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Sammanfattning 

Den pågående snabba urbaniseringen skapar en hög efterfrågan på bostäder. Speciellt 

hög efterfrågan finns idag i storstadsregioner där också bullernivåer i samband med 

förtätning riskerar att bli höga. Byggnader som utsätts för höga bullernivåer på grund 

av dess avstånd från bullerkällan kräver mer noggrannhet vid utformning av 

konstruktion så att de klarar av Boverkets bullerkrav. Buller påverkar människans 

hälsa negativt och kan orsaka tinnitus och hjärt- och kärlssjukdomar. 

Växjö har en träbyggnadsstrategi som innebär att i vissa situationer prioriteras trä 

framför andra konstruktionsmaterial. Vid Teleborgsvägen i Växjö byggs flera nya 

bostäder med lastbärande trästomme och flera av dem hade svårt att få bygglov på 

grund av avståndet mellan bostaden och bullerkällan. I denna rapport diskuteras om 

en träkonstruktion kan tillgodose högt ställda krav om en bra ljudisolering.  

Studien behandlar frågeställningen kring att uppnå acceptabel ljudnivå genom att 

åstadkomma tillfredsställande reduktionstal för träyttervägg. . För att få en bra 

uppfattning om hur stort reduktionstalet på ytterväggen är utfördes ljudmätningar på 

en nyproducerad träbyggnad i Växjö. Objektet ligger vid korsningen mellan 

Teleborgsvägen och Trummenvägen där bostäderna utsätts för höga bullernivåer från 

trafiken. Resultatet av ljudmätningarna visade vilka reduktionstal som kan 

åstadkommas i en träkonstruktion i anslutning till en högt trafikerad väg.  

Resultatet visade att genomsnittliga reduktionstalsnivån för ytterväggen på det valda 

objektet är bra och uppfyller krav enligt BBR. Dessutom visades att en del andra 

förutsättningar såsom bullernivå och placering på loftgången påverkade resultatet.  

Med hjälp av resultat och teori utformades ett förslag på en träyttervägg med ett 

förbättrat reduktionstal. Förslaget inspirerades av ett sandwichelement av betong, 

vilket innebär att det förslag som tagits fram avseende ytterväggens utformning 

utgörs av ytterväggen byggd med KL-trä, detta p.g.a. att dubbla väggar ger bättre 

ljudisoleringsförmåga. 
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Abstract 

Bullerreduktionen i väggar med lastbärande trästomme har undersökts för att se om 

denna typ av konstruktion kan placeras intill högt trafikerade vägar. I studien visas 

att det går att bygga träväggar i byggnader nära vägar med hög trafikbelastning. 

Mätobjektet var en träbyggnad som är placerad 30 meter från mitten av vägen där 

ljudkällan befinner sig.  

Mätningar genomfördes i tre olika tidsperioder och för två olika placeringar av 

mätutrustningen invändigt och strax utanför en lägenhet, där instrumentet riktades 

mot ljudkällan för att få ett tillförlitligt resultat. Resultatet av mätningarna användes 

som utgångspunkt för att ge ett förslag på hur ljudisoleringen i en vägg ytterligare 

kan förbättras.  

Nyckelord: Ljud, buller, trä, trafik, ljudmätning. 
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Abstract 

The noise reduction of the walls of a timber building was studied to see if this type of 

constructions can be placed close to streets with a high flow of traffic. The work 

show that it is possible to build timber buildings close to streets with heavy traffic. 

The studied object is a timber building located at a distance of 30 meters from the 

middle of a highly trafficked road as the source of the noise. 

Measurements were performed at three different timeperiods and at two different 

locations, inside and right outside an apartment, pointing the measure instrument in 

the direction of the source of the noise in order to get an accurate result. The results 

served as a basis for proposing how to improve the sound insulation of a timberwall. 

Keyword: Sound, noise, timber, traffic, noice measuremet. 
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Förord 

Att undersöka buller i bostadshus var ett förslag på examensarbete från docent 

Michael Dorn, Linnéuniversitetet. Det ursprungliga förslaget var väldigt brett 

formulerat. Det justerades till att lägga fokus på träkonstruktion och reduktionstal i 

ytterväggar.  

Arbetet utfördes gemensamt i de flesta momenten såsom skrivandet av resultat, 

analysdelen och mätningarna. Gabriel Valencia inriktade sig mer på teoridelen och 

Ehsan Rahmani hade fokus på inlärning av instrumentet och dess mjukvara. Både 

Gabriel Valencia och Ehsan Rahmani svarade gemensamt för helheten i rapporten. 

Förklaringen till valet av fördjupning på just träkonstruktioner är att trä är ett 

miljövänligt material samt att Växjös kommun har ett strategiskt intresse av 

träbyggande.  

Vi vill tacka övriga personer som har hjälpt oss under arbetet: Peter Ekberg lärare på 

Linnéuniversitet i Växjö, Mauro Rupnik platschef på GBJ i Växjö, Stefan Johansson 

IT tekniker på Linnéuniversitet i Växjö, Mikael Andersson LBE arkitekt och 

Torbjörn Kloow VD för Acoutronic AB.  

 

Ehsan Rahmani         &         Gabriel Valencia                                                                          

Växjö, 15 November 2019                                      
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1 Introduktion 

Global uppvärmning väcker världens uppmärksamhet och kräver stora 

sattsningar för att ändra på situationen. Detta är orsakat av 

koldioxidutsläppen samt ökad koncentration av andra växthusgaser i 

atmosfären (Dodoo, Gustavsson & Sathre 2014). Byggbranschen står för ca 

30 % av de totala koldioxidutsläppen och största delen av 𝐶𝑂2-gaser 

kommer ifrån betongtillverkning. En bra och hållbar lösning för att minska 

utsläppen av 𝐶𝑂2-gaser är att ersätta annat byggande med byggande med 

lastbärande stomme i trä (Svenskt trä 2016). 

Riksdagens miljökvalitets mål, God bebyggd miljö, anger att byggnader 

skall byggas hållbara samt skapa en god livsmiljö (Boverket 2017). För att 

nå detta mål måste hänsyn bland annat tas till buller vilket är särskilt kritiskt 

i urbana miljöer. Buller kan skapa ohälsa hos människan (Karolinska 

Institutet 2015). I Sverige är bullerstörning väldigt aktuellt. Det vanligaste 

bullerkällorna är vägtrafiken, spårtrafiken och flygtrafiken 

(Folkhälsomyndigheten 2016).  

Risken för höga bullernivåer ökar när förtätning sker, dvs då det byggs flera 

bostäder i redan exploaterade områden (Forssén 2017). Trots att trä är 

hållbart och kan utformas i olika former byggs det ändå mer med tunga 

konstruktioner så som betong och fasadtegel. Ju tyngre byggmaterial desto 

bättre reduktionstal (R) erhålls, tack vare dess massa. Det innebär dock inte 

att träkonstruktioner behöver ha sämre ljudisolering (Thorsson 2016). 

Kunskap och byggteknik har utvecklats inom träbyggandet och det visar sig 

att med rätt teknik är det möjligt att bygga i urbaniserade områden med höga 

bullernivåer (Bolmsvik & Brandt 2013). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Efterfrågan på bostäder är väldigt hög idag och det krävs att det byggs flera 

bostäder runt om i landet och speciellt i stora städer p.g.a. en ökad 

inflyttning. Att bygga i stora städer och täta områden innebär att bygga i 

områden utsatta för höga bullernivåerm, det krävs därför olika 

ljudklasserade bostäder beroende på vad som ska byggas och vart det skall 

byggas. Trafiken är den dominerande bullerkällan i samhället. Enligt nya 

riktvärden för trafikbuller ska bostäder upp till 35 kvm ha högst 65 dBA vid 

fasad och för bostäder över 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA 

(Regeringskansliet 2017). 

Buller påverkar människor både psykiskt och fysiskt, störande ljud från 

trafiken påverkar negativt på hälsan, ca 11 procent av stockholmare lider av 

sömnproblem kopplat till trafikbuller (Georgelis & Eriksson 2017).  
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Många byggaktörer samt beställare tycker att tunga byggnader är bästa 

lösningen för miljöer med höga bullernivåer och att tunga konstruktioner 

dämpar ljudet mest, medan träkonstruktionsbyggnader har sämre 

ljudisolering. Detta gör att det sällan syns nya träbyggnader i urbaniserade 

områden. Nya studier visar dock att träkonstruktioner kan ha lika bra 

ljudisolering som tunga konstruktion (Thorsson 2016). 

Växjö som en av Europas grönaste städer har som målsättning att bygga 

med trä som är både hållbart och miljövänligt (Växjö kommun 2013). Under 

1990-talet började staden att bygga i trä efter att det hade varit förbjudet 

fram till 1994 att bygga trähus med fler än 2 våningar (Bolmsvik 2006). 

Med hjälp av nya tekniker och kunskaper kan trä uppnå samma egenskaper 

som betong när isolering mot ljud ska beaktas vid dimensionering. 

Utveckling inom träbyggnadstekniken har resulterat i flera nya 

konstruktionslösningar särskilt när det gäller krav på ljudisolering (Tingvall 

& Viklund 2008). 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att minska avståndet 

mellan framtida träbyggnadskonstruktionen och trafikerade vägar. 

Målet med arbetet är att genomföra och redovisa resultat från buller-

mätningar och att ta fram ett förslag på en träytterväggskonstruktion  med 

högt reduktionstal (R), som tar hänsyn till ljudtäthet och miljö. 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete är tidsbegränsat och därför gjordes en del begränsningar på 

projektet. Arbetets avgränsning av bostadsprojekt gjordes genom att välja 

kvarteret Docenten vid Teleborgsvägen i Växjö. Undersökningen av 

träkonstruktionen med hänsyn till bullerreduktion innefattar flera delar av en 

stomme, anslutning mellan fasad och bjälklag, detaljer och val av fönster, 

balkonginfästningar, m.m. Stegljudsisolering och flanktransmission har inte 

beaktats. Det är endast ett medelvärde för reduktionstal av en yttervägg som 

har beräknats och endast en träytterväggskonstruktion har föreslagits.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Begreppsförklaringar 

Akustiken är läran om ljud och handlar om hur det uppkommer 

(Nationalencyklopedin 2018). 1 Hertz [Hz] är lika med en svängning per 

sekund. En person har kapaciteten att uppfatta 20 – 20 000 Hz. Infraljuden 

är ljud med låga frekvenser och ligger vid gränsen för hörbarhet (ca 20 Hz). 

Ultraljuden innebär ljud med höga frekvenser och ligger vid den andra 

gränsen (ca 20 000 Hz) (Nationalencyklopedin 2018). 

Buller är oönskat ljud som i värsta fall kan skada hörseln och kan leda till 

andra skador (Nationalencyklopedin 2018). När buller i byggnader mäts i 

Sverige används frekvensområdet 50 – 3150 Hz. 1/3 oktavband används i 

svenskt fall. 1/3 oktavband beräknar inte med 4000 – 5000 Hz, vilket är 

höga frekvenser (Träguiden 2017b). Ljud skapar även vibrationer som 

betraktas som en repetitiv rörelse för ett objekt runt ett jämviktsläge 

(Åkerlöf 2001). 

Ljudnivån används för att beskriva bullrets styrka vilket är konstant under en 

viss tid (Åkerlöf 2001). Det logaritmiska medelvärdet för ljudnivå beräknas 

enligt Formel (1) (Fredriksson 2014). 

 

 𝐿𝑃 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 10 𝐿𝑜𝑔 
10

𝐿𝑃/10+10
𝐿𝑃/10+ 10

𝐿𝑃/10  

𝑛
              

 

(1) 

Där 𝐿𝑃 är Ljudtrycksnivån i [dB] och 𝑛 är antalet mätningar. 

I Akustiken pratas det om ekvivalent ljudnivå som är medeljudnivå angiven 

under ett tidsintervall och maximal ljudnivå som är högsta ljudnivån angiven 

under ett tidsintervall, se Figur 1 (Åkerlöf 2001). 

 
Figur 1: Kurva som visar ekvivalenta ljudnivån under en tidsperiod. Efter medgivande av 

Länsstyrelsen (2007). 
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Absorptionsytan (A) i m² är den yta som absorberar ljud i mottagarrummet 

som innebär ljudkällans färdmål (Nilsson et al. 2005). I mottagarrummet 

beräknas även efterklangstiden med Sabines formeln, se Formel (3), som 

innefattar tiden som varar för en sänkning på 60 [dB] efter att ljudkällan har 

stängts av, se Figur 2 (Åkerlöf 2001). Ju större rumsvolym, desto längre är 

efterklangstiden och ju mer ljudabsorberande material befinner sig i rummet, 

desto mindre är efterklangstiden (Sjödahl u.å.).  

 
Figur 2: Visar resultat på en mätning av efterklangstiden. Efter medgivande av Sjödahl (u.å.). 

 

Reduktionstal (R) Ett angivet tal för att visa hur mycket en byggnadsdel 

reducerar ljudet (Träguiden, 2017b). Reduktionstalet visar t.ex egenskaper 

hos en vägg (Nilsson et al. 2005). Med Formel (2) beräknas reduktionstalet 

enligt  Nilsson et al. (2005): 

 

 
𝑅 = 𝐿𝑠 − 𝐿𝑚 + 10𝑙𝑜𝑔(

𝑆

𝐴
)              (2) 

där R är reduktionstalet i [dB], 𝐿𝑠 är ljudtrycksnivån för sändarrummet i 

[dB], 𝐿𝑚 är ljudtrycksnivån för mottagarrummet i [dB], 𝑆 är skiljeväggens 

area i [m²] och 𝐴 är totala ytan som absorberar ljud i [m²]. 

Sabines formel (Nilsson et al. 2005): 

 

 𝐴 =
𝐾⋅𝑉

𝑇60
                                        (3) 

där 𝑇60 är efterklangstiden i [s], K =0,16 konstant i [s/m] och V är 

mottagarrummets volym i [m3].  
 

I Formel (4) beräknas den sammansatta reduktionstalet. Den används om det 

finns flera kompononenter i en fasad som t.ex fönster, dörr, luftdon/ventil 

och då beräknas den totala reduktionstalet för fasaden, se Figur 3 (Nilsson et 

al. 2005). 
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Figur 3: Fasadyta med två komponenter. Efter medgivande av Nilsson et al. (2005). 

 

 

 
𝑅 = −10𝑙𝑜𝑔(

1

𝑆
(𝑆1 ⋅  10

−𝑅1
10 +  𝑆2 ⋅ 10

−𝑅2
10 +. … ))          

 

       (4) 

I Formel (4) är 𝑅1 och 𝑅2 komponenternas reduktionstal i [dB], 𝑆1 är 

fönsterytan i [m²] och 𝑆2 är väggytan i [m²]. 

Det går även att beräkna ett fältreduktionstal (R’) som anges i dB för att visa 

hur mycket en byggnadsdel reducerar ljudet i en färdig byggnad, se Figur 4 

(Träguiden 2017). I en färdig byggnad kan det även ske flanktransmission 

och det är när ljudet transmitteras via en byggnadsdel till en annan 

(Thorsson 2016). Ett annat begrepp som kan nämnas är springläckage och 

detta sker när väggen inte är tillräckligt tät (Träguiden 2017b). 

 

 
Figur 4: Tabellen visar att en bra ljudisolerad byggnadsdel har ett reduktionstal mellan 44 – 60 dB. 

Efter medgivande av Gyproc (2010). 

När ljudet mäts ska också oktavbandet tas hänsyn till, detta visar en tabell 

med olika referensvärden i [dB] vid olika frekvenser. Detta är p.g.a. att 

reduktionstalet i en byggnadsdel inte är den samma för varje frekvensvärde. 

För en byggnadsdels reduktionstal visas däremot endast ett snittvärde. Det 

finns två oktavband, 1/3-oktavband och 1/1-oktavband, se Tabell 1 (Hansson 

2006), se Tabell 1 (Hansson 2006). 
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Tabell 1:  Visar 1/3-oktavband och 1/1-oktavband. Efter medgivande av Hansson (2006). 

 

Frekvens 

[Hz]                  Referensvärden [dB]   

    1/3-oktavband 1/1-oktavband 

100   33 dB(A)      

125   36 dB(A)   36 dB(A)   

160   39 dB(A)      

200   42 dB(A)      

250   45 dB(A)   45 dB(A)   

315   48 dB(A)      

400   51 dB(A)      

500   52 dB(A)   52 dB(A)   

630   53 dB(A)      

800   54 dB(A)      

1000   55 dB(A)   55 dB(A)   

1250   56 dB(A)      

1600   56 dB(A)      

2000   56 dB(A)   56 dB(A)   

2500   56 dB(A)      

3150   56 dB(A)       

Decibel [dB] är ett logaritmiskt värde av uppmätt ljudstyrka i förhållande till 

det mänskliga örats känslighet som är ca 0,00002 N/m² (Åkerlöf 2001). Det 

svagaste ljudet människor kan höra anges som 0 dB(A) och 

smärtgränsenligger vid 120 dB(A). Hörselskador kan redan inträffa vid 85 

dB(A) om ljudet är konstant (NE 2018). En höjning på 3 dB(A) innebär en 

fördubbling av ljudstyrkan. Därmed ökar ljudnivån med 6 dB(A) om 

avståndet till ljudkällan minskar till hälften och vice versa (Åkerlöf 2001). 

Luftljudet är ljudvågor som sprids genom luften (Akustikforum 2018), 

därför det viktigt för en avskiljande byggnadsdel att ha tillräkligt med 

luftljudsisolering för att hindra ljudet. 

Luftljudsisolering är en mått på hur mycket den avskiljande byggnadsdelen 

hindrar ljudet från ett utrymme till ett annat (Åkerlöf 2001).  
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2.2 Förtätning 

Bostadsbristen i stora städer har gjort att det byggs mer och mer och det 

resulterar en förtätning av bebyggelsemiljön (Arbets– och miljömedicin 

2016). Detta innebär att flera bostäder byggs vid vältrafikerade vägar vilket 

gör att att det blir brist på utrymme för lekplatser och gröna ytor förvanskas. 

Det här är inte de enda problemen, men med ökad urbanisering blir 

stadsinvånarna därmed utsatta för mer trafikbuller. 

Stadsförtätningen började under 60-talet med starten av ett 

byggnadsprogram vid namnet Miljonprogrammet som startade då p.g.a. 

bostadsbrist. Programmet gick ut på att en miljon bostäder skulle byggas 

inom tio år och programmet var mest tillägnad till storstäderna. Det nya 

systemet medförde många konsekvenser, några av dessa problem var att 

tätheten i de stora städerna blev större och det orsakade en betydligt ökning i 

biltrafiken jämfört med vad vägarna kunde uthärda (Vidén & Lundahl 

1992). Detta har medfört att idag byggs det intill trafikerade vägar. En annan 

konsekvens som detta miljonprogram medförde var att dessa byggnader 

utfördes på ett enkelt sätt för att hinna med en stor bostadsproduktion under 

en kort tid, de struntade i kvalité och prioriterade funktionalismen, detta 

observeras tydligt idag i flera av dessa byggnader samt att de är slitna. 

Under 2015 ställde trafikbullerförordningen nya bullerkrav för kommande 

bostäder, det gjordes för att bostadsbyggandet inte skulle ha flera hinder för 

byggandet i täta områden. Människans livskvalitet kan ändå försämras av 

buller inför framtiden, beteendet och psykosocialmiljö kan försämras 

(Arbets– och miljömedicin 2016). 

2.3 Växjö och träbyggandet  

Träkonstruktioner används oftare idag och det har ökat så mycket att 

byggandet av trä används även i höga byggnader. Sverige och flera andra 

länder har en välutvecklad byggnadssätt för enfamiljshus och flera andra 

länder försöker även utveckla sitt byggandet av höga trähus (Bolmsvik & 

Brandt 2013).  

När boverkets byggregler (BBR94) möjliggjorde byggandet av höga 

träkonstruktioner år 1994 byggdes skolor och äldreboende av trä i Växjö 

under samma år. År 2005 antogs en strategi som kallades för ”Mer Trä i 

Byggandet” i Växjö och det gjorde att flera byggföretag visade intresse för 

träbyggandet. Projektet Välle Broar var en av dem som påverkades av denna 

strategin och träbyggandet . Ett program för strategin beskriver hur Välle 

Broar ska utvecklas till en lockande stadsbebyggelse med närhet till centrum 

och natur (Föreningen Sveriges Stadsbyggare 2013).  
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2.3.1 Varför trä? 

Husets livstid kan delas in i tre olika etapper enligt ett livscykelperspektiv: 

byggskedet, användningsskedet och slutskedet. Sedan finns det även 

påverkan utanför systemgränsen (Svensk Standard 2013). Ett hus bör vara 

länge fungerande för ett hållbar byggande och under husets livslängd ska 

miljön och människan påverkas så lite som möjligt. Att bygga i trä är 

hållbart eftersom skogen producerar råvaror och energi i form av naturliga 

kretsloppet och trä passar även in i ett hållbart samhälle. Transporten och att 

arbeta med trä förenklar ansträngningen där väggar och bjälklag kan byggas 

ihop till stora element i en fabrik (Växjö kommun 2017). 

2.3.2 Hållbar utveckling i trä 

”Den moderna trästaden” är en strategi som ska få Växjö att bli byggt med 

fler träbyggnationer. År 2015 var målet att 25 % av alla nybyggda hus av 

kommunkoncernen skulle vara i trä. Målet överträffades och kommunen 

uppnådde 44 % och fram till 2020 förväntar de sig att öka träbyggandet upp 

till 50 % (Växjö kommun 2017). 

2.4 Buller och utveckling av fordon 

En bil idag skall kunna ta en från punkt A till punkt B och där det mest visar 

sin effektivitet är i det stora städerna. I början av 1900-talet tillverkades T-

Ford, men eftersom bilen var mer ett lyxigt föremål då det var ett fåtal 

personer som hade tillgång till den (Eidling 2016). 

2.4.1 Historisk bakgrund 

För ungefär hundra år sedan användes bilen mer som nöje än ett behov, och 

då fanns det ungefär 5 600 bilar i Sverige eftersom de flesta hade inte råd 

med det. I början av 1900-talet etablerade sig en ny tillverkningsmetod som 

ledde till att priset på bilarna sjönk och fler människor kunde ha råd med en 

bil. Redan under 1920-talet fanns det 60 000 bilar i Sverige, vilket gjorde att 

nya vägar byggdes för att anpassa framkomligheten (Eidling 2016). 
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2.4.2 Bilismens utveckling efter andra världskriget i Sverige 

Industrialiseringen efter andra världskriget var på gång med stora steg då 

tillverkningen av bilen ökade från 50 000 till 140 000 på bara ett år i 

Sverige. Under 50-talet förbättrades fordonstekniken ytterligare och 

medelklassfamiljen fick större förmåga att införskaffa bil. Efter förbättringar 

av vägnätet blev bilen ett allt mer attraktivt fortskaffningsmedel för både 

långa resor och mer vardagliga transporter som att ta sig till arbetet. Den 

blev även ett bra transportmedel till jobbet då den erbjöd mycket hög 

flexibilitet (Eidling 2016). 

2.4.3 Bilens inverkan på människan och samhällsutvecklingen 

Genom att bilarna fortsatte att öka snabbt i antal började forskare att hitta 

nackdelarna och största problemet var hur mycket påverkan de hade på 

klimatet. Bilismens utveckling försöktes bromsas men det var ganska svårt 

p.g.a. att bilen blev ett stort behov i samhället och istället byggdes flera 

vägar för att underlätta tillgängligheten för bilarna. I stora städer blev 

tätheten av bilar stor vilket gjorde att bilen blev istället ett problem med 

tanke på att fordonet skulle skapa frihet hos människan innan förtätningen 

av stad (Eidling 2016). 

2.4.4 Elbilen och framtidens trafikbuller 

Laddbara bilar i Sverige ökar kraftigt, sedan 2012 när Sverige började att få 

elbilar. Fram tills idag finns det ungefär 50 000 laddbara bilar. En prognos 

till slutet av 2018 visar att det kommer att finnas cirka 80 000 laddbara bilar 

och om ytterligare en tid kommer den mängden som finns idag att 

fördubblas. Detta innebär att under cirka ett år kommer elbilbeståndet växa 

med ungefär 50 000 bilar (Elbilsstatistik 2018), vilket innebär att mängden 

laddbara bilar ökar exponentiellt. Samma ökning per år gäller för de icke 

laddningsbara bilarna. Idag finns det drygt 5 miljoner personbilar, men redan 

år 2018 kommer ökningen av laddningsbara bilar vara kraftigare än för 

motordrivna personbilar, se Figur 5 och 6 (Andersson 2016). 
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Figur 5: Utveckling av laddbara bilar. Efter medgivande av Power Circle (2018). 

 

 

Figur 6: Utveckling av motordrivna bilar. Efter medgivande av Andersson (2016). 

Trafikbullret med hänsyn till personer som bor i närheten kommer att 

förbättras på lång sikt, det innebär en uppgradering av fordonsparken från 

fossilbaserade fordon till eldrivna fordon vilket reducerar trafikbullret 

oavsett däckens kontakt med asfalten. Förbättringen kommer att ske när     

80 % av fordonen i trafiken är eldrivna (Walker et al. 2016). 
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2.5 Akustik 

Akustik handlar inte bara om luftljud utan nu diskuteras det även om fasta 

material, vätskor och gaser, det innebär att fasta material har kapaciteten att 

deformeras av ljudvågorna och att vätskor och gaser kan tryckas ihop. När 

gas och vätskor möter varandra med någon densitetsskillnad skapas det ljud 

som sprids till resten av rummet. När ljud genereras i ett rum studsar 

vågorna i det fasta materialet och skapar töjningar och spänningar. Inom 

akustiken finns det flera grenar där ljudet studeras, några av dessa är 

rumsakustik, musikakustik, byggnadsakustik, m.m. (Nationalencyklopedin 

2018). 

2.5.1 Byggnadsakustik 

Att ha tystnad i hemmet har blivit ett stort behov i samhället. Varje dag blir 

människor utsatta för buller, vare sig det gäller arbetsplatsen, fritiden eller 

hemma. De främsta bullerkällorna som människor klagar på är grannens 

aktivitet, installationer och trafiken. Mer än 85 % av befolkningen önskar sig 

en bostad med bättre ljudkomfort (Åkerlöf 2001). 

En undersökning som utfördes av byggforskningsrådet kom fram till att 

60 % av hyresgäster är villiga att betala 200 kronor per månad (motsvarande 

ca. 360 kronor i dagens penningvärde) för bättre ljudbekvämlighet och 40 % 

är villiga att fördubbla denna summa. Att bygga ”tysta hus” resulterar i 

större lönsamhet än att hyresgäster betalar en summa pengar varje månad 

eftersom betalningsviljan för hyresgästerna ligger på 6,4 % och kostnader 

för att bygga ”tysta hus” ligger under 5 % (Åkerlöf 2001). Enligt Statens 

Institut för Kommunikations-Analys (SIKA) har bullerstörningar orsakat 

samhällsekonomiska kostnader på mellan 5 – 10 miljarder kronor årligen 

(Kellner 2018). 

Inom byggnadsakustiken studeras all ljudtransport som penetrerar en 

byggnad och i detta fall den viktigaste delen är ljudisoleringen i byggnaden 

för en trivsam innemiljö. Hörseln är så pass känslig att den klarar av att 

känna väldigt små vibrationer. Därför är det viktigt med tätheten i 

konstruktionen. Ju tyngre en vägg är, desto bättre ljudisolering erhålls. Detta 

innebär att en tung vägg inte har förmågan att deformeras och det leder till 

att ljudvågorna inte kan tränga igenom och därför är en betongvägg på 20 

cm en bra ljudisolerad vägg. En bra konstruerad stålregelvägg kan också ge 

en bra ljudisolering. För detta krävs dubbla regelväggar med dubbla 

gipsskivor på varsin sida. Efter monteringen av gipsskivorna skapas det ett 

hålrum där stålreglarna befinner sig. Hålrummet ska vara ca 150 mm eller 

större. Stålreglarna alternerar mellan väggens gipsskikt, d.v.s. varannan 

stålregel placeras på motsatt sida i hålrummet, därefter fylls hålrummet med 

mineralull, se Figur 7 (Nationalencyklopedin 2018). 

 



   

 

12 

Rahmani & Valencia 

    

Figur 7:Förtydligande på ett bra ljudisolerande dubbelvägg (ritat av Gabriel Valencia med 

utgångspunkt från Nationalencyclopedin (2018). 

För att skapa ljudkomfort är mineralull ett bra ljudisolerande byggmaterial, 

större mellanrum mellan dubbelväggen samt applicering av mineralull leder 

till ett bra ljudisolerat innervägg, se Figur 8a, b och c för förbättringsåtgärder 

(Isover 2018). 

            

a)                                                                     b)  

 

c) 

Figur 8: Figurerna visar olika slags väggar med olika förbättringsåtgärder för ljudisolering (Efter 

medgivande av Isover 2018). 
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Ett annat sätt för att prestera hög ljudkomfort i en byggnad är med KL-trä 

(korslimmat trä) som också är en bra konstruktionslösning, detta material är 

stabilare än en vanlig träregelstomme. Materialet tillverkas av homogent 

virke i flera lager och limmas ihop. Detta medför ett tätare skikt. Materialet 

medger större spännvidder i förhållande till sin vikt, vilket gör att materialet 

är hållbar. KL-trä minskar byggtiden genom sin snabbmontering 

(Martinsons 2018).  

Det diskuteras om att >200 mm tjocklek betongskiva klarar av riktigt bra 

ljudnivåer, som minst 54 dB som reduktionstal. En KL-träskiva i samma 

tjocklek ligger på minst 42 dB i reduktionstal, vilket innebär att dess 

tillverkning med fastlimmade lager gör den betydligt tät. (Martinsons 2016). 

Utförs det en vägg med två skivor av detta träslag kan detta leda till en 

utmärkt byggnadsdel med högt reduktionstal, se Figur 9 (Träguiden 2017a). 

 

        

 Figur 9: Ljudrektionsförmågan för två skivor av KL-trä med olika avstånd  mellan skivorna. Efter 

medgivande av Träguiden (2017a). 

Ljud kan överföras via anslutande delar i en byggnad, detta innebär att 

flanktransmissionen också är en viktig del att ta hänsyn till när det skall 

ljudisoleras. Ett springläckage i väggen kan också påverka ljudisoleringen 

negativt, då det medför att ljudet penetrerar otätheter utan att ljudet 

reduceras. Detta kan ske även om väggen i övrigt har en god ljudisolering 

(Nationalencyklopedin 2018). 
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För buller finns det ytterligare åtgärder som kan vidtas. Med rätt planlösning 

kan det skapas ljudkomfort i de delarna av hemmet där det behövs mest, 

exempelvis genom att placera ett sovrum mot innegården av ett 

flerbostadshus för att slippa trafikbuller. Buller kan även förekomma från ett 

rum till ett annat. Därför är det viktigt att tänka på utformningen av 

planlösningen med privat och offentlig läge. Om en bostad har öppen 

planlösning kan det också vara en nackdel för bullerspridning, eftersom 

ljudvågorna sprids lättare då det finns färre innerväggar som kan motverka 

störande ljud. Tanken är att flera aktiviteter skall kunna utföras samtidigt i 

en bostad utan bullerstörningar (Åkerlöf 2001). 

2.6 Ljudnivå 

Detaljerade studier har visat att ljudnivån kan användas som en grund för 

flera utvecklade störningsmått, exempelvis för att visa bullervariationen. 

Buller är lätt att hantera och kan mätas ögonblicken med en ljudnivåmätare. 

Ekvivalent och maximal ljudnivå är mått som används i Sverige som mäts i 

dB med olika filter (A,B,C...) och de används bland annat för trafikbuller 

(Åkerlöf 2001). 

I Figur 10 visas ljudnivåvariationer som örat kan vara utsatt för. 

Decibelskalan kan vara svårt att läsa av eftersom något som hörs dubbelt så 

högt för människan leder ej till en fördubbling i decibelskalan utan att det 

endast handlar om en höjning på ca 10 dB, medan en fördubbling av 

ljudnivå innebär en ökning på 3 dB p.g.a. att skalan är logaritmisk (Statens 

skola för vuxna i Härnösand). En 5 dB ekvivalent ljudnivåökning hos 

trafiken representerar en fordonsökning med ungefär 300 % (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut 2016).  

 

Figur 10: Ljudnivåer för olika bullerkällor visas i decibelskalan. Efter medgivande av författare, 

Åkerlöf (2001). 
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2.6.1 Bullerpåverkan hos människor 

Buller är en av det vanligaste olägenheterna som människor utsätts för. 

Inomhusakustiken har en stor inverkan på människans hälsa och problemet 

håller på att bli större i tätare urbana områden Ljud som överstiger 40 dB i 

snitt under ett visst tidsintervall kan redan vid en så låg nivå påverka 

människans hälsa negativt. Ischemisk hjärtsjukdom, hörselskada och 

mentala problem kan exempelvis uppstå på grund av buller. I Sverige är det 

nästan 25 % som sägs vara utsatta för buller, vilket innebär totalt 2,5 

miljoner människor. Denna mängd motsvarar den totala befolkningen i 

Stockholm, Göteborg och Malmö (Wang et al. 2015). 

2.7 Trafikbuller 

Buller kan uppfattas på flera olika sätt beroende på vad det är för bullerkälla 

och i vilka omständigheter personen befinner sig i. En person kan tycka om 

ljudet av en sportbil med hög ljudnivå medan en annan kan uppleva en 

mycket lägre ljudnivå som besvärande (Åkerlöf 2001). 

I en stad är den främsta bullerkällan vägtrafiken. Hänsyn till flygtrafiken och 

spårtrafiken skall också tas för en god stadsmiljö, men de adderas var för sig 

p.g.a. att bullrets egenskaper skiljer sig åt i relation till vägtrafikens buller 

(Åkerlöf 2001). 

Vägtrafikbuller kommer främst från motor, avgaser, vindavvisning och 

däck. Om en personbil rullar i en hastighet lägre än 30 km/h dominerar 

motorbullret. Överstiger personbilen den hastigheten blir däckbullret 

dominant (Åkerlöf 2001). 

2.8 Luftljudsisolering  

Isoleringen av luftljudet beror på vilka egenskaper avskiljande 

byggnadsdelen har, se Tabell 2 för materialets förmåga att absorbera ljud. 

Byggnader som ligger bredvid påverkar också luftljudet då det kan orsaka 

flanktransmission. Luftljudsisoleringen mäts i en byggnadsdel som avskiljer 

två utrymmen och reduktionstalet bestäms vid 19 mätfrekvenser inom 

frekvensområdet 50 – 3 150 Hz. Detta frekvensområde är vanligast i Sverige 

(Träguiden 2017b).  

Anpassningstermen 𝐶50−3150 fungerar som en korrektionsfaktor för 

frekvensområdet 50 – 3 150 Hz. Talet är oftast negativ och kan variera 

betydligt mycket beroende på om det är en lättstomme eller en tung stomme. 

För betongkonstruktioner är anpassningstermen oftast -1 eller -2 dB medan 

för träkonstruktion kan den variera mellan -5 och -10 dB (Träguiden 2017b). 
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Tabell 2: Visar materialets absorptionsfaktor. Efter medgivande av Paroc (2018). 

 

        Oktavband (Hz) 125  250 500  1000 2000 4000 

                 

        Betong   2 % 2 % 2 %  2 % 3 % 4 % 

                
        Gipsskiva på reglar 2 % 15 % 10 %  8 % 5 % 5 % 

                
        Fönster   35 % 25 % 18 %  12 % 7 % 4 % 

                
        50 mm Mineralull 20 % 65 % 100 %  100 % 100 %  100 % 

                
        100 mm Mineralull 45 % 90 % 100 %  100 % 100 %  100 % 

2.9 Olika krav och mål 

Kravet för en bra ljudmiljö blir hårdare med tiden. Flera myndigheter är 

inblandade för att uppnå målet för en bra ljudmiljö. Myndigheterna reviderar 

kraven succesivt i takt med samhällsutvecklingen för att hålla bullernivåer 

på acceptabel ljudnivå. Boverkets byggregler ställer krav på byggnader i 

samverkan med andra myndigheter. Andra myndigheters förerskrifter och 

råd om buller Socialstyrelsens Råd, Naturvårdverkets anvisningar för externt 

industribuller, Boverkets Ändringsråd, Svensk standard, m.fl. För ljudkrav i 

bostäder har Boverkets Byggregler inkluderat de ljudnivåer som mest kan 

påverka en bostad som längsta efterklangstid i trapphus och korridorer, 

lägsta luftljudsisolering, högsta stegljudsnivå, högsta ljudnivå från 

installationer och högsta ljudnivå från trafik (Åkerlöf 2001). 

I Svensk Standard, SS 02 52 67 som publiceras av Swedish Standard 

Institute (SIS) anges olika ljudklasser som en byggherre kan följa beroende 

på hur viktig  denne anser att ljudmiljön är. För att uppfylla de samhällskrav 

som ställs på nybyggnad i Boverkets byggregler krävs minst ljudklass C. 

Följande ljudklasser anges i standarden. 

• Ljudklass A= Bostaden innehåller mycket bra ljudisolering (Åkerlöf 

2001). 

• Ljudklass B= Bostaden innehåller en märkbar förbättrad ljudreducering 

än ljudklass C, men personer som vistas i bostaden kan även i vissa fall 

bli störda. Detta är minsta kravet för en acceptabel ljudnivå (Åkerlöf 

2001). 
• Ljudklass C= Används som minsta krav i svenska byggnader (Åkerlöf 

2001). 
• Ljudklass D= I vissa fall kan detta ljudklass användas och det är i 

samband med någon ombyggnation (Åkerlöf 2001). 

Svensk Standard (SIS) anpassar sig till kraven som BBR ställer och 

tillämpar dessa olika ljudklasser beroende på vilken byggnad det är. Krav för 

luftljudsisolering, se Tabell 3.  
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Tabell 3: Lägsta tillåtna värden för 𝑅′𝑤 eller 𝑅′𝑤 + 𝐶50−3150  Efter medgivande av Svensk Standard 

SS 02 52 67 (1998). 

 

Krav för ljudnivå inomhus från trafikbuller, se Tabell 4.  

 
Tabell 4: Högsta tillåtna A-vägda ljudtrycksnivåer i 𝐿𝑝𝐴 och 𝐿𝑝𝐴𝐹𝑚𝑎𝑥  Efter medgivande av Svensk 

Standard 25267 (1998).

 

2.9.1 Riksdag och trafikbuller 

Riksdagen har angivit riktvärdena för trafikbuller. Det innebär att ljudet 

utomhus inte kan sänkas på något sätt och det leder till att ljudet inomhus 

inte bör överstiga kravet som finns. Bland annat anges buller från vägtrafik 

för bostäder (Åkerlöf 2001). 

Tidigare trafikbuller krav, se Tabell 5. 

Tabell 5: Riktvärden för trafikbuller som vanligtvis inte får överskrida den angivna ljudnivån vid 

nybyggnation av bostäder. Efter medgivande av Åkerlöf (2001). 

    

Högsta ekvivalenta ljudnivå vid fasaden får överstiga främre värde och nå 

60 dB med vilkoret att det finns en tyst sida i bostaden som inte överstiger 

50 dB, se Tabell 6 (Boverkets byggregler 2015). 
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Tabell 6: Riktvärden för trafikbuller vid fasad (Boverkets byggregler 2015). 

 

 Leq Dag 

(06:00 – 

18:00) 

Leq Kväll 

(18:00 – 

22:00) 

Leq Natt 

(22:00 – 

06:00) 

  Gäller 

lördagar, 

söndagar 

och 

helgdagar. 

Leq Dag + 

Kväll 

(06:00 – 

22:00) 

 

Zon A: 

Bostadsbyggnader 

bör accepteras upp 

till angivna nivåer 

 

50 dB(A) 

 

45 dB(A) 

 

45 dB(A) 

 

Zon B: 

Bostadsbyggnader 

bör kunna 

accepteras 

förutsatt att 

tillgång till 

ljuddämpad sida 

finns och att 

byggnaderna 

bulleranpassas 

 

 

 

 

60 dB(A) 

 

 

 

 

55 dB(A) 

 

 

 

 

50 dB(A) 

Bostad med högst 

35 m² 
(Regeringskansliet 

2017) 

 

65 dB(A) 

 

    - 

 

    - 

Zon C: 

Bostadsbyggnader 

bör inte accepteras 

 

     >60 dB(A) 

 

>55 dB(A) 

 

>50 dB(A) 

 

2.9.2 Tyst sida 

I bostadsbyggandet krävs det minst en tyst sida. Den skapar bättre 

förutsättningar för sömn samt att boenden kan befinna sig på innergårdar för 

avkoppling, umgås och ha samtal med varandra utan att de störs av 

trafikbuller (Arbets- och miljömedicin 2016). 
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Enligt Boverket ska buller på den tysta sidan inte överstiga ekvivalenta 

ljudnivån som är 45 dB(A) frifältsvärde under ett dygn (vilket innebär 3 dB 

högre värde 2 meter från fasaden) som en totalnivå. Totalnivån innebär det 

sammanlagda ljudet från olika källor som bostaden kan bli utsatt för. Den 

tysta sidan ska även se attraktiv ut än att bara ha ljudkomfort (Boverket 

2008). 

Ett bra exempel på en tyst sida i en bostad är att det byggs med 

undantagsregel från Boverket där boenden får en ekvivalent ljudnivå på 60 

dB på en sida och 50 dB på en annan sida av huset med tanke på att den 

högsta ekvivalenta ljudnivån vid fasad är 55 dB. Detta görs p.g.a. att bidra 

till en tyst sida i bostaden. Åtgärder för detta problem är att ha innegårdar 

eller att byggnaden roteras så att den skyddar mot trafikbuller (Åkerlöf 

2001). 

2.10 Mätning av ljudet 

När ljudnivån mäts utförs olika vägningar inom frekvensområdet. Mätning 

av en A-vägning görs för att instrumentet skall simulera örats ljudkänslighet. 

Människan kan redan höra så låg ljudfrekvens som 20 Hz 

(Transportstyrelsen).  

För att genomföra mätningar av buller från trafiken på en bostad följdes en 

metod från rapporten ”Buller från vägtrafik”. Rapporten indikerar om hur 

mätningarna av vägtrafikbuller bör utföras. Mätmetoden anpassas även till 

olika omständigheter för att underlätta mätningen (Naturvårdsverket 1987). 

Enligt omständigheter på kvarteret Docenten valdes följande metoder från 

ovan nämnda rapport. 

2.10.1 Mikrofonplacering utomhus för mätning av fasad 

För mätning av ljudet vid fasad för en specifik byggnad måste hänsyn tas till 

meteorologiska parametrar och byggnader i närheten. Mätningar utförs på 

höjderna 2, 4 eller 6 m över markytan. Ju högre upp från marknivån 

mikrofonen befinner sig, desto mer variationer sker det av vindhastigheten 

och temperaturen. Därför ska mikrofonen placeras på en öppen plats så att 

vinden inte påverkar ljudnivån. Ligger mätpunkten mindre än 30 m från 

väggmitt är det inte nödvändigt att räkna med meteorologiska förhållanden, 

om avståndet mellan väggmitt och mätpunkt är 30 – 100 m och mikrofonen 

är placerad 10 m ovan mark då bör vindhastigheten vara mer än 2 m/s och 

om vindhastigheten är mer än 1 m/s på 2 m höjd. 
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För mätavstånd på mer än 100 m bör inte vindhastigheten överstiga 5 m/s på 

2 m höjd. Annan krav för mätning är att det ska vara fullständigt molnigt 

och mätpunkten ska vara minst 4 m ovan markyta, om skärmningseffekten 

av byggnader som finns bredvid tillkommer då är det lämpligast lägre höjder 

för mätpunkt. Efter första mättillfället måste två veckor passera innan 

upprepning av ett nytt mättillfälle och den högsta ljudnivån av mätningarna 

avgör resultatet. 

Mikrofonen placeras 0,5 m från fasaden och bör inte placeras framför ett 

fönster. Fönster ska vara stängda men det är tillåtet att ha något öppet för 

eventuell kabel till mikrofonen. Mätpunkten ska ligga minst 2 m ifrån tak 

eller hörn från fasad och väggens ojämnheter får inte överskrida 30 cm. En 

ökning på 3 dB ska det tas hänsyn till p.g.a. reflekterande yta vid fasad. 

2.10.2 Mikrofonplacering i mottagarrummet  

Minst tre olika mättningspunkter väljs i mottagarrummet. Avståndet mellan 

alla punkter ska minst vara 0,5 m ifrån varandra mätt parallellt med golv och 

vägg. Det går också bra med en mikrofon, men då måste rörligheten vara så 

att dess rörelse täcker minst 20 % av vägg och golvytan under mätningen. 

Mikrofonen ska ha minst 0,5 m avstånd från alla ytor och avståndet mellan 

milkrofon och den ytan som absorberar mest ljud ska ha ett avstånd på minst 

1 m. 
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3 Objektsbeskrivning 

Kvarteret Docenten vid Teleborgsvägen, i Växjö är ett flerbostadshus.         

Yta för bostäderna är ca 11 400 m2
. Byggherre är Växjöbostäder och som 

arkitekt anlitades LBE arkitekt i Växjö. Projektet utförs i form av 

totalentreprenad av GBJ bygg som totalentreprenör i Växjö. Projektet ska 

vara färdigt för inflyttning sommaren 2018, se Figur 11 och 12 för att få en 

helhetsbild av projektet i slutet av maj 2018.  

Det är studentbostäder i 8 våningar och handelslokaler på bottenvåningen, se 

Figur 11. Byggnaden är placerad vid Teleborgsvägen som är en av Växjös 

mest trafikerade vägar. Förutom grund och trapphus som är i betong är 

resten av byggnaden uppförd med träkonstruktion.  

Projektet omfattar nybyggnad av 248 studentbostäder. 240 stycken ettor och 

8 stycken tvåor. På markplan byggs en ICA butik plus apotek och tandvård. 

På plan 1 finns 8 stycken tvåor som är placerad på två stora terrasser. Alla 8 

tvåorna är i betongkonstruktion.  

Byggnaden ligger mindre än 10 meter från Teleborgsvägen vilket ledde till 

att den inte fick bygglov i början. För att minska bullernivån har det byggts 

bostäder på tredjevåningen och uppåt, se Figur 13. 

Ljudmässigt är lägenheterna delad i två delar. Den delen som består av kök, 

förråd och badrum och som får in mest buller vetter mot vägen. Den del som 

finns på den tysta sidan utgörs av ett rum för vila och samvaro. För att få ett 

bra resultat valdes en etta mot vägen i plan 3. Alla ettor har samma 

planlösning och är på 27 m², se Figur 14. 

 

 

Figur 11: Kvarteret Docenten och ICA kvantum på bottenvåning (Fotograf: Gabriel Valencia). 
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Figur 12: Kvarteret Docenten ( fotograf: Ehsan Rahmani). 

 

 

Figur 13: Kartan visar vart den nya Kvarteret Docenten äger rum. Medgivande av Google maps. 
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Figur 14: Planlösningen visar lägenheten där mätningen gjordes. Efter medgivande av GBJ. 

Enligt Mikael Andersson1 är Kvarteret Docenten ritad av tre arkitekter på 

LBE Arkitekt i Växjö. Tanken med de perforerade fasadplåtarna med 

loftgångar var att byggnaden skulle ha ett östtyskt utseende från 80-talet. 

Grå plåt var valet eftersom grå kulör håller byggnaden fri från smuts. 

Soundcon AB är företaget som anlitades av LBE och fick i uppdrag 

sammanfatta ljudkraven och utföra simuleringar och ljudmätningar samt ge 

förslag på utförande för att uppfylla ljudkraven i projektet (Mikael 

Andersson, Arkitekt på LBE, intervju den 17 Maj 2018). Enligt Soundcons 

rapport ska lägsta luftljudsisolering R´w dB till tyst rum vara 44 dB och 

längsta efterklangstid i tyst rum ska vara 0,6 sekunder (Runström 2018). 

 
1 Andersson, M. LBE-arkitekt. Växjö. 2018-05-21 
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4 Metod 

4.1 Litteraturstudier 

I litteraturstudier ingick olika artiklar, vetenskapliga artiklar, rapporter, 

böcker och internet. 

4.2 Intervju 

En intervju genomfördes med arkitekten till projektet Docenten. Syftet med 

intervjun var att utreda frågor kring konstruktionen och utformningen av 

kvarteret Docenten. 

4.3 Bullermätningar 

Kvantitativa metoden utfördes genom bullermätningar som visade hur 

mycket reduktionstal ytterväggen har. Därefter utfördes beräkningar enligt 

Formel (1) och vägledning för mätning av ljudnivå i rum utfördes med stöd 

av SS-EN ISO 10052/16032. Reduktionstalet beräknades som ett 

genomsnittligt tal för 1/3-oktavbanden och inte för varje frekvensband, 

eftersom i senare del behövs det endast ett snittvärde i reduktionstalet, se 

Tabell 1 för förklaring av oktavbanden. 

4.4 Mätinstrument 

Instrumentets funktion: Svantek 979 är en ljud- och vibrationsmätare och 

med en komplicerad instrumentinställning. För att kunna mäta rätt ska en del 

instruktioner fullföljas. Så fort instrumentet är igång syns uppgifter på en 

OLED- skärm som har utmärkt upplösning. Skärmen visar ett diagram på 

olika ljudnivåer. I huvudmeny visas funktion och detaljer på instrumentet, se 

Figur 15a, b. 

Svantek 979 har ett mycket stort dynamiskt mätområde över 110 dB. En 

egenskap hos Svantek 979 är att om mikrofonförstärkaren tas bort kan 

instrumentet även mäta vibration.  

SvanPC++ är en avancerad PC- programvara som stöder Svantek2 

mätinstrument. Instrumentet tillhandahåller funktioner som mätdata, 

nedladdning från instrument till dator, skapa mätuppställningar, mätresultat i 

text, tabell och grafisk form av presentation, export av data till kalkylblad 

eller textredigeringstillämpningar, m.m. De flesta tabeller och grafer i 

rapporten är gjord i SvanPC++. 

 
2 Svantek, http://www.svantek.com/ 

http://www.svantek.com/
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a)                                                                       b) 

Figur 15: Visar instrumentet Svantek 979 och placering av instrumentet där a) 

visar displayen på instrumentet och i b) visar när instrumentet är placerad i 

sovrum/allrum (Fotograf: Ehsan Rahmani 2018). 

 

4.5 Mätobjekt 

För mätningar har en studentlägenhet i kvarteret Docenten undersökts. 

Lägenheten som valdes ligger närmast rondellen som fördelar 

Teleborgsvägen och Trummenvägen. Mätningar gjordes vid tre tidstillfällen 

med hög trafikbelastning (kl. 7:00, 12:00 och 15:00), dessa tidstillfällen 

valdes med hänsyn till tidigare resultat från trafikbullermätning utfört av 

Växjö kommun, se Figur 16.  

Tidsperioden från kl. 15:00 valdes p.g.a. det var en dag innan långhelg vilket 

innebär att folk går tidigare hem från jobbet och tidstillfället kl. 12:00 valdes 

för att precisera mätningsresultatet och få ett tillförlitligt resultat. 

Målet med bullermätningar var att visa om huset uppfyller de kraven enligt 

BBR. I detta fallet kunde flera faktorer påverka mätningarna såsom 

temperaturer, vindhastigheter, vindriktning och nederbörd. 
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Figur 16: Trafikbelastningen i teleborgsvägen visar att mellan kl 7:00 - 8:00 och kl 16:00 – 17:00 är 

det högst enligt tidigare mätning av trafiken. Efter medgivande av Växjö Kommun (2017). 
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5 Genomförande 

En integrerande ljudnivåmätare användes för att mäta den ekvivalenta 

ljudnivån (Leq) under en vald tidsperiod. Det vill säga att den ekvivalenta 

ljudnivån är ett medelvärde för mätperioden. De valda tiderna är de med 

höga trafikbelastningar under ett dygn. Tiderna är: kl 7:00, 12:00 och 15:00. 

Inspelning för varje mätning gjordes i ca 10 minuter.  

Fältmätningar gjordes med en ljudnivåmätare. Instrumentet som användes 

var Svantek 979 class 1 och är helt digitalt. Instrumentet är designat för 

generella akustik- och vibrationsmätningar.  

Ett bandfilter släpper fram frekvenser mellan en övre och undre 

gränsfrekvens. Med ett filters bandbredd avses avståndet mellan den övre 

och undre gränsfrekvensen. För ljud och bullermätningar är oktav och 

tersband de vanliga filtertyperna. Under bullermätningarna användes 

tersbandsanalys eftersom det ger ett bättre resultat när det gäller buller- och 

vibrationsmätningar samt att det stödjer med beslutsunderlag för åtgärder i 

byggnadsakustiska sammanhang. 

Mottagarrum 1: Instrumentet placerades mitt i allrummet i lägenheten 

nummer 309 och mikrofonen riktades mot korridoren, se Figur 18. För detta 

rum gjordes två mätningar, en med att dörren hölls ihop för att simulera en 

justerad dörr eftersom dörrbladet på tamburdörren inte var korrekt monterad 

som ledde till att brus trängde sig igenom mellan dörrblad och dörrkarm och 

en annan mätning utan att hålla i dörren för att se hur mycket ljudläckage i 

dB det skilde sig. 

Mottagarrum 2, se Figur 17. Instrumentet placerades i förrådet och 

mikrofonen riktades mot ytterväggen. Instrumentet var placerat 0,6 m från 

väggen bakom och 0,7 m från golvet. Anledningen att mätning ägde rum i 

klädkammaren var att den låg i anslutning till ytterväggen samt att 

entrédörren inte var rätt monterad. se Figur 18. 
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        Figur 17: Illustration av  förrådet (Mottagarrum). 

Sändarrum: Instrumentet placerades 0,5 m från fasaden och 0,7 m över 

loftgången, vilket innebär ungefär 10 m från markytan med trafiken och 

riktades mot vägen. Orsaken till att mikrofonen placerades så lågt över 

loftgången var för att den inte skulle hamna framför fönstret (mikrofonen får 

ej placeras framför fönster). Se Tabell 7 för de olika omständigheter och 

mätningstillfällen som utfördes på plats. 

Efterklangstid: Efterklangstiden antogs vara 0,3 s eftersom förrådet som 

användes till mottagarrum var ganska litet, se kapitel 2.10.2. 
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Tabell 7: Olika mätningstillfällen Log 0 – Log 8 och deras respektive omständigheter. 

 

Mätningstillfälle Datum/Tid 

Meteorologi 

Vind - 

Riktning 

Relativ 

fuktigheten Nederbörd 

Grader 

[°C] 

Log 0 

2018-05-

09/12:35 

4 m/s - 

SO 34 % 0 % 23° 

Log 5 

2018-05-

09/15:30 

4 m/s - 

SO 29 % 0 % 24° 

Log 7 

2018-05-

14/07:07 

3 m/s - 

NÖ 60 % 0 % 14° 

Log 1 

2018-05-

09/13:13 

4 m/s - 

SO 34 % 0 % 23° 

Log 6 

2018-05-

09/15:49 

7 m/s - 

SO 29 % 0 % 24° 

Log 8 

2018-05-

14/07:25 

3 m/s - 

NÖ 60 % 0 % 14° 

 

                   

Figur 18: I planlösningen syns mikrofonplaceringen. Röd markering innebär placering av mikrofon 

för trafikbullermätning vid fasad (sändarrum). Blå markering visar placeringen av mikrofonen i 

förrådet (FRD) som är mottagarrummet  för trafikbullermätning och grön markering visar 

mikrofonplaceringen i allrummet. Tider som  mätningar utfördes, Log 1 osv. innebär tidsperiodernas 

namngivning. Efter medgivande av GBJ(2018). 

2018/05/09 – 12:57  Log 1 

2018/05/09 – 15:50  Log 6 

2018/05/14 – 07:25  Log 8 

2018/05/09 – 12:35  Log 0 

2018/05/09 – 15:30  Log 5 

2018/05/14 – 07:07  Log 7 

2018/05/14 – 07:40  Log 9       

36,8 dB(A)        

       2018/05/14 – 07:50  Log 10                                                                       

.      32,8 dB(A) 
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5.1 Intervju 

Frågorna som ställdes till den intervjuade personen var följande. Vilka 

utformningsåtgärder gjordes för att skydda mot buller? Vilka var ansvariga 

för utformningen? Är perforerade plåtarna någon sorts bullerskydd? Varför 

utformades en loftgång?  

5.2 Litteraturstudier 

För att på bästa sätt kunna utforma med hjälp av litteraturstudier samlades 

mycket information in som sedan användes för att analysera egenskaperna i 

olika väggar och en yttervägg med en bra ljuddämpningsförmåga som skulle 

kunna komma till användning i framtiden. 
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6 Resultat av undersökningar 

6.1 Resultat beräkningar 

Bullermätningarna gjordes vid olika tidpunkter tillsammans med fyra olika 

meteorologiska förhållanden (se Tabell 7) för att få ett bättre och mer 

omfattande resultat, se Bilaga 1 – 3. Resultatet på den logaritmiska 

genomsnittliga ekvivalentljudnivån i mottagarrumet (förrådet) finns 

redovisad i Figur 19 och sändarrummets ekvivalenta ljudnivå finns 

redovisad i Figur 21.  

 

Figur 19: Mätningstillfällen samt beräkning av den genomsnittliga ekvivalentljudnivån för förrådet. 

Mättillfället Log 7 visar ett betydligt högre ekvivalent ljudnivå än   Log 0 

och Log 5, vilket ansågs orimligt och därför beräknades även en 

genomsnittlig ekvivalentljudnivå utan Log 7, se Figur 20. 

 

Figur 20: Ekvivalentljudnivå för förrådet bortsett från Log 7. 
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Figur 21: Sändarrummets ekvivalenta ljudnivå. 

Ljudmätningar som utfördes både invändigt och utvändigt visade att 

reduktionstalet på ytterväggen ligger på ca 21,1 dB, se Figur 22. 

 

Figur 22: Beräkning av väggens reduktionstal. 

På samma sätt som reduktionstalet för vägg beräknades reduktionstalet för 

fönster, se Figur 23. 
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Figur 23: Beräkning av fönstrets reduktionstal. 

Beräkning av den sammansatta reduktionstalet innebär att reduktionstalet för 

vägg och reduktionstalet för fönstret läggs ihop för att sedan beräkna 

reduktionstalet för en fasad, detta finns bevisat i Figur 24. 

 

Figur 24: Beräkning av sammansatta reduktionstalet 

6.2 Resultat intervju 

Resultatet från intervjun med Mikael Andersson, LBE Arkitekt (2018) visar 

att en del byggnadstekniska åtgärder utfördes med tanke på buller. Genom 

att ha en bullerskyddande sida mot trafiken som dämpar ljudnivån för den 

tysta sidan mot innegården samt att alla sovrum orienteras mot den tysta 

sidan för att skapas förutsättnigar för en god ljudkomfort. 



   

 

34 

Rahmani & Valencia 

Mikael Andersson anser att loftgången ska skydda bostäderna något mer 

från trafikbuller. Att förstärka den med något tätare skikt kunde ha varit ett 

alternativt istället för perforerade plåtar men eftersom de uppfyllde kraven 

för en tyst sida blev detta en prioritering. För att skydda mot stegljud 

placerades loftgången fritt från stommen.  

Anderssons svar på frågan om perforerade plåtar runt kvarteret Docenten har 

en bullerdämpande funktion var att plåtarna ej har någon bullerdämpande 

funktion utan de är bara för estetiskta skäl. De ska ge en bild av östtysk 

arkitektur.  

Mikael Andersson angav att arkitektbolaget bara hade ansvar för utformning 

av byggnaden och konstruktionsdetaljer samt att ytterväggens konstruktion 

ritades av Villa Vida. Konstruktionen byggdes i moduler på fabrik. 
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7 Analys av resultat 

7.1 Analys av beräkningar 

Enligt Figur 4 är ett bra reduktionstal för en byggnadsdel ca 44 – 60 dB och 

resultatet för mätningarna på kvarteret Docenten visar att reduktionstalet 

ligger på 21,1 dB för ytterväggen och totala reduktionstalet (inklusive 

fönster) ligger på 18,41 dB, vilket resulterar i en oacceptabel 

ljudisoleringsförmåga. Enligt mätningarna har dock mottagarrummet en 

acceptabel eqvivalent ljudnivå, bortsett från den sista mätning (se Figur 19) 

som utfördes då den gick över 30 dB(A) (gränsen för en acceptabel 

eqvivalent ljudnivå i bostäder) p.g.a. byggnadsarbetet som pågick. 

För beräkning av det sammansatta reduktionstalet valdes ljudtrycksnivån 

inkl. Log 7 med anledningen av att det ska vara i värsta fall. Bortsett sista 

mätningen i mottagarrrummet klarar rummet högsta tillåten genomsnittliga 

ljudnivå enligt kravet från Boverket. Att den klarar kravet beror på att det 

handlar om en studentlägenhet och den ska klara av 35 dB(A) ljudklass C. 

enligt riktvärden vilket tyder att kraven för studentlägenheter har sänkts, se 

Tabell 4.  

Den sammansatta reduktionstalet på 18,42 dB jämfört med en bra 

ljudisolerad byggnadsdel som ligger på 44 – 60 dB känns ganska orimligt, 

men detta är p.g.a. att mätningarna utfördes vid låga frekvenser då fordon 

som var bullerkällan producerar låga ljudfrekvenser vilket är svårt att isolera 

mot. Till exempel en yttervägg som har en reduktionstal på 46 dB kanske 

också kan ligga på en reduktionstal på 15 – 20 dB vid låga frekvenser. 

Enligt Bolmsvik & Brandt (2013) vill flera andra länder utveckla sitt 

byggade av höga trähus. I Sverige finns det ett välutvecklad byggnadssätt för 

höga trähus och detta har använts i kvarteret Docenten. Genom att bygga 

högt i trä minskas buller i de översta våningarna p.g.a. att avståndet mellan 

bullerkällan och bostaden ökar. Byggnaden som mättes in situ är hög för att 

vara en träkonstruktion. Byggnadssättet i detta fallet är att handelslokal och 

kontor i betong har placerats på plan 1, elcentral och tvättstuga placerades på 

plan 2, detta p.g.a. att dessa plan är mest utsatta för trafikbuller samt att de 

inte har samma krav som för en fullvärdig bostad. Enligt våra mätningar har 

det använts rätt byggnadssätt eftersom mätningar och beräkningar har visat 

acceptabel eqvivalent ljudnivå inomhus.   

Wang et al. (2015) hävdar att ljud som överstiger 40 dB(A) kan påverka 

människans hälsa negativt, i kvarteret Docenten ligger genomsnittliga 

ljudnivån på 36,5 dB(A) vilket närmar sig gränsen som påverkar människan 

hälsa. En lösning till att minska den genomsnittliga ljudnivå är att justera 

ytterdörren till exakt läge då minskas ljudnivån till 32,8 dB(A). 
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Walker et al. (2016) påstår att buller från trafiken kommer att minskas 

betydligt på långsikt när ca 80 % av fordonen i trafiken är laddningsbara 

elfordon. På så sätt kan avståndet mellan bostad och bullerkällan vid 

trafikerad väg minskas. 

7.2 Analys intervju 

Efter intervjun med Mikael Andersson gick det att analysera att de tänkte på 

åtgärder för buller genom att skydda innegården och att lägenheterna 

placerades efter plan 1 och 2. Däremot kunde loftgången placeras på andra 

sidan för att slippa studsande ljud från loftgångarna, det åtgärder som 

gjordes vid loftgångens konstruktion var att den byggdes fri från stommen 

för att slippa stegljudet.  

Växjö Kommun (2017) utredning visar att en ljudstyrka på 55 – 59 dB(A) 

erhölls vid fasaden på kvarteret Docenten men när mätingar utfördes 

genererades en ljudstyrka på ca 62 dB(A). Detta kan upplevas som att 

loftgången ger negativ påverkan och anledningen till att loftgången 

placerades längst ut är för att minska bullret inomhus. 

Perforerade plåtarna finns bara för estetiska skäl för att byggnaden skulle 

efterlikna östtysk arkitektur trots att på första inblicken ger intrycket av att 

de ska ha någon bullerfunktion. 

7.3 Analys litteraturstudier 

Litteraturstudierna som gjordes ansågs vara väldigt pålitliga, eftersom flera 

av faktaunderlaget och teorin som undersöktes efterliknade varandra väldigt 

mycket när de analyserades, dock kunde det finnas små skillnader, men det 

var inte något som bedömdes kunde påverka datainsamlingen.  
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8 Förslag 

För åtgärder inför framtiden skall förslag på en väggkonstruktion tas fram. 

Denna byggnadsdel är den första och mest utsatta för trafikbuller då den 

riktas direkt mot trafikerade vägar. Som idé för väggkonstruktionen 

användes ett sandwichelement av betong, se Figur 25. Denna vägg ska klara 

av betydligt högre ljudnivåer och den kan utan problem användas i 

byggnader nära platser med hög trafikbelastning. Utifrån betongytterväggen 

och den föreslagna träkonstruktionen finns det likheter vilket är att 

sandwichprincipen behålls men skillnaden är att betongskivorna ersätts med 

KL-träskivor för att uppfylla kraven för Växjös träbyggnadsstrategi.   

 

Figur 25: Fasadvägg från Gripen Betongelement. Efter medgivande av Gripen Betongelement. 

 

 

 

 

 



   

 

38 

Rahmani & Valencia 

I förslaget till utformning av ytterväggen behålls fasadmaterialet från den 

nuvarande väggen, se Figur 27. Förslaget utgör en blandning av 

betongelementets utformning och den nuvarande väggkonstruktionen. 

Tanken är att väggen ska kunna reducera trafikbuller när den utsätts för så 

höga ljudnivåer som 60 – 65 dB(A), eftersom ljudnivåerna är höga vid 

Teleborgsvägen som kan betraktas som en väl trafikerad väg, se Figur 26. 

Trafikbuller som mättes vid fasaden i detta projektet nådde en ekvivalent 

ljudnivå på ungefär 61,5 dB(A). 

Enligt Martinsons (2018) kan en dubbelvägg med KL-träskivor med 

tjockleken 105 mm på varsin sida och ett hålrum på 180 mm ge ett 

reduktionstal på omkring 62 dB, se Figur 9. Detta innebär att den föreslagna 

väggen ska klara av hög bullernivå utan problem. En höjning på 3,5 dB i 

trafiken innebär nästan en fordonsökning på 300 % för svenska vägar. Detta 

förslag medför en så pass bra väggkonstruktion att den kan byggas nu och 

vara tillräcklig bullerskyddande mot trafiken i flera år till. 

         
Figur 26: Ljudnivå som utsätts av Teleborgsvägen vid Kvarteret Docenten. Efter medgivande av 

Växjö Kommun (2014). 

Ytterväggen hos byggnaden i kvarteret Docenten innehåller en stomme som 

är 245 mm tjock. Det kändes inte nödvändigt att ha sådan tjock stomme för 

att prestera en acceptabel ljudnivå inomhus, eftersom mineralull har en hög 

absorptionsfaktor redan för låga frekvenser när den har en tjocklek på 100 

mm. I förslagets fall ersattes den tjocka stommen med 170 mm mineralull. 
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     Figur 27: Detaljritning på yttervägg i kvarteret Docenten. Efter medgivande av GBJ. 

Den föreslagna ytterväggen ger en lättare stomme än en betongstomme och 

tätare än den befintliga ytterväggen, se Tabell 8. Det positiva med den 

föreslagna ytterväggen är att trä har en högre absorptionsfaktor än betong 

och om det placeras isolering i hålrummet kan väggen uppfylla ljudkravet 

lika bra som en betongvägg. Enligt studier om KL-trä ska den föreslagna 

ytterväggen uppskattas ha en reduktionstal på > 65 dB. Det som gör detta 

beror på flera faktorer, KL-träskivor med 105 mm tjocklek och 170 mm 

hålrum får ett reduktionstal på ungefär 62 dB, tillsätts isolering i hålrummet 

ökar reduktionstalet ytterligare med 5 dB, se Figur 28. 

 

   Figur 28: Horisontalsnitt på den föreslagna väggkonstruktion. 
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En annan fördel med att ersätta massiv KL-trä för betong är att det innebär 

en stor viktminskning. En kubikmeter av massiv KL-trä har en vikt på 400 

kg medan betong av samma mängd får en totalvikt på 2,4 ton (Martinsons 

2018). 

 

 

 



   

 

41 

Rahmani & Valencia 

9 Diskussion 

9.1 Metod och genomförande 

Anledningen till att klädkammaren valdes som ljudmottagningsrum är att 

den är placerad i anslutning till ytterväggen och har direktkontakt till 

sändarrummet och att dörren till korridoren inte var väl justerad dvs att luft 

och oljud trängde sig genom dörrkarmen, det utfördes två ljudmätningar för 

att se skillnaden mellan en väl justerad ytterdör och en i befintligt skick och 

skillnaden var ca 4 dB. Det gjordes även en del kompletternande mätningar i 

sovrummet för att åstadkomma  en helhetsbedömning av bilden i lägenheten. 

Förklaringen till val av lägenhet för mätningar är att dess placering innebär 

att av alla lägenheter i byggnaden är det just den som utsätts för mest buller. 

Lägenheten ligger närmast rondellen där biltrafiken är som mest intensiv. 

Detta innebär att övriga lägenheter i kvarteret Docenten inte utsätts för 

bullerlast i samma utsträckning. 

Kvarteret Docenten är byggt ca 30 m från en stor trafikerad väg som har 

höga bullernivåer under vissa tidpunkter på dagen. Tidpunkterna för mätning 

valdes med hjälp av ett diagram baserat på mätningar utförda av Växjö 

kommun där trafikbelastningen åskådliggjordes under olika tidpunkter. 

Utifrån diagrammet valdes tre tidpunkter varav två av dessa i typfallet 

överstiger tusen fordon per timme.  

För eventuell ytterligare forskning inom detta ämne finns det förslag på flera 

träkonstruktioner i Teleborg såsom exempelvis flerbostadshuset Trummen 

strand och Pelaresalen vid Vallviksgatan. De bostadsprojekten skall slutföras 

under sommaren 2018. Resultatet kan även följas upp med framtida 

kvalitativa responsanalyser hos de boende. 

9.2 Resultat 

Detta projekt har visat att bullerkraven enligt BBR klaras för kvarteret 

Docenten, eftersom kraven för bostäder upp till 35 m² är lägre ställda, men 

då är frågan varför kraven för mindre bostäder är lägre. Det är fortfarande 

människor som kan bli utsatta på långsikt för sjukdomar och sömnproblem. 

Här kommer det inte endast att bo studenter utan även eventuella migranter. 

Arbetets fokus var reduktionstal för en yttervägg samt dess material. 

Resultatet från undersökningen ger en viss bild på just det området men för 

noggrannare resultat på byggnadens ljudnivå och bullerreduktion måste 

ytterliggare mätningar göras såsom stegljudsnivå, vibrationer, m.m. Sådana 

mätningar och beräkningar gjordes ej i detta arbete på grund av den 

begränsade projekttiden. Det finns fler beräkningar som inte togs med i detta 

projekt, exempelvis beräkningar av reduktionstal för varje frekvensområde 

och av korrektionsfaktorn. 
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9.3 Studiens förslag 

En åtgärd för att minska buller kan vara att ha loftgången på den tysta sidan, 

loftgång påverkar ljudnivåer genom att ljudvågorna studsar och det blir 

högre värde på ljudnivån, vilket även föreslås utredas ytterligare. 

Materialvalet till förslaget är KL-trä vilket kan motsvara närmast en tjock 

betongskiva akustiskt. Korslimmat trä i flera olika lager bidrar till tätare 

skikt jämfört med en träregelstomme. Hålrummet mellan KL-träskivorna 

bestämdes till ett större avstånd då det har visats att hålrumstjocklek har 

bättre förmåga att ljudisolera. Dessutom fylls hålrummet med isolering så att 

ljudkomforten förbättras ytterligare. 
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10 Slutsatser 

Enligt resultat och analys klarar den förslagna träytterväggskonstruktionen 

bullerkrav lika bra som andra material i höga bullernivåmiljöer. Detta 

innebär att avstånd mellan bullerkällan och byggnaden går att minskas. Ett 

hus med träkonstruktion är ett bra byggnadsteknisk lösning för både miljö 

och bygger bort bostadsbristen genom sin snabba montering. 

Framtida bullernivåer kommer att minska då antalet elbilar kommer att öka 

kraftigt. Men fossilbränssla bilar försvinner inte helt och hållet, vilket 

betyder att bullernivån vid trafikerade vägar inte kommer att försvinna raskt. 

Dessutom med bilarnas vridmoment på vägarna genereras det ytterligare 

buller från bilens däck när den rullar längst med vägen när så länge 

hastigheten överstiger 30 km/h, vilket är hastighetsbegränsningen i ett tät 

och vältrafikerad område. 

Kostnader för bulleråtgärder är kanske höga just nu, men ju mer det byggs 

med trä, desto mer fortskrider utvecklingen som då kan leda till att det blir 

billigare i framtiden för byggföretagen. Detta kan möjligtvis påverka de 

boenden också, men så fort byggföretagen utvecklar sig inom branschen för 

ett ökat träbyggande kommer detta leda till lägre kostnader för boenden 

också. För att ytterligare underlätta byggindustrins utveckling får 

bilindustrin bidra med bättre fordonsutveckling för att kompensera 

kostnaderna för byggnadstekniska bulleråtgärder, vilket har visats att 

fordonsutvecklingen ligger på rätt spår.  

Som tidigare nämnts är ytterdörren inte perfekt installerad och efter noga 

undersökningar märks att ljud och uteluft p.g.a. undertryck kommer in 

genom karmen. För att bedöma skillnaden om dörren var justerad utfördes 

två olika mätningar, i en var dörren stängd och i den andra drogs den emot 

med lite handkraft och resultatet var en skillnad på 4 dB. 
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Rahmani & Valencia 

Bilagor 

Bilaga 1: MÄTNINGAR MOTTAGARRUM 

Bilaga 2: MÄTNINGAR SÄNDARRUM 

Bilaga 3:  MÄTNINGAR ALLRUM – OJUSTERAD DÖRR



   

 

Bilaga 1: sid1: (3) 

Rahmani & Valencia 

BILAGA 1: MÄTNINGAR MOTTAGARRUM 

 Tabell 9 och Log 0 tillhör samma mätning som utfördes i förråd.  

Tabell 9: Resultat på ekvivalentljudnivå. LAeq 27,02 dB. 

 

 

Figur 1A: Log 0 visar olika ljudnivåer. 

 



   

 

Bilaga 1: sid2: (3) 

Rahmani & Valencia 

Tabell 10 och diagram Log 5 tillhör samma test. 

Tabell 10: Visar resultat på ekvivalentljudnivå. 

 

 

Figur 1B: Log 5 visar olika ljudnivåer. 

 

 



   

 

Bilaga 1: sid3: (3) 

Rahmani & Valencia 

Tabell 11 och diagram Log 7 tillhör samma test i förråd, 2018-05-14 

klockan 07:07. 

Tabell 11: Mätta ljudnivåer vid olika tidpunkter 

 

 

Figur 1C: Log 7 visar olika ljudnivåer. 

 

 



   

 

Bilaga 2: sid1: (3) 

Rahmani & Valencia 

BILAGA 2: MÄTNINGAR SÄNDARRUM 

Tabell 12 och diagrammet Log 1 visar värden på samma mätning vid samma 

tidpunkt. 

Tabell 12: Visar resultat på ekvivalentljudnicå vid mätning utomhus. LAeq 60,04. 

 

 

Figur 1D: Log 1 visar olika ljudnivåer. 

 

 



   

 

Bilaga 2: sid2: (3) 

Rahmani & Valencia 

Tabell 13 och diagrammet Log 6 tillhör samma test 2018-05-09 klockan 

15:50. 

Tabell 13: Visar resultat på ekvivalentljudnivå ute vid fasad. 

 

 

Figur 1E: Log 6 visar olika ljudnivåer. 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 2: sid3: (3) 

Rahmani & Valencia 

Tabell 14 och diagram Log 8 tillhör samma test ute vid fasaden, 2018-05-14 

klockan 07:25. 

Tabell 14: Resultat på LAeq. 

 

 

Figur 1F: Log 8 visar olika ljudnivåer. 



   

 

Bilaga 3: sid1: (2) 

Rahmani & Valencia 

BILAGA 3: MÄTNINGAR ALLRUM – OJUSTERAD 

DÖRR V/S JUSTERAD DÖRR 

Tabell 15 och diagrammet Log 3 visar värden på samma mätning vid samma 

tidpunkt. 

Tabell 15: Visar resultat på ekvivalentljudnivå vid mätning i allrummet - ojusterad. LAeq 36,2 dB. 

 

 

Figur 1G: Log 3 visar olika ljudnivåer. 

 

 

 



   

 

Bilaga 3: sid2: (2) 

Rahmani & Valencia 

Tabell 16 och diagram Log 9 gjordes i allrum, 2018-05-14 klockan 07:40. 

Tabell 16: Visar en ekvivalent ljudnivå på 36,8 dB med dörren ojusterad. 

 

 

Figur 1H: Log 9 visar olika ljudnivåer. 
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