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III 

Sammanfattning 

Dagens stadskärnor blir tätare och detta bidrar till att högre krav ställs på ljud och buller. Det 

är därför högaktuellt att bygga bostäder med god ljudmiljö och maximal boyta.  

Examensarbetets syfte var att minska dagens lägenhetsavskiljande betongväggar och se hur 

masslagen påverkar reduktionstalet samt flanktransmissionen.  

Handberäkningarna är utförda enligt svensk standard SS-EN 21354-1 där enbart luftljud 

beräknades. Samtliga beräkningar utfördes på väggelement med olika ytvikter och tjocklekar 

och jämfördes senare med resultat från Bastian.  

I Bastian beräknades även flanktransmissioner, detta för att se flanktransmissionens inverkan 

vid ändring av ytvikt. Masslagens inverkan granskades och resultatet visar att 

flanktransmissionen ej påverkas så länge förhållandet mellan tjockleken och densiteten 

förblir densamma.  

En enkätsundersökning utfördes för att bestämma den verkliga ljudupplevelsen, denna 

undersökning utfördes på tre betonghus i Växjö. Resultat från handberäkningar, Bastian samt 

enkäten analyserades och sammanställdes. Då masslagen inverkar på flanktransmissionen 

kan en slutsats dras att det behövs fler åtgärder än enbart förbättring av enskilda element 

samt hur dessa kopplas ihop. De sammanfogade resultaten pekar på att dagens 

lägenhetsavskiljande väggar klarar sig bra för luftburet ljud mellan olika lägenheter. Det 

skulle i framtiden kunna innebära att tunnare väggar väljs, med ökad densitet och bibehållen 

ljudklass. 
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Summary 

Today's urban centers become denser, which contributes to higher demands on sound and 

noise. It is therefore highly relevant to build homes with good sound environment while 

maintaining living space. This thesis aimed to reduce the current concrete walls and see how 

the mass law affects the reduction index value and flanking transmissions. Handmade 

calculations were calculated according to the Swedish standard SS-EN 21354-1, where only 

air sound was calculated.  

Calculations were performed on wall elements with different weights and thicknesses, and 

compared with results from Bastian.  

In Bastian calculations of flanking transmissions were also made, this was made to see the 

impact of the flanking transmission when changing the mass per unit area. Mass law's impact 

was examined by flanking transmission and the result shows that they are not affected as 

long as the ratio between the thickness and the density remains the same.  

A questionnaire survey was conducted to determine the actual sound experience; this 

questionnaire was conducted on three concrete buildings in Växjö. Results from hand 

calculations, Bastian and the questionnaire were analyzed and joined. The mass law affects 

flanking transmissions very little and therefore a conclusion is drawn that more action is 

needed and not only improvement of individual elements and how they are connected. 

Results indicate that today's apartment partitions do well for airborne sound between rooms. 

In the future this could lead to selection of thinner walls. 
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Abstract 

Detta examensarbete undersöker om det går att minska dagens homogena betongväggar men 

med bibehållen ljudklass. Beräkningarna utfördes enligt den svenska standarden 

SS EN 12354-1 där luftljudet beräknades mellan två lägenheter. För väggelementet 

studerades masslagen samt olika densitet och tjocklekar. En simulering i programmet Bastian 

utfördes där även flanktransmissioner beräknades och jämfördes med handberäkningarna. En 

enkätundersökning utfördes för att få en verklig uppfattning av ljudmiljön inom bostäder.  

Nyckelord: Homogena betongelement, Masslag, SS-EN 12354-1, Densitet, Bastian, Ytvikt, 

Reduktionstal, Luftburet ljud. 
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Förord 

En undersökning skall utföras på dagens lägenhetsavskiljande betongväggar genom att 

undersöka om det går att minska dagens tjocklek på väggen men med bibehållen ljudklass. 

Vi vill börja med att tacka Christian Simmons för den vägledning och rådgivning vi fått, utan 

dig hade det varit svårt att utföra en simulering. Vi vill även tacka Växjö Bostäder vid 

deltagandet av enkätsundersökningen. 

Ett stort tack till Abetong, vår handledare Malin Öhrn, chef för div.hus Magnus Fridvall,chef 

för teknikcentrum Göran Östergaard samt övriga kollegor som hjälpte till vid 

examensarbetet. Utan er hade det inte varit möjligt att utföra examensarbetet och ett stort 

tack till det förtroende vi fick av er.  

Vi vill särskilt tacka vår handledare vid Linneuniversitetet, Åsa Bolmsvik. Ditt engagemang, 

din expertis samt din rådgivning har varit till stor hjälp genom hela arbetet. Du har även 

inspirerat oss att det kan vara roligt att skriva ett examensarbete och att fördjupa sig i okända 

ämnen. Utan dig hade examensarbetet varit svårt att utföra och det hade absolut inte varit lika 

roligt som det varit att utföra det.  
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1. Introduktion 

Bostäder som klarar ljudklass B har nöjdare hyresgäster än bostäder med ljudklass 

C. Detta bidrar till att hyresgästerna är villiga att betala högre hyra för att få bättre 

ljudisolering (Cementa AB, 2012).  

Enligt Boverket (2007) bidrar förtätningar av stadskärnor till fler bostäder, vilket 

ställer högre krav på ljudisolering. Dagens ljudkällor skapas främst av 

vältrafikerade vägar, grannar och ljud från ventilationer. Eftersom stadskärnor 

byggs tätare så ökar trafiken inom området vilket skapar mer buller, fler personer är 

i rörelse samt att det krävs större ventilationer för att uppfylla ventilationskraven. I 

byggprocessen kämpar både entreprenörer och beställare oftast för att undvika dyra 

åtgärder, vilket gör att det många gånger är kortsiktigt tänkande som styr.  

1.1 Bakgrund 

Det finns krav på hur mycket ljud som maximalt får transporteras mellan 

lägenheter. Ljudklasser har skapats för klassificering av byggnader, till varje bostad 

ges en ljudklass A, B, C eller D. Detta skapar konkurrens mellan fastighetsbolag 

och undersökningar visar att de som klagar mest på störande grannar är de som bor 

i bostäder med sämre ljudklass (Gray et al, 1958). Ljudkraven medför att 

lägenhetsavskiljande väggar byggs bredare än vad som krävs med hänsyn till 

bärighet- och brandkrav, därför går boyta till spill. Dagens företag och forskare 

jobbar med att skapa bättre ljudförhållanden och effektivisera byggprocessen.  

Fridvall
1
 menar att dagens lägenhetsavskiljande väggar kan göras betydligt mindre 

med hänsyn till bärighet och brand, men de kan inte minskas p.g.a. problem med 

ljudtransmissionen. Genom att höja betongens densitet eller förbättra väggens 

konstruktion kan bättre ljudförutsättningar skapas med bibehållen bärigheten. 

Boverkets byggregler, BBR, ställer funktionskrav gällande skydd mot störande ljud 

och buller i bostäder. Svensk standard SS-EN 25267 introducerade ljudklasser för 

att säkerställa en bra ljudmiljö i byggnader. Dessa ljudklasser används för att 

vägleda entreprenörer vid projektering och utförande av byggnaden (Boverket, 

2008).  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att få ökad kunskap och förståelse för 

byggnadsakustik, hur masslagen påverkar ljudisoleringen samt få ökad kunskap i 

simuleringsprogram för att uppnå bättre ljudisolering.  

Målet med examensarbetet är att visa hur betongindustrin kan utnyttja masslagen 

samt de olika beräkningsmetoderna. Detta för att ta fram väggar med olika densitet 

och tjocklekar men bibehålla ljudklass B. Flanktransmissionernas inverkan på 

homogen betong skall utredas. 

                                                 
1Magnus Fridvall, Chef Division Hus Syd, Abetong Ab, möte 2014-03. 
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1.3 Avgränsningar 

Enkätundersökningen kommer enbart ske på tre stycken bostadshus i Växjö där 

Abetong AB levererat element till ett av dessa. Dessa bostadshus valdes ut i 

sammarbete med Växjö Bostäder.   

Samtliga beräkningar är utförda med indata från laborationsvärden och är 

beräknade efter laborationsdimensioner. Enbart luftburet direktljud kommer 

beaktas vid beräkningar av lägenhetsavskiljande väggar, d.v.s. hänsyn kommer inte 

tas till knutpunktsisolering, flanktransmission eller stegljud.  

Vid beräkningar har indata hämtats från annex i SS-EN 12354-1. Ingen fältmätning 

kommer utföras, detta medför att resultaten ej kan stämmas av mot verkligheten. 

Istället har beräkningar utförts i beräkningsprogrammet Bastian. Bastian bygger på 

EN 12354 1-3 och diverse empiriska laborationsvärden.   
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2. Vad är ljud? 

Vi utsätts dagligen för olika typer av ljud såsom trafikbuller, musik, tal och ljud 

från naturen. I vår vardag får vi uppleva både önskade och oönskade ljud beroende 

på vart vi befinner oss. Figur 1 illustrerar uppmätta ljudnivåer (uppmätt i decibel, 

dB) för diverse ljudkällor i samhället. Det är stor skillnad mellan ljudnivåer ute i 

naturen och ljudnivåer vid en flygplats. Det är därför inte lämpligt att bygga nära 

tungt trafikerade vägar eller vid flygplatser. Vid byggnation på dessa platser krävs 

komplicerade lösningar vilket kan medföra ökade kostnader i byggprocessen. 

Istället väljer oftast beställaren och byggherren att bygga i lugnare områden eller att 

sänka hastigheten på diverse genomgående vägar.  

 

Figur 1: Illustration av decibelskalan för olika ljud i samhället (Boverket, 2009) 

Ljud är vibrationer som skapar vågrörelser och sätter luften i svängning. 

Svängningarna i luften är förtätningar och förtunningar av luftmolekyler som sprids 

åt olika håll. Dessa ljudvågor kan liknas med när en vattendroppe träffar en stilla 

vattenyta och vattnet utbreder sig i cirkulära vågor kring nedslagspunkten, se Figur 

2.  

 

Figur 2: Illustration av vattnets utbredning när en stilla vattenyta träffas av en vattendroppe.  

På samma sätt sker ljudvågsutbredningen då de båda är svängningsrörelser i ett 

medium och uppstår genom störning av mediets jämnvikt. Ljudets hastighet beror 

därför på vilket medium det rör sig i, samt vilken temperatur det utsätts för. 
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Tabell 1 visar ljudets longitudinella hastighet för olika material. 

Tabell 1: Ljudhastigheten i olika material. 

Material Densitet       ) Ljudhastighet (m/s) 

Luft 1,204 340 

Betong 2300 3500 

Kalciumsilikat 1750 2600 

 

Människan kan uppfatta ljud i frekvensområdet 20-20000 Hz där den största 

känsligheten ligger i intervallet 500-4000 Hz som är ljudet av mänskligt tal.  

Figur 3 illustrerar det uppfattade ljudet vid en viss frekvens och styrka. Hur ett visst 

ljud upplevs beror främst på amplituden och ljudets frekvens. Det människan 

upplever som obehagligt ljud är ca 1000 000 gånger starkare än det svagaste ljudet 

som människan kan uppfatta. Figuren illustrerar även i vilket område tal och musik 

sker (Åkerlöf, 2001).  

 

Figur 3: Illustration av frekvens- och ljudtryckssambandet (Nilsson et al, 2005).  

Den minsta skillnaden i ljudstyrkan som kan uppfattas är ca 1 decibel (dB). 

Adderas två lika starka ljudkällor resulterar det i en ökning av 3 dB i ljudnivå. 

Ljudskillnaden kan upplevas olika beroende på en mängd olika faktorer. En knappt 

hörbar förändring ligger runt 3 dB medan en förändring på 8-10 dB av ljudnivån 

upplevs som en fördubbling av ljudet (Åkerlöf, 2011). 
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2.1 Ljudklasser 

Enligt Åkerlöf (2001) utfördes 1992 en statlig utredning ”Handlingsplan mot 

buller” av professor Tor Kihlman som föreslog att obligatorisk ljudklassning för 

bostäder skulle införas. Förslaget antogs av riksdagen och klassningen blev 

frivillig. ”Ljudguiden” blev det kompletta förslaget till ljudklassning och 

presenterades 1992 utgiven av Byggforskningsrådet, BFR. År 1996 fastställdes 

Svensk standard för bostäder SS 02 52 67 som sedan reviderades 1998. Den 

svenska standarden SS 02 52 67 är till för att underlätta arbetet när man tar fram 

ljudklasser för en byggnad eller lokal etc. Den kan användas i byggnadsprogram 

och beskrivningar. I standarden SS 02 52 67 anges fyra olika ljudklasser; A, B, C 

och D, där klass A är den ljudklass med högst ljudkrav och D den med lägsta 

ljudkrav. I dagens bostadshus tillåts ljudklass C som lägsta ljudklass. 

 Ljudklass A: Ljudklassen ger mycket goda ljudförhållanden. 

 Ljudklass B: Ljudklassen ger goda ljudförhållanden. 

 Ljudklass C: Ljudklassen motsvarar minimikraven i svenska byggnader. 

 Ljudklass D: Ljudklassen används då C inte kan uppnås, t.ex. i samband 

med ombyggnad. 

Datumangivelse av ljudklasser skall alltid åtföljas då ljudklassningen varierar med 

tiden beroende på slitage och åldrande av materialet i byggnaden. Andra faktorer 

såsom förändring av trafiksituationen runt om byggnaden kan också påverka 

ljudklassen (Byggnadsakustik, 2001). 

Åkerlöf (2001, sid. 25) ”Byggnadsverket skall vara projekterade och utförda på ett 

sådant sätt att buller, som uppfattas av brukarna eller andra personer i närheten av 

byggnadsverket, Ligger på en sådan nivå som inte medför risk för dessa personers 

hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredställande 

förhållanden.” 

De olika kraven som gäller för ljudmiljön i byggnader anges i: 

 BÄR 96 (Boverkets Ändringsråd) 

 Socialstyrelsens råd 

 Naturvårdsverkets anvisningar för externt industribuller 

 Boverkets Byggregler 

Utöver dessa krav anges mål för god ljudmiljö i 

 Boverkets Byggregler 

 Svensk standard SS 02 52 67 – ljudklassning av bistöder 

 Ljudguiden, utgiven av Byggforskningsrådet 
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 Svensk standard SS 02 52 68 – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – 

Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell 

Enligt Boverket (2007) kan verifiering av bostadens slutliga ljudklass bestämmas 

genom mätningar och beräkningar eller något av dessa två alternativ. Denna 

verifiering sker via svensk standard utgåva 3. Sker verifieringen via mätningar tas 

ett sammanvägt reduktionsvärde av samtliga mätningar inom bostaden och en 

ljudklass fastställs. Om verifiering sker via beräkningar ställs särskilda krav. 

2.2 Ljudsisolering 

När en ljudvåg träffar ett nytt medium störs vågutbredningen på grund av att 

styvheten, densiteten och massan inte är detsamma. När ljudvågen träffar det nya 

mediet delas den upp i olika delar en så kallad reflekterade och en så kallad 

transmitterade våglängd. En del fortsätter vidare in i det nya mediet medan en 

annan del reflekteras tillbaka. 

Ljud mellan lägenheter upplevs olika beroende på uppbyggnaden av den 

lägenhetsavskiljande väggen. En tung vägg ger normalt bättre ljudisolering mot 

lågfrekventljud jämfört med vad en lätt vägg gör. Tabell 2 visar hur olika störningar 

upplevs vid olika luftljudsisoleringar.  

Tabell 2: Det uppfattade ljudisoleringen vid olika ljudkällor (Byggnadsakustik, 2001). 

Vägt 

reduktionstal i 

byggnad, R’w 

Normalt 

samtal 
Högröstat 

Skrik 

samtal 

TV,radio, 

musikanläggning 

(måttlig nivå) 

Musik från större 

musikanläggning 

i hemmet 

40 dB 
Kan 

uppfattas 
Uppfattas Hörs Hörs Hörs 

44 dB Kan höras 
Kan 

uppfattas 
Hörs Hörs Hörs 

48 dB Hörs inte 
Kan 

höras 

Kan 

höras 
Hörs Hörs 

52 dB Hörs inte 
Kan 

höras 

Kan 

höras 
Kan höras Hörs 

56 dB Hörs inte Hörs inte 
Kan 

höras 
Kan höras Hörs 

60 dB Hörs inte Hörs inte 
Hörs 

inte 
Hörs inte Kan höras 
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Kraven för att uppfylla de olika ljudklasserna mellan lägenheter anges i Tabell 3. 

Ljudklass A är den bästa ljudklassen medan ljudklass C är den lägsta som får 

erhållas i byggnader (Åkerlöf, 2001). 

Tabell 3: De olika ljudklasserna mellan lägenheter (Åkerlöf, 2001). 

Utrymme 
 

Ljudklass A 

              

Ljudklass B 

              

Ljudklass C 

    

Ljudklass D 

    

Mellan 

Lägenheter 
60 56 52 48 

Bedömningen av en väggkonstruktions ljudklass kan bestämmas genom 

beräkningar eller fältmätningar. 

Beräkningar sker enligt standard för EN 12354:1 där beräkningar på homogena 

betongkonstruktioner beräknas. Beräkningarna behandlar ej träkonstruktioner utan 

är begränsad till tunga konstruktioner. 

Fältmätningar sker både under byggnadsskedet och när byggnaden är färdigställd. 

Det finns ett flertal metoder för att göra dessa mätningar. Den Svenska standarden 

SS-ISO 140 beskriver hur en ljudmätning i fält skall utföras. En ljudmätning görs 

mellan ett sändarrum och ett mottagarrum, se Figur 4. I sändarrummet placeras en 

högtalare som sänder ut vitt eller rosa brus i rummet. Både i sändarrummet och 

mottagarrummet placeras en mikrofon som mäter ljudtrycksnivån. Resultaten från 

det sammanvägda reduktionstalet redovisas som ett medeltal av varje 1/3-dels 

oktav i frekvensområdet 50-5000 Hz.  

 

Figur 4: Illustration av hur en fältmätning kan utföras. 
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2.3 Luftburet ljud 

Luftljud är det ljud som sprids genom luften ifrån t.ex. tal, trafik, natur och musik. 

När det luftburna ljudet når fram till en vägg sätts väggen i svängning och detta 

skapar vibrationer i strukturen vilket medför att ljudet transporteras genom väggen 

och sedan ut i rummet. Reduktionstal (Rw) beskriver hur mycket en konstruktion 

dämpar luftljud mellan två utrymmen (Ljudlandskap, 2010). En styvare vägg har 

generellt bättre reduktionstal eftersom väggen då inte kan svänga och vibrera lika 

mycket. 

2.4 Ljudets vägar mellan två lägenheter 

När ljudet träffar en yta inträffar tre saker: ljudet reflekteras, absorberas och 

transmitteras. Beroende vilken yta ljudet träffar reflekteras, absorberas och 

transmitteras det olika mycket. En slät och tät homogen betongvägg absorberar 

mycket medan ett öppet fönster inte absorberar alls (Åkerlöf, 2009).  

Ljudtransmission mellan två rum kan ske via fyra olika vägar, se Figur 5. Direkt 

ljudtransmission (1), flanktransmission (2), överhörning (3) och läckage (4), 

(Paroc, 2014).  

 

Figur 5: Illistration av ljudets olika väger mellan två rum (Paroc, 2014). 

Direkt ljudtransmission, även kallat direktljud, inträffar när en ljudvåg träffar en 

vägg mellan två utrymmen och sprids direkt vidare till den andra sidan väggen 

(Paroc, 2014). Mottagande ljud är det ljud som uppfattas i mottagarrummet. För 

väggar av ett skikt som homogena betongväggar, bestäms storleken av 

ljudtransmissionen av kraftlagen. Är väggen massivare läcker det mindre ljud 

igenom (Paroc, 2014).  

Flanktransmission sker när ljudet i sändarrummet sätter ytor i svängning som sedan 

sätter andra element i rörelse (Åkerlöf, 2009). Därefter sprider de elementen ut ljud 

till mottagande rum.  

Överhörning sker främst via ventilationssystem och öppna fönster.  
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3. Betong 

Tunga konstruktioner av betong dämpar lågfrekvent ljud på ett utmärkt sätt, detta 

med hjälp av betongens tunga vikt och styvhet. Resonanstillstånd vid hörbara 

frekvenser nås aldrig för betongkonstruktioner, detta medför normalt att 

betongkonstruktioner klarar sig utan komplicerade tilläggskonstruktioner för att 

erhålla god ljudmiljö.  

3.1 Masslagen  

Den enklaste beräkningsmetoden för att ta fram reduktionstalet är att använda 

teorin om masslagen där enbart elementets vikt per ytenhet påverkar 

ljudisoleringen. Denna metod ger dock inte helt korrekta resultat då exempelvis 

fenomen som koincidens inte behandlas (Wikipedia, 2013). Masslagen är ett 

samband mellan densiteten för ett material och tjockleken på ett element, som i sin 

tur ger vikt per ytenhet. Komplexa beräkningar utförda i SS-EN 12354, använder 

masslagen för att ta fram reduktionstalet (Naumann, 2011). Beräkningar i 

standarden använder faktorer som teorin om masslagen ej tar hänsyn till. Dessa 

faktorer är bl.a. absorptionskoefficienten, förlustfaktorn samt 

transmissionskoefficienten.  

Då standarden är baserad på masslagen får man bättre reduktionstal genom att höja 

densiteten och tjockleken, detta gäller enbart om man kollar på direktljud genom 

elementet, för det slutgiltiga reduktionstalet gäller detta inte då flanktransmissioner 

(inverkar) behandlas. 

3.2 Frekvensens inverkan på betongen 

Lågfrekvent ljud är svårare att isolera emot än högfrekvent ljud p.g.a. att ljudvågens 

amplitud är mindre vid lågfrekvent ljud. Detta bidrar till att elementet sätts i rörelse 

lättare eftersom topparna av ljudvågen träffar oftare än vid högfrekvent ljud med 

större amplitud.  

Enligt Cementa (2012) är tunga konstruktioner med normala tjocklekar bättre än 

lätta dubbelkonstruktioner mot ljudisolering vid låga frekvenser, detta beror främst 

på att tunga konstruktioner är styvare. 
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4. Bestämning av ljudisolering enligt norm 

Enligt Simmons (2009) lade Europeiska standardiseringskommittén för 

byggnadsakustik (CEN/TC126) 1989 fram ett förlag till Europeiska kommissionen 

om att utveckla beräkningsmetoder för att länka samman byggnader med 

byggprodukter och dess material. En serie av sex delar i standarden EN12354 togs 

fram av CEN där de första fyra delarna (som behandlar ljudisolering) antogs 2000. 

Syftet med denna standard är att ta fram akustisk data för produkter och använda 

dess data för att få fram slutgiltig akustisk prestanda för byggnaden. Standarden har 

även gjort det möjligt att förutse akustisk prestanda för byggnaden genom 

teoretiska beräkningar kombinerat med empirisk data. Den svenska standarden av 

EN 12354 del 1-5 antogs 2001-2003, del 6 antogs först 2009.  

Enligt Hansson (2006) är den svenska och europeiska standarden väldigt lik, dock 

behandlar den svenska ett bredare frekvensområde 50-3150 Hz medan den 

europeiska behandlar 100-3150 Hz. För att uppnå en högre standard har Sverige 

hårdare krav angående frekvensområdet. Beslutet till detta beror främst på att 

installationer inom byggnader ligger på lägre frekvenser än 100 Hz.  

2004 kom en ny version av SS 25267 (där myndighetskrav på ljudisolering 

behandlas) där det blev tillåtet att verifiera en byggnads ljudisolering genom 

beräkningar, standarden heter EN 12354. Samtidigt som EN 12354 togs fram 

utvecklades datorprogram för simulering och beräkning av ljudisolering för 

byggnader. Bastian är ett av dessa program och bygger på EN 12354 del 1-3 där 

luftljuds-, stegljuds- och fasadisolering behandlas. Verifiering av ljudisolering för 

byggnader genom beräkning i Bastian är tillåtet enligt SS 25267. 

Enligt Simmons (2009) behandlar EN 12354 de mest vanliga konstruktionerna och 

materialen. Beräkning enligt EN 12354 behandlar enbart tunga konstruktioner eller 

lättviktsmaterial (t.ex. gipsskivor), standarden behandlar inte lätta konstruktioner 

(t.ex. gjorda i trä). Anledningen till detta är att insättningsdata och 

beräkningsnoggrannhet saknas för träbyggnader samt att komplexa kopplingar är 

väldigt svåra att förutse. 
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5. Metod och genomförande 

En omfattande litteraturstudie utfördes inom ämnet byggnadsakustik där böcker, 

artiklar, diverse standarder samt vetenskapliga rapporter lästes. Den svenska 

standarden SS-EN 12354-1 studerades noga, därefter utfördes handberäkningarna 

av reduktionstal för diverse element. 

Simuleringar i beräkningsprogrammet Bastian behandlade flanktransmissioners 

inverkan, sammanvägda reduktionstalet i mottagarrummet samt simulering av en 

verklig situation. Dessa beräkningar utfördes under handledning av en av 

programmets utvecklare, Christian Simmons
2
. Resultaten från handberäkningarna 

samt från Bastian jämfördes för att se flanktransmissionernas inverkan. 

För att få bättre förståelse av upplevt ljud utfördes en enkät där män och kvinnor i 

alla åldrar fick svara på frågor angående upplevt ljud inom byggnaden. 

 

5.1 Handberäkningar 

Beräkningarna är utförda enligt den svenska standarden SS-EN 12354-1 där 

beräkningsgången följer Annex B. Annex B används vid beräkning av homogena 

element för att få fram reduktionstalet vid varje frekvens. Beräkningsexempel kan 

ses i bilaga A.  

Två olika beräkningssituationer utfördes där situation 1 jämfördes med resultat 

ifrån Nordtest (Pedersen, 1998) och situation 2 jämfördes med resultat från Bastian. 

Situation 1 valdes för att kunna säkerställa beräkningarna med uppmätta 

laborationsvärden utförda av Nordtest. Situation 2 valdes för att få en översiktlig 

bild på en verklig situation med flanktransmissionens inverkan, dessa värden 

jämfördes sedan med tidigare utförda handberäkningar. Dimensionerna som kan ses 

i Figur 6, samt frekvensområdet variera i de två situationerna. Orsaken till detta 

beror på att i situation 1 användes Nordtest laborationselement med dimensionerna 

4x3 m och frekvensområdet enligt den europeiska standarden 100-3150 Hz. 

Situation 2 är en verklighetssimulering och en standarddimension på en vägg 

användes därför vid dimensionering, 4x2.5 m och frekvensområdet enligt den 

svenska standarden 50-3150 Hz. I samtliga beräkningar behandlades enbart 

luftburet ljud mellan två rum och frekvenser beräknades i 1/3 oktavband. Samtliga 

handberäkningar beräknades för extrema laborationsmiljöer där 

absorptionskoefficienten blev annorlunda jämförelse med fältberäkningar. I 

samtliga beräkningar användes faktorer för materialet betong där förlustfaktorn 

(    ) 0,006 och longitudinella ljudhastigheten (  ) 3500 m/s. Dessa värden samt 

ljudets hastighet i luft (340 m/s) hämtades direkt ur standarden. Olika ytvikter och 

tjocklekar användes vid beräkningarna, se i Tabell 4 och Tabell 9.   

                                                 
2
 Christian Simmons, Tekn. dr. inom byggnadsakustik. Handledning utförd 050514. 
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a) 

 

 

b) 

Figur 6: Dimension på lägenhetsavskiljande element för a) situation 1 och b) situation 2 

Ytvikten (m') beskriver förhållandet mellan materialets densitet och elementets 

tjocklek, se ekvation 1.  

         ( 1 ) 

Då olika tjocklekar samt densiteter användes erhölls olika ytvikter för olika 

element.  

Kritiska frekvensen (  ) beskriver den lägsta frekvensen då koincidens för 

byggnadsdelen inträffar. Kritiska frekvensen beräknades genom att använda 

förhållandet mellan ljudets hastighet i luft, den longitudinella ljudhastigheten för 

betong samt elementets tjocklek. Olika tjocklekar användes vid beräkningar och 

detta medförde att kritiska frekvensen blev olika för varje beräkning.  

Absorptionskoefficienten (  ) beskriver hur mycket ett material absorberar vid den 

kritiska frekvensen. Absorptionskoefficienten beräknades enligt Annex C formel 

C.4 som behandlar mätningar för tunga konstruktioner i laboration situationer.  

Strålningsfaktorn (σ) beskriver den fria vågrörelsen genom materialet beroende på 

den kritiska frekvensen och den valda frekvensen. Det finns tre olika faktorer för 

beräkning av strålningsfaktorn där enbart faktor ett och tre användes i 

beräkningarna. Valet av faktorn beror på om den kritiska frekvensen är högre eller 

lägre än den valda frekvensen, se villkor i Annex B formel B.3. 

Den totala förlustfaktorn beskriver vågrörelsens totala förlust genom ett element. 

Totala förlustfaktorn sammanväger den totala förlusten av tidigare nämnda 

faktorer. 

Transmissionsfaktorn beskriver den totala transmissionen genom materialet. 

Faktorn kan beräknades för tre olika fall där frekvensen och kritiska frekvensen 

styr, se Annex B formel B.1.  

Ett elements slutgiltiga reduktion av inkommande ljud vid en specifik frekvens  

kallas för elementets reduktionstal. Vid beräkning av sammanvägt reduktionstal för 

elementet användes en metod där refernskurvan flyttas i steg om 1 dB, se Bilaga 2. 
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Referenskurvan ritas upp enligt SS-EN 717-1. Detta görs tills den ogynnsamma 

avvikelsen hamnar så nära men under 32 dB som möjligt. Referenskurvan förskjuts 

enligt den ogynnsamma avvikelsen, det slutgiltiga reduktionstalet fås som 

referenskurvans värde vid 500 Hz.  

 

5.2 Bastian 

Beräkningarna utfördes i Bastian tillsammans med Christian Simmons. Samma 

dimensioner, tjocklekar samt ytvikter användes som vid handberäkningarna av 

situation 2. 

Vid simulering i Bastian kan en detaljerad beräkningsmodell eller en simpel 

beräkningsmodell väljas. Beräkningar utfördes enligt den detaljerade 

beräkningsmodellen i 1/3 oktavband. En situation där enbart luftljudet beräknades 

mellan två rum valdes, se Figur 7. 

 

Figur 7: Illustration av simulering utförd i Bastian. 

Som kan ses i Figur 7 valdes en ytterfasad gjord av sandwichelement, homogena 

betongbjälklagen samt en gipsvägg. En vanlig standardlösning på dagens lättväggar 

mellan olika rum kan vara en gipsvägg med stålreglar, därför används denna 

gipsvägg i vår simulering. Hur knutpunkten ser ut får väljas utifrån olika 

standardlösningar som kan ses i Figur 8. Endast kopplingar 1 och 2 valdes vid 

beräkningarna i detta fall.  

 

Figur 8: Illustration av olika kopplingar i Bastian. 

Efterklangstiden korrigerades i Bastian för att kompensera energiförlusterna. 

Energiförlusterna uppstår längs det tunga elements kanter. Bastian beräknar 

flanktransmissioner som tunna trådar som kopplas ihop och detta medför att 

ändring av ytvikt inte påverka flanktransmissionen, dock visas 

flanktransmissionens inverkan i slutet av resultatet. Bastian har en stor databas med 
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olika standardmaterial, det finns även möjlighet att lägga till egna material i 

databasen. 

5.3 Jämförelse mellan handberäkningar och Bastian 

Jämförelse mellan handberäkningar och Bastian utfördes. Detta utfördes främst för 

att se flanktransmissionsens inverkan men även för att jämföra reduktionstalet från 

handberäkningen med reduktionstalet från Bastian.  

 

5.4 Enkät 

Enkätundersökningen utfördes på tre betonghus i Växjö, varav vänstra bilden består 

av två stycken bostadshus, se Figur 9. 

 

a) 

 

b) 

Figur 9: Visar bostäderna belägna vid a) kv. Blåsbälgen 11 & 17 och b) Per Lagerqvist väg 13D 

Husen valdes ut av Växjöbostäder. De boende i bostadshusen bestod av varierande 

åldersgrupper samt kön. Enkätsundersökningen delades ut till 70 personer varav 47 

svarade. Utdelningen skedde via de boendes brevlådor där deltagarna fick lämna 

tillbaka sina enkäter i en svarsbox. Personerna som ej svarat tillfrågades återigen, 

denna gång via dörrknackning. Bortfallen beror på att folk ej velat delta eller att 

personerna ej varit tillgängliga.  

Enkäten är framtagen inom Akulite projekt 2 (2011) där frågorna bygger på verklig 

upplevelse av buller i bostäder, se bilaga C. Frågorna bygger på både luftljud, 

stegljud, trafikbuller samt ljud från ventilationer och VA-system. Enkäten består av 

15 frågor där möjlighet ges att ge egna kommentarer. Svarsskalan ligger mellan 0-

10 där 10 stod för väldigt störda från buller medan 0 stod för inte störda alls. 

Deltagarna som svarat 3 eller högre anses vara mindre störda, 5 eller högre störda 

samt 8 eller högre mycket störda. Samtliga svar på frågorna sammanställdes och 

beräknades enligt en standardavvikelse. Denna standardavvikelse fick vi av 

Christan Simmons för att efterlikna Akulite projekt 2.  
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6. Resultat och analys 

6.1 Handberäkningar enligt SS-EN 12354-1 

Beräkningarna i Tabell 4 är utförda på homogena betongväggar enligt SS-12354-1 

och tar enbart hänsyn till direktljud via ett väggelement. I tabellen visas att med 

högre densitet kan tjockleken på elementet minskas och ljudklassen förblir den 

samma. T.ex. kan en vägg som är 220 mm med densiteten 2380 kg/m
3
 minskas till 

180 mm men då måste densiteten ökas till 3195 kg/m
3
 för att behålla samma vägda 

reduktionstal    = 61dB. 

Tabell 4: Beräknat reduktionstal vid olika densiteter och tjocklekar enligt SS-12354-1. 

 

 

  

Frekvens 
220mm 200mm  180mm 

Densitet 2380 kg/m3 Densitet 2750 kg/m3 Densitet 3195 kg/m3 

50 37,4 37,4 37,4 

63 38,4 38,5 38,5 

80 39,6 39,6 39,6 

100 42,4 42,2 41,9 

125 43,9 43,7 43,4 

160 45,5 45,4 45,0 

200 47,0 46,9 46,5 

250 49,5 49,0 48,5 

315 52,5 52,1 51,6 

400 55,5 55,1 54,7 

500 58,1 57,9 57,4 

630 60,9 60,6 60,2 

800 63,7 63,4 63,1 

1000 66,3 66,1 65,7 

1250 68,9 68,6 68,3 

1600 71,7 71,5 71,2 

2000 74,3 74,0 73,8 

2500 76,8 76,6 76,3 

3150 79,5 79,3 79,0 

Rw 61,0 61,0 61,0 

Ljudklass Väggelement A A A 
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Figur 10 visar grafiskt förhållandet mellan densiteten och tjockleken för ett 

homogent betongelement. Här syns att vid ökad densitet men minskad tjocklek av 

samma element kan likvärdigt reduktionstal för olika frekvenser uppnås. 

 

Figur 10: Illustration av reduktionstalet vid olika frekvenser för olika densiteter och tjocklekar. 
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Tabell 5 visar en jämförelse mellan handberäkning och Nordtest 

laborationsmätning samt att vid samma tjocklek fast vid minimal ökning eller 

minskning av densitet sker det ingen större förändring. När densiteten ökar markant 

blir det en tydlig förbättring på reduktionstalet och väggens slutgiltiga ljudklass blir 

högre. Figur 11 visar resultaten vid olika frekvenser.  

Tabell 5: Beräknat reduktionstal vid samma tjocklek men med olika densiteter enligt SS-12354-1.  

Frekvens 200mm Nordtest 200mm 200mm 200mm 

  Densitet 2300 kg/m3 Densitet 2300 kg/m3 Densitet 2380 kg/m3 Densitet 3490 kg/m3 

100 37,9 39,8 40,1 43,7 

125 40,6 41,3 41,6 45,2 

160 43,1 43,0 43,3 46,8 

200 45,6 44,5 44,8 48,3 

250 48,1 47,0 47,3 50,9 

315 50,7 50,1 50,4 53,9 

400 53,2 53,1 53,4 56,9 

500 55,7 55,8 56,1 59,6 

630 58,1 58,6 58,9 62,4 

800 60,6 61,3 61,7 65,2 

1000 63 64,0 64,3 67,8 

1250 65,4 66,6 66,9 70,4 

1600 67,8 69,4 69,8 73,3 

2000 70,1 72,1 72,4 75,9 

2500 72,3 74,6 74,9 78,5 

3150 74,5 77,3 77,6 81,1 

Rw 59 59 59 63 

Ljudklass Väggelement B B B A 

 

 

Figur 11: Illustration av reduktionstalet vid olika frekvenser för olika densiteter av samma tjocklek. 
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6.1.1 Densitetens inverkan 

Tabell 6 visar att vid ökad densitet och samma tjocklek sker en tydlig förbättring på 

reduktionstalet och väggens slutgiltiga ljudklass. T.ex. så ökar det sammanvägda 

reduktionstalet med 4 dB om densiteten på en 220 mm vägg ökar ifrån 2300 kg/m3 

till 3490 kg/m3. Figur 12 visar resultaten vid olika frekvenser. 

Tabell 6: Beräknat reduktionstal samma tjocklek men med olika densiteter enligt SS-12354-1. 

Frekvens 
220mm 220mm  220mm 

Densitet 2300 kg/m3 Densitet 2750 kg/m3 Densitet 3490 kg/m3 

100 41,4 43,0 45,2 

125 42,9 44,5 46,7 

160 44,5 46,2 48,3 

200 46,0 47,7 49,8 

250 48,8 50,4 52,6 

315 51,8 53,4 55,6 

400 54,7 56,4 58,5 

500 57,4 59,1 61,2 

630 60,2 61,8 63,9 

800 62,9 64,6 66,8 

1000 65,6 67,2 69,4 

1250 68,2 69,8 71,9 

1600 71,0 72,7 74,8 

2000 73,6 75,2 77,4 

2500 76,2 77,8 79,9 

3150 78,8 80,5 82,6 

Rw 60 62 64 

Ljudklass Väggelement A A A 

 

 

Figur 12: Illustration av reduktionstalet vid olika frekvenser för olika densiteter av samma tjocklek. 
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Tabell 7 visar att när tjockleken minskas till minimal tjocklek för brand och 

bärighet så krävs en stor ökning av densiteten för att uppfylla behagliga ljudkrav. 

Figur 13 visar resultaten vid olika frekvenser. 

Tabell 7: Beräknat reduktionstal samma tjocklek men med olika densiteter enligt SS-12354-1. 

Frekvens 
150mm 150mm 150mm 

Densitet 2380 kg/m3 Densitet 2500 kg/m3 Densitet 3490 kg/m3 

100 35,3 35,8 38,9 

125 36,8 37,3 40,5 

160 38,4 38,9 42,1 

200 39,9 40,4 43,6 

250 41,6 42,1 45,3 

315 44,9 45,4 48,6 

400 48,1 48,6 51,8 

500 50,9 51,5 54,7 

630 53,8 54,3 57,5 

800 56,7 57,2 60,4 

1000 59,4 59,9 63,1 

1250 62,1 62,6 65,8 

1600 64,9 65,5 68,7 

2000 67,6 68,1 71,3 

2500 70,3 70,7 73,9 

3150 72,9 73,5 76,6 

Rw 55 55 58 

LjudklassVäggelement C C B 

 

 

Figur 13: Illustration av reduktionstalet vid olika frekvenser för olika densiteter av samma tjocklek. 
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6.1.2 Tjocklekens påverkan 

Tabell 8 visar att vid minskad tjocklek men med bibehållen densitet så resulterar 

detta i ett sämre reduktionstal och lägre ljudklass på väggelementet. T.ex. om ett 

väggelement med tjockleken 220 mm och densiteten 2300 kg/m
3
 minskas till 150 

mm med bibehållen densitet på 2300 kg/m
3
 uppnås enbart ljudklass C. Figur 14 

visar resultaten vid olika frekvenser. 

Tabell 8: Beräknat reduktionstal samma densitet men med olika tjocklekar enligt SS-12354-1. 

Frekvens 220mm 180mm 150mm 

 Densitet 2300 kg/m3 Densitet 2300 kg/m3 Densitet 2300 kg/m3 

100 41,4 38,8 35,3 

125 42,9 40,3 36,8 

160 44,5 41,9 38,4 

200 46,0 43,4 39,9 

250 48,8 45,9 41,6 

315 51,8 48,5 44,9 

400 54,7 51,6 48,1 

500 57,4 54,3 50,9 

630 60,2 57,1 53,8 

800 62,9 59,9 56,7 

1000 65,6 62,6 59,4 

1250 68,2 65,2 62,1 

1600 71,0 68,1 64,9 

2000 73,6 70,7 67,6 

2500 76,2 73,3 70,3 

3150 78,8 75,9 72,9 

Rw 60 58 55 

LjudklassVäggelement A B C 

 

 

Figur 14: Illustration av reduktionstalet vid olika frekvenser för olika tjocklekar av samma densitet. 
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6.2 Resultat från Bastian 

Tabell 9 visar densitetens påverkan på det slutgiltiga reduktionstalet vid beräkning 

av luftljud via Bastian. Beräkningarna är utförda på homogena betongväggar med 

en korrektionsfaktor C50-3150. Med högre densitet kan tjockleken på elementet 

minskas och ljudklassen kan bibehållas. Ljudklassen tar enbart hänsyn till 

direktljud via ett väggelement. Tabell 10 visar väggens slutgiltiga reduktionstal 

med flanktransmissioner inräknat enligt Bastian.  

 

Tabell 9: Beräknat reduktionstal utan flanktransmissioner vid olika densiteter och tjocklekar enligt 

Bastian. 

Frekvens 220mm  200mm 200mm  180mm 

 Densitet 2380 kg/m3 Densitet 2380 kg/m3  Densitet 2750 kg/m3 Densitet 3195 kg/m3 

50 40,3 39,8 40,8 41,3 

63 40,4 39,8 40,8 41,3 

80 40,3 39,7 40,7 41,2 

100 41,2 40,4 41,7 41,2 

125 43,4 42,2 43,5 42,8 

160 45,9 44,7 46 46,1 

200 48,4 47,2 48,5 48,5 

250 50,8 49,6 50,9 50,9 

315 53,2 52 53,3 53,4 

400 55,6 54,4 55,7 55,8 

500 58,3 57,1 58,4 58,5 

630 60,9 59,7 61 61,1 

800 63,3 62,2 63,5 63,6 

1000 65,7 64,6 65,9 66 

1250 68,2 67 68,3 68,4 

1600 70,4 69,4 70,7 70,8 

2000 72,6 71,6 73 73,1 

2500 74,7 73,8 75,1 75,3 

3150 76,8 75,9 77,2 77,4 

Rw + C50-3150 60,0 58,8 60,1 60,1 

Ljudklass Väggelement A B A A 

 

Tabell 10: Beräknat reduktionstal med flanktransmission vid olika densiteter och tjocklekar enligt 

Bastian. 

Frekvens 220mm 200mm 200mm 180mm 

 
Densitet 2380 kg/m3 Densitet 2380 kg/m3 Densitet 2750 kg/m3 Densitet 3195 kg/m3 

Rw + C50-3150 57,9 57 58,1 58,1 

Ljudklass Väggkonstruktion B B B B 

 

 

  



  
 

 

 

22 

Denis Corluka & Samuel Lönnqvist 

Figur 15 visar förhållandet mellan densiteten och tjockleken. Högre densitet ger ett 

bättre reduktionstal. 

 

Figur 15: Illustration av reduktionstalet vid olika frekvenser för olika densiteter och tjocklekar. 
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6.3 Resultat från enkätundersökning 

Som kan ses i Figur 16 och Figur 17 störs personerna inte av röster mellan 

lägenheterna utan störs främst av ljud från musikanläggningar samt trapphus.  

 

 

Figur 16: Resultat från enkätsundersökningen från kv. Blåsbälgen 11 

 

 

Figur 17: Resultat från enkätsundersökningen från kv. Blåsbälgen 17 
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Resultatet i Figur 18 (bostadshuset beläget vid Per Lagerkvist väg) visar bra resultat 

med hänsyn till luftburet ljud mellan lägenheterna, dock störs vissa personer av 

buller utifrån. 

 

Figur 18: Resultat från enkätsundersökningen från Per Lagerkvist väg 13D 

6.4 Analys 

Densitet och tjocklek påverkar reduktionstalet för ett byggnadselement avsevärt. 

Som kan ses i resultaten från kapitel 6.1 och kapitel 6.2 ökar reduktionstalet med 

ökad densitet. Handberäkningarna utförda i SS-EN 12354-1 och Bastian visar att 

den eftersträvade ljudklassen uppfylls med god marginal. Resultatet i kapitel 6.2 

visar att flanktransmissioner inte har någon större inverkan vid ändring av ytvikt så 

länge förhållandet mellan densiteten och tjockleken förblir densamma.  

Resultaten från enkäterna som kan ses i kapitel 6.3 visar att dagens betonghus 

klarar luftburet ljud mellan lägenheter bra. De flesta akustiska problem uppstår från 

stegljud och ljud från ventilationer. 
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7. Diskussion 

En 180 mm betongvägg har samma reduktionstal som en 220 mm betongvägg om 

densiteten i den förstnämnda ökas. Detta medför att 40 mm golvyta sparas per 

löpmeter vägg.  

Flanktransmissioner visade sig inte ha någon större inverkan på de valda 

elementen. Dagens byggnader har andra akustiska fallgropar än just elementen och 

hur dessa kopplas ihop.  

Den lägst eftersträvade ljudklassen för examensarbetet var B. Resultaten visar att 

ljudklass B nås med god marginal och enkäterna pekar på att god ljudmiljö finns 

mellan lägenheter när luftljudet beaktas. Detta är den verkliga upplevelsen och det 

bör vara denna som sätter grund till BBR:s ljudklassificering. Enkäternas goda 

resultat vid luftljud tyder på möjligheten att eventuellt minska väggtjockleken utan 

att ändra densiteten. Detta medför att reduktionstalet kommer minskas mellan 

lägenheterna men trots allt ha god ljudupplevelse.  

Fråga 4 på enkäten kan ha misstolkats av många då det ej framgick om musiken 

sprids mellan lägenheterna eller inom enskilda lägenheter. Bostäderna vid 

kv.Blåsbälgen är identiska och dessa hus är belägna nära Linnuniversitetets 

campus. Det bor många studenter i dessa byggnader och det kan vara en bidragande 

faktor till varför personer i byggnaden klagade mer än andra på fråga 4.  

Bostaden vid Per Lagerkvist väg visar väldigt bra resultat på fråga 4, detta kan bero 

på att inga eller få studenter bor där. Resultaten på fråga 4 beror troligen på vilka 

som bor i bostaden snarare än bostadens ljudisoleringsförmåga. 

7.1 Framtidens lösningar för att nå bättre reduktionstal 

Det totala produktionssättet måste förbättras för att en bättre ljudklass skall nås. Det 

är svårt att peka på någon enskild faktor, utan det är antagligen mindre fallgropar i 

varje skede av produktionssättet. Redan i planeringsstadiet kan en rumsplanering 

utföras på ett sätt som inte gynnar byggakustiken i byggnaden, i fabriken kan 

elementet skapats på felaktigt sätt, monteringen på byggarbetsplatsen utförs inte 

exakt som det skulle, samt att ljudspridandesprickor kommit till efter att elementen 

monterats. Allt detta och mycket mer påverkar den slutgiltiga akustiken i 

byggnaden. 

Ett sätt att påverka reduktionstalet i ett element (utan att höja densiteten eller 

tjockleken) är att höja förlustfaktorn. Via Bastian beräknades två liknande 

konstruktioner med olika förlustfaktorer men samma tjocklekar och densitet på 

elementen. Det visade sig att med ökad förlustfaktor ökar även reduktionstalet och 

ett element kan då göras smalare än med lägre förlustfaktor. Detta är väldigt 

intressant då det finns mycket pengar att tjäna vid försäljning av bostad med ökad 

boyta. Då förlustfaktorn för ett element skall ökas får man blanda i ett absorberande 

material i betongen redan när elementet gjuts. Detta kan medföra att betongen 

möjligen kan förlora delar av sina egenskaper. Det finns andra aspekter att ta vara 

på t.ex. miljö, fukt, hur åldrandet av elementet påverkar osv. Allt detta måste 
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undersökas och noggranna experiment måste utföras, därefter kan möjligen en ny 

produkt tas fram med avsevärt bättre akustisk prestanda. 

Planeringsstadiet är en viktig del av byggandet ur ett akustiskt perspektiv då 

rumsplanering inverkar stort på huruvida grannar störs eller inte. Placeras två 

sovrum bredvid varandra med en lägenhetsavskiljande vägg emellan så klagar 

sällan grannarna på varandra. Om samma förutsättning görs men i ena lägenheten 

är det ett sovrum och i den andra ett vardagsrum, då sprids flanktransmissioner 

betydligt mer och ena grannen störs. Detta beror främst på att vardagsrum är större 

än sovrum och den flankerande sidan blir därför större, men givetvis även av att 

boende oftare vistas i ett vardagsrum. 

Enligt resultat ifrån handberäkningar, Bastian samt utvärdering av enkäten 

konstateras att ljudklass B ger en bra ljudmiljö om man enbart studerar luftljud. Det 

kan därför vara onödigt att spinna vidare på hur olika element påverkas vid luftljud. 

Istället kan möjligheten att höja förlustfaktorn i ett material, isolera bättre mot 

stegljud, förbättra ljud från ventilationer och VA-stystem samt att höja kvaliteten på 

det totala bygget vara en intressant studie. 
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8. Slutsatser 

Det går att förminska dagens lägenhetsavskiljande väggar med bibehållen verklig 

upplevelse. 

Masslagen styr till hög grad det slutgiltiga reduktionstalet i ett element. Eftersom 

standarden EN 12354-1 och Bastian är uppbyggd kring masslagen kan beräkningar 

utföras med olika ytvikter, tjocklekar och densiteter.   

Masslagen styr även flanktransmissionens storlek. 

Dagens betonghus isolerar bra mot luftljud, även om den totala ljudisoleringen ligger 

runt 57 dB. 

Flanktransmissionens storlek har ingen större inverkan på det totala reduktionstalet 

Rw vid ändring av ytvikt, så länge förhållandet mellan densiteten och tjockleken 

förblir densamma. 

.  
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BILAGA A: Luftljudsisolering beräknat enligt SS-EN 

12354-1 

Beräkningsexempel enligt SS-EN 12354-1 där luftljudsisoleringen beräknas vid 

frekvensen 500 Hz. 

 

Beräkningarna sker på en lägenhetsavskiljande vägg som följer Abetong AB:s 

standard världen. 
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Uträkning av den kritiska frekvensen: 
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Uträkning av strålningsfaktorn: 
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Totala förlustfaktorn: 
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BILAGA B: Beräkning av referenskurva 

Beräkningsmetod för att flytta referenskurvan och få vägt reduktionstal. 

Som kan ses i Tabell 11 och Figur 1 hamnar summan av den ogynnsamma 

avvikelsen på 25,1dB då avvikelsen<32dB och 34dB då avvikelsen>32dB. Detta 

leder till att referenskurvan flyttas upp +9dB och vägt reduktionstal vid 500Hz blir 

61dB. 

Tabell 11: Redovisning av samtliga värden vid beräkning av vägt reduktionstal. 

Frekvens 220mm m'=524 kg/m2 Ref. kurva [dB] Ref-R Ref+1-R Ref+6-R Ref+7-R Ref+8-R Ref+9-R Ref+10-R

100 42,4 33 -4,9 -3,9 -3,4 -2,4 -1,4 -0,4 0,6

125 43,9 36 -4,6 -3,6 -1,9 -0,9 0,1 1,1 2,1

160 45,5 39 -4,1 -3,1 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5

200 47,0 42 -3,6 -2,6 1 2 3 4,0 5,0

250 49,5 45 -3,1 -2,1 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

315 52,5 48 -2,7 -1,7 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

400 55,5 51 -2,2 -1,2 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5

500 58,1 52 -3,7 -2,7 -0,1 0,9 1,9 2,9 3,9

630 60,9 53 -5,1 -4,1 -1,9 -0,9 0,1 1,1 2,1

800 63,7 54 -6,6 -5,6 -3,7 -2,7 -1,7 -0,7 0,3

1000 66,3 55 -8 -7 -5,3 -4,3 -3,3 -2,3 -1,3

1250 68,9 56 -9,4 -8,4 -6,9 -5,9 -4,9 -3,9 -2,9

1600 71,7 56 -11,8 -10,8 -9,7 -8,7 -7,7 -6,7 -5,7

2000 74,3 56 -14,1 -13,1 -12,3 -11,3 -10,3 -9,3 -8,3

2500 76,8 56 -16,3 -15,3 -14,8 -13,8 -12,8 -11,8 -10,8

3150 79,5 56 -18,5 -17,5 -17,5 -16,5 -15,5 -14,5 -13,5

Avvikelse<32 Avvikelse>32

10,9 17,1 25,1 345,5061Rw
Ʃ ogynnsam          

avikelse
0

 

 

 

Figur 19: Refernskurvan förflyttas och det vägda reduktionstalet kan läsas. 
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BILAGA C: Enkät 
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