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Sammanfattning 

Ämnet detta examensarbete kommer att behandla är stegljud i två olika träbyggnader 
på universitetsplatsen i Växjö. Växjö stad framhävs ofta som en god förebild rörande 
miljö- och klimatfrågor och det kommunala fastighetsbolaget som äger, förvaltar och 
bygger universitetets byggnader lägger stor vikt i dessa frågor vid nybyggnation av hus. 
Därför ha två av de senast byggda husen konstruerats med trästomme, som anses vara 
ett gott miljöval. Framtida hus förväntas också de byggas med trästomme. Problem 
som ofta förekommer i hus byggda i trä, och speciellt hus med stora storlekar som 
universitetshus ofta är, är rörande dess akustik. Fastighetsägaren har vetskap om att 
det ena av de befintliga husen påstås ha problem med dess stegljud och 
fastighetsägaren önskar att detta eventuella problem bör förbättras till framtida 
byggnader. Syftet med denna studie är att konstatera hur akustiken i en framtida 
universitetsbyggnad med trästomme bör uppfattas och vilka stegljudskrav som bör 
ställas på byggnaden för att upplevelsen ska vara tillfredställande. För att kunna göra 
denna jämförelse görs en enkätundersökning och ljudmätningar som kan påvisa hur 
akustiken i byggnaderna upplevs. Resultat från enkätundersökning samt mätresultat 
från stegljudsmätningar bearbetas och analyseras. Arbetet riktas specifikt mot 
byggnadernas stegljud. Dock görs även viss undersökning av luftljudet i byggnaderna 
då luftljud är en stor del av den totala ljudupplevelsen i byggnader. 



V 

Summary 

This thesis deals with the impact sound of two wooden buildings on the campus site 
in Växjö. The city is highlighted frequently as a good model on environmental and 
climate issues. The municipal real estate company that own’s, manages and builds the 
university's buildings, is interested in these issues when building new houses. The two 
most recently built houses are constructed with wooden frames, which are considered 
a good environmental choice. Future house is also expected to be built with wooden 
frames. Unfortunately problems due to acoustics are often raised. One of the existing 
houses at the university are said to have problems with its impact sound and the 
property owner want this potential problem to be improved for future buildings. The 
purpose of this study is to gain knowledge from two existing wooden houses in the 
area. To do this a survey investigating how the acoustics of the buildings are perceived 
is compared with measurement of impact sound measurements. 
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Abstract 

Denna avhandling behandlar stegljudet i två trähus på campus i Växjö. Staden lyfts 
ofta fram som en bra förebild inom miljö- och klimatfrågor. Det kommunala 
fastighetsbolag som äger, förvaltar och bygger universitetets byggnader är intresserade 
av dessa frågor när nya hus ska byggas. De två senast byggda husen är byggda med 
trästomme, som anses vara ett bra miljöval. Framtida hus förväntas även de byggas 
med trästomme. Dessvärre lyfts ofta problem angående akustiken upp i hus med 
trästomme. Ett av de befintliga husen på universitetsområdet sägs ha problem med 
stegljud och fastighetsägaren vill att detta potentiella problem bör förbättras för 
framtida byggnader. Syftet med denna studie är att konstatera hur akustiken i en 
framtida universitetsbyggnad med trästomme bör uppfattas och vilka stegljudskrav 
som bör ställas på byggnaden för att upplevelsen ska vara tillfredställande. För att få 
den kunskap utförs en enkätundersökning och stegljudsmätningar av de befintliga 
husen för att kartlägga vad som uppfattas som en tillfredsställande ljudmiljö.  

Nyckelord: träbjälklag, stegljud, ljudupplevelse, akustik, stegljudsmätning, enkät, 
intervju, kontorsbyggnad 
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1 Inledning 

Detta examensarbete behandlar stegljud i två olika träbyggnader på universitetsplatsen 
i Växjö. Dels nio år gamla Hus M och dels nybyggda Hus N. Båda husen är uppbyggda 
med trästomme, men med två helt olika typer av träkonstruktioner. Hus M har under 
sina nio år som universitetshus fått en del anmärkningar angående dess stegljudsnivå, 
som ofta uppfattas störande mellan husets våningar. Så när grannhuset Hus N skulle 
byggas ställdes medvetet höga krav på ljudkomforten i byggnaden. Även om huset 
visar sig uppfylla de stegljudskrav som byggherren ställt på byggnaden är det inte 
självklart att det medföljer att stegljudsnivån uppfattas tillfredsställande av husets 
nyttjare. Detta påstående och det faktum att någon uppföljning eller undersökning 
angående ljudupplevelsen i Hus M aldrig har utförts, väckte tanken till detta 
examensarbete.  

1.1 Bakgrund 

Växjö stad framhävs ofta som en god förebild rörande miljö- och klimatfrågor och får 
besök från hela världen för sina intressanta och engagerande projekt inom området. 
Sedan 2007 profilerar staden sig som Europas grönaste stad, (www.vaxjo.se). Uttrycket 
är ett resultat som ska spegla kommunens långsiktiga miljötänkande, med ambitiösa 
miljö- och klimatmål. Som en del i detta arbete har det gjorts och görs medvetna 
satsningar på nybyggnation av hus med trästomme. Så när det kommunala bolaget 
Videum AB (benämns härefter endast Videum), som äger, förvaltar och bygger 
stadens universitetsbyggnader, skulle bygga nytt 2002 och 2011 var träkonstruktion det 
givna valet för byggnaderna, (www.videum.se). Hus M som byggdes 2002 kunde då 
stoltsera med att vara Sveriges största träbyggnad. Huset har under sina dryga tio år 
som universitetsbyggnad fått utstå en hel del kritik angående sin akustik. Under de 
drygt tioårs mellanrum mellan uppkomsten av Hus M och Hus N, har intresset för 
träbyggnader ökat stort och med det fört utvecklingen framåt, så också akustikfrågan i 
träkonstruktioner. Under dessa tio år har även nya och tydligare bestämmelser 
angående ljudkrav i undervisningslokaler uppkommit. Efter att hus nummer två med 
trästomme byggts har Videum haft ett önskemål om en undersökning hur de två 
husens akustik skiljer sig åt och hur akustiken egentligen uppfattas i de två husen. 
Denna typ av undersökning är intressant för att ta reda på hur nyttjarna av 
byggnaderna verkligen trivs med akustiken i huset och om det eventuellt finns en svag 
länk som skulle kunna förbättras till framtida byggnation. Det är utifrån detta 
önskemål idén till detta examensarbete har fötts fram.  

1.2 Syfte 

Linneuniversitetet är ett av Sveriges mest expansiva universitet och antalet studenter 
ökar år efter år. Videum, som ansvarar för universitetets lokaler, ser ett framtida behov 
av ytterligare nya lokaler. Videum vill fortsätta att bygga i trä och vill vissa sin 
medvetenhet för miljön och klimatet genom goda val av material och i samma 
byggnader också påvisa universitetets framåtanda och förnyelse med hjälp av 
nyskapande arkitektur och byggteknik. För att tillfredställa universitetets behov gäller 
det även att bygga kostnadseffektivt och göra medvetna val för att brukarna av huset 
ska bli nöjda. Företaget vill således bygga moderna trähus som är bättre för nyttjarna.  

http://www.vaxjo.se/upload/27663/10%20VEGS_sv_webb.pdf
http://www.videum.se/content/videum-ab
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Bättre i det avseendet att erfarenheter av de befintliga träbyggnaderna på campus tas 
till vara och brister förbättras. För att få reda på hur ljudförhållandena i ett nytt trähus 
bör vara görs denna studie för att klargöra ljuduppfattningen i de existerande trähusen. 
Ofta talas det om att stegljudsnivån i Hus M är väldigt påtaglig, att lärare och studenter 
störs av gångljud från våningen ovan eller vid tillfällen då t. ex vagnar dras i korridor 
utanför studierum/kontor. Syftet med arbetet är att skapa en samlad bild över 
ljudupplevelsen i byggnaderna genom att utvärdera personalens åsikter med hjälp av 
en enkätundersökning och att jämföra med ljudmätningar i byggnaderna. 

1.3 Frågeställning 

Målet med denna studie är att samla bakgrundsinformation så att Videum ska kunna 
ställa lämpliga ljudkrav på framtida universitetsbyggnader med trästomme. 
Bakgrundsinformationen skall fås genom jämförelse av brukarnas ljudupplevelser och 
ljudmätningar i de två befintliga trähusen på området. Studien ska även undersöka om 
det finns något uppenbart problem i konstruktionen i de två befintliga husen. Eller 
tvärtom, finns det någonting som bör bevaras, utarbetas, förnyas som skulle kunna 
skapa ännu bättre ljudförhållande i nästkommande hus?  

Som ett steg för att nå målet kommer det undersökas hur bra Hus M och Hus N:s 
akustik uppfattas av brukarna av huset. Byggnadernas kontorsakustik kanske är fullt 
tillräckliga för att nyttjarna ska uppleva ett gott arbetsklimat. Eller finns det något 
uppenbart problem som ger stora arbetsmässiga störningar?  

Därefter kommer jämförelser och analyser av ljudupplevelsen i byggnaderna kontra 
ljudmätningarna göras för att se om dessa påvisar samma resultat. Är uppnått ljudkrav 
detsamma som nöjda brukare av huset? 

Utifrån dessa frågeställningar bör bra bakgrundsinformations kunna samlas så att 
Videum ska kunna ställa lämpliga ljudkrav på framtida universitetsbyggnader med 
trästomme. 

1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer enbart jämföra stegljudsnivåer i de två 
universitetsbyggnaderna, Hus M och Hus N. Resultat från enkätundersökning och 
mätresultat från stegljudsmätningar kommer att analyseras och diskuteras. Detta på 
grund av att fastighetsägaren Videum har vetskap om att Hus M påstås ha problem 
med stegljud och att Videum i framtiden skulle vilja minska detta ljudbekymmer i 
kommande byggnader. Därför görs jämförelsen med Hus N som Videum uppfördes 
2011 och där ett medvetet stegljudskrav ställdes vid projekteringen. 

I Hus N kommer även luftljud att behandlas i viss mån då fastighetsägaren har vetskap 
att det är ett besvär i huset. Luftljudsproblemet i Hus N kan ge en stor skillnad vid den 
totala ljudupplevelsen mellan de två byggnaderna och kommer därför diskuteras något 
i detta arbete. Upplevelsen av luftljud kommer enbart att jämföras med Hus M med 
hjälp av enkätresultaten. Dock kommer inga luftljudsmätresultat jämföras då arbetets 
huvudsakliga mål är att förebygga stegljudsnivån i en framtida universitetsbyggnad.  
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Båda byggnaderna innehåller flera olika typer av skolutrymmen. Exempelvis större 
lärosalar, pentryn, grupprum, personalkontor och öppna entréhallar. Det är endast 
kontorsdelarnas ljudkomfort som detta examensarbete kommer att behandla. 
Kontorsdelarna valdes för att personalen tillbringar relativt stor tid på sina kontor och 
kan således lättare skapa sig en helhetsbild av ljudkomforten under en längre tid. Detta 
kan jämföras med studenter som oftast är i olika lärosalar varje lektion vilket kan göra 
det svårt att skapa sig en rättfärdig ljudupplevelse av ett specifikt rum eller del i en 
byggnad. Det som också är positivt med kontorsdelen är att personalen är utsatta för 
ungefär liknande ljud allihop, vilket gör att deras svar på enkätfrågorna är relativt 
jämförbara. Att personalen ofta är på plats på sina kontor underlättar också i arbetet 
att få svar på enkätundersökningen. Personalkontoren i båda byggnaderna ligger 
belägna i två eller tre plan ovanför varandra. Detta är också en fördel då 
ljudmätningarna kan utföras likvärdigt och att resultaten blir jämförbara. 
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2 Grundläggande byggnadsakustiska begrepp 

Här följer några grundläggande begrepp som är viktiga att känna till vid arbete med 
byggnadsakustik. För att förstå resultatet av studien och hur dessa resultat har 
framtagits torde läsare kunna skilja på olika grundläggande begrepp som ofta 
återkommer i rapporten. Skillnaden mellan stegljud och luftljud är de viktigaste 
termerna för förståelsen av denna rapport. Vilka olika transportvägar ljudet fortplantas 
med och vilka problem som kan uppkomma i samband med dessa är också viktigt att 
ha förståelse för, därför förklaras även begreppet transmission. Inledande beskrivs vad 
ljud är och vilken skillnad det är mellan buller och ljud. 

2.1 Buller 

Bilar, ventilationsfläktar, syrener från utryckande fordon, grannens gräsklippare, 
förbipasserande tåg, fyrverkerier, mobiltelefoner som ringer, piper och pratas i. 
Dagligen är vi utsatta för ljud och buller i mer eller mindre utsträckning. Buller 
beskrivs som oönskat ljud. Hög bullerexponering kan leda till direkta fysiska skador 
som hörselskador, men också indirekta skador som psykosociala och medicinska 
effekter. Exempel på hörselskador som kan uppkomma är tinnitus, ljudöverkänslighet 
och förvrängning av ljud. Även vid ljudnivåer som inte innebär risk för hörselskada 
kan andra psykosociala effekter som exempel stress, irritation och minskad 
koncentrationsförmåga uppträda. Medicinska påföljder som buller kan bidra till är 
exempel ökad hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck, (www.av.se). Därför är det viktigt 
att avgränsande skiljeväggar som har till syfte att reducera buller från intilliggande 
utrymmen också gör detta. Det är såklart viktigt i både bostads- och kontorsmiljö. I 
kontorsmiljö är det särskilt viktigt för att koncentrationen ska bibehållas, trivseln 
mellan kollegor ska vara god och onödiga störande moment inte ska irritera.  

Ljudtrycksnivån mäts för beskrivning av buller. Ljudtrycksnivå mäts i decibel, dB och 
kan med lätthet mätas direkt med en ljudnivåmätare. Dock kan inte dessa enkla 
mätningar påvisa djupare information om störningsnivån. För att undersöka 

störningsmåtten av buller används andra mått, exempelvis ekvivalent ljudnivå,    . 

Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivån under förutbestämd tid. Tabell 2.1 visar 
insatsvärden för den ekvivalenta ljudnivån under en arbetsdag på 8 timmar. Undre 
insatsgränsen betyder gränsen för vid den bullernivå som arbetsgivaren är skyldig att 
vidta åtgärder och det övre insatsvärdet är gränsvärdet och är det värde som ej får 
överstigas. Högre ljudnivå än gränsvärdet innebär risk för hörselskada. För att skapa 
sig en känsla av ljudnivå är normal samtalston ca 65 dB och en ökning/minskning av 
ljudnivån med 8-10 dB upplevs som en fördubbling/halvering av ljudet, (Åkerlöf, sid 
12-13).  

Tabell 2.1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna. (Källa: Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:16 Buller) 

 Undre insatsvärden Övre insatsvärden 

Daglig bullerexponeringsnivå,     under en 

8-timmars arbetsdag (dB) 80 85 

http://www.av.se/
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2.2 Ljud 

Ljud är både önskat och oönskat ljud. För att förstå hur ljud fungerar i större 
sammanhang t. ex i ett rum krävs förståelsen för hur ljud uppkommer och breder ut 
sig. För att kunna särskilja olika ljudtyper är det viktigt att känna till dess uppkomst, 
utbredning och upplevelse. De två ljudtyper som detta arbete kommer involvera är 
steg- och luftljud. Arbetets tyngdpunkt ligger på upplevelsen av stegljud. Dock är 
luftljud en mycket stor del av den totala ljudupplevelsen och kommer därför även 
behandlas till viss del. 

2.2.1 Ljudutbredning 

Ljud är resultatet av att molekylerna i ett medium utsätts för en kraftpåverkan, 
(Herrström, sid 5). Molekylerna försöker då motstå denna kraftpåverkan och vill 
tillbaka till sitt jämviktsläge som kraften har rubbat dem ifrån. Molekylerna stöter i sin 
tur bort nästa molekyl från dess jämviktsläge. Det är genom denna kedjereaktion som 
en vågrörelse uppkommer och det är denna tryckskillnad som uppfattas som ljud. Det 
finns olika slags vågrörelser, bland annat longitudinala och transversala. 
Partikelrörelsen vid de longitudinala vågorna har samma riktning som 
utbredningsriktningen. Transversalvågornas partikelrörelser är däremot parallella dess 
utbredningsritning, se figur 2.1.  

 

 
Figur 2.1 Partikelrörelse och utbredningsritning för longitudinalvåg (ovan) och transversalvåg 
(nedan). 

Vilken typ av våg som uppkommer är beroende på mediet som vågen sprids i och dess 
skjuvhållfasthet. I fasta medier uppkommer både longitudinala och transversala vågor, 
detta på grund av att de fasta medierna tar upp både normal- och skjuvspänningar och 
måste då motstå både volym- och formförändringar, (Bodén m.fl. sid 13). Ofta består 
ljudvågorna i fast medium av en kombination av de två vågtyperna. I luft kan endast 
longitudinalvågor finnas, (Nilsson m.fl. sid 17).  

Ljudet av en ljudvåg kan uppfattas som ljust och mörkt. Vilket beror på hur snabbt 
tryckväxlingarna i ljudvågen sker. Tryckväxlingarna liknar en sinus- eller cosinuskurva. 
När två tryckväxlingar är gjorda och svängningen återkommit till sin ursprungliga fas 
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har en fullbordad svängning gjorts, även kallat en period. Tiden det tar för en period 
kallas periodtiden, T, se figur 2.2. Det är antalet perioder per sekund, frekvens, f, som 
avgör om ljudet blir ljust eller mörkt. Frekvens har enheten Hertz [Hz=1/s], (Nilsson 
m.fl. sid 18). 

 

Figur 2.2 Tryckväxlingar för en harmonisk signal som funktion av tiden för en longitudinell våg. 
Periodtiden T svarar mot tiden för en fullständig svängning. (Klockan betonar att tiden går) 
(Källa: Nilsson m.fl. sid 18) 

En hög frekvens gör således fler ljudväxlingar per sekund jämfört med en låg frekvens 
som gör färre. Toner som upplevs ljusa har hög frekvens och det som upplevs mörka 
har tvärtom låg frekvens, (Nilsson m.fl. sid 18). Om ljudets styrka är högt eller lågt 

beror på ljudvågens amplitud, det som benämns      i figur 2.2. 

2.2.2 Ljudklasser 

För klassificering av byggnadsakustik i undervisningslokaler har fyra ljudklasser tagits 
fram av Svensk Standard som beskrivs i SS 25268. Klassificeringen är ett krav enligt 
Boverkets Byggregler, BBR. Klasserna är A-D, där A är den bästa ljudnivån och D är 
den sämsta. Ljudklass C är det lägsta accepterade ljudnivå. Ändå finns den lägre 
ljudklassen D med. Det för klassificering vid undantagsfall t.ex. vid ombyggnation. 
Stegljudisolering, luftljudsisolering, ljudnivå inomhus från trafik, installationer och 
efterklangstid är exempel på parametrar som ingår vid klassificering. Tabell 2.2 visar 
klassindelningen. 

Tabell 2.2 Ljudklassindelning enligt Svensk Standard. (Källa: SS 25268) 

Ljudklass A Ljudklassen motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass B. Klassen är 
lämplig för utrymmen och verksamheter där en mycket högklassig ljudmiljö 
prioriteras. 

Ljudklass B Ljudklassen motsvarar bättre ljudförhållanden än klass C. Klassen är 
lämplig för utrymmen och verksamheter där god ljudmiljö prioriteras.  

Ljudklass C Ljudklassen är avsedd att ge ljudförhållanden som motsvarar minimikraven 
i Boverkets föreskrifter, BBR (Boverkets Byggregler). 

Ljudklass D Ljudklassen representerar låg ljudstandard och är avsedd att tillämpas 
endast när ljudklass C av olika tekniska, antikvariska eller ekonomiska skäl 
inte kan uppnås, exempelvis för vissa ombyggnadsfall eller för enkla 
temporära utrymmen.  
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Standarden SS 25268 utkom med nya bestämmelser angående stegljud 2001 och 2007. 
Största förändringen var standarden som kom 2001. Den mest påtagliga nyheten i den 
standarden var att byggnaderna skulle klassas med ljudklasserna enligt tabell 2.2 och att 
denna klassificering var ett krav enligt BBR. Före 2001 följde kraven på 
stegljudsisolering Svensk Byggnorm SBN 80, (Kårfalk). I denna norm ställdes kravet 

på stegljudsnivå i skolor till motsvarande     
   63 dB. Det stegljudskravet gällde 

endast på stegljudsnivåer i vertikalled. 

Något specifikt krav på stegljudsnivån, utöver gällande SBN 80, som beställaren har 
ställt på Hus M går ej att finna i de administrativa föreskrifterna eller i 
ramhandlingarna för Hus M. Men i samband med upphandling av bjälklaget ställdes 

ett antal krav på bjälklaget. Stegljudskravet ställdes till      63 dB alternativt      
           67 dB, (Källa: Bendz sid 48). 

Stegljudsisoleringskravet i Hus N är att nivån ska uppfylla ljudklass B. Detta innebär 

att kravet för horisontell mätning i Hus N är att      
  ska vara mindre än 56 dB och 

kravet för vertikal mätning Hus N är att      
  ska vara mindre än 64 dB. 

Skillnaden mellan     
 ,      och      

  beskrivs i avsnitt 2.2.3. 

2.2.3 Stegljud 

Stegljud är en typ av stomljud, dvs. det alstras av ett slag mot en yta t. ex gång. 
Stegljudsnivå är ett mått på den ljudtrycksnivå som uppstår i ett rum när en 
standardiserad hammarapparat slår på ett bjälklag, trappa eller liknande i ett annat 
utrymme, (Forssén m.fl. sid 12). Stegljudsnivån berättar därmed t. ex hur starkt 
fotstegen från grannen våningen ovan hörs. Det vanligaste problemet i träbjälklag är 
störande stegljud och framförallt stegljud med låga frekvenser. Vid hög eller låg 
frekvens är det olika faktorer som påverkar störningsgraden. Vid låg frekvens bestäms 
ljudtrycksnivån framförallt av personens vikt, fotvikt och stegfrekvens. Vid hög 
frekvens är däremot typen av skor högst relevant, (Forssén m.fl. sid 12). 

Den standardiserade stegljudapparaten har ifrågasatts vid användandet för träbjälklag 
då mätningar har påvisat gott resultat även om boende klagat mycket på höga 
stegljudsnivåer. Apparaten är också ifrågasatt då den inte stimulerar verkliga fotsteg. 
(Forssén m.fl. sid 12). Mätningar med andra föremål undersöks, bland annat en stor 
gummiboll som släpps mot golvet tros bättre efterlikna fotsteg. Dock har ingen ny 
metod tagits i anspråk och det är således med den standardiserade hammarapparaten 
som ännu är den standardmässigt rätta metoden att mäta stegljud på. 

Hammarapparaten alstrar stegljud genom fem stålcylindrar som slår i golvet var tionde 
sekund i jämn takt. Efter att cylindern har slagit i golvet dras den omedelbart upp igen, 
varpå två cylindrar aldrig når golvet samtidigt. Hammarapparaten slår på bjälklaget i 
det rum som kallas sändarrummet. Samtidigt mäts ljudnivån i ett angränsande rum, det 
som kallas mottagarrummet. Mottaggarrummet kan vara ett rum under sändarrummet 
eller ett rum bredvid sändarrummet. Se figur 2.3 som visar en principuppställning vid 
mätning av stegljudsnivå.  
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Figur 2.3 Princip för mätning av stegljudsnivå. (Källa: Åkerlöf sid 15) 

Den uppmätta ljudnivån och korrektionstermer beräknas och sammanställ, vilket 

sedan blir till den slutliga stegljudsnivån. Stegljudsnivån uttrycks i      
  eller      

  

          . Ju lägre värde desto bättre ljudkomfort.           är en anpassningsterm 

som används för att säkerhetsställa en låg stegljudsnivå även vid låga frekvenser, 

(www.traguiden.se).       
  är ett sammanvägt värde som framräknas med hjälp av 

flera    
 -värden. Ett    

 -värde är ett specifikt värde vid en specifik frekvens. Med 

flera    
 -värde kan en kurva som visar konstruktionens stegljudsisoleringsförmåga 

bildas. Vid en standard mätning görs denna kurvan mellan frekvensområdet 50-3150 

Hz. Exakt hur den vägda stegljudsnivån,      
 , beräknas beskrivs i Svensk Standard 

SS-EN ISO 717/2, Byggakustik. 

I den senare versionen (SS 25268:2007) av Svensk Standard som angår 

stegljudsisoleringskrav i undervisningslokaler beräknas    
  genom att normeras med 

hänsyn till efterklangstiden till 0,5 sekunder,  

    
                     (2.1) 

där     är uppmätt stegljudsnivå (dB) 

   är uppmätt efterklangstid i mottaggarrummet (s) 

     0,5 s 

Då Hus M är projekterats mycket tidigare än när den gällande standarden trädde i kraft 
projekterades akustiken i Hus M förmodligen enligt SBN 80 utgåva 2 från 1983.  
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2.2.3.1 

För beräkning av stegljudsnivån jämförs    
 -kurvan med en referenskurva. 

Referenskurvan har ett frekvensintervall på 100-3150 Hz, se figur 2.4. Referenskurvan 
är den samma oavsett vilken typ av bjälklag som stegljudet ska beräknas på. Skillnaden 
i dB mellan de två kurvorna beräknas. Om referenskurvan ligger under den uppmätta 
stegljudskurvan är dB-skillnaden positiv och benämns som en ogynnsam avvikelse. 
Tvärtom om referenskurvan ligger över är skillnaden negativ och gynnsam. 
Referenskurvan flyttas 1 dB åt gången nedåt så att de ogynnsamma avvikelserna blir 
större. När denna ogynnsamma avvikelse är så nära som möjligt 32 dB utan att vara 

över, har referenskurvan hamnat rätt. Nu kan      
  avläsas.      

  är det dB-värdet 

som referenskurvan har vid 500 Hz.  

 

Figur 2.4 Referenskurva för stegljudsnivå. (Källa: Nilsson m.fl. sid 66) 

2.2.4 Luftljud 

För att förstå vad stegljud är det också viktigt att känna till vad stegljud inte är. 
Exempel på en annan typ av ljud är den typ som förmodligen uppfattas som vanligt 
ljud och kallas luftljud. Luftljud alstras ut i luften, där musik, tal och fågelsång är goda 
exempel. Ljudets hastighet är konstant, vilket kräver att ljudet passerar ett annat 
medium med annan elasticitet, densitet och massa för att ljudets hastighet och styrka 
ska avta. När ljudvågen når det nya mediet reflekteras en del av ljudvågen, reflektion, 
och en del kommer fortsätta in i det nya mediet, transmission. Det sker även en 
effektminskning på grund av energiförluster då en del av rörelseenergin övergår till 
värme, (Nilsson m.fl. sid 60). Sambandet mellan dessa komponenter ges, 

               (2.2) 

där     är den infallande vågens effekt (W) 

    är den reflekterande vågens effekt (W) 

    är den transmitterande vågens effekt (W) 

    är den effektminskning som sker pga energiförluster (W) 

0

10

20

30

40

50

60

70

100 160 250 400 630 1000 1600 2500

R
e

fe
re

n
sv

är
d

e
 (

d
B

)

Frekvens (Hz)

Referensvärde



 

 

10 

Maja Bengtsson 

Luftljudsisolering är ett mått som mäter förmågan hos en byggnadskonstruktion att 
angränsar ljud från ett medium till ett annat. Hur god luftljudsisolering konstruktionen 
har beror på flera olika egenskaper hos avgränsningen t.ex. material, tjocklek, täthet 
och uppbyggnad. Vid en mätning av luftljudsisolering alstras ljud med högtalare i ett 
av rummen, sändarrummet.  

Ljudnivån i sändarrummet och i angränsande rum, mottagarrum, mätts. Se figur 2.5 
för principuppställning vid mätning av luftljudsnivå. Skillnaden i ljudnivå utgör, efter 
vissa korrektioner, luftljudsisoleringen mellan rummen. 

 

Figur 2.5 Principen för mätning av luftljudsisolering. (Källa: Åkerlöf sid 13) 

När luftljudsisolering mäts bestäms det så kallade reduktionstalet, R. Reduktionstalet är 

ett förhållande mellan infallande ljudeffekt,    på ena sidan av avgränsande 

konstruktion och transmitterande ljudeffekt,    på andra sidan konstruktionen. Ju 
högre reduktionstal, ju bättre ljudkomfort, (Nilsson m.fl. sid 60). Reduktionstalet anges 
i decibel, dB och beräknas 

               
 

 
    (2.3) 

där    är ljudstycknivån i sändarrummet (dB) 

    är ljudtrucksnivån i mottagarrummet (dB) 

   är skiljeväggens area (m²) 

   är absorptionsarean i mottagarrummet (m²) 

Se figur 2.5 för skiss över de olika betäckningarna. 

Reduktionstal som är uppmäta i fält betecknas   . Vägt reduktionstal betecknas    och 
tar hänsyn till anpassningstermer och korrigerar det uppmätta reduktionstalet. Vid 
beräkning av reduktionstal i en befintlig byggnad slås dessa två beteckningar samman, 

då mätningarna görs både i fält och med korrektionstermer, till   
 .   

  beräknas 
enligt SS-EN ISO 717/1, Byggakustik. Likt beräkning av vägd stegljudsnivå, används en 
referenskurva för att bestämma det vägda reduktionstalet, dock inte samma kurva. 
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2.3 Transmission 

För öka förståelse av ljudets komplicerade utbredning förklaras här några vanliga 
ljudtransmissionbegrepp. 

2.3.1 Flanktransmission 

Flanktransmission är det ljud som överförs via de indirekta skiljekonstruktionerna. Det 
krävs således inte enbart en god direkt skiljekonstruktion mellan två utrymmen, utan 
det är även viktigt att konstruktionerna runt om har höga reduktionstal. Dessutom är 
knutpunkterna mellan konstruktionerna viktiga för att så lite ljud som möjligt ska 
överföras till nästa utrymme. Flanktransmission gäller både vid luftljud och stegljud. 
Figur 2.6 visar hur ljudtrycksvågorna överföras från ett sändarrum till ett mottagarrum. 

   är den direkta vägens effektbidrag genom skiljeväggen.     ,    ,     är de 

effektbidrag genom de flankerande väggarna. Det finns ytterligare en väg,    , som är 

den fjärde väggen som inte syns i bilden, (Nilsson m.fl. sid 74).  

 

 

Figur 2.6 Flanktransmissionsvägar, luftljud (vänster) och stegljud (höger). (Källa: Nilsson m.fl. 
sid 74,75) 

2.3.2 Knutpunktsisolering 

Knutpunktsisolering, K är ett mått på ljudsvängningars nivåminskning när dessa 
svängningar passerar en knutpunkt. En knutpunkt är t.ex. anslutning mellan bjälklag 
och mellanvägg. Knutpunktsisolering beräknas i decibel och beskriver hur väl ljud 
förhindras att föras vidare genom en knutpunkt. Knutpunktsisolering kan vara svårt 
att beräkna då resultatet är starkt beroende av knutpunktens detaljlösning och mindre 
beroende av materialet, (Nilsson m.fl. sid 75). Det är därför mycket viktigt att 
projektera knutpunkter noggrant för att minska den totala flanktransmissionen.  
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2.3.3 Överhörning och ljudläckage 

Andra ljudtransmissioner är överhörning och ljudläckage. Överhörning är 
ljudtransmissioner mellan utrymmen via t.ex. ventilationssystem, radiatorer och andra 
installationer, se figur 2.7 för exempel. Läckage är ljudtransmissioner mellan utrymmen 
via ex. otätheter, springor och öppna fönster/dörrar, (Åkerlöf sid 69). 

 

 

Figur 2.7 Bilden visar överhörning mellan två utrymmen. (Källa: www.rockfon.se) 
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3 Byggnadsbeskrivning 

I detta avsnitt beskrivs de två universitetsbyggnader för att ge en överblick över 
byggnadernas likheter och skillnader med avseende på uppbyggnad och konstruktion. 
På grund av arbetets fokus på stegljud kommer bjälklaget i de två byggnaderna 
beskrivas mer ingående. Även undertakslösningarna i byggnaderna kommer att 
presenteras då dessa skiljer sig åt väsentligt mellan de två husen. 

För att förstå resultaten av enkätundersökningen och ljudmätningarna fordras att 
känna till begreppen undertak och övergolv. Undertak är oftast upphängt i bjälklaget 
och är det taket som syns inifrån ett utrymme. Övergolv är det golv som klivs på i ett 
utrymme och det golv som syns och beklär bjälklaget. Bjälklaget är den bärande 
konstruktionen. Om anslutningarna mellan undertak/övergolv (härefter skrivs endast 
undertak, men samma princip gäller för övergolv) och vägg, isynnerhet mellanvägg, är 
bristfälligt utförda kan dessa kopplingar leda till störande ljudläckage. Ljudet i 
sändarrummet kan i princip överföras till mottagarrummet via undertak genom tre 
olika vägar. Se figur 3.1 för bildredogörelse. 1) Den första vägen är från sändarrum 
genom undertaket till utrymmet mellan bjälklag och undertak vidare till 
mottaggarrummet. 2) Andra vägen är när alstrat ljud i sändarrummet sätter undertaket 
i svängning som leds vidare till mottagarrummet där svängningarna alstrar ut ljud. 3) 
Tredje vägen är direktläckage mellan förbindelsen mellan undertak och vägg, (Åkerlöf 
sid 96.) 

 

Figur 3.1 Ljudutbredningsvägar mellan två rum med undertak respektive övergolv.  

Beroende på hur undertaksuppbyggnaden är projekterad och löst finns det risk för 
mer eller mindre ljudläckage. De finns två vanliga undertakslösningarna, den ena är då 
undertaket är genomgående, som i figur 3.1, och mellanväggarna placeras mellan 
undertak och övergolv. Den andra lösningen är då undertaket bryts av mellanväggarna, 
då dessa monteras mellan bjälklag-bjälklag, se figur 3.2. 

 3)      2)      1) 
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Figur 3.2 Förenklad bild på ett alternativ av undertak- och övergolvslösning. 

3.1 Hus M 

Hus M är byggt 2002 och är den första stora träbyggnaden på universitetsplatsen i 
Växjö. Husets BTA, bruttototalarea, är 11 300 m² med plats för lektionssalar med 
varierande storlekar, personalkontor, laborationshall, datasalar och en stor samlingshall 
i direkt anslutning till entrén. Figur 3.3 visar en den synliga trästommen i entréhallen. 

 
Figur 3.3 Ståtliga limträpelare och limträbalkar i Hus M:s entréhall. 

Vid tiden för projekteringen av huset fanns åtskilliga skeptiska ögon på projektet. 
Många ansåg att det var ett alldeles för stort hus, med alldeles för stora öppna ytor, för 
att kunna byggas i trä. Därför blev det, och möjligen för att kunskapen inte var 
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tillräckligt utvecklad ännu, en kompromiss mellan trä, stål och betong i byggnadens 
bärande konstruktioner. Huvudsakliga konstruktionsdelar trä återfinns i är väggar, 
bjälklag och i tak, men även delar av husets stabiliserande konstruktioner är av trä. 
Stora limträbalkar, de största bärande i tre våningar, åskådliggörs på flera platser i 
byggnaden och ger en stor dos av träkänsla till huset. I figur 3.4 syns de tre 
våningshöga limträpelarna i husets östra del under byggnationen. Byggnadens fasad, 
inredning i lektionssalar, delar av solavskärmning och ytskikt i gemensamhetsytorna är 
i största möjliga utsträckning gjorda i väl utvalda trämaterial för att verkligen påvisa 
träs otroliga kapacitet, (Bendz sid 18-20).  

 
Figur 3.4 Hus M:s östra flygel under byggnation. (Källa: En vision i trä) 

3.1.1 SödraSemi 

Träbjälklaget som använts i Hus M var vid byggnationstillfället ett nyframtaget 
prefabricerat bjälklag från Södra Building Systems AB som gick under namnet 
SödraSemi, (www.dominoplaza.com). Det speciella med detta bjälklag är att balkarna i 
bjälklaget har avsevärt tätare centrumavstånd än balkarna i ett traditionella träbjälklag. 
Balkarna är inte heller i direkt anslutning till undertaket då det endast är i speciella 
ljudbalkar som undertaket spikas fast i. Det medföljer att en luftspalt bildas mellan 
bjälklagsbalkarna och undertaket, (Herrström sid 35-36). De tätt placerade balkarnas 
positiva egenskap är att vid en dynamisk belastning, av t. ex ett fotsteg, blir reaktionen 
relativt lokal och spridning av stegljudet kan undvikas i större utsträckning än i ett 
traditionellt träbjälklag, (Bendz sid 34-35). Luftspalten mellan undertak och balk 
hjälper också till att förebygga spridning av stegljud nedåt. För att åstadkomma ännu 
bättre ljudkvalitet i bjälklaget är balkarna slitsade. De speciella SödraSemi ljudbalkarna 
är slitsade i underkant och de ordinarie SödraSemi balkarna är slitsade i överkant. I 
figur 3.5 visas två sektionsritningar av balkarna. Sektion A-A visar placeringen av 
ljudbalkarna och min- och maxavståndet mellan SödraSemi balkarna. Sektion B-B 
visar hur slitarnas i båda typerna av balkar ser ut. Slitsarna minskar möjligheten för 
ljudvågorna att sprida sig nedåt. 
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Figur 3.5 Sektionsritningar av balkarna i SödraSemi bjälklaget. (Källa: ritning K335-M-000, 
Videum) 

3.1.2 Undertakslösning 

Undertakskonstruktionen i Hus M är löst likt typen av lösning enligt figur 3.2. De 
kontorsavskiljande mellanväggarna har direkt anslutning till bjälklaget över kontoret. I 
figur 3.6 visas en sektionsritning av SödraSemi bjälklaget och dess undertakslösning. I 
bilden åskådliggörs hur mellanväggen bryter undertaket och når ända upp till 
bjälklaget. Undertak finns i varje utrymme för att avskärma ljudet mellan de olika 
utrymmena och för att dämpar det ljudet som uppkommer i utrymmet självt. 
Mellanväggarna är placerade från det undre bjälklaget upp till det övre bjälklaget, 
varvid övergolvslösningen kan liknads den i figur 3.2. Texten i figur 3.6 påvisar att 
golvytskiktet läggs efter att innerväggar monterats. 

Figur 3.6 Sektionsritning över detaljer med SödraSemi. (Källa: ritning K335-M-000, Videum) 
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3.2 Hus N 

Hus N byggdes 2010 och är den andra stora byggnaden uppfört med trästomme på 
universitetsområdet. Husets BTA är 6 900m². Hus N och M är två separata byggnader, 
men de är belägna strax intill varandra. En inglasad gångpassage sammanlänkar 
byggnaderna. Huset innefattar bland annat universitetets största hörsal med plats för 
350 personer, lärosalar, pentryn, serverhall, arkiv och personalkontor. På flera platser i 
byggnaden har trästommen lämnats synlig, bland annat i foajén där fackverk av 
limträpelare praktfullt exponeras. Figur 3.7 visar husets foajé. 

 
Figur3.7 Hus N:s entréhall med huvudingången i bildens mitt. 

3.2.1 Trä8 

Huset stomsystem heter trä8. Systemet är ett prefabricerat pelarbalksystem och är 
framtaget av Moelven Töreboda AB (www.moelven.se). Trä8 är ett öppet byggsystem 
helt i trä med 8 meters spännvidd på bjälklaget, därav namnet. Hus N är det första 
större hus som byggts upp med denna träkonstruktion. Figur 3.8 visar uppbyggnaden 
av stommen med dess pelare och balkar i limträ. De diagonala pelarna i figur 3.7 bildar 
ett fackverk och bidrar till byggnadens stabilisering i sidled, det finns även mycket 
breda pelarelement, se figur 3.8 som står för den huvudsakliga stabiliseringen av 
byggnaden. 
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Figur 3.8 Hus N tar form. (Fotograf: Jesse Halme) 

Bjälklagselementen i konstruktionen benämns Ripa och byggs upp med 8x8 meters 
standarmoduler, (Trä8 Pelarbalksystem). Bjälklaget är uppbyggt med flertalet kassetter 
sammanfogade intill varandra. I figur 3.9 nedan visas Ripa och dess kassetter. 
Ritningen visar hur kassetterna är förskjutna i förhållande till varandra, en åtgärd för 
att minska ljudspridningen mellan kassetterna.  

 
Figur 3.9 Bjälklaget Ripa som används i trä8-systemet. (Källa: grundritning KP276_D80, Videum) 
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3.2.2 Undertakslösning 

Undertakslösningen i Hus N skiljer sig markant från lösningen i Hus M. Lösningen 
som används i Hus N kan liknas den i figur 3.1 där undertaket löper längs bjälklaget 
utan avbrott för mellanväggarna. Figur 3.10 visar hur undertakslösningen ser ut i 
verkligheten mellan en korridor ett grupprum på plan 2 i Hus N. Det positiva med 
denna lösning är möjligheten till variation av väggarna. Om t.ex. en ny verksamhet i 
framtiden kommer att ta över dessa lokaler kan mellanväggarna lätt anpassas till den 
nya verksamhetens ändamål. 
 

 

Figur3.10 Bilden visar hur undertaket fortsätter över mellanväggen till nästa rum utan förändring.  

3.3 Ritningar 

Ritningar från de två byggnaderna analyseras och studeras. Detta för att förstå 
byggnadernas uppbyggnad och för att likheter och skillnader mellan de två olika 
konstruktionerna ska synliggöras. Anslutningskonstruktioner studeras närmare då 
erfarenhet säger att dessa lösningar ofta kan vara bristfälliga. Ritningarna studeras för 
att påvisa om det finns några väsentliga skillnader mellan de två olika byggnadernas 
anslutningar. Att flera olika typer av anslutningar finns i varje hus är underförstått. Det 
intressanta är att hitta de typer av anslutningar som är belägna där 
stegljudsmätningarna utförts och att jämföra dess anslutningar med varandra. 

3.3.1 Hus M 

Hur bjälklagen mellan våningarna 2 och 3 är placerade visas i figur 3.11. De gröna 
linjerna delar in de intressanta rummen där stegljudsmätningarna gjordes, dessa 
utrymmen förklaras närmare i avsnitt 4.2.1.1. De svarta rektanglarna är SödraSemi 
bjälklagselement och de gula sträcken symboliserar limträbalkarna som är elementens 
upplag.  
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Notera att figur 3.11 visar att kontor M3049:s golv består av två bjälklagselement och 
att konferensrum M3082 är belägget över flera element. Intressant är även elementen 
längs korridoren M3037. Vartannat av dessa element är något förskjutna jämfört med 
det intilliggande. 

 
Figur 3.11 Bjälklagsritning av bjälklag mellan våning 2 och 3 i Hus M. (Källa: ritning K335_P20, 
Videum) 

3.3.2 Hus N 

Följande ritningar tillhör Hus N och visar bjälklagsritningar och sektionsritningar 
genom ett ”tyst rum”. Detta tysta rum är ett något större grupprum med extra god 
akustik. Den röda rektangeln i figur 3.12 visar det tysta rummet och sektionspilar. Den 
vertikala stegljudsmätningen i Hus N gjordes mellan detta tysta rum och utrymmet 
utanför, ytterligare beskrivning av mätningarna i avsnitt 4.2.1.2. 
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Figur 3.12 Det tysta rummet markerat med grön linje. (Källa: ritning KP271-N-213, Videum) 

För att skapa en bild över hur Ripa bjälklaget är upplagt kan sektion K5-K5 studeras, 
se figur 3.13. I sektionen syns bjälklaget tvärs bärriktningen. Bjälklagets bärs av 
uppochnervända T, vilket är bjälklagets balkar. Ovan balkarna ligger en stor bärande 
skiva, den kan ses som överflänsen i en balk. Skivan bärs upp av tvärgående 
limträbalkar som vilar på limträpelare, liknande de som syns i sektionen i figur 3.13. 

 

Figur 3.13 Sektion K5-K5. (Källa: KP272_S10, Videum) 

För att förstå anslutningarna mellan det tysta rummet och utrymmen runt om visas 
först en översikt av rummet, se figur 3.14. Här syns t.ex. den stabiliserande 
konstruktionen i figurens vänstra nedre del. Det är samma stabiliserande element som 
står uppstagat i figur 3.8, tidigare i detta kapitel. Den sneda vägen i ritningen är 
rummets högra rumsavskiljare. De två delar av konstruktionen som är prickade, dels i 
övre delen i bilden och i den undre, är limträbalkarna som är bjälklagens upplag och 
prickarna indikerar bjälklagets infästning.  
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Figur 3.14 Plan över det ”tysta rummet”. (Källa: ritning KP276_D20, Videum) 

För att skapa en bättre akustik i det tysta rummet lämnas en skarv på 20 mm mellan 
kassetterna som skiljer rummen åt, se figur 3.15 för detaljritning och se figur 3.14 för 
att se var denna lösning återfinns. Denna skarv minskar ljud- och 
vibrationsöverförelsen från omkringliggande rum in till det tysta rummet.  

 
 
Figur 3.15 Detalj d504-d504. (Källa: ritning KP276_D20, Videum) 



 

 

23 

Maja Bengtsson 

4 Enkätundersökning och ljudmätningar 

För att undersöka hur akustiken upplevs i kontorsdelen i byggnaderna M och N görs 
personliga enkäter med personalen som har kontor i de aktuella byggnaderna. Enkäten 
innehåller nio frågor angående ljudupplevelsen i huset där personens kontor är 
belägget. Frågorna är utformade så att svaren skall kunna ge en indikation på var, hur 
och när eventuella ljudproblem upplevs. 

Ljudmätningar i de två byggnaderna har utförts. I Hus N anlitade entreprenören, 
PEAB, en akustiker för att redovisa ljudnivåerna för beställaren. Mätningarna i Hus M 
gjordes i uppdrag av beställaren och fastighetsägaren, Videum.  

4.1 Enkätundersökning 

4.1.1 Urval 

Personerna som intervjuades har alla en personlig arbetsplats i kontorsdelen i antingen 
Hus M eller i Hus N. I Hus M gjordes enkätundersökningen med personal på plan 2 
och 3. Båda planen har två huvudkorridorer med personalkontor. Plan 2:s ena korridor 
tillhör polisskolans administrationspersonal och i den andra korridoren på plan 2 sitter 
personal från institutionen för teknik. På plan 3 sitter endast personal från 
institutionen för teknik. I Hus N gjordes enkätundersökningen med personal på plan 
1, 2 och 3. Plan 1 och hälften av plan 2 är nyttjad av skolans IT-avdelning. Resterade 
kontor på plan 2 och alla kontor på plan 3 är personalkontor för institutionen för 
socialt arbete, förkortas SA  

För att få in väl ifyllda enkäter så snabbt som möjligt gjordes de flesta enkäterna 
muntligt och personligen med varje deltagare. Fördelen att utföra frågorna muntligt 
var förutom att få snabba enkätsvar också att deltagarna fick de akustiska begreppen 
förklarade. Det var främst positivt att deltagarna fick förklarat skillnaden mellan luft- 
och stomljud. Flera fördelar var att de flesta som tillfrågades muntligt ställde upp och 
svarade utförligt. Utförligt i det hänseendet att få svarade vet ej på frågorna.  

Valet av vilka personer som skulle svara på enkätundersökningen gjordes 
slumpmässigt. Jag, utredaren, knackade på kontoren belägna i de aktuella korridorerna 
vid åtta olika tillfällen och de som var på plats på sina kontor vid dessa tillfällen, fick 
frågan om de kunde och ville medverkan i enkätundersökningen. När en person hade 
ställt upp på alternativt avböjt till enkäten tillfrågades inte denne igen. 

Deltagandet i enkätundersökningen är konfidentiellt. Inga personliga åsikter eller 
yttrande kommer att åskådliggöras. Enkätens inledande del är personliga uppgifter 
innehållande frågor om ålder, kön och var den deltagandes kontor är belägget. 
Frågorna om ålder och kön ställdes för att se om huruvida dessa två faktorer skiljde 
svaren åt. Frågan om kontorets placering var till för att skilja de olika våningsplanen åt 
och upptäcka eventuella skillnader på ljudkomforten våningarna emellan. Frågan 
ställdes också för att jag, utredaren, skulle veta vilka som hade svarat på enkäten så att 
jag inte skulle störa denna igen. Samtliga ifyllda enkätformulär kommer att förstöras 
när examensarbetet är godkänt. 



 

 

24 

Maja Bengtsson 

4.1.2 Enkätens utformning 

De akustiska begreppen kan vara svåra att förstå, om det är för den deltagande 
främmande begrepp. Därför skrevs enkätfrågorna med ett enkelt och sakligt språk. De 
begrepp som ändå var nödvändiga att använda, för att mäta de avsedda 
ljudförhållandena, förtydligades och belystes. Svaren på frågorna hade en skala från 1-6 
där 1 alltid var det mest positiva svaret och 6 var det mest negativa. Ett kryss för vet ej 
fanns också som alternativ om den deltagande inte ansåg sig ha en uppfattning i 
frågan. De sex första frågorna delades in i två delar, luftljud och stomljud. I de två 
ljudgrupperna ingick sedan tre likadana frågor angående varifrån eventuella 
ljudproblem upplevs. Dessa sex inledande frågor hade till uppgift att utreda vilket eller 
vilka typer av ljudproblem som eventuellt finns och var i så fall det störande ljudet 
kom ifrån. Sjunde frågan var en fråga beträffande ljudpåverkan utifrån. Frågan ställdes 
för att undersöka om personalen störde sig på ljud från trafik, personer utanför 
byggnaden eller liknande. Frågan var även en bra indikator på om enkätmottagarna 
tänkte till när de svarade på enkätfrågorna och inte bara svarade slentrianmässigt. De 
två sista frågorna ställdes för att se hur helhetssynen på ljudupplevelsen i kontoret 
tycktes vara och hur den tordes vara. Bilaga 1 visar enkäten i sin helhet.  

Enkätens frågor hade inte till syfte att vara vägledande och utformades med neutralt 
ställda frågor i den mån det var möjligt. Frågorna ställdes i de flesta fallen muntligt av 
utredaren, mig Maja Bengtsson, till enkätdeltagaren, dock var inte detta någonting som 
förändrade frågorna. Frågorna ställdes alltid i samma ordning, utan följdfrågor och 
utan upprepningar av frågorna efter angett svar. Naturligtvis gjordes mindre mänskliga 
skillnader från enkät till enkät, sådant som tonlägen, kroppsspråk och ordval. Detta var 
dock någonting som jag, utredaren, funderade kring innan och under tiden jag ställde 
enkätfrågorna för att försöka skapa samma upplevelse för varje enkätmottagare. Att 
inte visa sig förvånad eller förundrad över svaren tyckte jag var viktigt för att 
deltagarna skulle känna sig bekväma i situationen.  

När enkäten var helt ifylld pratade ofta deltagaren och jag vidare en stund. Många 
deltagare ville poängtera någonting extra positivt eller negativt och ibland blev jag 
nyfiken på något tidigare intressant svar som jag frågade vidare kring. Dessa samtal 
beaktas inte vid resultatundersökningen av detta arbete. Dock gav samtalen fler 
infallsvinklar och djupare personliga tankar kring ämnet. En del av dessa kommentarer 
finns i avsnitt 5.2.8. 

4.1.3 Deltagande 

I varje hus utfördes 30 stycket enkäter. I Hus M var 30 % av enkätmottagarna personal 
från polishögskolan och 70 % personal från institutionen teknik. Dock var den 
procentuella andelen medverkande av polishögskolans personal mycket högre än 
andelen medverkande av personalen vid institutionen teknik. En faktor till denna 
skillnad är förmodligen att personalen på polishögskolan var administrativ personal 
som mycket ofta fanns på plats på sina kontor. Institutionen tekniks personal är 
flertalet lärare, doktorander eller professorer och stor del av deras arbetstid sker på 
annan plats i universitetet lokaler än på kontoret. Dock skildes inte de två olika 
personalkårernas svar åt kategoriskt och kommer därför i fortsättningen beaktas som 
en grupp enkätmottagare i Hus M.  
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I Hus N stod IT-avdelningen för 40 % av svaren och personal från institutionen för 
socialt arbete stod för resterande 60 %. Den procentuella deltagandesiffran för 
avdelningarna var för sig var nästintill densamma och deltagandet kan således påstås 
vara representativ verkligheten. Däremot svarade de två olika avdelningarna i huset 
mycket olika vilket klargörs i avsnitt 5.2.7. 

4.1.4 Felkällor 

Då IT-avdelningen i Hus N endast ville medverka i undersökningen genom att få 
enkäterna skickade till sig och sedan återlämna de ifyllda efter några dagar, så gjordes 
inte uteslutande alla enkäter muntlig. Detta skulle kunna vara en felkälla då personalen 
på IT-avdelningen inte fick de akustiska begreppen förklarade muntligt för sig. Dock 
utformades enkäten och dess text med utgångspunkt att vara tillräckligt förstålig så att 
personer utan förkunskap ska kunna svara på den utan att få begreppen muntligt 
beskrivna.  

Då utredaren, jag, har lite erfarenhet av utförande av enkäter kan det klassas som en 
felkälla. Jag har mindre kunskap i hur en enkät utformas, skrivs och sammanställs. 
Däremot har jag goda kunskaper i strukturering, planering och presentationsteknik 
vilket har varit till stor nytta i processen att skapa och utvärdera denna 
enkätundersökning. Handledare, Åsa Bolmsvik, har delat med sig av sin kunskap och 
hjälpt till vid utformningen av enkäten. 

Enkätundersökningen omfattades 60 personer totalt, 30 personer från vardera hus. 
Om fler personer hade kunnat nås skulle undersökningen förmodligen kunnat påvisa 
ytterligare skillnader eller likheter mellan exempelvis ålder och kön. Men då 
utförandetiden var begränsad var det 30 personer som var riktpunkten för antalet 
enkätmottagare.  

Då frågorna nummer 2 och 5; hur mycket störs du i ditt vardagliga arbete av luftljud/stomljud 
från rum ovan dit kontor endast ställdes till personal som arbetade på ett våningsplan där 
det fanns ett annat våningsplan över, svarade inte alla 30 enkätmottaggare på dessa två 
frågor. Då endast10 stycken i Hus M och 21 stycken i Hus N av de tillfrågade hade 
kontor på ett våningsplan med en våning över kunde endast dessa 31 stycken svara på 
de två frågorna. Det medföljer att svaren på dessa frågor inte är fullt så komplett som 
resterande frågor där alla 60 deltagande personer svarade. Men då stegljud är speciellt 
intressant för detta arbete görs inget undantag angående analysering och undersökning 
av dessa två frågors svar.  

Enkätmottaggarnas förkunskaper om akustik och tekniska benämningar skiljde sig 
märkbart åt mellan de olika institutionerna och är en felkälla.  

För att säkerhetsställa att alla deltagare, oavsett institutions tillhörighet, svarar på 
samma ljudupplevelse borde möjligtvis frågorna i enkäten gjorts ännu enklare. Istället 
för att fråga om hur mycket stomljud stördes från korridoren utanför personens 
kontor skulle frågan kunnat formuleras i flera delfrågor. Exempel hur mycket störs du 
när en person går utanför ditt kontor, hur mycket störs du när vagnar rullas utanför 
ditt kontor, hur mycket störs du när flera personer i en grupp går utanför ditt kontor? 
Enklare och direktare frågor skulle möjligen varit bättre i syftet att alla tänker på 
samma ljud när de svarar på frågorna. En negativ aspekt med att ha flera delfrågor 
hade varit att enkätundersökningen hade tagit längre tid att utföra och att varje 
respondent varit tvungen att avsätta mer tid till att svara på enkäten. 
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Ytterligare felkälla är skillnaden i upplevelser av att personalen i Hus N endast har 
arbetat i huset sedan invigningen januari 2011 medan flertalet av personalen i Hus M 
har arbetet i huset i flera år. Personalen i Hus N skulle kunna tänkas jämföra akustiken 
mer mellan Hus N och den byggnaden de satt i dessförinnan och uppleva fler 
ljudskillnader mellan det nya och gamla kontoret. Personalen i Hus M skulle istället 
kunna tänkas vara mer inbodda på deras kontor och därmed inte ha lika tydliga 
referenser från tidigare kontor och dess ljudkomfort.  

4.2 Ljudmätningar 

Ljudmätningar utförs i båda byggnaderna. I Hus M av Byggnadsfysik AB i uppdrag av 
fastighetsägaren Videum och i Hus N av Byggkonsult Benthien AB i uppdrag av 

entreprenören Peab, se även tidpunkter i kap 9 Referenser. Mätningarna i Hus N görs 
för att påvisa att Peab uppfyllt byggherren Videums krav. Dessa mätningar görs innan 
och utan inverkan av denna studie. Då inga gamla ljudmätningar i Hus M finns att 
tillgå hos fastighetsägaren utförs mätningarna i denna byggnad i samband med denna 
studie. Mätningarna är viktiga för studien i flera synpunkter. Dels av intresse att ta reda 
på om ljudnivåerna når upp till de bestämda ljudkraven. Dels av intresse att undersöka 
om mätningarna och enkätundersökningen ger liknande resultat.  

De utförda ljudmätningarna ligger till grund för utvärderingen av stegljudsupplevelsen 
i byggnaderna och jämförs med enkätundersökningens resultat. Förutom 
stegljudsmätningar görs även reduktionstalsmätningar i Hus N. Reduktionstalen är 
intressanta för denna studie utifrån resultatet av enkätundersökningen där det tydligt 
visar missnöje av luftljudsupplevelsen i huset. Dock utvärderas endast dessa mätningar 
när den totala ljudupplevelsen i Hus N beaktas och kommer inte behandlas separat 
vilket stegljudsmätningar görs. Framöver syftar sammanslagsordet mätningarna endast 
till stegljudsmätningarna, om inget annat anges.  

4.2.1 Beskrivning stegljudsmätningar 

4.2.1.1 Hus M 

I båda byggnaderna gjordes mätningarna i byggnadens kontorsdel. I Hus M gjordes 
mätningarna i byggnadens norra, långa kontorsdel i tre våningar, se figur 4.1. Mätning 
M-H (Hus M, horisontell mätning) gjordes på plan 3 mellan korridor M3037 på plan 3 
och grupprum M3082 på plan 3, se figur 4.2. Mätning M-V (Hus M, vertikal mätning) 
gjordes mellan kontorsrum M3049 på plan 3 och kontorsrum M2054 på plan 2, se 
figur 4.3. Vid mätningstillfället var samtliga rum möblerade. I alla sändarrum och 
mottaggarrum var fönster och dörrar stängda. 
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Figur 4.1 Hus M plan 3. Den svarta rutan visar var i huset ljudmätningarna utfördes. Rummen 
var möblerade vid mätningstillfället. (Källa grundritning: ritning A300_P30, Videum) 

 

 

Figur 4.2 Den svarta ringen visar mellan vilka utrymmen mätning M-H utfördes. Den röda pilen i 
ringen visar riktning från sändarrum till mottagarrum. Rummen var möblerade vid 
mätningstillfället. (Källa grundritning: ritning A300_P30, Videum) 

M-H 
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Figur 4.3 Den röda ringen visar mellan vilka utrymmen mätning M-V utfördes. Den röda pilen i 
ringen visar riktning från sändarrum till mottagarrum. (Källa grundritning: ritning A03-61-40, 
Videum) 

4.2.1.2 Hus N 

I Hus N gjordes mätningarna i husets södra kontorsdel i två våningar, se figur 4.4. 
Mätning N-H (Hus N, horisontell mätning) gjordes på plan 2 med sändarutrymmet 
lärarpentryt N2069 på plan 2 till mottaggarrummet grupprummet N2068 på plan 2, se 
figur 4.5. Mätning N-V (Hus N, vertikal mätning) gjordes från sändarutrymmet 
lärarpentryt N2069 på plan 2 till mottaggarrummet kontorsrummet N1068 på plan 1, 
se figur 4.6. Vid mätningstillfället var samtliga rum omöblerade. I alla sändarrum och 
mottaggarrum var fönster och dörrar stängda. 

 

Figur 4.4 Hus N plan 2. Den röda rutan visar var i huset ljudmätningarna utfördes. Rummen var 
omöblerade vid mätningstillfället. (Källa grundritning: Ljudkrav för Växjö Universitet – Hus N) 

M-V 
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Figur 4.5 Den röda ringen visar mellan vilka utrymmen mätning N-H utfördes. Den röda pilen i 
ringen visar riktning från sändarrum till mottagarrum. Rummen var omöblerade vid 
mätningstillfället. (Källa grundritning: Ljudkrav för Växjö Universitet – Hus N) 

 

 

 

Figur 4.6 Den röda ringen visar mellan vilka utrymmen mätning N-V utfördes. Den röda pilen i 
ringen visar riktning från sändarrum till mottagarrum. 

4.2 2 Mätutrustning 

4.2.2.1 Hus M 

Stegljudsmätningarna i Hus M utfördes med följande mätinstrument: standardiserad 
hammarapparat från Brüel & Kjær och ljudnivåmätare från samma företag av typ 
B&K 2260. Hammarapparaten som användes visas i Figur 4.7. Ljudnivåmätaren 
innehåller en hårddisk som lagrar de uppmätta värdena.  

N-H 

N-V 
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Figur 4.7 Hammarapparaten från Brüel & Kjær som användes vid mätningarna i Hus M. 

Mätningarna av efterklangstid som behövs för vidare beräkning av vägt stegljudsnivå 
användes för Hus M ljudnivåmätare av typ B&K 2209 med anslutning till nivåskrivare 
B&K 2306. Samtlig information om mätinstrumenten är hämtade från rapporten: 
Mätning av stegljudsisolering i Hus M, se bilaga 2. 

 

4.2.2.2 Hus N 

I Hus N användes följande mätutrustning: 
Norsonic precisionsljudmätare typ RTA 118 och 
Norsonic ½”-mikrofon typ 1225. Mikrofonen 
fångar upp ljudet som sedan ljudmätaren 
analyserar. Figur 4.8 visar ljudmätaren i 
förgrunden. Mikrofonen sitter längst ut på 
ljudmätarens antenn. Dock syns inte mikrofonen i 
bilden då den skyddas av en skumboll. 
Mikrofonen kalibrerades med Norsonic kalibrator 
typ 1251 före och efter mätningarna. I figur 4.8:s 
bakgrund syns Norsonic mäthögtalare typ 
dodecahedron Nor 270. Denna högtalare alstrar 
buller vid mätningar av luftljudsreduktionstal.  

Norsonic stegljudsmaskin typ Nor 211 A 
användes för att alstra stegljud och är tillika den 
standardiserade hammarapparaten. För att mäta 
efterklangstid användes samma utrustnings som 
ovan nämns, men med andra inställningar. 
Samtlig information om mätinstrumenten är 
hämtade från rapporten: Akustiska 
kontrollmätningar i Hus N vid Växjö universitet i 
Växjö, se bilaga 3. Figur 4.8 Ljudmätare och mäthögtalare som 

användes vid mätningarna i Hus N. 
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4.2.2.3 Utförande 

Mätningarna av stegljudsnivåerna i både Hus M och Hus N utfördes enligt SS-EN ISO 
140-7, Byggakustik. Beräkningarna av stegljudsisolering följde sedan SS-EN ISO 717/2, 
Byggakustik. 

Mätningarna av reduktionstal i Hus N utfördes enligt SS-EN ISO 140-4. 
Beräkningarna av reduktionstal följde sedan SS-EN ISO 717/1, Byggakustik. 

Då alla mätningarna gjordes enligt standardmässiga metoder och med standardiserad 
utrustning är tillförlitligheten av mätningarna och mätinstrumenten mycket höga. 
Akustikfirmorna ansvarade enskilt för sammanställningen av inhämtad data från dess 
respektive mätuppdrag.  

4.2.3 Felkällor 

Då mätningarna utfördes av två olika akustikfirmor med olika utrustning är detta en 
eventuell felkälla. Båda akustikerna har dock stor erfarenhet av dessa typer av 
mätningar. Därför bör det således inte påverka resultaten. Det bör heller inte bli någon 
skillnad i resultaten på grund av de olika utrustningarna som används vid de olika 
mättillfällena, då samtliga mätinstrumenten angetts vara standardiserade och 
kalibrerade. Det är behandlingen av mätinformationen och sammanställningen av 
dessa som bedöms vara den svaga punkten och en eventuell felkälla.  

När mätningarna i Hus N gjordes var huset ännu inte utrustat med lös inredning, 
endast fast inredning t.ex. köksinredning i pentryt fanns. Huset var ännu inte 
överlämnat till fastighetsägaren utan entreprenören hade fortfarande ansvarig för 
byggnaden varpå ingen personal från universitetet hade tillträde till byggnaden. 
Mätningarna utfördes även en lördag då ingen personal från entreprenören fanns på 
plats. Detta var en skillnad från tillfället då mätningarna i Hus M gjordes. Mätningarna 
i Hus M gjordes en sen vardagseftermiddag efter ordinarie arbetstid. Dock fanns 
personal kvar i huset, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet i mätningarna. Hus M 
var även fullt utrustat med inredning som är en ytterligare skillnad mellan 
mätningstillfällena i Hus M och N. Bakgrundsljudet vid de två olika tillfällena tordes 
ha olika villkor då huset var olikt inrett och med eller utan personer i huset. Detta bör 
ses som en kvalificerad felkälla.  
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från enkätundersökningen och ljudmätningarna.  

5.1 Databehandling 

Sammanställningen av enkätundersökningen gjordes av mig, Maja Bengtsson. 
Microsoft Office Excel 2007 var det program som användes vid behandling av 
inhämtad data. Alla ifyllda enkäter registrerades i ett Excel-arbetsblad. 
Sammanställningar av ålder, kön och byggnadstillhörighet gjordes.  

Alla frågor, med undantag för den nummer 8, har 7 svarsalternativ med en 
rangordning från 1 till 6 plus ett vet ej-alternativ. 1 är alltid det positivaste svaret av 
ljudupplevelsen och 6 det negativaste. I fråga 8 finns endast 4 svarsalternativ. I de 
frågor där alla 60 enkätdeltagare har svarat använd oftast alla de sju svarsalternativen i 
frågans diagramresultat. I vissa frågor lämpade det sig dock att göra en indelning av 
svarsalternativen för att visa ett tydligare resultat. 

För att ge en bättre uppfattning av personalens tycke i de olika frågorna gjordes en 
sammanslagning av svarsalternativen i vissa resultatsammanställningar. Svarsnummer 1 
och 2, där 1 var det nöjdaste svaret enkätmottaggaren kunde ge och 2 det näst 
nöjdaste, slogs samman och betecknas gemensamt som svaret lite. Svarsnummer 3 och 
4 går under det gemensamma namnet mellan och svarsnummer 5 och 6, där 6 var det 
sämsta svaret enkätmottaggaren kunde ge och 5 det nästa sämsta, under beteckningen 
mycket. Vet ej - svaren räknas inte med i någon av dessa kategorier. T.ex. blev svaren på 
frågan: hur mycket störs du i ditt vardagliga arbete av luftljud från intilliggande rum på samma 
plan, lite, mellan, mycket och vet ej. Sju olika svar minskas alltså ned till 4, vilket ledder 
till tydligare resultatdiagram.  

Den totala ljudupplevelsen i byggnaderna jämfördes genom en sammanräkning av alla 
svar för de olika frågorna. Här användes svarsalternativen bra, som motsvarade 
svarsrutorna 1 och 2, medel, svarsrutorna 3 och 4 och dålig, svarsrutorna 5 och 6 och 
sist vet ej. Svarsalternativen för frågan: om ett nytt kontorshus skulle byggas, tycker du att dess 
akustik borde vara likvärdig eller bättre än byggnaden du har kontor i nu, delades in enligt 
följande: likvärdigt räknades till svaret bra, något bättre räknades till svaret medel och 
väsentligt bättre räknades till svaret dåligt.  

Frågorna sammanställs och redovisas utifrån procentuella värden som visas med hjälp 
av stapel- eller cirkeldiagram. Varje enskild fråga redovisas med ett stapeldiagram och i 
de fall då flera frågor har sammanförts för att skapa en helhetsbild används 
cirkeldiagram.  
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5.2 Resultat enkätundersökning 

Svaren på enkätfrågorna kommer här redovisas i form av diagram. Diagrammen delas 
in husen emellan. Hus M:s svarsresultat visas alltid först och Hus N: resultat följer 
därefter.  

5.2.1 Resultat utifrån frågorna 

Sammanställning av alla frågorna har utförts för att skapa ett verktyg för att jämföra 
helhetsintrycket av byggnaderna. De två cirklar i diagram 5.1 visar den totala 
ljudupplevelsen av de två husen oberoende ålder, kön, våning eller institution.  

   

  

 

Diagram 5.1 Jämförelse av den totala ljudupplevelsen mellan de två byggnaderna. 

Detta visar att Hus M generellt upplevs bättre av brukarna än det nyare Hus N. Nedan 
följer resultaten, först delas resultaten in efter frågegrupper därefter följer en 
sammanställning av resultatanalys per hus. 

 

5.2.2 Resultat angående luftljud 

Enkäten började med tre frågor angående luftljud. Detta ansågs intressant för den 
allmänna uppfattningen av ljudet i huset och för att se vilken typ an ljudstörning som 
var mest påtaglig för deltagarna. 

 

Fråga nummer 1; hur mycket störs du i ditt vardagliga arbete av luftljud från intilliggande rum 
på samma plan? 
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Diagram 5.2 Jämförelse av störande luftljud från intilliggande rum mellan Hus M och Hus N.  

Diagram 5.2 av svaren från fråga 1 visar att merparten av personalen i Hus M inte stör 
sig nämnvärt av luftljud från rum intill, medan svaren från Hus N har mycket större 
spridning. 

 

Fråga nummer 2; hur mycket störs du i ditt vardagliga arbete av luftljud från rum ovan ditt 
kontor? 

 

Diagram 5.3 Jämförelse av störande luftljud från rum ovan kontor Hus M och Hus N. 

Svaret på denna fråga är relativt lika mellan de två husen. Något mer missnöje i Hus 
N. Denna fråga svarade endast 10 deltagande på från Hus M och 21 stycken från Hus 
N. Övriga deltagare som hade kontor på den översta våningen i huset lämnade denna 
fråga utan att svara med något kryss. Notera att två svarsalternativ har slagits ihop till 
ett vilket medföljer att fyra stolpar visar deltagarnas uppfattning.  

 

Fråga nummer 3; hur mycket störs du i ditt vardagliga arbete av luftljud från korridor utanför 
ditt kontor? 
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Diagram 5.4 Jämförelse av störande luftljud från korridor utanför kontor mellan Hus M och Hus 
N.  

Svaren från fråga 3 visar att det flesta i Hus M stör sig lite eller mellan av denna 
kategori luftljud medan uppfattningen i Hus N är väldigt utsprid. 

De tre inledande frågorna visar att personalen i Hus M inte verkar uppfatta luftljud 
som ett problem medan personalen i Hus N upplever detta som jobbigt. Framförallt 
tycks det vara ljud från horisontellt angränsande ytor så som korridor och angränsande 
rum som är problemet i byggnaden. 

5.2.3 Resultat angående stomljud 

Nästkommande tre frågor i enkäten berör stomljud. Stomljud är den kategori ljud som 
Videum tror kan vara ett problem i Hus M och har vidtagit åtgärder för att förbättra 
stomljudet i Hus N. Därför är frågorna 4-6 är mycket intressanta och är de frågor som 
är väsentliga för vidare analys av stegljudsnivåerna i byggnaderna. 

Fråga nummer 4; hur mycket störs du i ditt vardagliga arbete av stomljud från intilliggande rum 
på samma plan? 

 

Diagram 5.5 Jämförelse av störande stomljud från intilliggande rum mellan Hus M och Hus N.  

Fråga 4:s svar visar tydligt att de flesta i Hus M upplever stomljud från rum intill som 
en liten störningsfaktor. I Hus N är svaren i denna fråga utsprida och utan tydligt 
gemensam åsikt, men det är totalt sett fler som stör sig mindre än som störs mycket.  
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Fråga nummer 5; hur mycket störs du i ditt vardagliga arbete av stomljud från rum ovan ditt 
kontor? 

 

Diagram 5.6 Jämförelse av störande luftljud från rum ovan kontor Hus M och Hus N. 

Svaret på denna fråga är relativt lika mellan de två husen. Något mer missnöje i Hus 
N. Denna fråga svarade endast 10 deltagande på från Hus M och 21 stycken från Hus 
N. Övriga deltagare som hade kontor på den översta våningen i huset lämnade denna 
fråga utan att svara med ett kryss. Notera att två svarsalternativ har slagits ihop till ett 
vilket medföljer att fyra stolpar visar deltagarnas uppfattning. För de deltagande i 
enkäten som inte har något våningsplan belägget ovanför deras kontor ställs inte 
denna fråga och svarsraden lämnas tom. Inte heller vet ej svaras då de anses att de inte 
kan ta ställning till frågan. 

Fråga nummer 6; hur mycket störs du i ditt vardagliga arbete av stomljud från korridor utanför 
ditt kontor? 

 

Diagram 5.7 Jämförelse av störande stomljud från korridor utanför kontor mellan Hus M och 
Hus N.  

Personalen i Hus M syns här störa sig lite mer än vad de gjorde i tidigare frågor 
angående stomljud. Staplarna för Hus N fortsätter att vara spridda över de sex 
svarsalternativen likt svaren i tidigare frågor.  
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5.2.4 Resultat angående ljud utifrån 

Nästkommande fråga ställdes för att skapa en bredare bild av akustiken på 
arbetsplatsen och för att ta redan på om möjligtvis ljud utifrån är den mest störande 
ljudkällan. 

Fråga nummer 7; hur mycket störs du i ditt vardagliga arbete från ljud utifrån; bilar, bussar, 
personer som pratar, som hörs inomhus med stängda fönster/dörrar? 

 

Diagram 5.8 Jämförelse av störande ljud som kommer utifrån huset mellan Hus M och Hus N. 

Staplarna i diagram 5.8 visar att ljud utifrån byggnaderna inte stör det vardagliga 
arbetet nämnvärt.  

5.2.5 Allmän upplevelse av ljud 

De två sista frågorna var utformade för att ge ett mer övergripande svar angående hur 
ljudet upplevde på arbetsplatsen. Önskvärt var att den intervjuade skulle kunna tänka 
både bakåt och framåt i sin jämförelse. 

Fråga nummer 8; om ett nytt kontorshus skulle byggas, tycker du att dess akustik borde vara 
likvärd eller bättre än byggnaden du har kontor i nu? 

   

  

 

Diagram 5.9 Jämförelse av hur mycket bättre ett nytt hus akustik bör vara i förhållande till Hus M 
och Hus N.  
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Den högra cirkeln som visar jämförelsen mellan nytt kontorshus och Hus M visar hur 
hälften av de tillfrågade tycker att det nya husets akustik är godtagbar om den är 
likvärdig Hus M:s akustik. Till skillnad från Hus M tycker hälften av de tillfrågade i 
Hus N att akustiken i ett nytt hus bör vara väsentligt bättre i jämförelse med Hus N.  

Fråga nummer 9; om du tidigare haft kontor i liknande byggnad med liknande kontorsmiljö, 
tycker du att akustiken i kontoret du sitter i nu är bättre eller sämre än akustiken i ditt förra 
kontor? 

   

  

 

Diagram 5.10 Jämförelse av hur mycket bättre eller sämre akustiken i Hus M och Hus N är 
jämfört med enkätmottaggarens tidigare erfarenheter. 

Cirklarna i diagram 5.10 visar hur enkätmottaggarna jämför akustiken i huset de har 
kontor i nu med akustiken i ett kontor de har haft tidigare. Viktigt att notera här är att 
nästan hälften av deltagarna i Hus N upplever detta hus sämre än det hus de hade 
kontor i innan. 

5.2.6 Sammanställt resultat för Hus M 

I följande avsnitt presenteras resultaten från enkätundersökningen i Hus M. De två 
första diagrammen är framtagna för att upptäcka om de olika ljudkategorierna skapar 
ett störningsmoment i huset och varifrån det i så fall uppkommer. I de två senare 
diagrammen delas personerna in i grupper av ålder och grupper av kön. Det görs för 
att analysera om någon av dessa gruppen utskiljer sig från de andra och om någon 
slutsats beroende på grupptillhörighet kan göras. 
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Luftljud, fråga 1,2 och 3. 

 

Diagram 5.11 Jämförelse av störande luftljud i Hus M indelat i de tre delfrågorna. 

Diagram 5.11 påvisar om ljudet skiljer sig åt från varifrån ljudet kommer och i så fall 
vilket luftljudproblem som upplevs mest störande av de tre luftljudskällorna. Staplarna 
visar hur luftljud från korridor är något mer irriterande än de andra två kategorierna 
och att luftljud från rum ovan sitt kontor är mycket tillfredsställande. 

Stomljud, fråga 4,5 och 6. 

 

Diagram 5.12 Jämförelse av störande stomljud i Hus M indelat i de tre delfrågorna. 

Diagram 5.12 påvisar om ljudet skiljer sig åt från varifrån ljudet kommer och i så fall 
vilket stomljudproblem som upplevs mest störande av de tre stomljudskällorna. Även 
här tyckt ljudet från korridoren utanför kontoret vara något mer störande än de andra 
ljudkällorna. De andra två stomljudskällorna verkar vara bra och inte störa speciellt 
mycket. 
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Helhetsintryck av ljudupplevelsen i huset beroende på ålder 

 
    

    

 

Diagram 5.13 Jämförelse av den totala ljudupplevelsen i Hus M indelat i ålderskategorierna.  

Dessa cirklar ska visar om det är någon skillnad mellan ålder på hur den totala 
ljudupplevelsen tycks vara och om det möjligviss är någon åldersgrupp som sticker ut 
från de andra som antingen mer eller mindre ljudkänsliga. Med undantag för cirkeln 
som visar åldersgrupp <30, är de olika ålderskategorierna något så när lika varandra. 
Om alla cirklar studerats skulle slutsatsen att ju yngre man är ju sämre tycker man att 
ljudupplevelsen är. Dock vägs fler faktorer in vid analysering av diagrammet och den 
påstådda slutsatsen kan ej dras, se vidare diskussion i kapitel 7. 

Helhetsintryck av ljudupplevelsen i huset beroende på kön 

  
 

  

 

Diagram 5.14 Jämförelse av den totala ljudupplevelsen i Hus M indelat i könskategorierna. 

Dessa cirklar ska visar om det är någon skillnad mellan kön på hur den totala 
akustikupplevelsen upplevs. Det verkar inte finnas någon direkt skillnad mellan kön. 
Kvinnorna verkar vara ytterst lite mer missnöjda än männen. 

5.2.7 Sammanställt resultat Hus N 

I detta avsnitt görs samma indelning och diagram som i avsnitt 5.2.6, med skillnad på 
att det är enkätundersökningen i Hus N som undersöks. Ett ytterligare diagram har 
tillkommit. Det diagrammet visar skillnaderna mellan intrycket av ljudet mellan de två 
olika institutionerna, avdelningen för socialt arbete, SA och IT-avdelningen, som 
arbetar i Hus N 
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Luftljud, fråga 1,2 och 3.

 

Diagram 5.15 Jämförelse av störande luftljud i Hus N indelat i de tre delfrågorna. 

Diagram 5.15 påvisar om ljudet skiljer sig åt från varifrån ljudet kommer och i så fall 
vilket luftljudproblem som upplevs mest störande av de tre luftljudskällorna. Luftljud 
från våningsplan ovan sitt kontor tyckt vara en mycket liten störningskälla. Däremot 
visar staplarna för ljud från korridor och från intilliggande rum att dessa luftljud verkar 
vara större irritationskällor. 

Stomljud, fråga 4,5 och 6.

 

Diagram 5.16 Jämförelse av störande stomljud i Hus N indelat i de tre delfrågorna. 

Diagram 5.16 påvisar om ljudet skiljer sig åt från varifrån ljudet kommer och i så fall 
vilket stomljudproblem som upplevs mest störande av de tre stomljudskällorna. Likt 
luftljud, verkar även stomljud från våningsplan ovan vara en relativt liten störning i 
Hus N. Likheterna fortsätter då stomljud från korridor och från intilliggande rum 
verkar vara större irritationskällor. 
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Helhetsintryck av ljudupplevelsen i huset beroende på ålder 

     

    

 

Diagram 5.17 Jämförelse av den totala ljudupplevelsen i Hus N indelat i ålderskategorierna. 

Dessa cirklar ska visar om det är någon skillnad mellan ålder på hur den totala 
ljudupplevelsen tycks vara och om det möjligviss är någon åldersgrupp som sticker ut 
från de andra som antingen mer eller mindre ljudkänsliga. Till skillnad från 
helhetsuppfattningen av Hus M indelat i åldersgrupperna, verkar motsatsen gälla för 
personalen i Hus N, att ju äldre man är ju sämre tycker man att ljudupplevelsen är. 

Helhetsintryck av ljudupplevelsen i huset beroende på kön 

  
 

  

 

Diagram 5.18 Jämförelse av den totala ljudupplevelsen i Hus N indelat i könskategorierna. 

Dessa cirklar ska visar om det är någon skillnad mellan kön på hur den totala 
akustikupplevelsen upplevs. I motsvarande diagram för Hus M, diagram 5.14, verkar 
kvinnorna vara en aningen mer skeptiska till ljudet i huset, så tycks även uppfattningen 
vara i Hus N. 
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Helhetsintryck av ljudupplevelsen i huset beroende på 
institution 

  
 

  

 

Diagram 5.19 Jämförelse av den totala ljudupplevelsen i Hus N indelat i institutioner. 

Dessa cirklar ska visar om det är någon skillnad mellan de två olika institutionerna 
socialt arbete, SA, och IT på hur den totala akustikupplevelsen upplevs. I avdelningen 
SA anser 45 % att husets akustik är dåligt och är en stor störning i det vardagliga 
arbetet, medan 59 % av personalen från IT-avdelningen svarade att de tycker att 
husets akustik är bra. Den uppenbart stora skillnaden mellan de två olika 
institutionerna är mycket intressant och analyseras vidare i kapitel 6.  

5.2.8 Övriga reflektioner från enkätintervjuerna  

Andra reflektioner från samtalen med enkätdeltagarna framkom under intervjun, då de 
tilläts prata fritt efter att de nio enkätfrågorna var besvarade. Dessa reflektioner 
diskuteras mer ingående i kapitel 7, men diskussionerna rörde framförallt: 

 Ett generellt missnöje av akustiken i Hus N. 

 Stort problem med överhörning mellan kontoren i Hus N. 

 Positiv uppfattning i Hus M. De flesta störde sig inte på varken luft- eller stomljud. 

 Väldigt få hör någonting, än mindre stör sig, av ljud utifrån. Gäller båda 
byggnaderna. 
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5.3 Resultat ljudmätning Hus M 

Stegljudsmätningar i Hus M utfördes 26 april 2011, för mer information se kapitel 9, 
referens M1. Tabell 5.1 visare resultaten av dessa mätningar.  

I boken Boken om trähuset (Hus M kallades Trähuset när det projekterades och byggdes) 
står det beskrivet ett antal krav som ställdes på bjälklaget vid upphandlingen av detta. 

Kravet på stegljud var     =63 dB alternativt                =67 dB. Då huset 

byggdes 2001 och projekteringen gjordes åren dessförinnan antas att SS 02 52 68, se 
avsnitt 2.2.2, inte togs i anspråk vid akustikprojekteringen av Hus M. Jämförelsen 
mellan de ställda stegljudskraven och stegljudsmätningarna som gjorts i Hus M visas i 

tabell 5.1.     -kravet som står skrivet i Boken om trähuset antas vara     
 -värdet som 

ställdes på byggnader vid denna tid då projekteringen gjordes, se avsnitt 2.2.2. 

Tabell 5.1 Sammanställning av stegljudskraven och uppmätta värden vid stegljudsmätningarna. 
(Källa: M1) 

 Utan           Med           

 

     
  

(dB) Krav Kommentar 

           

(dB) 

     
 

            

(dB) 

Krav Kommentar 

M-H,  
korridor - 

konferensrum 
69 - - -5 64 - - 

M-V, kontor - 
kontor 

60 63 Ok +2 62 67 OK 

Då stegljudskraven vid tiden för projektering av Hus M endast gällde för 
stegljudsnivåer vertikalt, är mätningen M-H strukna med utgångspunkt att kraven inte 
gäller för denna mätning.  

5.4 Resultat ljudmätning Hus N 

Stegljudsmätningar i Hus N utfördes 4 december 2010, för mer information se kapitel 
9, referens M2. Tabell 5.2 visar resultaten av dessa mätningar.  
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Tabell 5.2 Resultat av stegljudsmätningar i Hus N. (Källa: M2) 

 Utan           Med           

 

     
  

(dB) Krav Kommentar 

           

(dB) 

     
 

            

(dB) 

Krav Kommentar 

N-H, 
personalrum- 

grupprum 
48 56 Ok +6 54 56 Ok 

N-V, 
personalrum - 

kontor 
47 64 Ok +2 49 64 OK 

 

Kraven på stegljudsnivåerna i Hus N beskrivs i ramhandlingen Ljudkrav för Växjö 
Universitet – Hus N. I handlingen står det följande: ”För byggnader vid Växjö 
Universitet skall ljudkrav enligt ljudklass C i SS 25368 innehållas. För aktuellt objekt 
ställs krav på ljudklass B för stegljud, med tillägg för lågfrekvensanpassning C”. Det 

står också beskrivet att anpassningstermen            ska inkluderas vid alla 

kravnivåer. Det betyder att entreprenören är tvungen att klara av det satta kravet både 

med och utan           .  
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5.5 Resultat av mätningarna Hus M och Hus N 

De två följande diagrammen, 5.20 och 5.21, visar en jämförelse mellan de två husen i 

dels de horisontella och dels de vertikala stegljudsmätningarna. Ju lägre    
  desto 

bättre ljudkomfort, vilket medföljer ju lägre kurva desto bättre. Jämförelserna görs för 
att ta reda på om samma skillnader av stegljudsnivåerna mellan byggnaderna som 
upptäcktes i enkätundersökningen även påvisas vid mätningar. 

Diagram 5.20 Resultat från stegljudsmätningarna. 

Den blåa linjen är mätvärdena från mätning M-H, som gjordes från kontor till kontor, 
och den röda linjen är mätvärdena från mätning N-H, som gjordes från personalrum 
till kontor. Diagrammet visar tydligt hur Hus N dämpar stegljuden vid de höga 
frekvenserna mycket bättre än vad Hus M gör. Vid låga frekvenser har dock Hus M 
bättre värden än Hus N.  
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Diagram 5.21 Resultat från stegljudsmätningarna. 

Den blåa linjen är mätvärdena från mätning M-V, som gjordes från korridor till 
konferensrum, och den röda linjen är mätvärdena från mätning N-V, som gjordes från 
personalrum till grupprum. Även detta diagram visar hur stegljudsnivåerna i Hus N 
dämpas betydligt mer än de i Hus M. 

Resultatet från enkätundersökningen visade att alla svar på de tre frågorna angående 
stomljud indikerade på att stomljudet är mycket sämre i Hus N än i Hus M. På alla tre 
frågor visade personalen i Hus N ett större missnöje och kritik än personalen i Hus M. 
Personalen i Hus M verkade till och med riktig nöjda, se diagram 5.12. När 
diagrammen i detta avsnitt, 5.20 och 5.21, studeras kan inte enkätdeltagarnas 
uppfattning angående stegljud styrkas. Diagrammen visar att Hus M har i särklass 
sämre stegljudsnivåer och personalen i detta hus borde vara mer missnöjda än 
personalen i Hus N där stegljudsnivåerna är väldigt bra. Orsaken till varför 
enkätdeltagarna i Hus N ändå är mycket missnöjdare än deltagarna i Hus M analyseras 
vidare i nästföljande kapitel 6. 
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6 Analys 

Ett steg för att nå rappotens mål, att hjälpa Videum att ställa lämpliga ljudkrav i 
framtida byggnader, gjordes undersökning av hur nyttjarna i de befintliga byggnaderna 
tycker att ljudupplevelsen är i det hus de har kontor i. Utvärderingen av resultatet från 
enkätundersökningen presenteras här. 

När resultatet av enkätundersökningen analyseras kan det konstateras att på alla de nio 
frågor i enkäten får Hus N negativare svar än i Hus M. Inte på en enda fråga får Hus 
M sämre svar än Hus N. Vid jämförelsen i diagram 5.2 visas ett klart större missnöje 
på luftljudsreduktionen i Hus N jämfört med Hus M. I diagram 5.15 påvisas även att 
ca 40 % av deltagarna i Hus N tycker att luftljud från intilliggande rum störs mycket 
och är en av dem stora akustikproblemen i byggnaden. I detta diagram jämförs även de 
andra två luftljudskällorna och staplarna visar att även ca 40 % stör sig mycket av 
luftljud från korridoren utanför kontoret. Om denna luftljudskälla jämförs mellan de 
två husen, diagram 5.4, visas att personalen i Hus N är mycket mer missnöjda än de i 
Hus M. På frågan om luftljud som störs från våningen ovanför kontoret svara 
enkätmottagarna i båda husen att det är en ytterst liten störning. I diagram 5.11 
jämförs de tre luftljudskällorna i Hus M och diagrammet visar att alla trekällor är 
relativt små störningsmoment i huset. Om de ändå ska rangordnas är det luftljud från 
korridor som är mest störande, efter det luftljud från intilliggande kontor och minsta 
störs luftljud från våningen ovan. Även denna rangordning visar resultatet i Hus N, 
diagram 5.15.  

För det tre nästföljande frågorna angående stegljud i byggnaden är svaren ungefär 
detsamma som svaren angående luftljud. I den första frågan om störande stegljud från 
intilliggande rum är det väldigt få personer som anger detta som ett störningsmoment i 
Hus M och majoriteten svarar 1, stör sig väldigt lite. I Hus N anser de flesta även här 
att denna typ av stomljud inte är ett stort störande problem, dock är det en betydligt 
större del, än i Hus M, som gör det, se diagram 5.5. Om stegljud från ovanvåning är 
störande svarar majoriteten i båda husen att det inte är ett störande problem, se 
diagram 5.6. Stegljud från korridor utanför kontor däremot anses vara ett större 
störningsmoment, se diagram 5.7, och anses vara det största störande stegljudskällan i 
båda byggnaderna, se diagram 5.12 för Hus M och 5.16 för Hus N. Rangordningen av 
störande stegljud följer samma rangordning som för luftljud, ljud från korridor störst 
mest, följt efter ljud från rum bredvid och sist ljud från våningen ovan och denna 
ordning gäller i bägge husen.  

Stegljudsmätningarna visar att      
  i Hus M är 64 dB i horisontalled och 62 dB i 

vertikalled, se tabell 5.1, jämfört med      
  i Hus N som är 48 dB i horisontalled och 

47 dB i vertikalled, se tabell 5.2. Ju lägre      
 , desto bättre ljudkomfort. Med tanke på 

den stora skillnaden mellan stegljudsnivåerna i byggnaderna skulle det kunna tyckas att 
denna skillnad också skulle kunna speglas i enkätundersökningen, vilket den dock inte 
gör. Enkätdeltagarna i Hus N är mer missnöjda med stegljudsnivån än deltagarna i 
Hus M. Frågan kan ställas om vad det är för andra faktorer som påverkar 
enkätdeltagarna att svara som de gör? Då stegljudsnivåerna i husen skiljer sig så 
mycket som över 15 dB mellan de två jämförbara mätningarna bör felkällorna 
undersökas närmare. Ljudmätningstillfällena skiljer sig lite emellan varandra med de 
största skillnaderna att det var möblerat i Hus M, vilket det inte var i Hus N och att 
det var två olika akustiker som utförde mätningarna. Dock borde dessa två felkällor 
endast medföra ett mindre marginalfel då formeln vid beräkning likställer rum med 
eller utan möbler och kommer därför inte att påverka den totala utvärderingen. Vilket 
leder till att undersöka bristerna i enkätundersökningen.  
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Enkätmottaggarnas förkunskaper om akustik och tekniska benämningar skiljde sig åt 
mellan de olika institutionerna. Personalen vid institutionen teknik gav i särklass bäst 
intryck på hur väl frågorna uppfattades och skiljdes åt. Personalen vid institutionen för 
socialt arbete kommer förmodligen mer sällan i kontakt med tekniska termer och 
därav förståligt att de gav intrycket att de hade en aningen svårare att särskilja de olika 
ljudbegreppen. Personalen vid polishögskolan gav ett neutralt intryck.  

Väldigt ofta talade personalen på avdelningen för socialt arbete om deras 
sekretessbelagda arbeten. Att de ofta var tvungna att konfrontera svårare samtal med 
studenter eller om studenter, varpå flera av dessa samtal var sekretessbelagda. Inte 
heller sällan uttryckte personalen sin ängslan över att det var obekvämt att omedvetet 
behöva höra dessa samtal men också att var det besvärande att prata med exempelvis 
en elev med vetskapen om att grannen i kontoret bredvid mycket sannolikt hörde vad 
som sades. Huruvida personal från de andra institutionerna inte behöver tackla dessa 
typer av frågor är inte sagt, dock var det ingen av enkätdeltagarna från de andra 
institutionerna som lyfte fram denna problematik. Att helhetsupplevelsen av Hus N är 
betydligt sämre än upplevelsen i Hus M, se diagram 5.1, kan bero på de olika 
verksamheterna och vilka problem de utsätts för i det vardagliga arbetet. Det skulle 
också kunna vara så att personalen vid avdelningen för socialt arbete är så otroligt 
missnöjda med luftljudet och att detta missnöje tyvärr överskuggar all akustik i 
byggnaden. Bristen på förkunskaper och svårigheten att särskilja de olika typerna av 
ljud åt kan då vara en överhängande faktor till att det dåliga ljudet förväxlas med det 
ljud som egentligen reduceras väl.  

Diagram 5.9 påvisar ytterligare missbelåtenheten mot Hus N då hälften av de 
tillfrågade tyckte att ett framtida kontorshus borde ha väsentligt bättre akustik. När 
Hus N byggde ställdes redan höga krav på huset då Hus M hade fått en hel del kritik. 
Så om ett framtida hus skulle projekteras efter än bättre ljudklass än Hus N hade det 
blivit den högsta ljudklassen, klass A, på flera punkter, bland annat stegljudsnivån. 
Detta bör ställas till kostnaden att bygga enligt den högsta ljudklassen.  

Det som också syns i diagram 5.9 är att hälften av de tillfrågade i Hus M tycker att ett 
framtida hus bör vara likvärdigt Hus M, vilket skulle kunna tolkas som att denna hälft 
tycker att Hus M:s akustik är fullt tillräcklig. Samtalet runt denna fråga, fråga nummer 
8, vid enkättillfällena var ofta i båda husen att ett nytt hus akustik bör kunna förbättras 
på någon punkt även om det verkade som om deltagaren var nöjd med akustiken i 
huset de arbetade i. Detta resonemang är fullt förståligt och inte alls dåligt, men det är 
bra att känna till när diagram 5.9 analyseras, att svaret något bättre inte behöver betyda 
att de är missnöjda med akustiken i det nuvarande huset.  

Vid studie av diagrammet 5.19, som är en jämförelse mellan de olika institutionerna i 
Hus N, påvisas att skillnaden av helhetsintrycket är märkbart stor. Hela 45 % från 
avdelningen för socialt arbete tycker att akustiken är dålig på deras kontor. Att jämföra 
med att 59 % från IT-avdelningen som tycker att akustiken är bra. Återigen torde 
denna skillnad bero på de olika verksamheterna. Att personalen på IT-avdelningen har 
andra typer av arbetsuppgifter och samtal än vad personalen vid SA-avdelningen har 
bör vara en förklaring till skillnaden. Dock är skillnaden ganska markant och borde ha 
fler förklaringar. Det faktum att utredaren, tillika jag Maja Bengtsson, inte var i kontakt 
med personalen på IT-avdelningen muntligt gör det svårt att veta om möjligen de 
resonerade annorlunda på något vis när de svarade på frågorna eller om de kanske 
missuppfattade någon fråga. Det skulle också kunna vara så att jag, utan medvetenhet, 
påverkade personalen på SA när jag ställde frågorna. Under mina samtal med 
personalen på SA nämndes oftast samma ord och termer när de uttryckte sitt missnöje 
av akustiken. Detta föder en tanke av att personalen förmodligen har pratat om 
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ljudproblemen med varandra tidigare. Detta skulle kunna tänkas spä på missnöjet och 
misstron mot byggnaden och om dessutom jag kommer och ska utreda problemet 
skulle det kunna tänkas att deltagarna tar i extra mycket angående sitt missnöje. 
Förmodligen för att verkligen påpeka missnöjet och med förhoppning att det ska föras 
vidare och skapa en förändring och förbättring av de ljudproblem de känner.  

Svaren på den sista frågan, visas i diagram 5.10, följer samma mönster som tidigare 
svar, att personalen i Hus N är mer negativa än personalen i Hus M. 43 % i Hus N 
säger att akustiken i kontoret dem sitter i nu är mycket sämre än akustiken i deras förra 
kontor, medan lika många procent i Hus M säger att akustiken är okej, ungefär lika sitt 
förra kontor. Hur deltagaren svarar på denna fråga kan följa tidigare resonemang i 
övriga frågor, dock påverkar förmodligen en ytterligare faktor i denna fråga, hur länge 
deltagaren har suttit i sitt nu varande kontor. Hus N:s nyttjare har endast arbetat i 
huset sedan januari 2011 medan de flesta av personalstyrkan i Hus M har arbetat där i 
flera år. Personalen i Hus M har förmodligen bott in sig på sina kontor mer och vant 
sig vid vardagliga ljud under denna tid. Användarna av Hus N däremot förmodas ha 
en klarare bild av ljudet i deras förra kontor då det inte var allt för längesedan dem satt 
där och kan göra en tydligare jämförelse. Nya ljud i Hus N kan uppfattas som 
irriterande även om de inte är speciellt höga, utan irriterande för att de är främmande 
för personen.  

Det största uppenbara problemet i Hus N är överhörning och ljudläckage. 
Undertakskonstruktionerna i de två byggnaderna är av två olika slag och kan vara en 
faktor till att luftljudsfrågorna visar mycket sämre resultat i Hus N än i Hus M. Dock 
kan inte slutsatsen dras att den lösningen som används i Hus N inte bör användas då 
denna konstruktion används ofta och är en av de vanligaste typerna av 
undertaksuppbyggnad.  
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7 Diskussion 

Problematiken som har uttryckts finnas i Hus M har inte enkätundersökningen kunnat 
påvisa. Varken i svaren på frågorna eller vid samtalen med personalen kan slutsatser 
dras om att personalen är missnöjd med akustiken i byggnaden, åtminstone inte i 
husets kontorsdel. Från diagram 5.11 och 5.12 går det inte att heller att påvisa något 
specifikt ljud eller ljudkälla som är mer eller mindre störande än någon annat. Att ljud, 
både stom- och luftljud, från korridoren är rangordnat som mest störande bör ändå 
inte uppfattas som ett märkbart problem för arbetsron i byggnaden. Över 60 % tycker 
att de stör sig mycket lite eller lite och endast drygt 1 av 10 säger sig störa sig mycket 
eller ganska mycket. Den uppfattningen jag får av den generella uppfattningen an Hus 
M när jag ställer enkätfrågorna och samtalar kring dem är att de flesta inte stör sig på 
något ljud men tror att andra gör det. Många talade om hur personalen på de andra 
våningarna förmodligen stör sig mer än vad som stör personen själv. Resultatet från 
enkätundersökningen visar dock att så inte är fallet, alla stör sig lika lite. Tanken att 
andra stör sig mer skulle kunna tänkas vara en gammal uppfattning, likt den som tycks 
uppstå idag i Hus N, som härstammar från att ljudet i huset verkade främmande och 
ovanligt när de första nyttjarna flyttade in i huset 2002. Prat om hur dåligt ljudet var 
spreds och lever än idag kvar. Det är en teori. Flera i Hus M påpekade att det vara 
skönt att det inte var helt tyst i huset, att personer hörs gå och prata och hur huset 
livades upp med aktiv personal. Det skulle kunna återkopplas till analysen i kap 6, att 
olika verksamheter stör sig mer eller mindre och kräver olika ljudklimat för god 
arbetsro. Att uttrycket stör sig har olika innebörd för olika personer är också en aspekt 
som skulle kunna vara upphov till de stora skillnaderna i de bägge husen.  

Medvetenhet tror jag är en nyckelfaktor till resultatet av enkätundersökningen. Om 
deltagarna i Hus N diskuterar sitt missnöje med varandra och än mer om personalen 
har gemensamt tycke i frågan är det klart att detta ökar medvetenheten av ljudet hos 
personalstyrkan. I Hus M däremot är det inte säkert att samma medvetenhet finns 
angående akustiken i huset. Jag får inte uppfattningen när jag samtalar med personalen 
i Hus M att de uttrycker sig likadant eller använder samma ord och termer när de talar 
om sitt tycke i frågan. Det skulle kunna vara en indikation på att det inte pratas lika 
mycket om ljudet i huset som personalen förmodas göra i Hus N. Om 
enkätundersökningen hade utformats på ett annorlunda sätt, att den medverkande t.ex. 
hade blivit utsatt för ljuden i frågorna under intervjun, skulle undersökningen kanske 
gett ett annat resultat och omständigheter som t.ex. husets livslängd, skulle inte ha 
påverkat resultatet i samma utsträckning som i resultatet från den gjorda 
undersökningen. 

Utifrån enkätundersökningen tycker jag det tyder på att det finns en viktig del att tänka 
på vid projektering och byggnation av akustiken för att användarna av huset ska bli 
nöjda, att de enkla misstagen inte får göras. T.ex. ljudläckaget och överhörningen i Hus 
N. Nyttjarna blir otroligt irriterade på sitt kontor pga. att de hör sin kollega nästintill 
tydligt och får då uppfattningen att all akustik är usel i huset, vilket mätningarna visar 
att den absolut inte är. Om ett framtida hus projekteras med åtanke att förebygga 
luftljud, speciellt från kontoret intill, tror jag att stomljudet inte heller kommer 
uppfattas som en störande faktor. Fokus bör vara på de enkla anslutningarna och få de 
att projekteras väl, för att det inte ska vara ett överhängande problem som gör att all 
akustik upplevs dålig. Såklart är bjälklagen och den tekniska utveckling viktig för att 
förbättra stegljudsnivåerna och akustikupplevelsen i framtida byggnader, men 
mätningarna tyder på att dessa lösningar lyckats i Hus N och att det snarare är de enkla 
misstagen som inte får glömmas bort. 
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Undertakslösningen som valdes i Hus N gjordes för bekvämligheten att lätt kunna 
flytta mellanväggarna i framtiden. Om det argumentet är ett tillräckligt gott argument 
för att välja denna lösning skulle kunna diskuteras. Förmodligen kommer nuvarande 
verksamhet, möjligen inte samma institution men samma typ av kontorsverksamhet, 
befinna sig i N-husets trevåningsdel tiotals år framöver och då är frågan om det är värt 
att använda flyttbara mellanväggar med tanke de potentiellt ökande ljudläckagen. Jag 
tror akustiken i huset har tjänat på att bygga med en undertakslösning likt den i Hus 
M. 

Att olika verksamheter kväver olika akustikförhållanden bör tas i aktning när ett 
framtida hus ska byggas. Personal från den institution som ska flytta in i det framtida 
huset bör tillfrågas innan. Frågor som skulle vara lämpliga att ställa är hur de upplever 
akustiken i det kontor det sitter i idag, vad som är bra och vad som är dåligt? Vilket 
ljud som de tror sig uppleva som mest störande för deras arbetsro och deras specifika 
verksamhet? 

En undersökning gjordes för att se om det går att urskilja någon intressant från svaren 
på frågorna om de deltagande delas in i ålder- och könsgrupper. I diagrammen 5.13, 
som gäller för Hus M, och 5.17, som gäller för Hus N, visas skillnader och likheter 
mellan svaren indelade i de fyra åldersgrupperna. Cirklarna i diagram 5.13 visar att 
mellan åldersgrupperna 31-45, 45-60 och >61 skiljer sig inte helhetsintrycket på husets 
akustik speciellt mycket, med litet undantag från 31-45-gruppen där något fler är 
svarade att det var mellannöjda eller mindre nöjda. Den första cirkeln, åldersgruppen 
<30, sticker dock ut väldigt mycket från de övriga tre cirklarna. Då endast 2 stycken 
personer av de tillfrågade 30 tillhörde den yngsta åldersgruppen resulterade deras tycke 
också till det totala resultatet för den åldersgruppen. Detta ger ingen rättvis bild över 
den generella bilden av vad den yngsta åldersgruppen generellt tycker och slutsatsen att 
de yngsta i huset irriterar sig mest bör därför ej dras. I Hus N var ålderfördelningen 
relativ jämn och de fyra grupperna kan jämföras direkt utifrån cirklarna i diagram 5.17. 
Cirklarna tyder på att tycket mellan de olika åldrarna inte skiljer sig speciellt mycket. 
Uppfattningen av helhetsbilden av ljudupplevelsen i kontoren verkar inte påverka 
nämnvärt av åldern. Dock kan konstateras att den äldsta åldersgruppen, >61, har högst 
procent missnöjda och lägst procent nöjda. Men att endast 30 personer är tillfrågade 
och deltar i enkätundersökningen får anses som en felkälla som gör att inga specifika 
slutsatser av ålderspåverkan kan dra utan endast spekuleras. 

Angående skillnader mellan könsgrupperna kan diagram 5.14, som gäller för Hus M, 
och 5.18, som gäller för Hus N, studeras. Båda jämförelserna mellan de två könen 
husen emellan visar att det är helhetsbilden är ganska lika mellan könen. Dock 
tenderar kvinnorna att vara lite mer missnöjda och det gäller i bägge husen. I Hus N 
skulle det kunna bero på att fler kvinnor arbetar på avdelningen för socialt arbete och 
fler män jobbar på IT-avdelningen och att det är dess olika verksamheter som också 
speglas i könscirklarna. I Hus M är skillnaderna mellan könen så små att jag tror 
skillnaderna endast beror på mängden enkätdeltagare. 
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8 Slutsatser 

Det slutsatser som kan dra av studien är: 

 Att lämplig ljudnivå i en framtida universitetsbyggnad bör vara ljudklass B, om de 
ekonomiska förhållandena tillåter. Ljudklassnivå B bör väljas för att i största 
möjliga mål undvika onödiga ljudläckage, vilket i sin tur skapar mertalet nöjda 
användare i huset. 

 

 Att vara uppmärksam på lätta och uppenbara konstruktionsfel som överskuggar 
resten av byggnaden och skapar irritation hos nyttjarna i huset. 

 

 Att byggherren bör fundera på vilka undertaks- och mellanväggslösningar som 
ska väljas och varför. Hur bör interiören kunna förändras genom tiden, ska 
mellanväggar vara flyttbara eller ej och vad har huset för syfte i framtiden? 

 

 Att uppnådda ljudkrav inte medföljer nöjda användare av huset 

 

 Att vara kritisk till rykten angående ljudförhållandena i en byggnad. Att fundera 
kring varifrån personerna som sitter i det nya huset hade kontor innan, vad det 
har för referensobjekt och om det eventuella ljudproblemet beror på att det är ett 
högt, tydligt eller främmande ljud? 

 

 Att bjälklagskonstruktionen i Hus N är mycket bättre än bjälklagskonstruktionen i 
Hus M, enligt standardmässigt utförda stegljudsmätningar. 
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