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Sammanfattning 

Buller kan påverka människor negativt genom att sänka koncentrationsförmågan, ge 

upphov till utsöndring av stresshormon och orsakar trötthet. I kontors- och 

utbildningslokaler är det därför viktigt att skapa utrymmen där den akustiska miljön 

är tillfredsställande för hälsa och välbefinnande. För att minska bullernivåer i en 

byggnad är det viktigt att redan i projekteringsskedet utforma konstruktioner på ett 

korrekt sätt. Stegljud uppstår då människor går på ett bjälklag och kan spridas 

vertikalt eller horisontellt till närliggande rum. Stegljud upplevs ofta som störande 

och kan dessutom ge upphov till vibrationer i ett bjälklag och därför är det särskilt 

viktigt att bjälklag konstrueras på ett omsorgsfullt sätt. För att få god 

stegljudsisolering hos en konstruktion är hög massa och styvhet särskilt effektivt. 

Träbjälklag tillhör kategorin lättviktskonstruktioner och på grund av att träbjälklag 

ofta har en låg massa kan det för sådana uppstå problem med stegljud.  

Videum är ett fastighetsbolag vars verksamhet bygger på att hyra ut offentliga 

lokaler i Växjö. Lokalerna som ägs av Videum hyrs ut till flera olika hyresgäster 

som bedriver olika verksamheter och därför är det viktigt för Videum att skapa 

flexibla lokaler där innerväggar är placerade ovanpå golvbeläggningar, eftersom 

väggarna då enkelt kan flyttas. Det kan dock uppstå en motsättning mellan att 

placera väggar ovanpå golvbeläggning och att samtidigt uppnå en tillfredsställande 

ljudmiljö i en lokal, eftersom ljud lättare sprids mellan exempelvis korridor och 

intilliggande utrymme om väggar placeras på detta sätt. 

I detta arbete undersöks vilket av tre befintliga bjälklag som är bäst lämpat, med 

avseende på stegljudsisolering, för lokaler där flexibiliteten behöver vara hög. 

Bjälklagen som undersöks är monterade i tre av Videums byggnader. I de 

undersökta lokalerna bedrivs utbildnings- och kontorsverksamhet.  

Metoder som har tillämpats för att undersöka vilken bjälklagskonstruktion som är 

bäst lämpad för att uppnå god stegljudsisolering hos flexibla lokaler är 

litteraturstudier, stegljudsmätningar, beräkningar, analyser och stegljudsförsök med 

tillhörande intervju och enkätundersökning.  

Resultatet visar att med de förutsättningar som råder i byggnaderna är 

bjälklagstypen KL-träskiva med betongpågjutning det bjälklag som har bäst 

stegljudsisoleringsförmåga och därför kan ses som det bäst lämpade bjälklaget att 

använda i lokaler för att möta Videums önskemål. Det bör dock nämnas att 

resultaten avser respektive konstruktionslösning som helhet och inte enbart 

bjälklagets materialuppbyggnad. 

 





 

 

 

Abstract 

I en byggnad kan ljud och vibrationer från steg spridas och dessa ljud kan störa de 

människor som vistas i byggnaden. Stegljudsisoleringsförmågan hos ett bjälklag 

beror på hur det är konstruerat och hur hög styvhet och massa bjälklaget har. I detta 

arbete undersöks stegljudsisoleringen hos tre bjälklagstyper. Dessa är monterade i 

befintliga byggnader, belägna i Växjö och ägda av fastighetsbolaget Videum.  
 
Syftet med arbetet var att undersöka vilken av de tre bjälklagstyperna som är bäst 

lämpad att ha i en kontors- eller universitetsbyggnad, med avseende på akustik. 

Vidare var syftet att undersöka vilket av dessa tre bjälklag som avskärmar stegljud i 

horisontalled mest effektivt. Målet med arbetet har varit att genomföra en 

standardiserad stegljudsmätning och en enkätundersökning för att kunna fastställa 

vilket av de undersökta bjälklagen som har bäst stegljudsisolering. Data från dessa 

undersökningar har analyserats och beräknats.  
 
Resultatet från stegljudsmätning och enkätundersökning visar att det bjälklag som 

avskärmar stegljud bäst är KL-träskiva med betongpågjutning. De undersökta 

bjälklagskonstruktionerna inklusive anslutningar till väggar är inte helt jämförbara 

och därför bör det nämnas att resultaten avser konstruktionslösningen som helhet 

och inte enbart själva bjälklaget. 

 

 

Nyckelord: Stålregelsystem, HD/f-bjälklag, KL-träbjälklag, Stegljudsisolering. 

 





 

 

 

Abstract 

Sound and vibration which originate from footsteps can spread in a building and 

may disturb the people who residence it. Ability to insulate impact sound varies 

depending on how the joists system is designed and how high its stiffness and mass 

are. In this thesis the impact sound insulation of three different joists systems will be 

examined. The joists systems are installed in existing buildings located in Växjö, 

Sweden and owned by the real estate company Videum. 

 

The purpose of the thesis was to examine which of the three different joists systems 

that is most suitable for office- and university buildings, concerning acoustics. 

Furthermore, the purpose was to examine which of the joists systems that has the 

best ability to sequester impact sound horizontally. The goal with the thesis was to 

perform a standardized impact sound insulation measurement and a survey to 

determine which of the joists systems that has the best impact sound insulation. All 

data was analyzed and calculated. 

 

The results show that the CLT board with a concrete layer reduces the impact sound 

most efficiently. However, it should be mentioned that the designs of the objects are 

not fully comparable and therefore the results relate to the entire design including 

the wall floor connection, rather than to the joists systems alone.  

 

Keywords: Steel frame system of joists, Prestressed hollow core slab, CLT system of 

joists, Impact sound insulation. 
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1 Introduktion 

Allt oönskat ljud definieras som buller och påverkar människor på olika sätt. Idag är 

detta ett stort miljöhälsoproblem och det finns forskning som visar att det påverkar 

människans hälsa negativt (Schmidt et al. 2013). Förutom direkta skador på hörseln 

visar studier att störande ljudkällor kan resultera i att människor upplever trötthet 

och får en försämrad koncentrationsförmåga, vilket i sin tur leder till en försämrad 

inlärningsförmåga. Buller kan också leda till en förhöjd stressnivå hos människor. 

Under en kortare period är det möjligt att kompensera för ljudkällans negativa 

effekter genom ökad ansträngning (Folkhälsomyndigheten 2008). Byggnader är till 

för dess brukare, därför är det viktigt att skapa såväl bostäder som offentliga rum 

där den akustiska miljön är tillfredsställande för hälsa och välbefinnande.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
I en byggnad kan ljud spridas som luftljud och stomljud, där stomljud även kan 

omfatta flanktransmission. Luftljud alstras i luften och stomljud sprids från ett rum, 

via konstruktionsdelar, till ett annat. En typ av stomljud är stegljud, vilka sprider sig 

i byggnader via bjälklag, trappor eller liknade (Folkhälsomyndigheten 2008). 

Stegljud är en typ av buller och för att minska spridning av stegljud till 

omkringliggande rum är det viktigt att bjälklag har en god ljudisoleringsförmåga. 

Faktorer som bidrar till en minskad spridning av ljud är bland annat bjälklagets 

massa, styvhet, spännvidd och upplagstyp. Hur människan upplever ljud och 

vibrationer i en byggnad kan alltså delvis påverkas beroende på ett bjälklags 

uppbyggnad (TräGuiden 2017a). 

På grund av flera stadsbränder blev det i Sverige under 1800-talet förbjudet att 

bygga hus i trä högre än två våningar och detta förbud kvarstod ända till slutet av 

1900-talet. Detta bidrog till att armerad betong blev det dominerande byggsystemet 

för flervåningshus och utvecklingen av byggsystem i trä upphörde näst intill helt 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2013). År 1994 blev det återigen tillåtet att 

bygga flervåningshus i trä och därmed ökade intresset för att bygga både 

flerbostadshus och kontorsbyggnader med stommaterial av trä. Trä har en hög 

styvhet och styrka i relation till sin låga massa. Detta gör att det går att bygga 

bjälklag med stor spännvidd, dock kan det uppstå problem med vibrationer i 

träbjälklag där spännvidden är stor (Negreira, Trollé, Jarnerö, Sjökvist & Bard 

2014).  

Generellt har lättviktskonstruktioner, dit träbjälklag räknas, otillfredsställande 

ljudisoleringsförmåga vid låga frekvenser. Detta beror på en förhållandevis låg 

massa jämfört med tunga konstruktioner såsom betongbjälklag. För medel- och 

högfrekventa ljud går det däremot att åstadkomma god ljudisolering genom att 

använda flerskiktskonstruktioner. Olika förslag till lättviktskonstruktioner, som kan 

tänkas klara av ställda ljudkrav, undersöks genom kontrollerade mätningar i 

laboratorier, men även mätningar i fält genomförs. Utformning av träkonstruktioner 

baseras ofta på tidigare erfarenheter och mätningar från befintliga träbyggnader. 

Tidigare beräkningsmetoder och byggnormer för ljudisolering har visat sig vara 

otillförlitliga för träkonstruktioner då de till stor del baseras på undersökningar och 
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utvärderingar som gjordes under den tid då betong var det dominerade 

stommaterialet (Ljunggren & Ågren 2011). Dock har det på senare tid införts en 

anpassningsterm som tar hänsyn till de låga frekvenserna mellan 50 – 100 Hz. 

Tidigare togs det endast hänsyn från 100 Hz enligt SS-EN ISO 717/2 (SIS 2013).  

Enligt Arbetsmiljöverket (2018) är den vanligast förekommande ljudkällan på ett 

kontor ljud som kommer från andra människor i form av till exempel stegljud. 

Jämfört med annat buller upplevs stegljud som särskilt störande. Trots att det har 

införts en anpassningsterm kan det än idag uppstå problematik med lågfrekvent ljud 

i byggnader med lättviktsbjälklag (Forssén et al. 2008). Detta kan medföra att ett 

träbjälklag uppfyller ljudklasskrav, trots att människan upplever de akustiska 

egenskaperna som otillräckliga. Forskning och utredning av lätta stommar är därför 

av stor vikt för att kunna justera rådande reglering så att den mer rättvist speglar 

människans upplevelse av ljud i lätta konstruktioner.  

Videum är ett fastighetsbolag i Växjö som hyr ut lokaler till flera olika 

verksamhetstyper, vilket medför att det ställs höga krav på flexibilitet i lokalerna. 

För att uppnå flexibilitet är det en stor fördel om innerväggar är byggda på ett sätt 

som inte skadar golvets ytskikt, om innerväggar flyttas eller rivs. Då en innervägg är 

monterad ovanpå golvets ytskikt löper bjälklaget obrutet mellan rum vilket kan öka 

överföring av stegljud. Beroende på bjälklagskonstruktion och ytskiktsmaterial 

överförs mer eller mindre vibrationer och ljud och hur störande ett stegljud upplevs 

varierar därför med konstruktion och material.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet är allmänt att undersöka hur olika bjälklagstyper fungerar med avseende på 

ljudöverföring genom flanktransmission mellan angränsande utrymmen på samma 

våningsplan. Syftet är särskilt att jämföra tre bjälklagstyper som idag finns i 

befintliga fastigheter på Teleborg i Växjö och utifrån dessa undersökningar bedöma 

vilken bjälklagstyp som är bäst lämpad för en flexibel kontorsmiljö med avseende 

på stegljud. 

Målet med arbetet är att med hjälp av stegljudsmätningar, enkäter och intervju 

fastställa vilket av de tre bjälklagen som har bäst akustiska egenskaper. Detta kan 

brytas ned i följande delmål: 

 att jämföra mätresultat med de krav som enligt standarder förväntas 

uppfyllas,  

 att identifiera hur olika delar i bjälklagens uppbyggnad kan kopplas till 

mätresultaten och   

 att undersöka om mätresultaten överensstämmer med hur människor som 

nyttjar byggnaderna upplever styrkan hos och störningen från stegljud.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att undersöka hur stegljud sprids horisontellt mellan rum på 

samma våning i tre olika byggnader, med olika bjälklagskonstruktioner. 

Stegljudsmätning utförs vid ett tillfälle enligt standard SS-EN ISO 16283-2:2015 

(SIS 2015) och mätdata analyseras enligt SS-EN ISO 717-2 (SIS 2013). 

Stegljudsförsök med testpersoner genomförs vid ett tillfälle. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Ljud 
Ljud är tryckvågor som från en källa fortplantar sig i ett elastiskt medium, 

exempelvis luft, till en mottagare som kan uppfatta dem. Tryckvågornas 

fortplantning kan ses som en störning i mediet, där den initiala tryckvågen påverkar 

mediets jämvikt genom att tvinga dess partiklar i rörelse. Partiklarnas rörelse 

påverkar omkringliggande partiklar och sätter även dessa i rörelse, vilket ger 

upphov till en fortplantning från avsändaren. Partiklarna svänger kring sitt 

jämviktsläge till dess att energin från tryckvågen har överförts. Partiklarna 

transporteras alltså inte genom mediet. Tryckvågor rör sig från avsändaren i en så 

kallad vågutbredningsriktning vilket är en riktning som varierar beroende på det 

medium som en tryckvåg etableras i. När vågutbredningsriktningen är densamma 

som partikelrörelsen kallas tryckvågen för longitudinalvåg, se Figur 1. 

Longitudinalvågor kallas även kompressionsvågor eftersom mediet ömsom 

komprimeras ömsom expanderas och det är denna komprimering och expandering 

som gör att rörelsen överförs till omkringliggande partiklar. Longitudinalvågor 

uppstår i luft och andra gasmedium samt vissa vätskemedium medan det i övriga 

vätske- och fasta medium även uppstår transversella vågor. 
Vågutbredningsriktningen hos transversella vågor sker vinkelrätt mot 

partikelrörelsen, se Figur 1. Detta fenomen kan tydliggöras med hur vattenvågor 

sprids då en sten träffar en blank vattenyta. De ringar som sprids ut från den plats 

där stenen träffar vattnet visar vågutbredningsriktningen och de vågor som uppstår i 

det tidigare stilla vattnet visar partikelrörelsen. Ljudvågor har förutom en riktning 

även en hastighet, utbredningshastigheten, vilket är ett mått på hur lång tid det tar 

för ljudet att nå fram till mottagaren. 

 

Figur 1: Longitudinalvåg, transversalvåg och utbredningsriktning (figur återgiven med medgivande 

från Nilsson, Johansson, Brunskog, Sjökvist & Holmberg 2003, s.17). 
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Beroende på vilket medium som ljudet sprids i varierar utbredningshastigheten. 

Medium med hög styvhet och densitet överför ljudvågor med högre hastighet 

jämfört med vad medium med lägre densitet gör.  

En transversell ljudvåg som är harmonisk, det vill säga har en ren ton, kan beskrivas 

med en sinuskurva. Kurvans amplitud, som beror på ljudvågens tryck, är då 

konstant med tiden. Det är ljudvågens tryckväxling som utgör svängningarna och 

periodtiden anger hur lång tid det tar för vågen att fullfölja en hel svängning. 

Frekvens mäts i enheten Hertz (Hz) och anger hur många perioder en ljudvåg gör 

under en sekund (Nilsson, Johansson, Brunskog, Sjökvist & Holmberg 2003, s. 16 – 

17). 

2.1.1 Människans hörsel  

En ljudvåg med hög frekvens uppfattas av människan som ljus medan en låg 

frekvens uppfattas som mörk. Den lägsta frekvensen ett mänskligt öra kan uppfatta 

är ca 20 Hz och den högsta är ca 20 000 Hz. Ljudtrycket, eller ljudtrycksnivån, som 

anges i enheten decibel (dB), är avgörande för hur starkt människan uppfattar ett 

ljud. För varje frekvens krävs en viss decibel för att människan skall uppfatta ljudet, 

se Figur 2. Ljud kan upplevas som smärtsamt och även i detta avseende beror 

ljudtryck på frekvens. Det mänskliga örat kan alltså registrera vissa frekvenser vid 

låga ljudtrycksnivåer medan det för andra frekvenser krävs en högre ljudtrycksnivå 

för att kunna urskiljas. Anledningen till detta är att örat är mer känsligt för vissa 

frekvenser och därför uppfattar dem bättre (Andersson 1998, s. 41 – 44; Nilsson et 

al. 2003, s. 26 – 27). 

 

Figur 2: För människan hörbart område där samband mellan erforderlig decibel och frekvens går att 

avläsa (figur återgiven med medgivande från Nilsson et al. 2003, s.26).  
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På grund av örats varierande ljudkänslighet beroende på frekvens har det framtagits 

så kallade phonkurvor, se Figur 3. Phonkurvor bygger på undersökningar där 

testpersoner först har lyssnat på en ren ton av 1000 Hz och direkt efter har lyssnat på 

en ny frekvens. Sedan har testpersonen anpassat ljudtrycksnivån för den nya 

frekvensen så att den upplevs som lika hög som ljudet var för 1000 Hz. Kurvorna 

anger vilken decibel som krävs vid respektive frekvens för att ett ljud vid en viss 

frekvens skall upplevas lika hög som referensfrekvensen 1000 Hz (Andersson 1998, 

s. 43 – 44; Nilsson et al. 2013, s. 26 – 28). 

 

Figur 3: Phonkurvor (figur återgiven med medgivande från Nilsson et al. 2003, s.27). 

2.1.2 Oktavband och tersband 

Ett ljud består vanligen av flera frekvenser och med hjälp av bandpassfilter kan 

specifika frekvensband urskiljas. Bandpassfiltret avgränsas av en undre och en övre 

gränsfrekvens och på så vis kan ett ljuds innehåll av specifika frekvenser analyseras. 

Ett oktavband innehåller ett spektrum av frekvenser där den övre gränsfrekvensen är 

en fördubbling av den undre gränsfrekvensen. Intervallet 50 – 100 Hz är ett exempel 

på en oktav. Ett oktavband kan delas upp i tredjedelar där varje tredjedel 

representerar ett tersband. Tersband kallas även tredjedelsoktavband. Inom 

byggnadsakustik används ofta tersbandsfilter vid stegljudsanalys (Wallin, Carlsson, 

Åbom, Bodén & Glav 2013, s. 25 – 26).  

2.1.3 Efterklangstid och absorbenter 

Efterklangstid är ett mått som talar om hur lång tid det tar för ett ljud att minska 60 

dB i ett slutet rum. Ljudvågor når inte endast mottagaren, utan en del vågor stöter 

emot rumsavskiljande konstruktioner, såsom väggar och tak. Då en ljudvåg stöter 

ihop med exempelvis en vägg kommer en del ljud att reflekteras tillbaka in i rummet 

medan resterande ljud absorberas av väggen. Ju hårdare ett material är desto högre 

andel ljudenergi återreflekteras till rummet. Absorbenter fungerar tvärt emot hårda 

material och tillåter i stället ljudvågen att passera (porösa absorbenter) eller låter sig 

sättas i svängning av ljudvågen (resonansabsorbenter). Då ljudvågor passerar 
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igenom eller träffar en resonansabsorbent uppstår en svängning i materialet med 

följd att ljudvågens energi sänks och delvis omvandlas till värmeenergi (Andersson 

1998, s. 84).  

2.2 Grundprinciper för att ljudisolera 
För att uppnå en god ljudisolering i ett rum eller i en byggnad är det viktigt att 

byggnadsdelarna konstrueras och monteras på ett korrekt sätt och att vissa 
grundprinciper följs. I detta kapitel presenteras de akustiska grundprinciper som 

påverkar en byggnadsdels akustiska egenskaper. 

2.2.1 Massa och styvhet  

För att förhindra att ljud skall spridas är hög massa hos den ljudisolerande 

konstruktionen viktig. För att hindra spridning av lågfrekvent ljud är även 

konstruktionens styvhet viktig och inom låga frekvensområden kan det uppstå 

resonansproblem (Andersson 1998, s. 136). 

2.2.2 Separerade konstruktioner  

Ett effektivt sätt för att uppnå en god ljudisolering med relativt lätta konstruktioner 

är att bygga dubbelkonstruktioner som är mer eller mindre separerade ifrån 

varandra. Eftersom konstruktionen bryts så sprids inte ljud i lika stor utsträckning 

vilket medför att denna konstruktionstyp har god ljudisoleringsförmåga trots att 

massan är relativt låg. Att en konstruktion har en låg massa kan vara fördelaktigt då 

konstruktionens egenvikt är lägre och detta medför i sin tur att dimensioner på 

bärande konstruktioner kan minskas (Andersson 1998, s. 143 – 145).  

Det går att bygga bjälklag som är separerade, men ett vanligt sätt att förbättra 

ljudisoleringsförmåga hos ett bjälklag är att använda flytande golv. Grundprincipen 

för ett flytande golv är att på bjälklaget montera en skiva, exempelvis gips, ovanpå 

en dämpande absorbent, såsom mineralull eller en stegljudsmatta. Poängen med 

flytande golv är att skiva och övergolv är separerad från rummets väggar. Det är 

även viktigt att det dämpande lagret är uppdraget vid väggar för att undvika kontakt 

med det flytande golvet. Hur arbetet utförs är kritiskt. Om det dämpande lagret till 

exempel har skarvats bristfälligt och det är glipor hos absorbenten eller om 

golvskivan har kontakt med bjälklag eller vägg kan det uppstå ljudbryggor där ljud 

kan spridas (Andersson 1998, s. 145).  

2.2.3 Skikt med hög massa och absorbenter 

Hårda material med hög massa och absorbenter fungerar akustiskt sett bäst i 

kombination. Det hårda, styva materialet motverkar att ljud sprider sig samtidigt 

som absorbenter sänker energinivån hos ljudvågen (Andersson 1998, s. 84 och 

Träguiden 2017b). 

2.3 Buller 
Fysikaliskt sett är ljud och buller samma sak, men människan upplever buller som 

störande ljud. Vad som uppfattas som buller är individuellt och kan variera för den 

enskilde individen beroende på situation. Dock anses ofta trafikljud, ljud från 

byggarbetsplatser, motordrivna maskiner och bakgrundssorl i offentliga miljöer som 

buller (Socialstyrelsen 2008).  
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Buller och ljud kan uppträda på olika sätt. Kontinuerligt ljud pågår under en viss 

tidsperiod utan att frekvens och ljudstyrkan ändras mer än måttligt. Fläktar och ljud 

från avlägsna, hårt trafikerade vägar ger upphov till kontinuerligt ljud och då 

människan utsätts för dessa ljud under en längre period kan en person sluta att 

medvetet uppfatta dem. Impulsljud uppstår plötsligt med en snabbt stigande ljudnivå 

för att sedan avta kort därefter. Hammarslag liksom skottljud är exempel på 

impulsljud. Intermittenta ljud är oregelbundna i såväl ljudstyrka som frekvens men 

kan variera regelbundet eller oregelbundet med tiden. En motor som startas eller en 

enstaka bil som kör förbi är exempel på intermittenta ljud. Brus är ljud som består 

av många olika, slumpartade frekvenser (Socialstyrelsen 2008). 

2.3.1 Hur buller påverkar människan 

Människor som lever i urbana miljöer påverkas dagligen av buller och studier visar 

att detta påverkar hälsan negativt på flera sätt. Kontinuerligt ljud från exempelvis 

fläktar kan försämra inlärningsförmåga och öka trötthet. Även intermittenta ljud kan 

försämra inlärningsförmåga, något som har visats i en studie då skolbarn utsatta för 

flygplansbuller har presterat sämre jämfört med barn som har gjort inlärningstest i 

en annan miljö (World Health Organization 2011). Det finns även kopplingar 

mellan hjärt-kärlsjukdomar och flygplansbuller. Långvarig exponering av 

flygplansbuller kan höja blodtrycket hos framförallt män och kan öka utsöndring av 

stresshormonet kortisol hos framförallt kvinnor (Eriksson et al. 2007). Samband 

mellan ventilationsbuller och ökad kortisolnivå har även upptäckts hos ljudkänsliga 

personer som är särskilt känsliga för yttre stimuli. Förutom trötthet, 

inlärningssvårighet och ökat blodtryck så kan buller även skada örat. Att utsättas för 

högt buller kan permanent skada öronsnäckans hårceller, vilka är nödvändiga för att 

översätta ljudvågorna till elektriska impulser som kan tolkas av hjärnan. Exponering 

av höga ljud kan permanent skada örat och leda till exempelvis tinnitus (Tideström 

2012). 

2.4 Ljud i byggnader 
I en byggnad kan ljud spridas på olika sätt, beroende på vilken bullerkälla ljudet 

härstammar från. Nedan presenteras de vanligaste spridningssätten av ljud som kan 

uppstå i en byggnad. 

2.4.1 Luftljud 

Ljud som sprids från ljudkällan via mediet luft kallas luftljud. Luftljud kan 

dessutom spridas mellan rum via exempelvis väggar och bjälklag. Ljudvågen sätter 

då igång en svängning hos konstruktionsdelen vilket sedan alstrar ett luftljud på 

andra sidan av konstruktionen (Andersson 1998, s. 125).  

2.4.2 Stomljud 

Ljud som uppstår genom direkt kontakt eller påverkan mot en konstruktions- eller 

byggnadsdel kallas stomljud och de kan uppstå av olika anledningar, exempelvis 

från vibrerande installationer eller steg. Exempelvis kan ett stomljud spridas via en 

konstruktionsdel till en annan och så småningom alstras som ett luftljud i en annan 

del av byggnaden. Ett stomljud kan även alstras som ett luftljud i direkt anslutning 

till konstruktionsdelen, exempelvis från ett bjälklag ned till våningen under. Stegljud 
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är en typ av stomljud som uppstår i en byggnad då man går på ett bjälklag. Ljudet 

från stegen leds via bjälklaget till nedanliggande våning eller intilliggande rum där 

ljudet kan spridas som ett luftljud (Andersson 1998, s. 125). 

2.4.3 Flanktransmission 

Vid flanktransmission mellan två rum sprids inte ljudet via den kortaste vägen. I 

stället sprids ljudet via flankerande konstruktioner, det vill säga vid ändarna av 

rumsavskiljande byggnadsdelar, se Figur 4. För god ljudisolering är det av stor vikt 

att knutpunkter mellan byggnadsdelar är konstruerade på ett korrekt sätt. En 

knutpunkt som är felkonstruerad eller har uppförts på ett bristfälligt vis kan 

försämra ljudisolering mellan rum även om väggar, bjälklag och andra byggdelar 

håller en hög akustisk prestanda (TräGuiden 2017b).  

 

Figur 4: Flanktransmission (figur återgiven med medgivande från Nilsson et al. 2003, s.74 – 75). 

För en inhomogen konstruktion kan det vara svårt att förutsäga hur 

flanktransmitterade ljud kommer att spridas. I ett träbjälklag uppbyggt av balkar kan 

exempelvis graden av flanktransmission bero på om balkarna löper längs med eller 

vinkelrätt mot byggnadens väggar (Forssén et al. 2008).  

För att förhindra flanktransmission finns det två grundprinciper att utnyttja. Den 

första är att ha en hög massa på golvets ytskikt. I lätta konstruktioner kan detta 

uppnås genom en betongpågjutning eller genom att använda grus och/eller sand i 

konstruktionen. Den andra grundprincipen är att använda dämpande skivor mellan 

de ställen där konstruktioner möts. Det kan dock vara svårt att praktiskt lösa en 

sådan konstruktion, eftersom en konstruktion behöver ha någon form av styv 

förankring mellan våningar för bärighetens skull. Detta alternativ är en effektiv 

lösning mellan rum på samma våning där det är praktiskt genomförbart eftersom 

den horisontella belastningen på en byggnad är lägre än den vertikala (Forssén et al. 

2008). 

2.4.4 Vibrationer 

Vibrationer i byggnader kan vara störande även om de inte ger upphov till hörbara 

ljud. Allmänt är vibrationer en svängningsrörelse i ett mekaniskt system 
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(Nationalencyklopedin u.å.a) och i en byggnad kan maskiner och installationer ge 

upphov till vibrationer, vilka i sin tur kan överföras till omkringliggande 

konstruktionsdelar. Vibrationer kan även spridas från omgivningen in i en byggnad. 

Exempelvis kan tung trafik som passerar skapa en för människan kännbar vibration 

inomhus (Naturvårdsverket 2016). Även steg på ett bjälklag kan ge upphov till 
vibrationer, vilka kan övergå till luftljud och spridas till omkringliggande rum 

(Andersson 1998 s. 243).  

2.4.4.1 Resonans 

Resonans kan uppstå då en mekanisk svängning påverkas av en yttre kraft som stör 

svängningsperioden, vilket leder till en ökning av svängningsamplituden 

(Nationalencyklopedin u.å.b). Effekten av resonans är att vibrationen ökar kraftigt 

(Andersson 1998, s. 243). Resonans uppstår endast i ett snävt frekvensspann vilket 

är varierande för olika system. De frekvenser som kan frambringa resonans i ett 

system kallas egenfrekvenser. Egenfrekvens hos lätta bjälklag varierar med 

systemets uppbyggnad och materialkomponenter, men uppstår ofta vid relativt låga 

frekvenser. I en studie av Jarnerö, Simmons och Bard (2013) där uppmätta 

egenfrekvenser hos olika typer av lättviktsbjälklag presenteras ligger 

egenfrekvensområdet mellan 9–25 Hz och har medelvärde 15,5 Hz. Vibrationer kan 

vara ett problem hos träbjälklag med låg styvhet och dessa bjälklag kan ha en 

egenfrekvens som ligger i det spann som människan påverkas mest negativt av 

(Forssén et al. 2008).  

2.4.5 Träbjälklag 

Träbjälklag kan delas in i tre huvudkategorier: balkkonstruktioner, 

massivträkonstruktioner och hybridkonstruktioner. Balkkonstruktioner utgörs av 

någon form av skiva som bärs upp och förstärks av balkar tillverkade av 

konstruktionsvirke eller limträ, se Figur 5. Massivträkonstruktioner är uppbyggda av 

massivt trä. I Sverige och i övriga Europa blir det allt vanligare att korslimmade 

träskivor (KL-trä) bestående av lameller av trä i flera skikt används i bjälklag. I 

Figur 6 visas två bjälklagskonstruktioner av massivträ som är vanliga i Sverige. 

Hybridkonstruktioner är ett paraplybegrepp som innefattar ett flertal 

konstruktionslösningar och materialval men den gemensamma nämnaren är att de 

består av olika sammansatta material. Träbjälklag med en tunn betongpågjutning, se 

Figur 7, och stålregelsystem kombinerat med skivor är exempel på 

hybridkonstruktioner (Forssén et al. 2008). 
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Figur 5: Träregelkonstruktion (figur återgiven med medgivande av rapportägare SP. Forssén et al. 

2008, ursprungligen solidwood.nu). 

 

Figur 6: Två typer av massivträbjälklag som är vanliga i Sverige (figur återgiven med medgivande av 

rapportägare SP. Forssén et al. 2008). 

 

 

Figur 7: Två typer av massivträbjälklag som är vanliga i Sverige (TräGuiden 2017c). 



 

11 

 

2.4.5.1 Historisk bakgrund och anpassningsterm 

Från 1800-talet och fram till 1994 var det i Sverige förbjudet att bygga 

flervåningshus i trä. Under de år som förbudet gällde användes ofta tunga stommar, 

främst betong. Sedan en avreglering år 1994 är det enligt Boverkets byggregler 

(BBR) tillåtet att upprätta flervåningsbyggnader med trästomme, så länge dessa 

uppfyller de funktionskrav som ställs av BBR (SP Sveriges tekniska 

forskningsinstitut 2012). Intresset av att bygga flervåningshus i trä ökar såväl 

nationellt som internationellt och i Sverige byggs i nuläget ca 10 % av 

nyproducerade flervåningshus med en trästomme (Sveriges träbyggnadskansli u.å.).  

Byggbranschen har sedan avregleringen 1994 stött på akustiska problem i 

flervåningshus byggda av lätta stommar, en kategori dit trästommar räknas. En 

anledning är att lätta stommar har akustiska egenskaper som skiljer sig från tunga 

stommar, vilket gör att det är svårt att förutsäga byggnadens akustiska egenskaper. 

De akustiska beräkningsmodeller och normer som används i dagsläget bygger på 

statistik och erfarenhet från tunga stommar vilket medför att dessa normer och 

modeller kan vara oprecisa vid projektering av lätta stommar. Det största akustiska 

problemet hos lätta stommar är den låga isoleringsförmågan mot lågfrekventa ljud 

(Forssén et al. 2008). För att ta hänsyn till de låga frekvenser som kan uppstå vid 

exempelvis stegljud har det tillkommit en anpassningsterm, C50-2500, då ett bjälklags 

stegljudsisolering utvärderas. Tidigare inkluderades inte oktavbandet 50 – 100 Hz 

vid utvärdering, men sedan ovan nämnd problematik uppdagades utökades 

frekvensspannet ned till 50 Hz. I praktiken kan detta innebära att ett bjälklag med 

låg ljudisolering vid låga frekvenser får ett sämre totalvärde på stegljudsisoleringen 

jämfört med tidigare då termen inte fanns. Ett bjälklag med god isoleringsförmåga i 

frekvensen 50 – 100 Hz får ett förbättrat värde på den totala 

stegljudsisoleringsförmågan jämfört med tidigare. Anpassningstermen C50-2500 

beskrivs vidare i kapitel 4.2.2. 

I lätta konstruktioner, som exempelvis träkonstruktioner, uppstår det ofta problem 

med lågfrekvent buller (20 – 200 Hz). Träbjälklag med lång spännvidd har en 

relativt låg styvhet och massa, vilket gör att stegljudsproblematik kan uppstå. 

Vibrationer i träbjälklag som uppstår av exempelvis installationer eller steg kan 

även skapa en självresonans i bjälklaget, vilket ökar svängningen och därmed ljudet 

(Forssén et al. 2008). 

Det finns åtgärder för att förbättra den akustiska miljön i träbyggnader. Studier har 

visat att ökad dämpning, ökad massa och elastiskt lim kan påverka 

stegljudsisolering positivt (Ljunggren & Ågren 2011). 

2.4.6 TCCF-bjälklag 

En typ av hybridbjälklag är Timber concrete composite floors (TCCF), vilka består 

av trä och betong i samverkan. Det finns TCCF-bjälklag där både trä och betong har 

lastbärande funktioner medan andra TCCF-bjälklag utgörs av en bärande trästomme 

med en betongpågjutning ovanpå. Betong ökar bjälklagets styvhet samtidigt som 

massan ökar, vilket är positivt för bjälklagets akustiska egenskaper. Studier av olika 

kompositbjälklag visar att stegljudsisoleringen ökar markant jämfört med ett 

referensbjälklag i trä. Vid vissa frekvensband är förbättringen nästan 30 dB (Pereira, 
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Mateus, Godinho, Monterio & Dias 2016). För att förbättra den akustiska 

prestandan hos TCCF-bjälklag ytterligare har det visat sig effektivt att kombinera 

dessa med dämpande undertak (Schmid 2005).  

2.4.7 Betongbjälklag 

Betongbjälklag anses ofta ha god ljudisoleringsförmåga, tack vare hög massa och 

styvhet. Massa är den viktigaste aspekten för ljudisolering och därför är det inte 

relevant om ett betongbjälklag är platsgjutet eller ett prefabricerat element, som 

exempelvis ett håldäcksbjälklag. Problematik med flanktransmission i horisontalled 

kan dock vara större hos håldäckselement jämfört med ett platsgjutet bjälklag 

(Åkerlöf & Kernen 2009). Vidare bör det tilläggas att förspända håldäcksbjälklag 

ofta har en lägre vikt jämfört med platsgjutna betongbjälklag eftersom 

håldäcksbjälklag inte är massiva, utan har luftkanaler i konstruktionen 

(Skandinaviska Byggelement 2018). Ökad efterfrågan på öppna planlösningar har 

resulterat i allt längre spännvidder hos bjälklag samtidigt som bland annat 

förspänning av bjälklag har möjliggjort slanka betongbjälklag. Det har dock visat 

sig att det kan uppstå vibrationsproblem hos slanka betongbjälklag med lång 

spännvidd då människor går på dem (Pavic & Reynolds 2002). För att öka 

stegljudsisolering hos betongbjälklag är det effektivt att lägga extruderade 

polystyrenskivor ovanpå bjälklaget. En 10 mm tjock polystyrenskiva med ditlimmad 

glasfiberväv på över- och undersida kan förbättra stegljudsisoleringen hos ett 

betongbjälklag med 21 dB (Seddeq 2006). 

2.5 Reglering 
Enligt Boverkets författningssamling (BFS) skall byggnader där det finns kontors- 

eller undervisningslokaler utformas på ett sätt som hindrar ljud från att uppstå och 

spridas med syfte att främja människors hälsa (BFS 2013:14). I standarden SS 

25268-2007+T1:2017 (SIS 2018) går det att läsa om de krav som ställs på bland 

annat kontors- och undervisningslokaler med avseende på akustik och hur dessa 

skall utformas för att minimera uppkomst och spridning av ljud. I lokaler där den 

bedrivna verksamheten kräver en miljö som har god talar- och lyssnarkomfort, 

exempelvis undervisningslokaler, skall lokalen förses med ljudabsorbenter såsom 

vägg- eller takskivor. Ett alternativ kan vara att inreda lokalen med tätt placerade, 

ljudabsorberande möbler. I lokaler där kraftig ljudalstring uppstår skall 

ljudalstringen primärt dämpas i det rum där ljudkällan befinner sig. Åtgärder för att 

minska kraftig ljudalstring kan exempelvis vara att installera stegljudsdämpande 

golvbeläggningar (SIS 2018). I öppna kontorslandskap skall arbetsplatserna vara 

avskilda från gångstråk och andra utrymmen där det kan uppstå hög ljudalstring. 

Det skall även finnas enskilda rum där koncentrationskrävande arbete kan utföras 

och dessa rum skall finnas i nära anslutning till det öppna kontorslandskapet.  

2.5.1 Ljudklasser 

För byggnader finns det fyra ljudklasser, A, B, C och D. Dessa klasser indikerar 

vilka akustiska krav som finns på en byggnad eller ett rum. Klass A har högst krav 

på den akustiska miljön medan klass D har lägst. Klass C är det minimikrav som 

skall tillämpas enligt BBR, dock tillåts klass D vid vissa ombyggnationer och i äldre 

byggnader där det inte går att uppnå klass C. För att en byggnad ska ha en upplevt 
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god akustisk miljö rekommenderas klass B som lägst eftersom cirka 20 % av 

brukare upplever att klass C är otillräckligt (Andersson 1998, s.132). I standard SS 

25268-2007+T1:2017 (SIS 2018) preciseras de krav som ställs för respektive klass. 

Kraven omfattar flera typer av ljud, exempelvis luftljud och ljudnivå från trafik. 

Nedan presenteras endast de stegljudskrav som krävs för respektive klass, eftersom 

detta arbete till största del behandlar stegljud. I Tabell 1 presenteras de maximala 

stegljud som vid standardiserad stegljudsmätning får uppstå i intilliggande rum för 

utbildningslokaler och i Tabell 2 presenteras de maximala stegljud som får uppstå i 

intilliggande rum för kontorslokaler. 

Tabell 1. Krav för standardiserad stegljudsnivå i utbildningslokaler enligt SS25268:2007+T1:2017 

(SIS 2018). 

                                                                   

 

 

 

Från utrymme med låg 

stegljudsbelastning       

L´nT,w 

[dB] 

Från utrymme med hög 

stegljudsbelastning       

L´nT,w 

[dB] 

 

 

Typ av utrymme                                                               

 

Ljudklass 

 

Ljudklass 

A B C D A B C D 

Övriga undervisningslokaler  

exempelvis grupprum,  
60 60 64 - 56 56 60 64 

 

Tabell 2. Krav för standardiserad stegljudsnivå i kontorsmiljö enligt SS25268:2007+T1:2017 (SIS 

2018). 
                                                                   

 

 

 

Från utrymme med låg 

stegljudsbelastning       

L´nT,w 

[dB] 

Från utrymme med hög 

stegljudsbelastning       

L´nT,w 

[dB] 

 

  

Typ av utrymme                                                                                                                            

 

Ljudklass 

 

Ljudklass 

A B C D A B C D 

Utrymme som nyttjas för enskilt arbete eller 

samtal, exempelvis kontorsrum, reception  

68 - - - 64 64 68 - 
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3 Objektsbeskrivning 

Undersökningen omfattar tre olika byggnader som är försedda med olika 

bjälklagstyper. De olika byggnaderna används också för olika ändamål. I detta 

kapitel presenteras därför de olika byggnaderna mer ingående.  

3.1 Hus O 
Hus O ligger på universitetsområdet i Växjö och utgör en utbyggnad av 

polisutbildningens lokaler på cirka 3000 kvadratmeter i tre plan. Byggnaden 

omfattar övningsmiljöer i form av lägenheter, arrest, socialkontor och idrottshall. 

Byggnaden innehåller också utrymmen som grupp- och konferensrum, kontor och 

personalrum (Videum 2018).   

Hus O uppnår miljöbyggnad guld vilket innebär att byggnaden uppfyller högt 

ställda krav avseende bland annat solskydd, ljudmiljö och ventilation som är utöver 

de krav som ställs enligt lag (Sweden Green Building Council u.å.a). Ljudmiljön 

bedöms utifrån fyra parametrar; ljud som alstras från installationer inomhus, steg- 

och luftljudsisolering och ljud som uppkommer utifrån, till exempel buller från 

trafik. För att uppnå miljöbyggnad guld måste alla fyra parametrar uppfylla 

ljudklass B. Miljöbyggnad guld omfattar också höga krav på hur brukarna upplever 

innemiljön i byggnaden (Sweden Green Building Council u.å.b). Hus O ska även 

uppnå ljudklass B enligt SS 25268-2007+T1:2017 (SIS 2018). 

Byggnaden har en stomme av trä med betongbjälklag, se Figur 8. Mätningen utförs 

på plan två i byggnaden där bjälklaget är ett håldäcksbjälklag. Bjälklaget består av 

följande skikt, från ovansidan och neråt (SOUNDCON 2017): 

 30 mm pågjutning  

 320 mm HD/f. 

I Figur 9 visas en beskrivning på uppbyggnaden av bjälklaget och skiljeväggen som 

avskiljer de rum mätningen utfördes mellan.  
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Figur 8: Stomme tillhörande hus O (fotografi av Tyrberg 2017). 

 

 

Figur 9: Uppbyggnad för bjälklag i Hus O och skiljevägg som avskiljer de rum mätningen utfördes 

mellan.  
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3.1.1 Studerad anslutning  

I hus O undersöks stegljudsöverföringen mellan ett grupprum, O2004 och 

övningslägenhet, O2005, på plan två i byggnaden, se Figur 10. Skiljeväggen står 

direkt på pågjutningen och stålregelstommen med mineralull står på en syll av stål. I 

Figur 11 visas en detaljritning på anslutningen mellan bjälklaget och 

avskiljningsväggen.  

 

Figur 10: Planlösning över hus O på plan två, där mätningen utfördes mellan grupprum, O2004 och 

övningslägenhet, O2005 (ritning återgiven med medgivande av Videum AB). 
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Figur 11: Detaljritning på anslutningen mellan bjälklaget och avskiljningsväggen. Skiljeväggen står 

direkt på golvbeläggningen.  

3.2 Hus Charlie  
Hösten 2018 stod hus Charlie klart i Videums science park i Växjö. Hus Charlie är 

upprest mellan två befintliga byggnader och är i dag sammankopplade med dessa 

genom förbindelsegångar. Byggnaden omfattar en gemensam entré med reception, 

konferenslokaler och en restaurang med tillhörande storkök. Hus Charlie omfattar 

också en kontorsdel i fyra våningar (Videum u.å.).  

Hus Charlie uppnår miljöbyggnad silver vilket innebär att byggnaden uppfyller högt 

ställda krav med avseende på bland annat solskydd, ljudmiljö och ventilation som är 

utöver de krav som ställs enligt lag (Sweden Green Building Council u.å.a). 

Ljudmiljön bedöms utifrån fyra parametrar; ljud som alstras från installationer 

inomhus, steg- och luftljudsisolering och ljud som uppkommer utifrån, till exempel 

buller från trafik. För att en byggnad ska uppfylla miljöbyggnad silver måste minst 

två av parametrarna uppfylla ljudklass B och de resterande två parametrarna måste 

minst uppfylla ljudklass C (Sweden Green Building Council u.å.b). Byggnaden ska 

även uppfylla ljudklass B enligt SS 25268-2007+T1:2017. 

Bjälklaget i hus Charlie är en så kallad hybridkonstruktion med ett massivt 

träbjälklag med en betongpågjutning. Bjälklagets uppbyggnad är följande (ÅF 

Infrastructure AB 2017): 

 3 mm textilmatta  

 35 mm flytspackel  
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 3 mm stegljudsmatta, Airolen  

 240 mm KL-träskiva  

 50 mm tung mineralull (140 kg/m3) 

 20 mm akustikundertak nedpendlat ca 300mm. 

I Figur 12 visas detaljerad uppbyggnad av bjälklaget och väggen som avskiljer de 

rum mätningen utfördes mellan.  

 

Figur 12: Detaljerad uppbyggnad av bjälklaget och väggen som avskiljer de rum mätningen utfördes 

mellan. 

3.2.1 Studerad anslutning  

I hus Charlie undersöks stegljudsöverföringen mellan en korridor, CH2018, och 

kontorsrum, CH2037, på plan två i byggnaden, se Figur 13. Skiljeväggen står 

nedsänkt till KL-träskivan. Mellan KL-träskivan och betongpågjutningen ligger en 

stegljudsmatta som är uppdragen mot den nedsänkta innerväggen för att förhindra 

flanktransmission. Stålregelstommen med mineralull står på en syll av stål. I Figur 

14 visas en detaljerad ritning på anslutningen mellan väggen och bjälklaget.  
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Figur 13: Planlösning för hus Charlie på plan två, där mätningen utfördes mellan korridor, CH2018, 

och kontorsrum, CH2037(ritning återgiven med medgivande av Videum AB). 

 

 

Figur 14: Detaljerad ritning på anslutningen mellan väggen och bjälklaget. Mellan KL-träskivan och 

betongpågjutningen ligger en stegljudsmatta som är uppdragen mot den nedsänkta innerväggen för att 

förhindra flanktransmission. 
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3.3 Hus Epic  
Hus Epic är placerat på universitetsområdet i Växjö. Det uppfördes 2018 för att vara 

ett utbildnings- och forskningscentrum för elever i grundskolan, på gymnasiet och 

på universitetet. Byggnaden är ansluten till en annan universitetsbyggnad med en 

förbindelsegång på plan två. Hus Epic omfattar en verkstadshall och allmänna ytor 

med reception, entréhall, konferenslokal och kontor för personal. Epic är byggt i två 

våningsplan där trä är det dominerande byggmaterialet i så väl stomme som fasad 

och invändiga beklädnader (Jais arkitekter AB 2018). 

Epic är byggd enligt miljöbyggnad silver och ljudklass B som följer kraven SS 

25268+2007 (ÅF Infrastructure AB 2018).  

Bjälklaget i hus Epic är en hybridkonstruktion och består av KL-träskiva med ett 

fastförankrat uppreglat golvsystem av stål. Bjälklaget består av följande skikt, från 

ovansidan och nedåt (ÅF Infrastructure AB 2018): 

 linoleumgolv 

 38 mm golvspånskiva 

 130 mm uppreglat stålregelsystem (Granab) 

 30 mm isolering 

 150 mm KL-träskiva 

 13 mm gips. 

I Figur 15 visas uppbyggnaden av bjälklaget och väggen som avskiljer de rum 

mätningen utfördes mellan.  

 

Figur 15: Bjälklagets och väggens uppbyggnad där mätningen utfördes. 
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3.3.1 Uppreglat stålregelsystem  

Stålregelsystemet som är monterat i hus Epic är uppbyggt av förzinkade stålreglar, 

stödklossar, dämpelement och nivåjusteringsskruvar. I Figur 16 visas ett exempel på 

hur ett golvregelsystem kan vara uppbyggt enligt följande delar: 15 mm parkett, 22 

mm spånskiva, stålreglar, stödkloss som ligger på ett dämpelement följt av en 

nivåjusteringsskruv som är förankrat med en betongankare (Granab u.å.a). Höjden 

på systemen är justerbara och varianter på stödklossar, dämpelement och 

nivåjusteringsskruvar kan väljas enligt Figur 17. I hus Epic har stålregelsystemet 

kombinerats enligt Figur 17.  

 

 

Figur 16: Exempel på uppbyggnad av ett stålregelsystem uppställt på ett betongbjälklag (figur 

återgiven med medgivande från Granab u.å.a). 

 

 

a) b) 

Figur 17: a) olika kombinationer av stödklossar, dämpelement och nivåjusteringsskruvar. b) den 

variant som monterats i hus Epic (figur återgiven med medgivande från Granab u.å.b). 

3.3.1.1 Monteringskrav  

För att ett färdigmonterat golvregelsystem ska uppnå den funktion som förväntas 

enligt projekteringen är det viktigt att systemet monteras enligt 

monteringsanvisningarna. I monteringsanvisningen för regelsystemet i hus Epic 

beskrivs det noggrant hur varje monteringssteg ska utföras och i vilken ordning 

monteringen ska genomföras i, anvisningen beskriver även vilka verktyg som ska 

användas vid de olika monteringsstegen.  
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I Figur 18 visas ett exempel på installation av ett golvregelsystem med tillhörande 

rekommenderat mått på c/c–avstånd för bostäder. I kontorsbyggnader 

rekommenderas det att montera systemet med ett c/c-avstånd på 400 mm mellan 

reglarna. Mellan reglar och vägg ska avståndet vara minst 10 mm. 

 

Figur 18: Exempel på installation av ett golvregelsystem med tillhörande rekommenderat mått på c/c-

avstånd för bostäder (figur återgiven med medgivande från Granab u.å.b). 

Om justeringsskruven kommer i kontakt med det ovanliggande golvskiktet kan 

kortslutning i ljudisoleringen uppstå. För att undvika kortslutning i ljudisoleringen 

skruvas skruven först till 10 mm under färdig höjd, därefter sågas skruvens överkant 

av och sedan justeras skruven upp, 10 mm, till färdig höjd, Figur 19. Vidare är det 

viktigt att justeringsskruvarna förankras i bjälklaget med betongankare på ett 

noggrant sätt. I annat fall finns det risk för att ojämnheter och att knarr uppstår i 

golvytskiktet efter att monteringen är färdigställd. En annan viktig aspekt som krävs 

vid montering av golvregelsystemet för att uppfylla ljudisoleringskraven är att 

golvbeläggningen, som till exempel golvspånskivor, placeras cirka 5 mm från 

väggen och blir ett så kallat flytande golv. 

 

Figur 19: Till vänster är skruven avsågad och till höger har skruven justerats till färdig höjd (figur 

återgiven med medgivande från Granab u.å.b). 
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3.3.2 Studerad anslutning 

I hus Epic undersöks stegljudsöverföringen mellan kontorsrum, EP2006, och 

korridor, EP2001, på plan två i byggnaden, se Figur 20. Skiljeväggen är nedsänkt 

till KL-träskivan och stålregelstommen med mineralull står på en syll av stål. 

Anslutningen mellan bjälklag och skiljevägg mellan kontorsrummet och korridoren 

visas i detalj i Figur 21.  

 

Figur 20: Planlösning för hus Epic på plan två, där mätningen utfördes mellan kontorsrum, EP2006, 

och korridor, EP2001 (ritning återgiven med medgivande av Videum AB). 
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Figur 21: Detaljerad ritning på anslutningen mellan väggen och bjälklaget. 
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4 Metod 

För att kunna bedöma vilken typ av bjälklag och anslutning som är bäst lämpad för 

en flexibel kontorsmiljö med avseende på stegljud har en standardiserad 

stegljudsmätning utförts av konsultföretaget ÅF på uppdrag av Videum. Data från 

mätningarna har sammanställts och beräknats enligt gällande standarder och normer. 

För att undersöka om brukarna upplever stegljudsvibrationerna i enlighet med 

resultatet från mätningarna har även intervjuer med testpersoner genomförts.  

4.1 Mätning 
Mätningarna genomfördes enligt ISO 16283-2 (SIS 2015) och utfördes av 

konsultföretaget ÅF med författarna närvarande. De utfördes i samtliga byggnader 

under samma dag. Mätningarna låg till grund för en jämförelse av resultatet från 

intervjuerna.  

 

Mätningarna utfördes i tre olika byggnader med olika bjälklagtyper; KL-trä med 

pågjutning, HD/f-bjälklag och KL-trä med stålregelsystem. Mer ingående 

information om bjälklagstypernas uppbyggnad och varderas tillhörande byggnader 

presenteras i kapitel 3.  

4.1.1 Tillvägagångssätt  

Mätningarna utfördes enligt SS-EN ISO 16283-2:2015 (SIS 2015) för stegljudsnivå. 

Detta tillvägagångsätt innebar att ljudisoleringsförmågan bestämdes genom att en 

slagkälla slog mot ett golv eller en trappa. Slagkällan skulle motsvara den effekt 

som uppstår när till exempel fotgängare med hård klack går på golvet eller när ett 

tappat föremål landar på golvet. Metoden förutsatte att volymen av rummen var 

mellan 10 m3 och 250 m3 och att mätningen utfördes i ett frekvensområde mellan 50 

– 5000 Hz (SIS 2015).  

När stegljudsnivån mellan två rum skulle mätas användes en så kallad 

hammarapparat vilken simulerade stegisättningar, se Figur 22. I hammarapparaten 

satt det fem stålcylindrar som slog mot golvet som en hammare. Cylindrarna föll i 

en jämn takt varje tiondels sekund från en höjd på 40 mm. Stöden på 

hammarapparaten var utrustade med isolerande tassar som motverkade vibrationer 

som kunde uppstå när apparaten var igång. Hammarapparaten stod uppställd vid 

fyra olika positioner på golvet med ett avstånd på minst 0,5 meter från väggen. 

Vidare utfördes två mätningar vid varje uppställning, där vardera mätningen pågick 

i 15 sekunder. När mätningen genomfördes på ett träbjälklag var det viktigt att 

apparaten stod i 45˚ vinkel mot bjälklagsbalkarnas längsriktning, orsaken till detta 

var att undvika att apparaten stod rakt över en regel. När stegljudsnivån mellan två 

rum bestämdes användes ett rum som sändarrum och ett rum som mottagarum. 

Hammarapparaten stod i sändarrummet och när cylindrarna träffade golvet uppstod 

ett ljud i rummet och en vibration i stommen som spred sig till mottagarrummet 

(SIS 2015). 



 

28 

 

 

Figur 22: Den standardiserade hammarapparaten som användes i samtliga mätningar av 

ljudtrycksnivå. 

De mätningar som utfördes avser ljudtrycksnivå, efterklangstid och bakgrundsbrus i 

mottagrummet. Ljudtrycksnivåerna mättes upp med hjälp av en handhållen, 

kalibrerad ljudmätare som förflyttades till två olika positioner medan 

hammarapparaten var igång. Mätresultat registrerades för varje tredjedels 

oktavband. Vid mätning av efterklangstiden användes samma ljudmätare som vid 

ljudtrycksmätningen. Rummets efterklangstid mättes genom att en stillastående 

högtalare, se Figur 23, sände ut ljud i mottagarrummet. Högtalaren stängdes sedan 

av och tiden det tog för ljudet att minskas med 60 dB uppmättes för varje frekvens i 

tersbandet. Tre efterklangsmätningar utfördes i olika positioner vid varje mätning 

där rummets slutgiltiga efterklangstid beräknades till medelvärdet av dessa tre 

mätningar. Mätningen av bakgrundsbrus i mottagarrummet utfördes likt en 

stegljudsnivåmätning, dock var hammarapparaten avstängd under mätningen. 

Ljudmätningen utfördes på två positioner i rummet genom att ljudmätaren 

förflyttades med en svepande handrörelse.  

 

Figur 23: Högtalare som användes vid mätning av efterklangstiden i mottagarrummet. 
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4.2 Beräkningar  
Mätdata som författarna erhöll från ÅF hade filtrerats med ett standardiserat 

vägningsfilter, ett så kallat A-filter. Detta för att anpassas till det mänskliga örats 

förmåga att uppfatta ljud. Örat uppfattar ljud i ett frekvensområde mellan ca 20 – 

20 000 Hz (Andersson 1998, s. 44).  

4.2.1 Standardiserad stegljudsnivå  

Med hänsyn till uppmätt efterklangstid och bakgrundsbrus beräknades den 

standardiserade stegljudsnivån, 𝐿´𝑛𝑇 [𝑑𝐵], för varje tersband enligt SS-EN ISO 

16283-2:2015 (SIS 2015) som 

 
𝐿´𝑛𝑇 = 𝐿𝑖 − 10 ∙ 𝑙𝑔

𝑇

𝑇0
 (1) 

där 𝐿𝑖 var ljudtrycksnivån i mottagarrummet [dB], 𝑇 var efterklangstiden i 
mottagrummet [s] och 𝑇0 var referensefterklangstiden [s], vilken är 0,5 s.  

Då ljudtrycksnivån mättes upp kom även eventuellt bakgrundsbrus med i 

uppmätningen och därför gjordes ytterligare en mätning där hammarapparaten var 

avstängd. När skillnaden mellan dessa två mätningar var mindre än 10 dB 

korrigerades 𝐿𝑖 innan den standardiserade stegljudsnivån, 𝐿´𝑛𝑇 [𝑑𝐵], kunde 

beräknas. Detta genom att beräkna den korrigerade ljudtrycksnivån, 𝐿 [𝑑𝐵], vilket 

ersatte 𝐿𝑖 i ekvation (1). Den korrigerade ljudtrycksnivån, 𝐿 [𝑑𝐵], beräknades som 

 
𝐿 = 10 ∙ 𝑙𝑔(10

𝐿𝑏𝑠
10 − 10

𝐿𝑏
10) (2) 

 

där 𝐿𝑏𝑠 [dB] var den uppmätta ljudtrycksnivån inklusive bakgrundsbruset och 𝐿𝑏 

[dB] var det uppmätta bakgrundsbruset. Korrigeringen genomfördes enbart för 

frekvenser mellan 50 Hz och 3150 Hz där skillnaden var mindre än 10 dB. Vidare 

erhölls en ljudkurva med avseende på de beräknade värdena av den standardiserade 

stegljudsnivån.   

4.2.2 Vägd standardiserad stegljudsnivå  

Den mätdata som beräkningarna ovan genererade utvärderades enligt SS-EN ISO 

717/2 (SIS 2013). Den vägda stegljudsnivån 𝐿´𝑛𝑇.𝑤, vilket är ett mått på bjälklagets 

förmåga att reducera stegljud mellan närliggande rum, beräknades. För att beräkna 

den vägda stegljudsnivån jämfördes den erhållna ljudnivåkurvan, som utgjordes av 

den beräknade, standardiserade stegljudsnivån, 𝐿´𝑛𝑇, med en referenskurva från SS-

EN ISO 717/2, se Figur 24. Standarden, SS-EN ISO 717/2, föreskriver att 

referenskurvan flyttas 1 dB åt gången mot den erhållna kurvan. Förflyttningen 

gjordes tills en så stor ogynnsam avvikelse som möjligt uppnåddes, avvikelsen fick 

dock inte överskrida 32 dB. Den vägda stegljudsnivån,  𝐿´𝑛𝑇.𝑤, var den flyttade 
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referenskurvans värde, i dB, vid 500 Hz. Ju lägre värde på 𝐿´𝑛𝑇.𝑤 desto bättre 

stegljudsreducering. 

  

a) b) 

Figur 24: a) Referensvärde för 1/3-oktavband för 100 – 3150 Hz. b) Referenskurva för 1/3-oktavband 

som flyttades mot den erhållna ljudkurvan.  

Den vägda stegljudsnivån bestämdes inom frekvensområdet 100 – 3150 Hz och 

enligt SS-EN ISO 717/2 (SIS 2013) skulle, med hänsyn till lägre frekvenser, en så 

kallad anpassningsterm, 𝐶50−2500, adderades på den bestämda vägda stegljudsnivån. 

Anpassningstermen beräknades inom frekvensområdet 50 – 2500 Hz som 

 𝐶50−2500 = (𝐿´𝑛𝑇,𝑠𝑢𝑚 − 15 − 𝐿´𝑛𝑇,𝑤) (3) 

där 𝐿´𝑛𝑇,𝑤  [dB] var vägd stegljudsnivå och 𝐿´𝑛𝑇,𝑠𝑢𝑚 [dB] var summan av de 

uppmätta stegljudsnivåerna i frekvensområdet 50–2500 Hz och beräknades som  

 𝐿´𝑛𝑇.𝑠𝑢𝑚 = 10𝑙𝑔 ∑ 10
𝐿𝑖
10

𝑘

𝑖=1

 (4) 

där 𝑖 representerade ett av 𝑘 olika delfrekvensområden, d.v.s. tredjedels oktavband, 

inom det totala, beaktade frekvensområdet och 𝐿𝑖 [dB] var de uppmätta 

stegljudsnivåerna i delfrekvensområde 𝑖. 

4.3 Intervju och enkät  
De verksamheter som bedrivs i de olika byggnaderna skiljer sig åt och intervjuer 

med dess brukare skulle därför kunna ge en orättvis bild av den akustiska miljön i 
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de byggnader där en mer högljudd verksamhet bedrivs. Av detta skäl har en grupp 

på fem testpersoner valts ut, en kvinna och fyra män mellan 22 – 27 år, vilka deltog 

i ett stegljudsförsök. Samtliga var studenter på Linneuniversitetet i Växjö. Alla hade 

grundläggande kunskaper inom ämnet byggnadsakustik och de borde därför 

sinsemellan haft likvärdiga förutsättningar för att förstå syftet med studien och 

kunna besvara intervjufrågorna.  

Stegljudsförsöket genomfördes genom att halva gruppen placerades i det rum där 

den standardiserade stegljudsmätningen tidigare hade utförts. Den andra halvan av 

testgruppen skapade under tiden stegljud i det anslutande rummet, där 

hammarapparaten tidigare var placerad. Detta genom att gå med olika typer av skor, 

exempelvis högklackat och gymnastikskor, springa, samt dra en stol mot golvet. 

Samma försök utfördes i samtliga byggnader under samma dag. Då samtliga försök 

var slutförda hölls en intervju med den halvan av testgruppen som befann sig i 

mottaggarrummet under stegljudsförsöket där de fick beskriva hur den akustiska 

miljön upplevdes i de tre utvalda byggnaderna.  

För att underlätta för testpersonerna att komma ihåg sina upplevelser i de olika 

byggnaderna fick de fylla i en enkät under försöken. Testpersonerna uppmanades 

dessutom att föra egna anteckningar. Skalan på enkätsvaren var mellan 1 – 6, där 1 

representerar en upplevelse helt utan störning och 6 upplevs som mycket störande. 

Svarsenkäten återfinns i bilaga A. Testpersonerna fick varsitt enkätformulär, vilka 

var identiskt utformade, för varje byggnad. Testpersonerna hade tillgång till 

enkätformulären under samtliga försök. Resultatet av detta blev att studenterna hade 

möjlighet att ändra svaren på enkäterna under dagen, då det kunde upplevas som 

svårt att uppskatta vad som var mycket störande eller lite störande innan samtliga 

försök var utförda.   

Som ett komplement och en vidare utveckling av enkätformuläret hölls intervjuer 

med samtliga testpersoner efter att alla försök var utförda. Intervjuerna utgick från 

förutbestämda frågor, som ställdes i samma följd, där det även gavs en möjlighet till 

följdfrågor. De utvalda intervjuades var för sig för att de inte skulle påverkas av 

varandras svar. De uppmanades också att inte prata med varandra om sina 

upplevelser innan alla intervjuerna var genomförda. Testpersonerna fick heller inte 

reda på bjälklagstypernas uppbyggnad innan försöken. Sådan information skulle, i 

kombination med vissa kunskaper om byggnadsakustik, kunna påverka deras 

upplevelser.  

4.3.1 Etiska riktlinjer 

De som medverkade i intervjun var väl informerade om att samtalet spelades in med 

syfte att underlätta vidare sammanställning. Om en medverkande inte ville att 

samtalets spelades in antecknades intervjun. Det var enbart författarna som hade 

tillgång till inspelningarna. Resultatet av intervjuer och enkäter var personliga och 

därför kopplades inte intervjupersonernas namn samman med resultatet i rapporten. 

Tillstånd med avseende på att nämna namn i rapportens förord har dock erhållits. 
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5 Genomförande 

5.1 Intervju och enkät  
Ordningen som försöken genomfördes i avgjordes slumpmässigt genom lottning och 

resultatet blev att det första försöket genomfördes på HD/f-bjälklaget, det andra 

genomfördes på KL-träskiva med pågjutning och det sista försöket genomfördes på 

KL-träskiva med uppreglat stålregelsystem. Vilken bjälklagstyp som försöket 

genomfördes på hade inte testpersonerna någon vetskap om. Grundtanken var att 

sex testpersoner skulle deltagit i försöken, men endast fem kunde medverka. 

Testpersonerna som befann sig i mottagarrummet bestod av en kvinna och tre män 

och personerna som skapade stegljud i det närliggande rummet bestod av en man 

och de två författarna.  

Innan försöket startade informerades testpersonerna om att de förväntades vara i en 

koncentrationskrävande miljö och därigenom kunde de själva sätta sig in i den 

situationen under försöket. För att öka kvaliteten på svaren som avgavs i 

enkätformuläret fick testpersonerna i förväg även information om väsentliga 

akustiska begrepp som till exempel stegljud och vibrationer. Testpersonerna 

uppmanades även att inte prata med varandra om sina upplevelser innan alla försöka 

var genomförda. Grundtanken var att intervjuer med samtliga kandidater, var för 

sig, skulle genomföras efter alla försöken var utförda, men efter att författarna läst 

igenom enkätsvaren och ställt följdfrågor till kandidaterna i grupp upplevde de att 

den information som behövdes redan var insamlad.   

Försöken bestod av olika delmoment och följde en förutbestämd metod i samtliga 

byggnader. Syftet var att skapa stegljud och vibrationer i bjälklagen. Först gick en 

av författarna med klackskor, sedan sprang mannen med gymnastikskor, sedan gick 

de två författarna tillsammans med mannen i grupp, därefter gick mannen i vanligt 

tempo med gymnastikskor och sist skrapades en stol mot golvet. Samtliga 

delmoment utfördes utanför mottagrummet och pågick ungefär lika länge. 

Enkätsvaren sammanställdes samma dag som försöken genomfördes. 

5.2 Mätning 
Samtliga mätningar följde tillvägagångsättet enligt SS-EN ISO 16283-2:2015 (SIS 

2015). Under samtliga mätningar var det författarnas uppgift att mäta upp arean på 

absorptionsytan och volymen på mottagar- och sändarrum. I övrigt genomförde 

konsulten mätningarna medan författarna observerade och ställde frågor. Under 

tiden mätningarna utfördes var samtliga dörrar och fönster stängda i mottagar- och 

sändarrum. I Figur 25 – 27 presenteras hammarapparatens olika positioner vid 

samtliga mätningar.  

5.2.1 KL-trä med pågjutning i hus Charlie 

Mätningar utfördes mellan ett kontor och en korridor, där kontoret var 

mottgararummet och korridoren sändarrummet, se Figur 25. Försöksrummen var 

inte möblerade.  
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Figur 25: Planritning över mottagarrum, korridor och omgivande ytor i hus Charlie. Den blåa rutan 

representerar mellan vilka rum mätningen utfördes. Pilen pekar från sändarrummet till 

mottagarrummet. Rutorna med siffror är de fyra uppställningspositionerna för hammarapparaten. 

5.2.2 HD/f-bjälklag i hus O 

Mätningen genomfördes mellan ett möblerat grupprum och en möblerad 

övningslägenhet. Under mätningen användes grupprummet som mottagarrum och 

övningslägenheten som sändarrum, se Figur 26.  

 

Figur 26: Planritning över mottagarrum, korridor och omgivande ytor i hus O. Den blåa rutan 

representerar mellan vilka rum mätningen utfördes. Pilen pekar från sändarrummet till 

mottagarrummet. Rutorna med siffror är de fyra uppställningspositionerna för hammarapparaten. 
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5.2.3 KL-trä med stålregelsystem i hus Epic 

Mätningen genomfördes mellan ett möblerat kontor och en korridor, där kontoret 

användes som mottagarum och korridoren som sändarrum under mätningarna, se 

Figur 27.  

 
 

Figur 27: Planritning över mottagarrum, korridor och omgivande ytor i hus Epic. Den blåa rutan 

representerar mellan vilka rum mätningen utfördes. Pilen pekar från sändarrummet till 

mottagarrummet. Rutorna med siffror är de fyra uppställningspositionerna för hammarapparaten. 

5.3 Beräkningar  

5.3.1 Beräkning av standardiserad stegljudsnivå 

Beräkningarna för de standardiserade stegljudsnivåerna med hänsyn till 

efterklangstid och eventuellt bakgrundsljud genomfördes enligt SS-EN ISO 16283–

2:2015 (SIS 2015). Beräkningsgången med tillhörande formler var densamma för 

samtliga frekvenser, mellan 50 – 3150 Hz, och bjälklagstyper. Formler som använts 

när de standardiserade stegljudnivåerna har beräknats är Ekvation (1) och (2) (se 

kapitel 4.2.1).  
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5.3.2 Beräkning av vägd standardiserad stegljudsnivå 

När samtliga standardiserade stegljudnivåer för frekvensspannet 50 – 3150 Hz var 

beräknade analyserades beräkningsresultatet enligt SS-EN ISO 717/2 (SIS 2013), 

och den vägda stegljudsnivån för samtliga bjälklagstyper togs fram.  

Metoden som användes för att erhålla vägd stegljudsnivå är likartad för samtliga 

bjälklagstyper. Referenskurvan flyttades 1 dB åt gången mot den erhållna kurvan, 

L´nT. I Figur 28 visas ett exempel för resultatet för bjälklagstypen KL-träskiva med 

pågjutning och samma resultat i tabellform presenteras i Tabell 3. Förflyttningen 

utfördes enligt SS-EN ISO 717/2 (SIS 2013) tills en maximalt tillåten ogynnsam 

avvikelse, dock ej överstigande 32 dB, uppnåtts. Ogynnsam avvikelse för ett 

tersband innebär att referenskurvan ligger över kurvan för den uppmätta 

stegljudsnivån. Förflyttningen skiljer sig för de olika bjälklagstyperna och 

beräkningsgången för förflyttningen och slutligen resultatet för den vägda 

stegljudnivån, 𝐿´𝑛𝑇,𝑤 visas för HD/f-bjälklaget i Tabell 4, KL-träskiva med 

betongpågjutning i Tabell 3 och KL-träskiva med stålregelsystem i Tabell 5. 

 

Figur 28: Referenskurvan och den uppmättakurvan när referenskurvan har flyttats 12 dB.  

 

 



 

37 

 

Tabell 3. Frekvensområdet, de framräknade värdena på standardiserad stegljudsnivå 𝐿´𝑛𝑇, 

referensvärde för 1/3-oktavband för 100–3150 Hz och det framräknade vägda stegljudnivån 𝐿´𝑛𝑇.𝑤, för 

det undersökta bjälklaget med uppbyggnaden KL-träskiva med betongpågjutning. 

 

 

Tabell 4. Frekvensområdet, de framräknade värdena på standardiserad stegljudsnivå 𝐿´𝑛𝑇, 

referensvärde för 1/3-oktavband för 100–3150 Hz och det framräknade vägda stegljudnivån 𝐿´𝑛𝑇.𝑤, för 

det undersökta HD/f-bjälklaget. 
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Tabell 5. Frekvensområdet, de framräknade värdena på standardiserad stegljudsnivå 𝐿´𝑛𝑇, 

referensvärde för 1/3-oktavband för 100–3150 Hz och det framräknade vägda stegljudnivån 𝐿´𝑛𝑇.𝑤, för 

det undersökta bjälklaget med uppbyggnaden KL-träskiva med uppreglat stålregelsystem. 

 

Den vägda stegljudnivån med hänsyn till lägre frekvenser beräknades genom att 

addera en anpassningsterm, 𝐶50−2500, på den bestämda vägda stegljudsnivån. 

Anpassningstermen beräknades med hjälp av Ekvation (3) och Ekvation (4) (se 

kapitel 4.2.2) för samtliga bjälklagstyper.  

När den vägda stegljudsnivån för samtliga bjälklagstyper är framtagna jämförs det 

med resultatet av intervjuerna samt de krav som finns för standardiserad 

stegljudsnivå i kontorsmiljö och utbildningslokal enligt SS25268:2007+T1:2017 

(SIS 2018). Samtliga vägda stegljudsnivåer som har tagits fram i detta arbete 

jämförs med de krav som ställs av SS 25268:2007+T1:2017 (SIS 2018), se Tabell 1 

och Tabell 2. 
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6 Resultat och analys 

6.1 HD/f-bjälklag i hus O 

6.1.1 Resultat 

I Figur 29 redovisas resultatet av stegljudsmätningarna utförda på HD/f-bjälklag. 

Den heldragna kurvan representerar den standardiserade stegljudsnivån i 

mottagarrummet, den streckade kurvan är en referenskurva och den prickade 

kurvan är den flyttade referenskurvan (se kapitel 4.2.2 för förflyttningsmetodik av 

referenskurva). Samma data redovisas i tabellform i Tabell 6. I Tabell 6 visas data 

för standardiserad och vägd stegljudsnivå för frekvenser mellan 100 – 3150 Hz. I 

de redovisade värdena har det tagits hänsyn till bakgrundsljud och rummets 

efterklangstid.  

 

 
 

Figur 29: HD/f -bjälklag där den heldragna kurvan visar standardiserad stegljudsnivå i rum mellan 50 

– 3150 Hz, den streckade kurvan visar referenskurvan och den prickade kurvan visar den flyttade 

referenskurvan. 
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Tabell 6. Resultat av standardiserad stegljudmätning och beräknad, vägd stegljudsnivå vid olika 

tersband för HD/f-bjälklag. 

Frekvens 

[Hz] 

Standardiserad stegljudsnivå 

L´nT [dB] 

Vägd stegljudsnivå 

L´nT.w [dB] 

50 42,4 - 

63 41,3 - 

80 45,4 - 

100 50,0 58,0 

125 44,7 58,0 

160 47,4 58,0 

200 52,4 58,0 

250 49,9 58,0 

315 48,1 58,0 

400 51,0 57,0 

500 53,7 56,0 

630 51,3 55,0 

800 52,1 54,0 

1000 51,5 53,0 

1250 52,5 50,0 

1600 51,2 47,0 

2000 49,2 44,0 

2500 48,2 41,0 

3150 49,3 38,0 

 

Den vägda stegljudsnivån avser endast frekvensspannet 100 – 3150 Hz. För att ta 

hänsyn till den mer lågfrekventa oktaven 50 – 100 Hz adderas en anpassningsterm, 

𝐶50−2500, till den vägda stegljudsnivån vilken avläses vid 500 Hz på den flyttade 

referenskurvan i Figur 29 eller i Tabell 6. Anpassningstermen beräknas enligt 

Ekvation (3) (se kapitel 4.2.2). I Figur 30 har den flyttade referenskurvan förlängts så 

att den börjar på 50 Hz i stället för 100 Hz och den streckade linjen på referenskurvan 

visar utökningen. Den vägda stegljudsnivån, L’nTw, kan ses som ett genomsnitt av 

den standardiserade stegljudsnivån, L’nT, och ju lägre stegljudsnivån är i det utökade 

frekvensspannet desto bättre blir den vägda stegljudsnivån. I praktiken innebär detta 

att ett bjälklag som har låga värden på stegljudsnivån i oktaven 50 – 100 Hz kan få 

ett negativt värde på anpassningstermen och detta förbättrar den vägda stegljudsnivån 

med lika många decibel. För HD/f-bjälklaget innebär utökningen en förbättring av 

den vägda stegljudsnivån. Anpassningstermen beräknas till -8, vilket innebär att den 

vägda stegljudsnivån förbättras från 56 dB till 48 dB.  
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Figur 30: Den streckade linjen på referenskurvan visar det utökade området som anpassningstermen 

tar hänsyn till. Ju större avstånd det är mellan den heldragna kurvan och den prickade kurvan i det 

utökade området desto mer kan värdet på den vägda stegljudsnivån minskas. 

I Figur 31 presenteras enkätsvaren i ett stapeldiagram med avseende på varje 

testpersons enskilda svar. Varje enkätfråga är presenterad och staplarna visar de 

individuella svaren. Innebörden av respektive stapel presenteras i figurens 

nederkant. Vidare presenteras i Tabell 7 medianvärden för svaren. 
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Figur 31: Enkätsvar presenterade i stapeldiagram med avseende på varje testpersons enskilda svar 

från försöket som utfördes på HD/f-bjälklag i hus O.  

Tabell 7. Sammanvägda enkätsvar i form av medianvärde från försöket som utfördes i byggnaden med 

HD/f-bjälklag.  

HD/f -bjälklag  

1. Hur trivsamt uppfattar du att rummet är? 0 Ej trivsamt      1    2    3    4    5    6 Mycket trivsamt 

☐                    ☐  ☐  ☐  ☒  ☐        ☐ 

 

2. Hur tyst uppfattar du att rummet är innan 

försöket startar? 

 

0 Ej tyst             1    2    3   4    5 6 Mycket tyst 

☐                   ☐  ☐  ☐  ☐  ☒         ☐ 

 

3A. Stegljud då någon går i korridor/ 

närliggande rum. 
0 Ej störd         1  2    3    4     5 6 Mycket störd 

☐                  ☐  ☐  ☐  ☐  ☒          ☐ 

 

3B. Vilket stegljud uppfattar du som mest 

störande? 

 

Högklackade skor. 

3C. Vibrationer som uppstår då någon går i 

korridor/ närliggande rum. 
0 Ej störd          1   2    3    4    5 6 Mycket störd 

☐                   ☐  ☒  ☐  ☐  ☐          ☐ 

 

3D. Stol som skrapar i korridor/ intilliggande 

rum. 

 

0 Ej störd         1  2    3    4    5 6 Mycket störd 

☐                  ☐  ☒  ☐  ☐  ☐          ☒ 

 

4. Upplevde du dig mer eller mindre störd av 

vibrationer eller stegljud? 
Stegljud. 
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6.1.2 Analys 

För grupprum i utbildningslokaler med hög stegljudsbelastning är kravet för 

ljudklass B 56 dB, se Tabell 1. HD/f-bjälklaget i hus O klarar detta krav med god 

marginal då den vägda stegljudsnivån är 48 dB. Bjälklaget har en relativt jämn 

stegljudsnivåkurva över det uppmätta frekvensspannet, något som visas i Figur 29. 

Vidare visar stegljudskurvan från stegljudsmätningarna att bjälklaget har en relativt 

hög ljudisoleringsförmåga vid låga frekvenser och detta kan bero på att betong har 

en hög styvhet och massa, något som är positivt för att hindra spridning av 

lågfrekvent ljud (Andersson 1998, s. 136). Enkätsvaren visar att testpersonerna inte 

upplevde någon större störning av vibrationer och den genomsnittliga värderingen 

för bjälklaget är 2 av totalt 6, där 6 upplevs som mycket störande och 0 som inte 

störande. Pavic & Reynolds (2002) menar att det kan uppstå vibrationsproblem hos 

HD/f-bjälklag då människor går på det om spännvidden är stor. Enligt enkätsvaren i 

hus O, se Figur 31, upplevde en testperson en större störning av vibrationer medan 

övriga testpersoner uppgav att de upplevde sig mer störda av stegljud. Faktum att 

majoriteten av testpersonerna inte upplevde någon större störning, trots det som 

redovisas i Pavic & Reynolds (2002) studie, kan bero på en rad faktorer. Antingen 

är spännvidden inte tillräckligt stor för att det skall uppstå vibrationsproblem eller 

kan HD/f-bjälklag ha utvecklats under de år sedan Pavic & Reynolds (2002) 

genomförde sin studie. Ytterligare en aspekt som kan påverka är att 

försökspersonerna inte har något referensbjälklag av massiv betong att jämföra med.  

Vidare visar enkätsvaren att stegljud upplevs som störande och att stegljud från 

klackskor upplevs som särskilt störande. I hus O är den rumsavskiljande väggen inte 

nedsänkt, se Figur 11 vilket gör att bjälklagsplattan är obruten och löper 

kontinuerligt mellan rummen. Att plattan är obruten kan leda till betydande 

flanktransmission och försämrad stegljudsisolering (Andersson 1998, s. 143 – 145). 

Betongbjälklag har generellt sett en högre ytvikt jämfört med ytvikten hos ett 

träbjälklag. Dock har HD/f-bjälklag en lägre massa jämfört med massiv betong, 

eftersom det går luftkanaler i HD/f-bjälklag och detta kan sänka ytvikten hos 

bjälklaget, jämfört med ett massivt betongbjälklag. Detta minskar massan vilket i 

sin tur kan påverka ljudisoleringsförmågan negativt (Skandinaviska Byggelement 

2018). För att förbättra stegljudsisolering för ett HD/f-bjälklag kan en 

stegljudsdämpande matta installeras (SIS 2018) och denna lösning används för 

HD/f-bjälklaget i hus O. Dock är stegljudsmattan endast 3 mm tjock, och studier 

gjorda av Seddeq (2006) visar att en 10 mm polystyrenskiva med glasfiberväv kan 

förbättra stegljudsisoleringen hos ett betongbjälklag med 21 dB. Att använda en 

polystyrenskiva i stället för en stegljudsmatta kan vara en mer effektiv åtgärd för att 

öka stegljudsisoleringen i hus O. Däremot har det undersökta HD/f-bjälklaget en 

betongpågjutning, vilket ökar massan, något som kan öka det undersökta bjälklagets 

isoleringsförmåga (Andersson 1998, s. 136). 

6.2 KL-träbjälklag med betongpågjutning i hus Charlie 

6.2.1 Resultat 

I Figur 32 redovisas resultatet av stegljudsmätningarna utförda på KL-träskiva med 

betongpågjutning. Den heldragna kurvan representerar den standardiserade 

stegljudsnivån i mottagarrummet, den streckade kurvan är en referenskurva och den 
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prickade kurvan är den flyttade referenskurvan (se kapitel 4.2.2 för 

förflyttningsmetodik av referenskurva). Samma data redovisas i tabellform i Tabell 

8. I Tabell 8 visas data för standardiserad och vägd stegljudsnivå för frekvenser 

mellan 100 – 3150 Hz. I de redovisade värdena har det tagits hänsyn till 

bakgrundsljud och rummets efterklangstid.  

 

Figur 32: KL-träskiva med pågjutning mellan korridor och rum 2037, där den heldragna kurvan visar 

standardiserad stegljudsnivå i rum mellan 50–3150 Hz, den streckade kurvan visar referenskurvan och 

den prickade kurvan visar den flyttade referenskurvan. 
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Tabell 8. Resultat av standardiserad stegljudmätning och beräknad, vägd stegljudsnivå vid olika 

tersband för KL-träskiva med betongpågjutning. 

Frekvens 

[Hz] 

Standardiserad stegljudsnivå 

L´nT [dB] 

Vägd stegljudsnivå 

L´nT.w [dB] 

50 45,2 - 

63 42,5 - 

80 42,2 - 

100 49,4 50,0 

125 53,3 50,0 

160 49,8 50,0 

200 53,7 50,0 

250 51,9 50,0 

315 51,6 50,0 

400 51,0 49,0 

500 47,4 48,0 

630 48,1 47,0 

800 49,7 46,0 

1000 48,6 45,0 

1250 44,8 42,0 

1600 41,1 39,0 

2000 38,0 36,0 

2500 32,6 33,0 

3150 27,7 30,0 

 

Den vägda stegljudsnivån avser endast frekvensspannet 100 – 3150 Hz. För att ta 

hänsyn till den mer lågfrekventa oktaven 50 – 100 Hz adderas en anpassningsterm, 

𝐶50−2500, till den vägda stegljudsnivån vilken avläses vid 500 Hz på den flyttade 

referenskurvan i Figur 32 eller i Tabell 8. Resultatet av standardiserad 

stegljudsmätning och beräknad, vägd stegljudsnivå vid olika tersband för KL-

träskiva med betongpågjutning. Anpassningstermen beräknas enligt Ekvation (3) (se 

kapitel 4.2.2). I Figur 33 har den flyttade referenskurvan förlängts så att den börjar 

på 50 Hz i stället för 100 Hz och den streckade linjen på referenskurvan visar 

utökningen. För KL-träskivan med pågjutning innebär utökningen en förbättring av 

den vägda stegljudsnivån. Anpassningstermen beräknas till -1, vilket innebär att den 

vägda stegljudsnivån förbättras från 48 dB till 47 dB.  
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Figur 33. Den streckade linjen på referenskurvan visar det utökade område som anpassningstermen 

tar hänsyn till. Ju större avstånd det är mellan den heldragna kurvan och den prickade kurvan i det 

utökade området desto mer kan värdet på den vägda stegljudsnivån minskas. 

I Figur 34 presenteras enkätsvaren i ett stapeldiagram med avseende på varje 

testpersons enskilda svar. Varje enkätfråga är presenterad och staplarna visar de 

individuella svaren. Innebörden av respektive stapel presenteras i figurens 

nederkant. Vidare presenteras i Tabell 9 medianvärden för svaren. 
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Figur 34. Enkätsvar i ett stapeldiagram med avseende på varje testpersons enskilda svar från försöket 

som utfördes på KL-träskiva med betongpågjutning i hus Charlie. 

Tabell 9. Sammanvägda enkätsvar från försök som utfördes i byggnaden med bjälklagstypen KL-

träskiva med pågjutning  

KL-trä med pågjutning.  

1. Hur trivsamt uppfattar du att rummet 

är? 

 

0 Ej trivsamt    1   2    3    4    5 6 Mycket trivsamt 

☐                   ☐  ☐  ☐  ☒  ☐          ☐ 

 

2. Hur tyst uppfattar du att rummet är 

innan försöket startar? 

 

0 Ej tyst          1  2    3    4    5 6 Mycket tyst 

☐                  ☐  ☐  ☐  ☐  ☒          ☐ 

 

3A. Stegljud då någon går i korridor/ 

närliggande rum. 
0 Ej störd         1  2    3    4    5  6 Mycket störd 

☐                  ☐  ☐  ☐  ☒  ☐          ☐ 

 

3B. Vilket stegljud uppfattar du som mest 

störande? 

 

Gående i grupp. 

3C. Vibrationer som uppstår då någon går 

i korridor/ närliggande rum. 
0 Ej störd        1  2    3    4    5 6 Mycket störd 

☐                 ☐  ☐  ☐  ☒  ☐          ☐ 

 

3D. Stol som skrapar i korridor/ 

intilliggande rum. 

 

0 Ej störd        1  2    3    4    5  6 Mycket störd 

☐                 ☐  ☐  ☐  ☐  ☒          ☐ 

 

4. Upplevde du dig mer eller mindre störd 

av vibrationer eller stegljud? 
Vibrationer och stegljud upplevs likvärdigt störande 
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6.2.2 Analys 

Resultatet från stegljudsmätningar på KL-träskiva med betongpågjutning visar att 

bjälklaget klarar ljudklass B med marginal. Den vägda stegljudsnivån är 47 dB och 

kravet mellan korridor och kontorsrum för ljudklass B är enligt standard SS 

25268:2007+T1:2017 (SIS 2018) 64 dB. Vidare visar stegljudsmätningen att 

bjälklagets ljudisolering är bäst för höga frekvenser, se Figur 32. En förklaring till 

detta kan vara att bjälklagskonstruktionen delvis är separerad genom en 

nedsänkning av innerväggen och en separation av konstruktioner är positivt för 

bjälklagets ljudisoleringsförmåga (Forssén et al. 2008). Bjälklaget har en god 

isoleringsförmåga även för låga frekvenser, speciellt med tanke på att det är ett 

lättviktsbjälklag. Detta kan förklaras med betongpågjutningen som är på 

träbjälklaget. Pereira et al. (2016) har påvisat att stegljudsisolering kan öka markant 

vid låga frekvenser då ett träbjälklag har en betongpågjutning, jämfört med 

referensbjälklag i trä. 

Av de tre undersökta bjälklagen upplever testpersonerna den minsta störningen av 

stegljud i hus Charlie. Trots att KL-träskivan med betongpågjutning är det bjälklag 

med bäst enkätresultat, avsett stegljud, upplever testpersonerna ändå en måttlig 

störning. Både stegljud och vibrationer får 4 av 6 på den kvotskaliga enkäten, där 6 

är mycket störd. Det delmoment av undersökningen där en stol skrapas mot golv 

upplevs som störande, och får 5 av 6. En stor spännvidd kan minska ett träbjälklags 

styvhet, vilket kan bidra till vibrationsproblematik och försämrad stegljudsisolering 

(Forssén et al. 2008; Negreira et al. 2015). I hus Charlie är spännvidden i 

mottagarrummet 6,5 meter, vilket kan anses som en stor spännvidd. Detta skulle 

kunna förklara de upplevda störningar som försökspersonerna upplevde under 

försöket.  

6.3 KL-träbjälklag med uppreglat stålregelsystem i hus Epic. 

6.3.1 Resultat 

I Figur 35 redovisas resultatet av stegljudsmätningarna utförda på KL-träskiva med 

uppreglat stålregelsystem. Den heldragna kurvan representerar den standardiserade 

stegljudsnivån i mottagarrummet, den streckade kurvan är en referenskurva och den 

prickade kurvan är den flyttade referenskurvan (se kapitel 4.2.2 för 

förflyttningsmetodik av referenskurva). Samma data redovisas i tabellform i Tabell 

10. I Tabell 10 visas data för standardiserad och vägd stegljudsnivå för frekvenser 

mellan 100 – 3150 Hz. I de redovisade värdena har det tagits hänsyn till 

bakgrundsljud och rummets efterklangstid.  
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Figur 35. KL-träskiva med stålregelsystem, där den heldragna kurvan visar standardiserad 

stegljudsnivå i rum mellan 50–3150 Hz, den streckade kurvan visar referenskurvan och den prickade 

kurvan visar den flyttade referenskurvan. 
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Tabell 10. Resultat av standardiserad stegljudmätning och beräknad, vägd stegljudsnivå vid olika 

tersband för 

KL-träskiva med stålregelsystem. 

Frekvens 

[Hz] 

Standardiserad stegljudsnivå 

L´nT [dB] 

Vägd stegljudsnivå 

L´nT.w [dB] 

50 52,2 - 

63 55,3 - 

80 54,0 - 

100 57,6 57,0 

125 58,3 57,0 

160 57,6 57,0 

200 56,4 57,0 

250 56,1 57,0 

315 57,0 57,0 

400 56,9 56,0 

500 57,3 55,0 

630 56,5 54,0 

800 58,9 53,0 

1000 59,5 52,0 

1250 54,0 49,0 

1600 43,5 46,0 

2000 36,4 43,0 

2500 31,5 40,0 

3150 29,3 37,0 

 

Den vägda stegljudsnivån avser endast frekvensspannet 100 – 3150 Hz. För att ta 

hänsyn till den mer lågfrekventa oktaven 50 – 100 Hz adderas en anpassningsterm, 

𝐶50−2500, till den vägda stegljudsnivån vilken avläses vid 500 Hz på den flyttade 

referenskurvan i Figur 35 eller i Tabell 10. Anpassningstermen beräknas enligt 

Ekvation (3) (se kapitel 4.2.2). I Figur 36 har den flyttade referenskurvan förlängts 

så att den börjar på 50 Hz i stället för 100 Hz och den streckade linjen på 

referenskurvan visar utökningen. För bjälklaget innebär utökningen en förbättring 

av den vägda stegljudsnivån. Anpassningstermen beräknas till -1, vilket innebär att 

den vägda stegljudsnivån förbättras från 55 dB till 54 dB.  
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Figur 36: Den streckade linjen på referenskurvan visar det utökade område som anpassningstermen 

tar hänsyn till. Ju större avstånd det är mellan den heldragna kurvan och den prickade kurvan i det 

utökade området desto mer kan värdet på den vägda stegljudsnivån minskas. 

I Figur 37 presenteras enkätsvaren i ett stapeldiagram med avseende på varje 

testpersons enskilda svar. Varje enkätfråga är presenterad och staplarna visar de 

individuella svaren. Innebörden av respektive stapel presenteras i figurens 

nederkant. Vidare presenteras i Tabell 11 medianvärden för svaren. 
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Figur 37: Enkätsvar i ett stapeldiagram med avseende på varje testpersons enskilda svar från försöket 

som utfördes på KL-träskiva med stålregelsystem i hus Epic. 

Tabell 11.  Sammanvägda enkätsvar från försöket som utfördes i byggnaden med bjälklagstypen KL-

träskiva med stålregelsystem. 

KL-träskiva med stålregelsystem  

1. Hur trivsamt uppfattar du att rummet 

är? 
0 Ej trivsamt   1  2    3    4    5 6 Mycket trivsamt 

☐                 ☐  ☐  ☐  ☐  ☐          ☒ 

 

2. Hur tyst uppfattar du att rummet är 

innan försöket startar? 

 

0 Ej tyst           1  2    3    4    5 6 Mycket tyst 

☐                 ☐  ☐  ☐  ☐  ☒          ☐ 

 

3A. Stegljud då någon går i korridor/ 

närliggande rum. 
0 Ej störd       1  2    3    4    5 6 Mycket störd 

☐                 ☐  ☐  ☐  ☐  ☒          ☐ 

 

3B. Vilket stegljud uppfattar du som mest 

störande? 

 

Gående i grupp. 

3C. Vibrationer som uppstår då någon går 

i korridor/ närliggande rum. 
0 Ej störd         1  2    3    4    5 6 Mycket störd 

☐                  ☐  ☐  ☐  ☐  ☒          ☐ 

 

3D. Stol som skrapar i korridor/ 

intilliggande rum. 

 

0 Ej störd        1  2    3    4    5 6 Mycket störd 

☐                 ☐  ☐  ☐  ☒  ☐          ☐ 

 

4. Upplevde du dig mer eller mindre störd 

av vibrationer eller stegljud? 
Vibrationer och stegljud upplevs likvärdigt störande 
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6.3.2 Analys 

Det bjälklag som utgörs av en KL-träskiva med uppreglat stålregelsystem klarar 

ljudklasskraven för ljudklassnivå B. Fältmätning visar att bjälklaget har en 

stegljudsnivå på 55 dB och kravet för ljudklass B i kontorsutrymmen är 64 dB. 

Stegljudskurvan i Figur 35 visar att bjälklaget isolerar bättre vid höga frekvenser 

(mellan 1250–3150 Hz) jämfört med de lägre frekvensintervallen. En förklaring kan 

vara att massa och styvhet är låg för bjälklaget, något som är kritiskt för att kunna 

isolera lågfrekventa ljud (Andersson 1998, s. 136). Forssén et al. (2008) menar att 

ett stort problem med lätta stommar är den låga isoleringsförmågan mot 

lågfrekventa ljud. Bjälklaget i hus Epic har en relativt god isoleringsförmåga i höga 

frekvensområden, vilket visas i Figur 35. Trots bjälklagets låga massa kan den 

relativt höga isoleringsförmågan bero på att väggen delvis är nedsänkt i 

bjälklagskonstruktionen, se Figur 21. Mätresultatet skulle kunna förklaras av att en 

separerad konstruktion minskar flanktransmission och förbättrar ljudisolering 

(Andersson 1998, s. 143 – 145). Vidare är stålregelstommen utrustad med 

dämpande ljudklossar, vilket beskrivs som positivt enligt studier (Ljunggren & 

Ågren 2011; Forssén et al. 2008). 

Enkätsvaren från stegljudsundersökningen visar att stegljud och vibrationer på 

bjälklaget i hus Epic upplevs som störande. Såväl upplevd störning av vibrationer 

som upplevd störning av stegljud får 5 av 6, där 6 representerar mycket störd. 

Testpersonernas upplevda störning av stegljud kan bero på att massan är relativt låg 

hos bjälklaget (Forssén et al. 2008). De vibrationer som upplevs i bjälklaget skulle 

möjligen kunna förklaras av att bjälklaget inte har en tillräckligt hög styvhet 

(Forssén et al. 2008). Av de tre referensobjekten upplevde testpersonerna stolskrap 

som minst störande i hus Epic. 

6.4 Sammanställning av resultat och analys för samtliga bjälklag  

6.4.1 Sammanställning resultat  

I Tabell 12 går det att avläsa vägd stegljudnivå för respektive bjälklag. Värdena som 

presenteras är mätta, beräknade och analyserade i frekvensen 500 Hz och enligt 

standard SS-EN ISO 717/2 (SIS 2013) är det denna frekvens som skall jämföras 

med ljudklasskraven. Ljudkrav för ljudklass B presenteras i Tabell 1 och Tabell 2 

(kapitel 2.5.1). 

Enkätundersökning och intervju med testpersonerna visar att KL-träskiva med 

betongpågjutning är den konstruktionslösning som upplevs ha högst 

stegljudsisolering. Vidare upplevdes vibrationer som minst störande i hus O, där 

bjälklagskonstruktionen är ett HD/f-bjälklag. Under intervjun var testpersonerna 

överens om att KL-träskiva med betongpågjutning var den bjälklagskonstruktion 

som sammantaget upplevdes som mest fördelaktig avsett akustik. 
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Tabell 12. Vägd stegljudsnivå vid 500 Hz för samtliga bjälklag.  

Bjälklagstyp Frekvens [Hz] L’nT,w + C50-2500 [dB] 

HD/f–bjälklag  500 48 

KL–träskiva med pågjutning 500 47 

KL–träskiva med stålregelsystem 500 54 

 

6.4.2 Sammanställning analys 

Samtliga bjälklag klarar de ljudklasskrav som är ställda på dem. De bjälklag som 

klarar kraven med störst marginal är KL-träskivan med betongpågjutning och HD/f-

bjälklaget. Bjälklaget med KL-träskiva och betongpågjutning är det bjälklag som 

har bäst uppmätt stegljudsisolering, 47 dB, och HD/f-bjälklaget har en uppmätt 

stegljudsisolering på 48 dB. Flanktransmission kan påverka uppmätta 

stegljudsnivåer samt hur människan uppfattar akustiken i ett rum. Flanktransmission 

är ett större problem för HD/f-bjälklag jämfört med massiva betongbjälklag, och 

detta skulle kunna förklara att skillnaden mellan stegljudsnivån för HD/f-bjälklaget 

och bjälklaget bestående av en KL-träskiva med betongpågjutning inte är så stor, 

trots att det ena bjälklaget räknas till en tung stomme och det andra bjälklaget räknas 

till lättviktskonstruktion. 
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7 Diskussion  

7.1 Teori- och metoddiskussion  
Metoderna som har använts i arbetet har i stort fungerat väl och gett svar på 

frågeställningarna för att kunna uppnå studiens mål. Mätningar, beräkningar och 

analyser har utförts enligt rådande standarder och varit adekvata för att objektivt 

utreda bjälklagens stegljudsisoleringsförmåga. På grund av att såväl mätning, 

beräkning och analys har utförts enligt svensk standard kan resultatet ses som 

tillförlitliga för de undersökta golven och förmodligen skulle ungefär samma 

resultat erhållas om mätningar upprepades i respektive byggnad. Det kan dock 

förekomma variationer av montage i bjälklag, vilket kan påverka mätresultatet. 

Upprepade mätningar på fler positioner av respektive bjälklag skulle kunna ge ett 

säkrare resultat av bjälklagens stegljudsisolering. Exempelvis kan ett bjälklag som 

har fått ett mindre bra resultat ha haft bristfälligt monterade anslutningar där 

stegljudsapparaten var uppställd då mätningen utfördes och om endast en mätning 

utförs ses detta värde som ett helhetsresultat för hela bjälklaget vilket inte 

nödvändigtvis speglar verkligheten.  

Resultat från en stegljudsmätning överensstämmer inte alltid med hur människan 

upplever akustiken i ett rum. För att undersöka hur människor upplever respektive 

bjälklags akustiska prestanda genomfördes en intervju- och enkätundersökning, som 

ett komplement till mätningarna. Grundtanken var att intervjua de människor som 

brukar respektive byggnad, men på grund av olika omständigheter, bland annat 

varierande verksamheter i byggnaderna, var detta svårt att genomföra. Istället 

utfördes försök med en testgrupp, vilken bestod av deltagare som var obekanta med 

byggnaderna. Det finns både för- och nackdelar med att det var en testgrupp som 

fick svara på enkät- och intervjufrågor. En fördel är att testpersonerna har fått 

uppleva akustiken i alla tre bjälklag och därför kan de ha fått en mer nyanserad 

uppfattning av respektive bjälklags akustiska egenskaper jämfört med byggnadernas 

brukare, vilka förmodligen endast har erfarenhet av akustiken i den byggnad de 

dagligdags vistas i. Enkätsvaren kan på grund av detta ha blivit mer tillförlitliga. 

 Det är stor skillnad mellan byggnadernas verksamhet. I en av byggnaderna är 

stegljudsbelastningen betydligt högre jämfört med de andra två och detta medför att 

byggnaderna potentiellt kunde ha värderats med skilda premisser som grund om 

brukarna hade intervjuats och därför kan det ses som ytterligare en fördel att det var 

en oberoende testgrupp som svarade på enkäten. Testgruppen hade inga erfarenheter 

av byggnaderna och för att kunna svara på såväl enkät som intervju var det 

nödvändigt att de fick uppleva hur stegljud och vibrationer alstras i varje 

mottagarrum då bjälklagen belastas av steg. En nackdel med testgruppen är att 

bedömningen av respektive bjälklag kan ha blivit hård, eftersom testpersonerna kan 

ha varit mer uppmärksamma på de stegljud och vibrationer som uppstod då försöket 

genomfördes och på så vis ha blivit mer påverkade av ljud och vibrationer jämfört 

med hur påverkade byggnadernas brukare blir av de stegljud och vibrationer som 

uppstår i den dagliga verksamheten. De som brukar lokalerna till vardags kan ha 

vant sig vid de stegljud och vibrationer som uppstår i bjälklagen och därför skulle 
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upplevelserna mellan de båda grupperna kunna variera. Jämfört med de 

standardiserade stegljudsmätningarna har stegljudsförsöket med testpersoner ett 

flertal brister gällande tillförlitlighet. Det var människor som gick under försöket, 

vilket gör att stegens intensitet och kraft sannolikt har varierat något och detta är en 

felkälla som kan påverka hur testpersonerna i mottagarrummet uppfattade 

störningen av stegljud och vibrationer.  

För att motverka missförstånd i enkätsvaren fick testpersonerna en genomgång av 

enkäten där det även gavs tillfälle för frågor. Det ställdes även vissa kontrollfrågor i 

enkäten, bland annat hur tyst deltagaren upplevde att rummet var innan stegförsöket 

startade. Denna fråga ställdes för att minimera risken för den felkälla som skulle 

kunna uppstå om rummet i sig upplevs som bullrigt och därför får ett sämre resultat 

då stegförsöket genomfördes. Trots genomgång av enkät och kontrollfrågor finns 

det en risk att en eller flera testpersoner missuppfattade enkätfrågor, påverkades av 

bakgrundsbuller eller hade svårt att särskilja stegljud och vibrationer vilket kan ha 

lett till missvisande svar. Försöket avslutades med en gruppintervju, där 

testpersonerna fick ge sin sammanfattade upplevelse av bjälklagens akustiska 

prestanda. Gruppen hade fått instruktioner att inte tala med varandra om hur de 

uppfattade de olika bjälklagen under försökets gång för att undvika att de blev 

påverkade av varandra. Testgruppen var dock samstämmig kring sina uppfattningar 

vid intervjun och de upplevelser som nämndes under intervjun speglade även 

sammanställningen av enkätsvaren.  

I den del av undersökningen då testpersonerna skulle svara på hur störda de blev av 

en stol som skrapades mot golvet bör det nämnas att det användes olika stolar under 

försöken och en viktig aspekt är att några stolar hade möbeltassar undertill vilket 

resulterade i att de frambringade ett lägre skrapljud mot underlaget jämfört med de 

stolar som inte hade möbeltassar. Vidare hade rummen olika storlek och möblering. 

Två av rummen var möblerade medan ett annat rum var helt omöblerat och detta 

kan ha påverkat upplevelsen, men även försökspersonernas inställning till rummet. I 

det rum som var helt omöblerat satt försökspersonerna direkt på golvet och detta 

skulle kunna öka upplevelsen av vibrationer. 

Trots ovan nämnda felkällor känns stegljuds- och enkätundersökningen som ett bra 

metodval för att undersöka hur människor kan uppleva stegljuds- och 

vibrationsalstring i ett rum. Dock borde en försöksgrupp innehålla fler än fyra 

individer. En större grupp hade gett ett mer tillförlitligt underlag för att förstå hur 

människor i allmänhet upplever ljudisoleringen för de olika 

konstruktionslösningarna.  

7.2 Resultatdiskussion  
Resultaten från studien stämmer i de flesta avseenden väl överens med resultat från 

tidigare studier och med den teori som har varit underlag för arbetet. 

Stegljudskurvorna som presenteras i Figur 29, Figur 32 och Figur 35 visar att av de 

tre undersökta bjälklagen är det HD/f-bjälklaget som har högst stegljudsisolering vid 

låga frekvenser vilket stämmer överens med tidigare studier. Dock är den vägda 

stegljudsnivån för HD/f-bjälklaget marginellt högre (1 dB) jämfört med bjälklaget 

med KL-träskiva med betongpågjutning. En anledning kan vara att massan hos 
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HD/f-bjälklaget på grund av luftkanaler är relativt låg för att vara ett betongbjälklag 

och att detta kan försämra ljudisoleringsförmågan. En annan viktig aspekt är att 

anslutning mellan vägg och bjälklag är utformad på ett sådant sätt att väggen inte är 

nedsänkt i den byggnad där HD/f-bjälklaget är uppfört och i de andra två 

byggnaderna är väggarna mer eller mindre nedsänkta. På grund av att anslutningen 

mellan innervägg och HD/f-bjälklaget inte är nedsänkt kan flanktransmissionen vara 

högre i denna byggnad jämfört med de andra två. Skillnaden mellan de undersökta 

konstruktionerna gör att de inte är helt jämförbara. Dessa skillnader kan ha påverkat 

resultatet av såväl stegljudsmätning som stegljudsundersökningen med testpersoner.  

Det bjälklag som enligt såväl stegljudsmätning som enkätundersökning har den 

bästa stegljudisoleringsförmågan är uppbyggt av KL-träskiva med 

betongpågjutning. Massan i detta bjälklag är förmodligen relativt hög för att vara ett 

träbjälklag och jämfört med stålregelbjälklaget, som också är uppbyggt av KL-

träskiva, är tjockleken på KL-träskivan i bjälklaget med betongpågjutning 90 mm 

tjockare jämfört med KL-träskivan i hus Epic, vilket också ökar både massan och 

styvheten. Det som framförallt kan förklara de goda resultaten hos KL-träskivan 

med betongpågjutning är den 35 mm tjocka betongpågjutning som ökar bjälklagets 

massa och styvhet. Väggarna i hus Charlie, byggnaden vars bjälklag består av KL-

träskivan med betongpågjutning, är delvis nedsänkta i golvkonstruktionen, vilket 

påverkar stegljudsisoleringen positivt, jämfört med om väggen var placerad ovanpå 

golvet. Bjälklaget i hus Charlie har dessutom ett nedpendlat akustikundertak. 

Studier visar att detta kan förbättra den vertikala stegljudsisolering ytterligare 

jämfört mot ett bjälklag som saknar nedpendlat undertak (Schmid 2005). Detta är 

dock inte en förbättring som ger en nämnvärd förbättring för stegljudsnivån 

horisontellt, mellan rum på samma våning, men det kan förbättra bjälklagets 

stegljudsisolering i vertikalled.  

I monteringsanvisningen för stålregelsystemet omnämns det att det är av stor 

betydelse att systemet monteras på ett korrekt sätt för att bjälklagets fulla 

ljudisoleringskapacitet ska uppnås. Bland annat är det viktigt att justerskruv och 

golvskiva inte har kontakt, eftersom det annars kan uppstå ljudbryggor. Vidare 

beskrivs det att golvskivor skall monteras flytande, vilket innebär att det måste vara 

en minst 5 mm bred glipa mellan vägg och golvskiva. Dessa monteringsanvisningar 

stödjs av den teori som beskrivs i kapitel 2.2.2. Av de tre undersökta 

bjälklagstyperna är det KL-träskiva med stålregelsystem som har lägst 

stegljudsisoleringsförmåga och det kan inte uteslutas att monteringen av 

regelsystemet avviker från det sätt som beskrivs i monteringsanvisningen. 

Bjälklaget är en slank konstruktion, och det är sannolikt att den låga vikten också 

kan bidra till att stegljudsisoleringen är något lägre jämfört med de andra två 

bjälklagen. Förmodligen är även styvheten relativt låg hos träspånskivan vilket 

skulle kunna förklara att vibrationer upplevs som störande enligt 

enkätundersökningen. Väggarna i hus Epic, där bjälklaget består av KL-träskiva 

med stålregelsystem, är nedsänkta ända till KL-träskivan vilket påverkar 

isoleringsförmågan positivt. 
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8 Slutsatser  

Samtliga bjälklag uppnår ljudklass B för stegljudsnivå, vilket är det krav som de är 

projekterade för. Den konstruktionslösning som ger det bästa resultatet både enligt 

den standardiserade stegljudsmätningen och enligt stegljudsförsöket är KL-träskiva 

med betongpågjutning. Dock upplevde testpersonerna HD/f-bjälklaget som mest 

positivt med avseende på vibrationer.  

Det bör poängteras att förutsättningarna för de olika bjälklagsmätningarna skiljer sig 

i ett praktiskt viktigt avseende. Vissa väggar är nämligen nedsänkta i 

bjälklagskonstruktionen och fastighetsägaren Videum önskar lokaler som är 

flexibla. De föredrar därför lösningar där väggar inte är nedsänkta i bjälklaget, då 

sådan konstruktion kräver större reparationer och insatser om väggar flyttas. Därför 

kan HD/f-bjälklagskonstruktionen totalt sett ses som den mest attraktiva lösningen, 

eftersom stegljudsnivån för detta bjälklag var väldigt nära stegljudsnivån för KL-

träskivan med betongpågjutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

  



 

61 

 

Referenslista 

Andersson, J. (1998). Akustik & buller. 4. uppl., Stockholm: Svensk byggtjänst. 

Arbetsmiljöverket (2018). Ljud och akustik.  

https://www.av.se/inomhusmiljo/ljud-och-akustik/ [2019-04-01] 

BFS 2013:14. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – 

föreskrifter och allmänna råd; Stockholm: Boverket. 

http://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2013-14-BBR20.pdf  

Eriksson, C., Rosenlund, M., Pershagen, G., Hilding, A., Östenson, C.-G. & Bluhm, 

G. (2007). Aircraft Noise and Incidence of Hypertension. Epidemiology, 18(6), ss. 

716–721. doi: 10.1097/EDE.0b013e3181567e77.  

Folkhälsomyndigheten (2008). Buller-höga ljudnivåer och buller 

inomhus.https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ad862888cbd54496b6

aa8ec71247bd75/buller-hoga-ljudnivaer-inomhus.pdf [2019-04-01] 

Forssén, J., Kropp, W., Brunskog, J., Ljunggren, S., Bard, D., Sandberg, G., 

Ljunggren, F., Ågren, A., Hallström, O., Dybro, H., Larsson, K., Tillberg, K., 

Jarnerö, K., Sjökvist, L.-G., Östman, B., Hagberg, K., Bolmsvik, Å., Olsson, A., 

Ekstrand, C.-G. & Johansson, M. (2008). Acoustics in wooden buildings State of the 

art 2008. Vinnova project 2007-01653 (SP Rapport 2008:16). Stockholm: SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962455/FULLTEXT01.pdf [2019-04-

16] 

Granab (u.å.a). Granab Golvregelsystem. Med ljuddämpande system för en tystare 

inomhusmiljö med behagliga golv i bostäder, skolor, kontor och offentliga lokaler 

[broschyr]. http://www.granab.se/download/Granab_katalog_svensk_download.pdf 

[2019-04-09] 

Granab (u.å.b). Granab Golvregelsystem. Monteringsanvisning [broschyr]. 

http://granab.se/wp-content/uploads/2015/10/Granab_montering.pdf [2019-04-09] 

Jais arkitekter AB (2018). epic- teknikens hus. Helsingborg: Jais arkitekter AB. 

http://www.jais.se/projekt/epic-teknikens-hus/ [2019-05-05] 

Jarnerö, K., Simmons, C. & Bard, D. (2014). Vibrationer i hus med lätta 

stomsystem – resultat från projekt AkuLite. Bygg & Teknik, Nr. 4 maj, ss. 58–62. 

https://www.e-magin.se/paper/smp3964r/paper/1#/paper/smp3964r/1 [2019-05-02] 

Ljunggren, F. & Ågren, A. (2011). Potential solutions to improved sound 

performance of volume based lightweight multi-storev timber buildings. Applied 

Acoustics, 72(4), ss. 231–240.  

https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1016/j.apacoust.2010.11.007 

Nationalencyklopedin (u.å.a). Vibration. Tillgänglig: Nationalencyklopedin. 

https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vibration 

[2019-05-02] 

https://www.av.se/inomhusmiljo/ljud-och-akustik/
http://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2013-14-BBR20.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ad862888cbd54496b6aa8ec71247bd75/buller-hoga-ljudnivaer-inomhus.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ad862888cbd54496b6aa8ec71247bd75/buller-hoga-ljudnivaer-inomhus.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962455/FULLTEXT01.pdf
http://www.granab.se/download/Granab_katalog_svensk_download.pdf
http://granab.se/wp-content/uploads/2015/10/Granab_montering.pdf
http://www.jais.se/projekt/epic-teknikens-hus/
https://www.e-magin.se/paper/smp3964r/paper/1#/paper/smp3964r/1
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1016/j.apacoust.2010.11.007
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vibration


 

62 

 

Nationalencyklopedin (u.å.b). Resonans. Tillgänglig: Nationalencyklopedin. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/resonans [2019-05-02] 

Naturvårdsverket (2016). Nationell samordning av omgivningsbuller. Redovisning 

av arbetsgruppen ”Gemensamma definitioner och begrepp”. Stockholm: 

Naturvårdsverket.  

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-

sverige/buller/arbetsgruppens-redovisning-av-definitioner-och-begrepp-130611-rev-

161005.pdf?fbclid=IwAR1b3ANFSksHwH_jHzy8IOl7RYCsTFwKbqKtOwgC2ZC

bkKjaG-RVqexIyQE [2019-05-02] 

Negreira, J., Trollé, A., Jarnerö, K., Sjökvist, L.-G. & Bard, D. (2015). Psycho-

vibratory evaluation of timber floors – Towards the determination of design 

indicators of vibration acceptability and vibration annoyance. Journal of Sound and 

Vibration, 340, pp.383–408. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2014.12.001 [2019-03-28] 

Nilsson, E., Johansson, A.-C., Brunskog, J., Sjökvist, L-G. & Holmberg, D. (2003). 

Grundläggande Akustik. 2. uppl., Lund: Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, 

Teknisk akustik. 

Pavic, A. & Reynolds, P. (2002). Vibration serviceability of long-span concrete 

building floors. Part 1: review of background information. The Shock and Vibration 

Digest, 34, ss. 1–81.  

Pereira, A., Mateus, D., Godinho, L., Monteiro, S. & Dias, A. (2016). Evaluation of 

impact sound reduction of floor coverings on timber and timber-Concrete floors 

using vibration measurements. Coimbra: Euro Regio 

http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Oporto16/25.pdf [2019-05-04] 

Schmid, M. (2005). Acoustic performance of Timber Concrete Composite Floors. 

Inter Noise 2005-34th International Congress and Exposition on Noise Control 

Engineering. Rio de Janeiro, Brazil 07–10 August 2005. 

https://www.researchgate.net/profile/Matthias_Schmid2/publication/230765337_Ac

oustic_performance_of_Timber_Concrete_Composite_Floors/links/0fcfd50408e6c7

b9d2000000.pdf [2019-05-04] 

Schmidt, P. F., Basner, M., Kröger, G., Weck, S., Schnorbus, B., Muttray, A., 

Sariyar, M., Binder, H., Gori, T., Warnholtz, A. & Münzel, T. (2013). Effect of 

nighttime aircraft noise exposure on endothelial function and stress hormone release 

in healthy adults. European Heart Journal, 34, ss. 3508 – 5324. 

doi:10.1093/eurheartj/eht269. 

Seddeq, H. S. (2006). Technical note: Controlling the impact sound insulation of 

concrete slab floors. Building Acoustics, 13, ss. 243 – 251. 

doi:10.1260/135101006778605361 

Skandinaviska Byggelement AB (2018). Bjälklag. För alla typer av byggnader.  

https://byggelement.se/siteassets/6-nyhetsrum/63-

broschyrer/pdfer/produkter/bjalklag_forallatyperavbyggnader-

2018.pdf?fbclid=IwAR2Oa_7U_3aIUDGz3oath5C27bodypyvRYc_B-

UbAqktcQ2GqgwjjjfPqrA [2019-04-18] 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/resonans
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/buller/arbetsgruppens-redovisning-av-definitioner-och-begrepp-130611-rev-161005.pdf?fbclid=IwAR1b3ANFSksHwH_jHzy8IOl7RYCsTFwKbqKtOwgC2ZCbkKjaG-RVqexIyQE
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/buller/arbetsgruppens-redovisning-av-definitioner-och-begrepp-130611-rev-161005.pdf?fbclid=IwAR1b3ANFSksHwH_jHzy8IOl7RYCsTFwKbqKtOwgC2ZCbkKjaG-RVqexIyQE
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/buller/arbetsgruppens-redovisning-av-definitioner-och-begrepp-130611-rev-161005.pdf?fbclid=IwAR1b3ANFSksHwH_jHzy8IOl7RYCsTFwKbqKtOwgC2ZCbkKjaG-RVqexIyQE
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/buller/arbetsgruppens-redovisning-av-definitioner-och-begrepp-130611-rev-161005.pdf?fbclid=IwAR1b3ANFSksHwH_jHzy8IOl7RYCsTFwKbqKtOwgC2ZCbkKjaG-RVqexIyQE
https://doi.org/10.1016/j.jsv.2014.12.001
http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Oporto16/25.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matthias_Schmid2/publication/230765337_Acoustic_performance_of_Timber_Concrete_Composite_Floors/links/0fcfd50408e6c7b9d2000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matthias_Schmid2/publication/230765337_Acoustic_performance_of_Timber_Concrete_Composite_Floors/links/0fcfd50408e6c7b9d2000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Matthias_Schmid2/publication/230765337_Acoustic_performance_of_Timber_Concrete_Composite_Floors/links/0fcfd50408e6c7b9d2000000.pdf
https://byggelement.se/siteassets/6-nyhetsrum/63-broschyrer/pdfer/produkter/bjalklag_forallatyperavbyggnader-2018.pdf?fbclid=IwAR2Oa_7U_3aIUDGz3oath5C27bodypyvRYc_B-UbAqktcQ2GqgwjjjfPqrA
https://byggelement.se/siteassets/6-nyhetsrum/63-broschyrer/pdfer/produkter/bjalklag_forallatyperavbyggnader-2018.pdf?fbclid=IwAR2Oa_7U_3aIUDGz3oath5C27bodypyvRYc_B-UbAqktcQ2GqgwjjjfPqrA
https://byggelement.se/siteassets/6-nyhetsrum/63-broschyrer/pdfer/produkter/bjalklag_forallatyperavbyggnader-2018.pdf?fbclid=IwAR2Oa_7U_3aIUDGz3oath5C27bodypyvRYc_B-UbAqktcQ2GqgwjjjfPqrA
https://byggelement.se/siteassets/6-nyhetsrum/63-broschyrer/pdfer/produkter/bjalklag_forallatyperavbyggnader-2018.pdf?fbclid=IwAR2Oa_7U_3aIUDGz3oath5C27bodypyvRYc_B-UbAqktcQ2GqgwjjjfPqrA


 

63 

 

 

Socialstyrelsen (2008). Buller - Höga ljudnivåer och buller inomhus. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-buller-inomhus-och-hoga-

ljudnivaer/?pub=60498 [2019-04-11] 

SOUNDCON (2017). 12210. Polishögskolan Växjö, hus O. Akustikprojektering. 

(SOUNDCON rapport 12210-17032800). Jönköping: SOUNDCON. 

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (2012). Brandskyddsdokumentationer för 

höga trähus. Erfarenheter och förslag till riktlinjer. Luleå: SP Sveriges tekniska 

forskningsinstitut. 

http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:961468/FULLTEXT01.pdf?fbclid=IwAR1p1I3VRo7n7

WO0VdhJMnoAZlkiXZUGKhk-snIa6I-TIlt23vU5kLMUOrU 

Sveriges Kommuner och Landsting (2013). Mod att bygga med trä-Modernt 

industriellt träbyggande. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-016-0.pdf [2019-04-02] 

Sveriges träbyggnadskansli (u.å.). Industriellt träbyggande. Stockholm: Sveriges 

träbyggnadskansli. 

 http://trabyggnadskansliet.se/industriellt-

traebyggande/?fbclid=IwAR3_Pfuom4yC7qJWDUmNrTl1gfjmKiRd7kajzBSFX7h

wl6cVF_An5sG83aQ [2019-05-02] 

Sweden Green Building Council (u.å.a). Vad är Miljöbyggnad?. Stockholm: 

Sweden Green Building Council. 

https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/ [2019-04-15] 

Sweden Green Building Council (u.å.b). Manualer, verktyg och dokument för 

Miljöbyggnad 3.0. Stockholm: Sweden Green Building Council. 

https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/certifieringsstod-for-

miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-

miljobyggnad/?fbclid=IwAR3eMUAFVbwUAsIHV_yQxolD7uRjvUYcBs7weVy7

c5C-43FypEmI5ue7sxM [2019-05-20] 

Swedish Standards Institute (SIS) (2013). SS-EN ISO 717-2 Acoustics- Rating of 

sound insulation in buildings and of building elements- Part 2: Impact sound 

insulation (ISO 717-2:2013). Stockholm: SIS.  

Swedish Standards Institute (SIS) (2015). SS-EN ISO 16283-2:2015 Field 

measurement of sound insulation in buildings and of building elements- Part 2: 

Impact sound insulation (ISO 16283-2:2015). Stockholm: SIS.  

Swedish Standards Institute (SIS) (2018). SS 25268:2007+T1:2017 Byggakustik-

Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- 

och fritidshem, kontor och hotell. Stockholm: SIS.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-buller-inomhus-och-hoga-ljudnivaer/?pub=60498
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-buller-inomhus-och-hoga-ljudnivaer/?pub=60498
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-buller-inomhus-och-hoga-ljudnivaer/?pub=60498
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:961468/FULLTEXT01.pdf?fbclid=IwAR1p1I3VRo7n7WO0VdhJMnoAZlkiXZUGKhk-snIa6I-TIlt23vU5kLMUOrU
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:961468/FULLTEXT01.pdf?fbclid=IwAR1p1I3VRo7n7WO0VdhJMnoAZlkiXZUGKhk-snIa6I-TIlt23vU5kLMUOrU
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:961468/FULLTEXT01.pdf?fbclid=IwAR1p1I3VRo7n7WO0VdhJMnoAZlkiXZUGKhk-snIa6I-TIlt23vU5kLMUOrU
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-016-0.pdf
http://trabyggnadskansliet.se/industriellt-traebyggande/?fbclid=IwAR3_Pfuom4yC7qJWDUmNrTl1gfjmKiRd7kajzBSFX7hwl6cVF_An5sG83aQ
http://trabyggnadskansliet.se/industriellt-traebyggande/?fbclid=IwAR3_Pfuom4yC7qJWDUmNrTl1gfjmKiRd7kajzBSFX7hwl6cVF_An5sG83aQ
http://trabyggnadskansliet.se/industriellt-traebyggande/?fbclid=IwAR3_Pfuom4yC7qJWDUmNrTl1gfjmKiRd7kajzBSFX7hwl6cVF_An5sG83aQ
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/certifieringsstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/?fbclid=IwAR3eMUAFVbwUAsIHV_yQxolD7uRjvUYcBs7weVy7c5C-43FypEmI5ue7sxM
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/certifieringsstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/?fbclid=IwAR3eMUAFVbwUAsIHV_yQxolD7uRjvUYcBs7weVy7c5C-43FypEmI5ue7sxM
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/certifieringsstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/?fbclid=IwAR3eMUAFVbwUAsIHV_yQxolD7uRjvUYcBs7weVy7c5C-43FypEmI5ue7sxM
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/certifieringsstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/?fbclid=IwAR3eMUAFVbwUAsIHV_yQxolD7uRjvUYcBs7weVy7c5C-43FypEmI5ue7sxM


 

64 

 

Tideström, K. (2012). Oönskat ljud negativt för hälsan. Medicinsk vetenskap, nr.1, 

ss. 24–26 

https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/mv_nr_1_2012?mode=embed&layout=

http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor

=000000&showFlipBtn=true&fbclid=IwAR3uQiNWkDnc-

kazZsy4JCA1LD07jwWLpOpc6srbMkAla8Fq9UvsKdAF_FI [2019-05-22] 

TräGuiden (2017a). 5.3 Svikt och vibrationer.  

https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/bjalklag/5.3-svikt-och-

vibrationer/svikt-och-vibrationer/?previousState=1010000 [2019-04-05] 

TräGuiden (2017b). Generellt om akustik. 

https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/ljud/ljud/generellt-om-akustik-och-

ljud/?fbclid=IwAR1p1I3VRo7n7WO0VdhJMnoAZlkiXZUGKhk-snIa6I-

TIlt23vU5kLMUOrU [2019-04-16] 

TräGuiden (2017c). 5.1.3 Samverkansbjälklag. 

https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/bjalklag/5.1-bjalklag---

oversikt/5.1.3-samverkansbjalklag/ 

Videum (2018). Hus O invigt. Växjö: Videum AB.  

https://videum.se/a/hus-o-invigt [2019-04-20] 

Videum (u.å). Nyligen genomförda byggprojekt. Växjö: Videum AB. 

https://videum.se/framtidsprojekt 

Wallin, H.-P., Carlsson, U., Åbom, M., Bodén, H. & Glav, R. (2013). Ljud och 

Vibrationer. 4. uppl., Stockholm: Marcus Wallenberg laboratoriet för ljud- och 

vibrationsforskning, Tekniska högskolan. 

World Health Organization (2011). Burden of disease from environmental noise. 

Köpenhamn: World Health Organization 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf [2019-04-

12] 

ÅF Infrastructure AB (2017). Hus Charlie – Ljudskyddsdokumentation. Växjö: ÅF 

Infrastructure AB. 

ÅF Infrastructure AB (2018). Joncon, Växjö, Ny verkstadshall med entrébyggnad. 

Ljudskyddsdokumentation. Växjö: ÅF Infrastructure AB.  

Åkerlöf, L. & Kernen, U. (2009). Tysta betonghus. Samhällsbyggaren, nr. 5, ss.12 – 

16 . 

http://www.soundandvibration.se/assets/Uploads/Tystabetonghus.pdf?fbclid=IwAR

2jyZgmh9bIS33SYfhXBSasFFIUDQ-VcKhV12LXjdfbX4FJgBS9TFgwKbI 

 

 

 

 

https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/mv_nr_1_2012?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=000000&showFlipBtn=true&fbclid=IwAR3uQiNWkDnc-kazZsy4JCA1LD07jwWLpOpc6srbMkAla8Fq9UvsKdAF_FI
https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/mv_nr_1_2012?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=000000&showFlipBtn=true&fbclid=IwAR3uQiNWkDnc-kazZsy4JCA1LD07jwWLpOpc6srbMkAla8Fq9UvsKdAF_FI
https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/mv_nr_1_2012?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=000000&showFlipBtn=true&fbclid=IwAR3uQiNWkDnc-kazZsy4JCA1LD07jwWLpOpc6srbMkAla8Fq9UvsKdAF_FI
https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/mv_nr_1_2012?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=000000&showFlipBtn=true&fbclid=IwAR3uQiNWkDnc-kazZsy4JCA1LD07jwWLpOpc6srbMkAla8Fq9UvsKdAF_FI
https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/bjalklag/5.3-svikt-och-vibrationer/svikt-och-vibrationer/?previousState=1010000
https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/bjalklag/5.3-svikt-och-vibrationer/svikt-och-vibrationer/?previousState=1010000
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/ljud/ljud/generellt-om-akustik-och-ljud/?fbclid=IwAR1p1I3VRo7n7WO0VdhJMnoAZlkiXZUGKhk-snIa6I-TIlt23vU5kLMUOrU
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/ljud/ljud/generellt-om-akustik-och-ljud/?fbclid=IwAR1p1I3VRo7n7WO0VdhJMnoAZlkiXZUGKhk-snIa6I-TIlt23vU5kLMUOrU
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/ljud/ljud/generellt-om-akustik-och-ljud/?fbclid=IwAR1p1I3VRo7n7WO0VdhJMnoAZlkiXZUGKhk-snIa6I-TIlt23vU5kLMUOrU
https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/bjalklag/5.1-bjalklag---oversikt/5.1.3-samverkansbjalklag/
https://www.traguiden.se/konstruktion/kl-trakonstruktioner/bjalklag/5.1-bjalklag---oversikt/5.1.3-samverkansbjalklag/
https://videum.se/a/hus-o-invigt
https://videum.se/framtidsprojekt
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
http://www.soundandvibration.se/assets/Uploads/Tystabetonghus.pdf?fbclid=IwAR2jyZgmh9bIS33SYfhXBSasFFIUDQ-VcKhV12LXjdfbX4FJgBS9TFgwKbI
http://www.soundandvibration.se/assets/Uploads/Tystabetonghus.pdf?fbclid=IwAR2jyZgmh9bIS33SYfhXBSasFFIUDQ-VcKhV12LXjdfbX4FJgBS9TFgwKbI


 

65 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Svarsenkät 

 



 

Bilaga 1 sid I 

 

Bilaga 1, Tidsplanering 

Hus 

Ålder: 

Kön: 

1. Hur trivsamt uppfattar du att rummet är? 

0 Ej trivsamt 1         2          3         4         5                  6 Mycket trivsamt 

☐   ☐      ☐        ☐       ☐       ☐ ☐ 

 

2. Hur tyst uppfattar du att rummet är innan försöket startar? 

0 Ej tyst 1         2         3         4          5                  6 Mycket tyst 

☐   ☐      ☐       ☐       ☐        ☐ ☐ 

 

3. Tänk dig att du skall utföra ett koncentrerat arbete i rummet, hur störd skulle du 

då känna dig av följande? 

A, Stegljud då någon går i korridor/ närliggande rum. 

0 Ej störd 1         2         3         4         5                 6 Mycket störd 

☐   ☐      ☐       ☐       ☐       ☐                        ☐ 

 

B, Vilket stegljud uppfattar du som mest störande? 

Klackskor Springande Gående i grupp Sneakers     Inget stör 

☐   ☐ ☐                 ☐             ☐ 

 

C, Vibrationer som uppstår då någon går i korridor/ närliggande rum. 

0 Ej störd 1         2         3         4         5                 6 Mycket störd 

☐   ☐      ☐       ☐       ☐       ☐                        ☐ 

 

 

 



 

Bilaga 1 sid II 

 

D, Stol som skrapar i korridor/ intilliggande rum. 

0 Ej störd 1         2         3         4         5                 6 Mycket störd 

☐   ☐      ☐       ☐       ☐       ☐                        ☐ 

 

4. Upplevde du dig mer eller mindre störd av vibrationer eller stegljud? 

Vibrationer i intilliggande Stegljud i intilliggande  Kände mig inte störd 

rum var mer störande rum var mer störande i något av fallen 

☐    ☐  ☐  
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