: Mikrofonernas och högtalarens placering i förhållande mot fasaden, mäts i enheten meter. 

Enligt Svensk standards (SS-EN ISO 16283-3:2016) minimivärden skall det 

vara minst 0,7 meter mellan mikrofonens olika positioner, minst 0,5 meter 

mellan mikrofonens position och fasaden samt minst 1 meter mellan 

mikrofonen och högtalaren vid mätning av efterklangstider. Mikrofonen 

placerades på ett stativ för att nå en höjd på 1,8 meter från marknivån, se 

Figur 11. 

 

  

a) b) 

Figur 11: a) Mikrofonen och dess uppställning på stativet. b) Mikrofonen med inbyggt 

ljudmätningsintrument. 

En sändarrumsmätning utfördes vid varje position och efter varje mätning 

antecknades värdena med enheten decibel vid olika frekvenser, från 50 Hz 

till 5000 Hz. Värdena antecknades i ett protokoll, se Bilaga 7. Sedan 

utfördes en svepning inne i mottagarrummet för att mäta bakgrundsljud då 

högtalaren var avstängd. Svepningen innebär att mikrofonen sakta dras i en 
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cylindrisk form i luften under 30 sekunder. Mikrofonen sveptes först 

horisontellt 0,5 meter från golvet i en halvcirkulär rörelse från vänster (1) till 

höger (2) sedan rakt upp mot taket (3) och tillbaka på samma sätt (4), se 

Figur 12. Sedan gjordes ytterligare en svepning för att mäta ljudnivån i 

mottagarrummet när högtalaren spelade vitt brus utanför fasaden.  

 
Figur 12: Streckgubben visar en demonstration av en svepning. 

En ny mätning gjordes sedan efter att högtalaren flyttats till en annan 

position. Den nya mätningen utfördes på samma sätt med mikrofonen 

placerad på tre olika positioner, se Figur 13, samt en svepning inomhus. Den 

nya mätningen utfördes för att öka tillförlitligheten. Två olika ljudfiler med 

vitt brus användes på de olika mätningarna. Ljudvärdena som registrerades i 

mikrofonen antecknades i ett protokoll som tidigare utformats i Microsoft 

Excel (se Bilaga 7).  

 

 
Figur 13: Mikrofonernas och högtalarens placering i förhållande mot fasaden, mäts i enheten meter. 

Fältmätningen avslutades med att mäta efterklangstiden i rummet med hjälp 

av mikrofonen och en “Airzooka” som gav ifrån sig ett ljud som kan liknas 

ett gevärskott, se Figur 14.  
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a) b) 

Figur 14: a) Airzookan ovanifrån. b) Airzookan snett ovanifrån. 

Ljudet som kommer från airzookan uppstod då plastdelen drogs bakåt och 

sedan sköts iväg. Den riktades mot ett hörn i rummet mellan väggar och tak. 

Ljudvågorna som uppstod registrerades av mikrofonen med inbyggt 

ljudmätningsintrument som stod ställd på ett stativ i rummet, se Figur 15. 

Mikrofonen mätte tiden det tog för ljudet att dö ut för varje frekvens i 

intervallet 50 Hz till 5000 Hz. Mätvärdena fördes in i ett protokoll med hjälp 

av Excel (se Bilaga 7). 

 

 
Figur 15: Mikrofonens position i rummet. 

Tio olika mätningar på efterklangstiden utfördes i rummet för att få ett bra 

medelvärde. Mikrofonen placerades på tio olika slumpmässiga positioner i 

sidled och höjdled vid de olika mätningarna. Under mätningen skulle 

rummet vara helt tomt förutom personen som utförde mätningen, detta för 

att personer och möbler absorberar ljudvågorna och försämrar resultatet på 

efterklangstiden. 
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Beräkningen för fältmätningen genomfördes i Excel. Ett medelvärde på den 

genomsnittliga ljudtrycksnivån i sändarrummet, L1,s, beräknades och 

subtraherades den genomsnittliga ljudtrycksnivån i mottagarrummet, L2, för 

varje frekvens. L2 beräknades genom att ta ljudnivåskillnaden mellan 

bakgrundsljudet och ljudmätningen. En korrigering gjordes för varje 

frekvens på värden som var mindre än 10 dB. Beräkningen genomfördes 

enligt formel 2.7.  

Reduktionstalet, R´, beräknades för varje frekvens för luftljudsisolering med 

hjälp av formel 2.4. På samma sätt genomfördes beräkningarna för 

standardiserad luftljudsisolering, D2m,n  med hjälp av formel 2.6.  

Reduktionstalet, R´,  jämfördes med referenskurvan för varje frekvens. 

Referenskurvan flyttades i steg tills den ogynsamma avvikelsen var så nära 

32 dB som möjligt, men inte större än 32 dB. Avvikelsen mellan R´ och den 

justerade referenskurvan beräknades, därefter summerades de negativa 

värdena på avvikelsen för att komma så nära 32 dB som möjligt. Det värdet 

som fås vid 500 Hz är det vägda reduktionstalet för 

ytterväggskonstruktionen, R´w.  

Anpassningstermen, C50-3150 och  C50-5000 beräknades därefter enligt formel 

2.8. Beräkningsgången redovisas i detalj i Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 5. 
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6 Resultat 

I kapitlet Resultat sammanställs datan för respektive metodval. Resultaten av 

de olika metoderna ställs i relation till varandra för att öka tillförlitligheten. 

Resultaten redovisas i text, diagram och figurer.  

 

6.1 Resultat enkätundersökning 

Sammanställning av enkäterna finns i Bilaga 10. Enkäterna skickades till 

140 personer och 67 har svarat. I enkätundersökningen frågades de utvalda 

om de ansåg sig vara känsliga för ljud och hur det påverkade deras syn på 

boendekvalitén. Majoriteten av de boende värdesätter tystnad i sin bostad, se 

Bilaga 10. Cirka hälften av de boende ansåg sig vara ljudkänsliga, se  

Figur  16. 

 

 
Figur 16: Fördelningen av boendes ljudkänslighet. 

I Figur 17 redovisas andelen boende som störs av trafiken vid vistelse i sin 

bostad. 66% av de tillfrågade ansåg att trafiken inte var ett problem i deras 

boendemiljö. Endast 4% av de boende instämde helt att de upplevde 

sömnstörningar på grund av ljud och 4% instämde till viss del, se Bilaga 10. 

 

 
Figur 17: Fördelningen av boendes påverkan av trafik utifrån när de vistas inne i sin bostad. 
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31% instämde helt och 37% instämde till viss del att de uppskattar en extra 

ljudisolerad fasad som skyddar mot ljud utifrån, se Figur 18, däremot är 

endast 17% helt villiga att betala för en extra ljudisolerad fasad, se Figur 19. 

 

 
Figur 18: Fördelningen av boendes uppskattning av en extra ljudisolerad fasad som skyddar mot ljud 

utifrån. 

 
Figur 19: Fördelningen av betalningsviljan för en extra ljudisolerad fasad. 

I Figur 20 redovisas det att 27% instämmer helt och 43% instämmer till viss 

del att det är viktigt att ljud inifrån bostaden inte hörs ut. 

 
Figur 20: Fördelningen av boendes åsikter om hur viktigt det är att ljud inifrån bostaden inte hörs ut. 

Av de boende som svarat på enkäten hade 26 av 67 friskluftsventiler som 

ventilationssystem. Resterande hade FTX-system, det vill säga 

ventilationssystem med värmeåtervinning. 
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27% hör inget ljud i bostaden som kommer genom friskluftsventilen. Den 

resterande andelen hör ljud till olika grad, se Figur 21. 19% instämmer att de 

hör ljud genom friskluftsventilen och är villiga att betala för en ljudisolerad 

friskluftsventil, se Figur 22. 

 
Figur 21: Fördelningen av boendes åsikt om de hör ljud genom friskluftsventilen. 

 
Figur 22: Fördelningen av betalningsviljan för en ljudisolerad friskluftsventil. 

 

6.2 Resultat från teoretisk beräkning av sammansatt reduktionstal 

Beräkningarna av sammansatt reduktionstal redovisas i Bilaga 11 och Bilaga 

12. Resultatet av det sammansatta reduktionstalet för en 

ytterväggskonstruktion som ser likadan ut som den väggen där 

fältmätningen gjordes har beräknats med två alternativa friskluftsventiler. 

Resultaten sammanställs i Tabell 10. 

Tabell 10: Resultat av beräknat sammansatt reduktionstal för två olika friskluftsventiler. 

 Sammansatt reduktionstal [dB] 

TL98F-dB 36,6 

TL98F 29 
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6.3 Resultat av ljudmätning i fält 

Beräkningarna av reduktionstal för fältmätningen, det vill säga R´w och 

D2m,nT, ses i Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 5. Ref-23 är differensen mellan 

referenskurvan och 23 dB. Resultatet för det vägda reduktionstalet, R´w, för 

normaliserat luftljudsisolering för mätobjektet är 29 dB vid frekvensen 500 

Hz, se Figur 23. Resultatet för standardiserad luftljudsisolering, D2m,nT, är 29 

dB vid frekvensen 500 Hz, se Figur 24.  

 

Figur 23: Beräkning av R´w.  

 
Figur 24: Beräkning av D2m,nT. 

Beräkning av efterklangstid finns i Bilaga 3. Mätning av mottagarrum och 

sändarrum finns i Bilaga 4 och Bilaga 6. 
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6.4 Analys av data 

Över hälften av svarande instämde helt eller delvis att de ansåg sig vara 

ljudkänsliga. Nästan två tredjedelar av svarande på enkäten anser att 

trafikbuller inte hörs in i bostaden. Detta medför att endast en tredjedel anser 

att trafikbuller i bostaden är ett problem i viss grad. 12% ansåg att 

sömnstörningar var ett problem i vardagen på grund av ljud i bostaden och 

det leder till minskade chanser att nå djupsömn (Basner et al. 2012) och 

bullret i bostaden kan leda till stress och försämrad inlärningsförmåga 

(Folkhälsomyndigheten 2013). 

68% av svarande instämmer helt eller instämmer till viss del att de skulle 

uppskatta en extra ljudisolerad fasad som skyddar mot ljud utifrån. En 

ljudisolerad fasad hindrar även ljud inifrån att ta sig ut och 70% instämde 

helt eller till viss del att det var viktigt att ljud inifrån bostaden inte hörs ut. 

Enligt en studie från Chile är livskvalitén i sociala bostadsområden låg på 

grund av höga ljudnivåer, till exempel upplever invånare svårigheter att 

uppleva intimitet på grund av att ljud hörs in till grannarna (Ureta 2007). 

Betalningsviljan var lägre än uppskattningen för en extra ljudisolerad fasad 

då cirka hälften var villiga eller delvis villiga att betala extra för att få en 

bättre ljudisolerad vägg.  

Nästan en av fem instämmer helt att de hör ljud som kommer genom 

friskluftsventilen och är även villiga att betala för att få en ljudisolerad 

friskluftsventil. I Myresjöhusbostäder är en icke ljuddämpad friskluftsventil 

standard och en ljuddämpad friskluftsventil tillval. Friskluftsventiler är 

placerade i sovrum, vardagsrum och allrum, då det är utrymmen där 

människor vistas ofta (Ventilation, 2017). Alla svarande som instämde att 

ljud hördes in i bostaden och även hade betalningsvilja bodde i en villa. 27% 

upplever inte att något ljud går genom friskluftsventilen och 31% är inte 

villiga att betala för att minska ljudinsläppet genom friskluftsventilen. 

19% av de boende hör ljud genom friskluftsventilen och enligt Chilton et al. 

(2012) är friskluftsventiler ett exempel på ventilationskanaler som släpper 

igenom ljud och kan skapa problem med buller. Den byggdel med lägst 

reduktionstal försämrar hela väggkonstruktionens totala reduktionstal. I 

mätobjektet är byggdelen med sämst reduktionstal friskluftsventilen TL98F.  

Skillnaden mellan en oisolerad friskluftsventil, TL98F, och en isolerad 

friskluftsventil, TL98F-dB, är 7,6 dB. De beräknade resultaten för 

sammansatt reduktionstal för de olika friskluftsventilerna illustreras i  

Tabell 11.  
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En studie genomförde ett experiment som visade att en minskning på 

maximalt 10 dB kunde uppnås inom frekvensområdet 500 Hz till 2 kHz vid 

användning av aktiv brusreducering i friskluftsventiler (Chilton et al. 2012). 

En ökning på 7,6 dB är nästan en ökning på 10 dB. Ljud uppfattas som 

dubbelt eller hälften så högt om ljudstyrkan ändras med 10 dB och olika 

frekvenser uppfattas som olika starkt för örat (Ljunggren 2011 s.11). 

 

Tabell 11: Resultat av beräknat sammansatt reduktionstal för två olika friskluftsventiler. 

 Sammansatt reduktionstal [dB] 

TL98F-dB 36,6 

TL98F 29 

 

Resultaten för normaliserad och standardiserad luftljudsisolering gav ingen 

differens i frekvensen 500 Hz, se Tabell 12. Det teoretiska sammansatta 

reduktionstalet för ytterväggskonstruktionen med den oisolerade 

friskluftsventilen TL98F är 29 dB, reduktionstalet för fältmätningen gav 

samma resultat. I Milano är det vägda standardiserade luftljudsisoleringen 

33,9 dB (Casini et al., 2016). Mätobjektet i Växjö har ett vägt standardiserat 

luftljudsisolering på 29 dB. 

 

Tabell 12: Resultat av uppmätt normaliserad och standardiserad luftljudsisolering för TL98F. 

Normaliserad luftljudisolering  

R´w [dB] 

Standardiserad luftljudisolering  

D2m,nT [dB] 

29 29 

 

Det finns inget krav på reduktionstal för ytterväggar i Sverige eftersom de 

ljudklasser som finns enbart syftar till skiljeväggar och väggar som gränsar 

till andra utrymmen. Det finns europeiska ljudklasser som syftar till 

fasadväggar och enligt dessa ljudklasser uppnår effektväggen klass C 

(Casini et al, 2016).  

Reduktionstalet för fältmätningen är 29 dB. Enligt Trafikverket är 35-38 dB 

ett värde för en medelbra trävägg med tjockleken 200-300 mm. Den väggen 

har endast ett fönster och en isolerad friskluftsventil, därav är värdet högre 

än reduktionstalet för fältmätningen, där två oisolerade friskluftsventiler 

samt två fönster användes. 
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7 Diskussion och slutsatser 

I kapitlet Diskussion och slutsatser diskuteras metodvalen, resultatet och 

tankar om de värden från beräkningar och frågor som besvarats i enkäten. 

Slutsatser dras från resultaten. 

7.1 Metoddiskussion 

Det första metodvalet var enkätundersökning. Enkäten delades ut till 140 

personer och 67 svarade. Bortfallet av svarande kan ha påverkat resultatet av 

enkätundersökningen och bortfallet kunde ha minskat om en påminnelse 

hade skickats ut. Ett annat sätt att öka svarsfrekvensen kunde varit att ge de 

svarande ett till alternativ, till exempel möjlighet att utföra enkäten på 

internet. Biobiljetterna som lottades ut ökade antagligen svarsfrekvensen på 

enkäterna eftersom vinstchanserna var större ju fler som svarade i samma 

hushåll. Formuleringen på följebrevet fångade intresset hos de tillfrågade 

eftersom det mest intressanta nämndes högst upp på följebrevet, det vill säga 

biobiljetterna. 

Kvantitativ intervju valdes bort för att svaren hade blivit för breda och inte 

gått att sammanställas i statistik i form av grafer. Ett lika stort antal frågor 

hade inte heller besvarats. Bearbetningen av svarsenkäterna är lättare och 

mindre tidskrävande vid kvantitativ enkät. 

Det var 67 personer som svarade på enkäten vilket gav bra underlag för 

analysering. Frågorna i enkäten var noga utvalda för att täcka områdena 

boendekvalité och ventilationssystem. Validiteten kunde varit högre om fler 

öppna och slutna frågor hade använts, men risken är att svarsfrekvensen 

varit lägre om antalet frågor varit fler. Konsekvensen av för få svar kunde 

varit missvisande resultat. Något som kan påverka svarsfrekvensen är 

utformningen av enkäten och formuleringen av frågorna.  

Eftersom effektväggen är standardytterväggskonstruktion i Smålandsvillor 

och Myresjöhus förutsätts att det är den konstruktion de svarande på enkäten 

har. De svarande har samma förutsättningar då de bor i liknande områden 

med samma ljudförutsättningar. Reliabiliteten på enkätundersökningen är 

hög eftersom många svar gav tillförlitligt resultat. 

Det andra metodvalet var fältmätning som utfördes på en nybyggd 

Smålandsvilla i Växjö. Objektet valdes för att det inte var inflyttat och att 

väggkonstruktionen var samma som Myresjöhus effektvägg. Mätningen 

gjordes på husets baksida mot ett sovrum med två friskluftsventiler och 

mycket glasyta. Sovrummet valdes till mätningen för att det är ett ljudutsatt 

rum i ett hushörn och för att det endast var fönster och ventiler på rummets 

ena fasadvägg.  
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För att öka reliabiliteten i arbetet hade fler mätobjekt med effektvägg 

behövts. Upprepade mätningar på samma mätobjekt hade också ökat 

reliabiliteten men det fanns inte tillräckligt med tid för att utföra flera 

mätningar. Konsekvensen av att inte utföra flera mätningar för liknande 

vägg är att inget medelvärde kan beräknas vilket kan leda till missvisande 

resultat. En annan konsekvens av att endast mäta på ett objekt är att det kan 

vara svårt att urskilja eventuella felkällor som exempelvis otäta väggar och 

fönsterläckage.  

Reliabiliteten påverkades av att två olika ljudfiler användes under 

mätningen. Två olika ljudfiler valdes på grund av att den första ljudfilen som 

användes gav låga värden i höga frekvenser. En provmätning hade behövts 

för att veta om ljudfilen var bra. Vädret under fältmätningen var soligt med 

måttliga vindar och ljudet från vinden påverkade bakgrundsljudet. 

Ljudförhållandena under mätningen var bra då det var relativt tyst i 

omgivningen. 

Eftersom både en ljudkonsult och handledare var på plats under mätningen 

underlättades hanteringen av mätinstrumentet. Konsekvensen av att inte 

kunna hantera instrumenten var att flera mätningar på olika objekt inte 

kunde utföras och att mätningen endast utfördes i Växjö. 

Det var svårt att få bra värden i frekvensen 50 Hz när efterklangstiden 

mättes i mottagarummet, vilket medförde att mätningen fick upprepas flera 

gånger för att få bra värden. Airzookan riktades mot det enda hörnet utan 

fönster eller dörr för att inte ljud skulle transmitteras utan reflekteras. 

Beräkningar utfördes enligt svensk standard för fältmätningen och 

sammansatt reduktionstal beräknades enligt kurslitteratur. Det valdes för att 

få två av varandra oberoende beräkningsgångar och därmed öka 

reliabiliteten. Vid beräkning av fältmätningen gjordes en beräkning för 

normaliserat reduktionstal och en beräkning för standardiserad 

luftljudsisolering för att kontrollera att de olika värdena stämde överens och 

öka tillförlitligheten på resultatet. Skulle beräkningarna inte stämma överens 

kan slutsatsen att fel metodval av beräkningar valts och det går heller inte 

avgöra vilket värde som är rätt. 

7.2 Resultatdiskussion 

Både reduktionstalet och den standardiserade luftljudsisoleringen vid 

fältmätningen blev 29 dB vilket stämmer överens med det beräknade 

teoretiska reduktionstalet som blev 29 dB. Eftersom värdena blev samma 

kan slutsatsen dras att det inte var något springläckage eller otätheter i 

mätobjektet vid fältmätningen. Det finns inget krav på reduktionstal för 

ytterväggar i Sverige eftersom de ljudklasser som finns enbart syftar till 

skiljeväggar och väggar som gränsar till andra utrymmen.  
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Det finns europeiska ljudklasser som syftar till fasadväggar och enligt dessa 

ljudklasser uppnår effektväggen klass C (Casini et al. 2016). Ljudklass C är 

strax över medel, vilket visar att effektväggen har ett normalt reduktionstal 

enligt europeiska normen. 14% av de tillfrågade anser sig vara ljudkänsliga 

och 4% påverkas av trafik då de befinner sig i sin bostad. Även om 

effektväggens reduktionstal förbättras markant lär det fortfarande finnas 

boende som stör sig på ljud i bostaden eftersom ljud är subjektivt. 

I Milano är det vägda standardiserade luftljudsisoleringen 33,9 dB (Casini et 

al. 2016) i jämförelse med 29 dB för mätobjektet i Växjö och skillnaden 

förklaras genom att det är stor skillnad på städernas storlek och befolkning. I 

Milano ljudisoleras bostäder mer eftersom bostäderna utsätts för högre 

omgivningsbuller. I Sverige anpassas luftljudsisoleringen efter 

omgivningens förutsättningar.  

Det sammansatta reduktionstalet för effektväggen med friskluftsventilen 

TL98F-dB blev 36.6 dB. I jämförelse med Trafikverkets liknande 

träyttervägg som är 35-38 dB stämmer det bra överens. Mätobjektet hade två 

friskluftsventiler och två fönster till skillnad från Trafikverkets yttervägg 

som hade en friskluftsventil och ett fönster. Eftersom friskluftsventilen 

TL98F-dB har ett bättre reduktionstal än effektväggen påverkar inte antalet 

friskluftsventiler i väggen det totala reduktionstalet negativt. 

En förbättring av reduktionstalet för en yttervägg är att exempelvis öka 

väggens massa vilket kan ge en ökning av reduktionstalet med 6 dB 

(Andersson 1998, s.143). I enkäten svarade 31% att de instämmer helt att de 

skulle uppskatta en extra ljudisolerad fasad och 17% hade betalningsvilja för 

en extra ljudisolerad fasad.  

Fler svarande instämde helt att de skulle uppskatta en ljudisolerad fasad före 

en ljudisolerad friskluftsventil. Det kan bero på att boende inte inser att 

majoriteten av ljudet färdas genom friskluftsventilen och inte 

ytterväggkonstruktionen. Brist på information till de boende gör att kunskap 

om olika byggdelars förmåga att isolera ljud är begränsad. Dock hör 19% 

ljud genom friskluftsventilen och är villiga att betala för en ljudisolerad 

friskluftsventil. Fler hade prioriterat annorlunda och svarat att de uppskattar 

en ljudisolerad friskluftsventil samt vara villiga att betala om de hade vetat 

friskluftsventilens påverkan på ljudtransmissionen. Enligt Chilton et al. 

(2012) är friskluftsventiler ett exempel på ventilationskanaler som släpper 

igenom ljud och kan skapa problem med buller.  

Den byggdel med lägst reduktionstal försämrar hela väggkonstruktionens 

totala reduktionstal. I mätobjektet är byggdelen med sämst reduktionstal 

friskluftsventilen TL98F. För att förbättra väggkonstruktionens reduktionstal 

kan antingen en ventil med aktiv brusreducering eller en ljudisolerad 

friskluftsventil användas. En ventil med aktiv brusreducering ger dock 

minskad luftmängd in i bostaden och kräver mycket underhåll gentemot en 

vanlig ljudisolerad friskluftsventil. 
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Skillnaden mellan en oisolerad friskluftsventil, TL98F, och en isolerad 

friskluftsventil, TL98F-dB, är 7,6 dB. De beräknade resultaten för 

sammansatt reduktionstal för de olika friskluftsventilerna illustreras i Tabell 

10. En studie genomförde ett experiment som visade att en minskning på 

maximalt 10 dB kunde uppnås inom frekvensområdet 500 Hz till 2 kHz vid 

användning av aktiv brusreducering i friskluftsventiler (Chilton et al. 2012). 

Ljud uppfattas som dubbelt eller hälften så högt om ljudstyrkan ändras med 

10 dB och olika frekvenser uppfattas som olika starkt för örat (Ljunggren 

2011, s.11). Genom att byta till en isolerad friskluftsventil kan antalet 

missnöjda av de svarande minskas där både boendekvalitén och livskvalitén 

påverkas positivt. 

Enligt en studie från Chile är livskvalitén i tätbebyggda bostadsområden låg 

på grund av höga ljudnivåer, till exempel upplever invånare svårigheter att 

uppleva intimitet på grund av att ljud hörs in till grannarna (Ureta 2007). En 

ljudisolerad fasad hindrar ljud inifrån att ta sig ut och 70% instämde helt 

eller till viss del att det var viktigt att ljud inifrån bostaden inte hörs ut, 68% 

av svarande instämmer helt eller instämmer till viss del att de skulle 

uppskatta en extra ljudisolerad fasad som skyddar mot ljud utifrån. Därför är 

det viktigt med en ljudisolerad fasad, för att kunna uppleva intimitet och inte 

oroa sig för att höras ut, på så sätt kan en högre livskvalitét uppnås.  

7.3 Slutsats 

En rekommendation till företag i byggbranschen är att ge mer information 

till blivande kunder vid nybyggnation om hur en ljuddämpad friskluftsventil 

kan ge en tystare bostad. Resultatet visar att det skiljer 7,6 dB mellan en 

oisolerad och isolerad ventil vilket uppfattas som en stor skillnad för öronen. 

Genom att informera framtida kunder kan deras val av ventil påverkas. Hade 

kunderna vetat både prisskillnaden mellan den isolerade och oisolerade 

friskluftsventilen och dess olika ljudnivåpåverkan hade många troligen valt 

den isolerade friskluftsventilen. 

En ytterligare rekommendation är att ljudisolerade friskluftsventiler är 

standard istället för tillval i extra utsatta rum, till exempel arbetsrum och 

sovrum eftersom buller i omgivningen kan leda till stress, förhöjt blodtryck, 

koncentrationssvårigheter, försämrad prestationsförmåga samt 

sömnstörningar (Johansson 2002, s.49). 

Inför framtida examensarbete kan en enkätundersökning om isolerade 

friskluftsventiler utföras för att se om boende fortfarande upplever besvär 

med ljud i sin bostad. Som komplettering till enkäten kan en omfattande 

mätning av flera olika objekt med samma väggkonstruktion och eventuellt 

en laborativ ljudmätning göras. 
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