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Inledning
Denna skrift är producerad av Leif Åkerlöf ÅF Ingemansson, Klas Hagberg WSP Akustik samt Jonas 
Christensson och Erling Nilsson på Saint-Gobain Ecophon. 

Dokumentet visar hur SS 25268 praktiskt kan användas i byggprocessens olika skeden och ska vara 
stöd för:
	 • Beställare (byggherrar, förvaltare).
	 •		Projektörer (arkitekter, konsulter).
	 •		Entreprenörer (total-, general- och underentreprenörer).
	 •		Brukare (hyresgäster). 

Syftet är att göra det enklare att förstå och kommunicera ljudfrågor. Skriften är uppbyggd för att i 
kronologisk ordning följa ett byggprojekt i dess olika skeden. 
	 •	 Tidigt skede (utredningsskede, programskede)
	 •	 Projekteringsskedet (system- och detaljprojektering)
	 •	 Byggskedet (byggsamråd/bygglov, kontroller)
	 •	 Slutbesiktning, överlämnande (verifiering)

Att skapa bra ljudmiljö i byggnader innebär att ta hänsyn till samverkan mellan människa, miljö och 
verksamhet. Ljudmiljön ska skapa förutsättningar för att arbetet ska kunna utföras på ett optimalt sätt. 
Den ska stödja; lärande, kommunikation, koncentration, återhämtning, och bidra till välbefinnande 
och glädje i det dagliga arbetet. Svensk Standard SS 25268 ger detaljerade anvisningar om vilka 
akustiska krav byggnaden ska uppfylla. För den som inte är van att arbeta med akustikfrågor kan 
detaljgraden i standarden utgöra ett motstånd. För att överbrygga detta har vi skapat denna skrift som 
på ett förenklat sätt förtydligar intentionerna i standarden. 

Vi ger exempel på vilka ljudkrav beställare och brukare kan/bör ställa, samt förklaringar till varför 
dessa är viktiga. Vi ger också råd och tips till projektörer och entreprenörer, så att beställarens öns-
kemål och krav blir uppfyllda.

Till detta dokument finns en bilaga som innehåller förklaringar på akustiska begrepp och 
exempel på tekniska lösningar.
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Omfattning, Ljudklasser, Projektanpassning 
SS 25268 omfattar fem ljudområden:
•	 Luftljudsisolering.
•	 Stegljudsisolering.
•	 Rumsakustik.
•	 Ljud från installationer.
•	 Ljud från trafik och andra yttre källor.

SS 25268 är indelad i fyra ljudklasser där A är bäst och D är sämst enligt följande: 

Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar bättre ljudförhållanden än ljudklass B. Klassen kan utgöra ett 
konkurrensmedel där en mycket högklassig ljudmiljö prioriteras. 

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

Ljudklass C: Ljudklassen motsvarar minimikraven i Boverkets föreskrifter, BBR (Boverkets Bygg-
regler). Beträffande formella krav och råd enligt BBR se sid. 5.

Ljudklass D: Ljudklassen representerar låg ljudstandard och är avsedd att tillämpas endast när ljud-
klass C av olika tekniska, antikvariska eller ekonomiska skäl inte kan uppnås, exempelvis för vissa 
ombyggnadsfall eller för enkla, temporära utrymmen. Beslut om att tillämpa ljudklass D kräver nor-
malt godkännande av lokala myndigheter.

Projektanpassning
Eftersom förutsättningarna varierar från projekt till projekt är det viktigt att tidigt gå igenom vilka 
aktiviteter som ska vara i byggnaden, vilka akustiska behov som finns, och därefter välja lämplig 
ljudklass.

Ljudklassen visar tydligt vilka värden som ska uppfyllas inom de olika ljudområdena.

Ibland kan det finnas anledning att göra avsteg från vissa värden beroende på vilka aktiviteter som fö-
rekommer i byggnaden. Det är viktigt att dessa projektanpassningar görs tillsammans med konsulter 
med akustisk kompetens.
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Krav och råd enligt BBR
Krav
Byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, från an-
gränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda 
användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. Om bullrande verk-
samhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. I lokaler ska efterklangstiden 
väljas efter vad ändamålet med utrymmet kräver.

BBR anger inte ljudkrav för hotell.

Allmänt råd
Föreskriftens krav på byggnaden är uppfyllt om de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt 
SS 25268 för respektive lokaltyp uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B 
väljas.
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Tidigt skede 
(utredningsskede, programskede)

Generellt 
Beställaren ska tydligt beskriva sina akustiska önskemål och behov som underlag för val av ljudklass. 
För att göra detta på ett tydligt sätt är det viktigt att projektets rumsbeteckningar överrensstämmer 
med de beteckningar som används i SS 25268. Om några avsteg görs från den valda ljudklassen ska 
detta framgå. Denna dokumentation är viktig vid en diskussion om eventuella avsteg från ljudklass 
C vid byggsamrådet.

I programskedet ska vald ljudklass i SS 25268 och eventuella projektanpassade avsteg tydligt framgå. 
De akustiska önskemålen i de lokaltyper som förekommer i byggnaden ska definieras så att inga 
oklarheter föreligger.
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Luftljudsisolering
Luftljudsioleringen är ett mått på hur mycket ljud som går från ett utrymme till ett annat. Ju högre 
ljudisoleringsvärde (R´w) desto bättre ljudkvalitet.

Behovet av ljudisolering är beroende på vilka ljudkällor som finns i angränsande rum och vilken grad 
av avskildhet/sekretess som de olika utrymmena kräver. 

När det gäller avskildhet och sekretess används normalt tre nivåer:

Störfrihet mellan kontorsrum – R´w = 35 dB
Du kan normalt, om du koncenterar dig, höra ett samtal i angränsande rum.

Sekretess vid måttlig röststyrka – R´w = 44 dB
Du kan normalt inte höra ett samtal i angränsande rum om du inte lägger örat intill väg-
gen.

Fullständig sekretess – R´w = 52 dB
Du kan normalt inte avslyssna ett samtal i angränsande rum ens om du lägger örat intill 
väggen. Avlyssning med hjälpmedel är dock möjligt.

Figur 1. Exempel på olika ljudtransmissionsvägar.

Den praktiska innebörden av olika ljudisoleringsvärden framgår av tabellen i bilagan kapitel 1 pkt 1. 

I detta skedet ska beställaren bestämma vilka rum som ska ha störfrihet, måttlig sekretess eller full-
ständig sekretess.
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Stegljudsnivå
Stegljudsnivån är ett mått på hur mycket ljud som hörs i ett rum då en standardiserad hammarapparat 
slår på golvet i ett annat rum. 

Den upplevda stegljudnivån är beroende på vilka aktiviteter som förekommer i angränsande utrym-
men och bjälklagens stegljudsisolering.

Ett bjälklag med hög stegljudsisolering ger en låg stegljudsnivå. Stegljudsnivån i ett rum betecknas 
L´n,w eller L´nT,w  

Figur 2. Exempel på olika ljudtransmissionsvägar från hammarapparaten.

Ju lägre stegljudsnivå desto
bättre ljudkvalitet. 

Hammarapparat

Behovet av stegljudsisolering varierar stort beroende på aktiviteterna i de olika utrymmena. I bilagan, 
kapitel 2 pkt 2, ges en förenklad anvisning om hur olika stegljudsnivåer uppfattas i lokaler. 

Det viktigaste för beställaren i detta skede är att tillsammans med brukare och konsult bestämma om 
lokalerna har låg eller hög stegljudsbelastning (mycket eller lite gångtrafik). 

Trumljud (stegljud i det egna rummet) 
Skillnaden mellan stegljud och trumljud är följande:
När du går på ett hårt golv med hårda skor uppstår det ett ljud. Trumljudsnivån är den ljudnivå som 
uppstår i det rum där man går. Stegljudsnivå är den ljudnivå som mäts i ett angränsande utrymme (se 
stegljudsnivå). Trumljud mäts genom att ljudnivån mäts i det rum där en standardiserad hammarap-
parat slår på golvet. Hur mätningen går till framgår av SIS Teknisk rapport TR 2007:15. I lokaler med 
stor gångtrafik bör hänsyn tas till de trumljud som kan uppstå. Höga trumljud uppstår ofta på lätta 
bjälklag, eller vid tunna ”flytande” golvkonstruktioner. Trumljud dämpas effektivt med exempelvis 
textilmattor. 

Krav på trumljudsnivåer finns inte i SS 25268. Rekommendation finns i en SIS Teknisk rapport TR 
2007:15.
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Rumsakustik
Syftet med den rumsakustiska behandlingen är att skapa en ljudmiljö som är anpassad till den verk-
samhet som ska vara i rummet. Det kan vara god taluppfattbarhet, god musikåtergivning, ljudnivå-
sänkning eller en kombination av dessa. Beroende på verksamheten ställs olika rumsakustiska krav. 
Se exempel i bilagan, kapitel 3 pkt 1. 

I SS 25268 anges de rumsakustiska kraven i form av efterklangstid. Kraven är satta för att uppnå en 
tillräcklig ljudabsorptionsmängd i rummet (ljudabsorptionsmängd kallas av akustikerna för ekviva-
lent absorptionsyta). 

I praktiken ställer SS 25268 krav på rummens ljudabsorptionsmängd. Sambandet mellan efterklangs-
tid och ljudabsorptionsmängd förklaras i bilagan, kapitel 3, pkt 2.

Hur mycket ljudabsorption som ska tillföras rummen bestäms genom att beställaren bestämmer vil-
ken ljudklass rummen ska uppfylla. För att göra detta på bästa sätt ska beställaren tillsammans med 
brukaren (hyresgästen) gå igenom vilken typ av verksamhet som ska vara i byggnaden och vilket 
syfte den rumsakustiska behandlingen ska ha. Olika ljudklasser kan väljas för olika rum. 

Människor med nedsatt hörsel har större behov än normalhörande av god rumsakustik. Se SS 25268 
pkt 5.3.3

Mängden ljudabsorption som ska tillföras rummen är beroende av hur rummen kommer att möbleras. 
Möbelförutsättningar måste därför tidigt anges av beställaren. Se SS 25268 pkt 5.4.3. Erforderlig ljud- 
absorptionsmängd utgör därefter projekteringsunderlag och det kontrollerbara kravet på den rumsa-
kustiska behandlingen av rummet.

De rumsakustiska önskemålen kan delas in i tre kategorier:

1. Önskemål om klangfullhet. I rum för akustisk musik och körsång är klangfullhet 
önskvärd.

2. Önskemål om god hörbarhet och tydlighet. I hörsalar, undervisningslokaler 
för högre utbildning och större konferensrum, där en människa talar till många åhörare 
som är tysta och lyssnar, ställs krav på god hörbarhet och tydlighet. Här är det viktigt att 
optimera rumsakustiken när det gäller placering och mängd av absorbenter och reflekto-
rer. Se SS 25268 pkt 5.5.2. Se även bilagan kapitel 3, pkt 3. 

3. Önskemål om låg ljudnivå. I många rumstyper som beskrivs i SS 25268 är en 
låg ljudnivå önskvärd, exempelvis de flesta förskole- och skollokaler, matsalar, rum för 
grupparbeten, undervisningslokaler och öppna planlösningar i kontor. En ökad absorp-
tionsmängd i rummet bidrar till att sänka ljudnivån. Se SS 25268 pkt 5.5.6. 

Sambandet mellan ljudabsorptionsmängd, efterklangstid och ljudnivå beskrivs i bilagan, kapitel 3, 
pkt 4.

I programskedet är det viktigt att beställaren, brukaren (hyresgästen) och projektören går igenom 
vilka verksamheter som ska vara i de olika rummen, och vilka rumsakustiska önskemål och krav som 
ställs (kategori 1, 2, eller 3). Genom att bestämma vilken ljudklass som ska gälla får projektören ett 
tydligt mål att projektera efter.
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Ljud från installationer
Med ljud från installationer menas de ljud som skapas av de installationer som är igång för att bygg-
naden ska fungera. Exempel är: ljud från ventilationsanläggning, kylanläggning, belysning, hissar 
m.m. I SS 25268 ställs krav på A-vägda ljudtrycksnivåer, dBA och C-vägda ljudtrycksnivåer, dBC. Se 
”Allmänt om ljud” i bilagan. Kraven avser den totala ljudnivån från samtliga installationer som kan 
vara i drift samtidigt. Vid kravskrivning för ljudnivån från var och en av dessa installationer måste 
hänsyn tas till additionen av bullret. 

Hur ljudnivåer adderas framgår i kapitlet ”Allmänt om ljud” i bilagan.

Ljudönskemålen för de lokaltyper som är aktuella bör definieras så att inga oklarheter föreligger. Nor-
malt finns inga skäl för att skärpa eller mildra de enskilda kravvärden i SS 25268 när det gäller ljud 
från installationer. Värdena för de olika ljudklasserna är väl avvägda. Däremot kan det finnas skäl att 
diskutera delkraven från olika installationsbullerkällor. 

Många ljudåtgärder i exempelvis ett ventilationssystem påverkar även energiförbrukningen. Ljud-
dämpare, höga lufthastigheter, tryckregleringsspjäll och alltför små ventilationsdon medför ökad en-
ergiförbrukning. Ett system med låga hastigheter, få ljuddämpare och låga tryckfall kan i det långa 
loppet vara mycket lönsamt trots en något högre investeringskostnad för större aggregat och kanal-
system.

Installationsanläggningar medför inte ljud enbart inomhus utan även utomhus, både vid den egna 
byggnaden och vid grannbyggnader. Installationsbuller utomhus betraktas som externt industribuller 
vilket behandlas i enlighet med Naturvårdsverket allmänna råd RR1978:5. Se bilagan kapitel 4 pkt 1.

I programskedet bör övergripande layout-frågor belysas, exempelvis placeringen av aggregatrum och 
schakt. Det är viktigt att aggregatrum och schakt görs tillräckligt stora så att det finns möjligheter att 
göra effektiva ljudåtgärder om problem uppstår.

Ljud från trafik och andra yttre källor
Med ljud från trafik och andra yttre källor menas de ljud som förekommer utanför byggnaden. Ex-
empel är: ljud från vägtrafik, spårburen trafik, flygtrafik, industriverksamheter, högtalaranläggningar, 
lekande barn, människors tal och skrik.

De yttre förutsättningarna måste beaktas tidigt i planeringen. Se bilagan, kapitel 5.

För de flesta tomter måste hänsyn tas till trafikbuller. 

Normalt finns inga skäl för att skärpa eller mildra de enskilda kravvärden i SS 25268 när det gäller 
ljud från trafik och andra yttre källor. Värdena för de olika ljudklasserna är väl avvägda. Däremot kan 
det finnas skäl att diskutera vilka typer av fordon som ska vara dimensionerande för den maximala 
ljudnivån och hur ofta dessa värden får överstigas. I bilaga, kapitel 4 och 5. ges förslag till hantering 
av detta.

Stomljud

För buller (maximalnivåer) som orsakas av stomljud från spårburen trafik i tunnel gäller samma krav 
som för A-vägd ekvivalentnivå från installationer.
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Projekteringsskedet 
(system och detaljprojektering)

Generellt
Här finns förklaringar och råd för projektörer att välja lösningar som uppfyller de ljudönskemål som 
beställaren valt i programskedet.

Beställaren ska meddela projektören vilken ljudklass som önskas, samt, eventuella projektanpass-
ningar.

Projektören ska med stöd av beställarens kravspecifikationer precisera lösningar. För att projektören 
ska kunna välja rätt produkter måste dess akustiska egenskaper vara kända. Det finns ett antal stan-
darder som beskriver detta. Exempel på dessa finns i bilagan kapitel 1 pkt 4.
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Luftljudsisolering
Ljudisoleringen mellan två utrymmen bestäms inte bara av väggens ljudisolering utan ljudet kan även 
gå andra vägar i en byggnad. För att säkerställa rätt ljudisolering är det viktigt att ta hänsyn till dessa 
(se figur nedan).  

Figur 3. Exempel på transmissionsvägar.

a = ljud genom skiljevägg
b = ljud via flanktransmissioner ovan undertak 
c = ljud genom ventilationstrummor 
d = ljud genom kylbafflar/belysningsarmaturer
e = ljud genom rörgenomföringar 
f = ljud genom springor
g = ljud via flanktransmissioner i golvbjälklag
h = ljud via flanktransmissioner i fasadvägg
i = ljud via radiatorerna (vid höga krav ex. 52 dB) 

Exempel på hur ljudläckage kan undvikas/åtgärdas finns i bilagan, kapitel 1 pkt 3. 

Laboratorievärde och fältvärde
I SS 25268 anges kraven på luftljudsisolering som ett fältvärde R´w. Fältvärdet är det som mäts i den 
färdiga byggnaden. Det är viktigt att veta att fältvärdet inkluderar alla transmissionsvägar och bygg-
tolerans. Väggars ljudisolering anges ofta som ett laboratorievärde (Rw) Detta värde är enbart ett mått 
på hur mycket ljud som går igenom väggen. Vid projektering måste man ta hänsyn till alla transmis-
sionsvägar. Skillnaden mellan laboratorievärde och fältvärde framgår i bilagan kapitel 1 pkt 2.

Ljudisolerande undertak och installationsgolv

Om beställaren önskar bygga med så kallade systemväggar som ansluter mot undertaket räcker det 
inte med att undertaken är ljudabsorberande, de måste också vara ljudisolerande. Även installations-
golvens ljudisoleringsförmåga måste på samma sätt kontrolleras.

Stegljudsnivå
Med utgångspunkt från beställarens kravspecifikation ska projektören välja stomsystem med hänsyn 
till krav på stegljudsnivå (lätt eller tung stomme). Om beställaren vill ha hög ljudklass fordras för 
vissa lokaltyper en särskilt god lågfrekvensisolering tillsammans med ett sedvanligt ganska hårt krav 
på stegljudsnivå. Detta måste beaktas vid val av stomsystem. Skillnaden i stegljudsnivå mellan tunga 
och lätta bjälklag framgår av bilaga kapitel 2 pkt 2.
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Rumsakustik
Efter att beställaren valt ljudklass ska projektören i efterklangstidstabellerna i SS 25268 hämta vilka 
efterklangstider som ska uppfyllas i de olika rummen. 

I SS 25268 ställs krav på att ljudfältet i rummet ska vara diffust vid efterklangstidsmätningen. Se SS 
25268 pkt 6.2.4. I och med detta kan efterklangstidskravet omvandlas till en ljudabsorptionsmängd. 

Projektörens uppgift är att se till att rätt ljudabsorptionsmängd tillförs rummen. 

Projekteringen kan ske på två sätt:

1. Förenklad metod med klassindelning enligt SS EN-ISO 11654. 
    - Lämplig att använda i systemskedet.
2. Metod enligt SS-EN 12354-6.
    - Lämplig att använda i detaljskedet.

1. Förenklad metod

Ett förenklat sätt att beräkna hur stor ljudabsorbtionsmängd som ska tillföras rummet, är att använda sig 
av ljudabsorptionsklasser. Dessa utvärderas enligt SS EN-ISO 11654 och klassificeras i klasserna A, B, 
C, D och E. Där A absorberar mest och E absorberar minst. Vilka ljudabsorptionsklasser olika produkter 
uppnår redovisas av respektive leverantör. 

Tänk på att ljudabsorptionsklass inte är det samma som ljudklass. 
Ljudabsorptionsklasser enligt SS EN-ISO 11654 förklaras i bilagan kapitel 3 pkt 5.

Absorptionsmängden som tillförs rummen har bland annat till syfte att påverka ljudnivån. Detta kan 
indirekt kontrolleras genom mätning av efterklangstiden. Hur mycket ljudabsorption som krävs för 
att uppnå en önskad efterklangstid/ljudnivå framgår i tabellerna nedan:

Tabell A.
Minsta absorptionsmängd uttryckt som procentuell andel av golvarean vid olika absorbentklasser för 
att uppnå önskad efterklangstid/ljudnivå. Möblerade rum med takhöjd 2,5-2,8 m.

Efterklangstid (sek) Minsta absorptionsmängd, % med absorptionsklass
A B C D

0,4 105 120 165 –
0,5 75 90 120 –
0,6 55 65 90 180
0,7 45 50 70 140
0,8 35 40 55 110
0,9 25 30 40 80
1,0 20 20 30 60

Tabell B.
Minsta absorptionsmängd uttryckt som procentuell andel av golvarean vid olika absorbentklasser för 
att uppnå önskad efterklangstid/ljudnivå. Rum med få eller inga möbler och takhöjd 2,5-2,8 m.
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Efterklangstid (sek) Minsta absorptionsmängd,% med absorbentklass 
A B C D

0,4 130 150 – –
0,5 100 115 160 –
0,6 80 95 130 –
0,7 70 80 110 –
0,8 60 70 100 –
0,9 50 60 80 160
1,0 45 50 70 140

Tabell C.
Minsta absorptionsmängd uttryckt som procentuell andel av golvarean vid olika absorbentklasser för att 
uppnå önskad efterklangstid/ljudnivå. Rum med få eller inga möbler och takhöjd 5-6 m.

Efterklangstid (sek) Minsta absorptionsmängd,% med absorbentklass
A B C D

1,0 100 120 170 –
1,2 80 100 140 –
1,5 60 70 100 200

Tänk på att procentangivelserna anger absorbenternas nettoyta. 

Mängden anges som andel av rummets takyta. Det är en fördel att fördela en viss del av absorbent-
mängden på väggarna. 

Klassningen i SS EN-ISO 11654 tar inte hänsyn till absorptionsfaktorn vid 125 Hz. Råd för hur detta 
kan lösas ges i bilagan kapitel 3 pkt 6. 

2. Metod enligt SS-EN 12354-6 
Med hjälp av Sabines formel:

 V x 0,16
 A
T =

T = efterklangstiden (sek)
V = volymen (m3)
A = ljudabsorptionsmängden (m2Sabine)

kan efterklangstidskravet omvandlas till ett krav på ljudabsorptionsmängd. 

Projektörens uppgift är att se till att rummen får rätt ljudabsorptionsmängd. 

Enligt SS 25268 ska ljudabsorptionsmängden beräknas enligt SS-EN 12354-6.

Ljudabsorptionsmängden beräknas enligt följande formel:

A = αp x S A = ljudabsorptionsmängd (m2Sabine)
αp = ljudabsorptionsfaktorn (som mäts i laboratorium enligt ISO 354)
S  = absorbentens yta (m2)
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För att kunna räkna ut hur mycket ljudabsorption som ska tillföras rummet måste först rummet grund-
absorption beräknas/bedömas. 

Detta görs genom att beräkna hur stor ljudabsorptionsmängden är på golvets yta, takets yta, väggar-
nas yta, fönsternas yta, dörrarnas yta, osv. 

A golv +A vägg + A fönster + A dörrar + etc 

Till detta ska läggas möblernas och inredningens ljudabsorptionsmängd. 

Hur detta beräknas framgår av SS-EN 12354-6. För att projektören ska kunna göra en riktig beräk-
ning måste beställaren ange möbelförutsättningar. Se SS 25268 pkt 5.4.3.

Förklaring på hur möblernas och inredningens absorptionsmängd kan beräknas finns i bilagan kapitel 
3, pkt 7.

Genom att subtrahera ljudabsorptionsmängden som finns i rummet, från kravet på den ljudabsorp-
tionsmängd som ska finnas, får vi den ljudabsorptionsmängd som ska tillföras rummet. 

A krav – A befintlig = A behov

Denna absorptionsmängd (Abehov) ska beräknas vid varje oktavband från 125-4000 Hz. För att uppnå 
bättre ljudklass än C, ska en del av den tillförda absorptionsmängden placeras på väggarna. Se SS 
25268, pkt 5.5.

Fladdereko

I rum med akustiktak kan ibland så kallade fladdereko uppstå. Detta eko uppstår då ljudet studsar 
mellan två parallella väggar. Fladderekon kan undvikas på olika sätt; genom att sätta in bokhyllor och 
andra inredningsdetaljer, eller väggabsorbenter i öronhöjd. Ett annat sätt är att luta en av väggarna så 
att ljudvågorna styrs upp mot akustiktaket. 

Ljudisolerande undertak

Om beställaren önskar bygga med så kallade systemväggar som ansluter mot undertaket räcker det 
inte med att undertaken är ljudabsorberande, de måste också vara ljudisolerande. 

Undertakens ljudisoleringförmåga mäts enligt EN-ISO 10848-2 (tidigare EN ISO 140-9). Detta värde 
är ett laboratorievärde. Normalt brukar fältvärdet bli ca 5 dB lägre än laboratorievärdet. Se bilaga 
kapitel 1, pkt 2.
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Ljud från installationer
Kraven på högsta ljudnivå från installationer avser den totala ljudnivån från samtliga installationer 
som kan vara i drift samtidigt. Vid projektering av ljudåtgärder för var och en av dessa installationer 
måste hänsyn tas till additionen av bullret. Förekommer tre ljudkällor samtidigt får vardera källan 
exempelvis ge högst 30 dBA om totalkravet är 35 dBA (30 dBA + 30 dBA + 30 dBA blir 35 dBA).

Hur ljudnivåer adderas framgår i kapitlet ”Allmänt om ljud” i bilagan. 

Ventilationsanläggningen är normalt en av de mest påtagliga bullerkällorna i en byggnad. Med god 
planering och projektering kan dock låga ljudnivåer uppnås utan större kostnader. Placeringen av 
aggregatrum och schakt bör därvid ägnas speciell omsorg liksom även storleken på aggregatrum-
men.

De vanligaste orsakerna till för höga ljudnivåer från ventilationssystem är i prioriteringsordning:
1 Felaktig injustering av anläggningen
2 Bulleralstring i slutdonet
3 Bulleralstring i spjäll och flödostater
4 Luft- och stomljud från aggregatrum.
5 Bullerutstrålning från stora rektangulära ventilationskanaler
6 Kanalburet buller

Ljudprojekteringen av en ventilationsanläggning är en kombination av rätt val av produkter och ljud-
beräkningar. Vid val av komponenter ska hänsyn tas till ljuddata och erforderliga åtgärder dimensio-
neras. För denna dimensionering krävs ljudberäkningar och överväganden exempelvis enligt bilaga 
kapitel 4 pkt 2. Generellt gäller att vara kritisk till katalogdata och ta hänsyn till de osäkerhetsmargi-
naler som finns även om de inte alltid uppges. 

Möjligheten att rätt injustera anläggningen i färdig byggnad underlättas genom en noggrann projek-
tering.

Ventilationssystemet och övriga installationer påverkar även luftljudsisoleringen i byggnaden

Ljud från trafik och andra yttre källor
Utforma och planera byggnaden

Genom lämplig utformning och planering av byggnaden kan förbättrad ljudmiljö erhållas. 

SS 25268 behandlar visserligen endast ljudmiljön inomhus men för de flesta byggnader och funktio-
ner är även ljudmiljön utomhus av stor betydelse, exempelvis på uteplatser, skolgårdar och entréer.

Även om det alltid går att få låga trafikbullernivåer inomhus med stängda fönster kan det i många fall 
vara ett mervärde att ha måttliga trafikbullernivåer inomhus med vädringsöppna fönster. Byggnadens 
placering och planlösning är därför av stor betydelse. 

Beräkning av trafikbuller utomhus framgår av bilagan kapitel 5 pkt 1.
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Fasad och fönsterkonstruktioner

Trafikbullernivåerna inomhus kan alltid innehållas med rätt val av fasad och fönster. Beräkning av 
erforderlig fasad- och fönsterisolering kan göras på mycket avancerat sätt, men oftast kan enkla över-
slagsberäkningar vara tillräckligt bra. Dessa beräkningar ger ofta en viss överkvalitet. 

Ljudisoleringen hos ett fönster kan uttryckas med flera olika beteckningar. Rw , Rw+C eller Rw+Ctr är 
några som används. För dessa beteckningar är det, för en och samma fönsterkonstruktion, Rw som har 
det högsta siffervärdet. Därför är ofta programkraven angivna med Rw eftersom det är fördelaktigt 
att använda beteckningen med högst värde i tidigt skede. Vid behov kan precisering göras i projekte-
ringsskedet. Rw-värdet är dock inte liktydigt med dämpningen av trafikbuller (skillnaden i trafikbul-
lernivå ute-inne).

Ljudnivån inomhus är utöver Rw-värdet och trafikbullernivån utomhus även beroende på fönsterstor-
leken, rumsstorleken och den rumsakustiska behandlingen samt ljudisoleringen hos övrig yttervägg. 
Se bilaga kapitel 5 pkt 2. I bilagan ges en vägledning för att bestämma ljudkravet Rw för öppningsbara 
fönster. Kravet innehåller en marginal på 3 dB för att kompensera skillnaden mellan laboratoriemätt 
ljudisolering och praktisk ljudisolering i färdig byggnad. Ljudisoleringen ska vara tillräcklig även 
efter garantitidens utgång. Exempel på hur detta beskrivs i en kravtext ges i bilaga 5.3. 
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Byggskedet 
(byggsamråd/bygglov, kontroller under byggtiden)

Generellt 
Byggsamråd

Vald ljudklass ska dokumenteras tillsammans med de överväganden som gjorts vid eventuella pro-
jektanpassningar. 

Projektspecifika dimensioneringsförutsättningar ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är tydligt 
för alla parter vad som gäller. 

Klassningsvärden och/eller åtgärder som varit föremål för speciella projektanpassningar ska alltid 
dokumenteras före byggstart.

Det är viktigt att kommunens tjänstemän är medvetna om de överväganden som gjorts. Därför bör 
följande frågor lösas i samband med byggsamrådet:
•	 detaljplanekrav
•	 byggnadens ljudklass
•	 överväganden kring ”ljudbelastningar” 
•	 eventuella avsteg från siffervärden i standarden
•	 speciella tekniska lösningar.

Byggskedet

Avvikelser som måste göras under byggskedet ska dokumenteras successivt och stämmas av mot 
bygglovet/byggsamrådsprotokollet. Före slutbesiktning sammanställs alla förändringar.

Upphandling

Vid upphandlingen av produkter måste entreprenören försäkra sig om vilket värde leverantören redo-
visar. Vissa leverantörer redovisar laboratoriemätta värde (så kallade lab-värde) och andra redovisar 
förväntade fältvärde. Det är viktigt att entreprenören är medveten om dessa skillnader.

Beställarens krav är alltid fältvärden, dvs krav i färdig konstruktion utom när det gäller fönster i ytter-
vägg och uteluftdon, här anges kraven i form av laboratoriemätt ljudisolering. Fältvärdet skrivs alltid 
med ett ´(prim). Ex R´w för ljudisolering eller L´nT, w för stegljudsnivå. Laboratorievärdet skrivs utan 
´(prim). Ex Rw för ljudisolering för en vägg. 

Hur stor skillnaden normalt är mellan laboratoriemätta värde och fältvärde framgår i bilagan kapitel 
1 pkt 2. 

Likvärdighet

I de fall då projektet genomförs med utförandeentreprenad (ex. generalentreprenad eller delad entre-
prenad) är en specifik produkt föreskriven. I handlingarna står det ofta att produkten kan bytas mot en 
”likvärdig” produkt. Det är viktigt att entreprenören förstår att utbyte kan ske först efter det att bestäl-
laren, eller beställarens sakkunnige, godkänt utbytet. Det är beställaren eller beställarens sakkunnige 
ombud som avgör olika produkters likvärdighet. 
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Vid funktionsentreprenader (ex totalentreprenad) ska likvärdigheten ställas mot de funktionskrav som 
beställaren ställt. 

Ofta ger entreprenören förslag på alternativa lösningar. Detta är bra och en viktig del i arbetsgången 
vid totalentreprenader. Dock ska beställarens funktionskrav fortfarande uppfyllas vid eventuella pro-
duktbyten. I totalentreprenader är ofta nya konsulter inblandade efter upphandlingen av totalentre-
prenören. Därför bör beställaren kräva in dokumentation på de alternativa lösningar som föreslås av 
entreprenören.

Luftljudsisolering
Utbyte – likvärdighet

Om entreprenören vill utnyttja möjligheten att välja ett likvärdigt material är det viktigt att beställaren 
får möjlighet att kontrollera produkternas likvärdighet. 

Det finns ett antal ljudstandarder som gör det detta möjligt. Det är viktigt att rätt standard används. 
Exempel på standarder ges i bilaga kapitel 1 pkt 4.

Eventuella utbyten ska, efter beställarens godkännande, dokumenteras.

Leveranskontroll

Kontrollera att rätt produkt är levererad.

Montage och utförandekontroll

Kontrollera att montaget är utfört enligt anvisningar.

Stegljudsisolering
Utbyte – likvärdighet 

Om entreprenören vill utnyttja möjligheten att välja en likvärdigt golvbeläggning ska protokoll visa 
att de är provade enligt SS-EN ISO 140-6 och 8. 

Det är också viktigt att kontrollera att bytet av produkt inte försämrar luftljudsisoleringen.  Eventuella 
utbyten ska, efter beställarens godkännande, dokumenteras.

Leveranskontroll

Kontroll ska ske att är rätt produkt är levererad.

Montage och utförandekontroll

Kontroll ska ske att montaget är utfört på rätt sätt.
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Rumsakustik
Utbyte – likvärdighet 

De rumsakustiska kraven ställs i form av tillförd ljudabsorptionsmängd. Om en specifik produkt ska 
ersättas med en likvärdig, är det viktigt att beakta produktens akustiska egenskaper när det gäller 
ljudabsorption. Produkters ljudabsorptionsförmåga mäts enligt ISO 354 och utvärderas enlig EN-
ISO 11654. För att beställaren ska kunna värdera produkternas likvärdighet måste de vara mätta och 
redovisade enligt dessa standarder. Mer information om ISO 354 och EN-ISO 11654 finns i bilagan 
kapitel 3 pkt 5.

Eventuella utbyten ska, efter beställarens godkännande, dokumenteras.

Kontroll 

Montage och utförandekontroll: kontrollera att absorbenterna är monterade på rätt sätt. Se SS 25268 
pkt 6.3.2.

Kontroll av tillförd ljudabsorption görs genom okulärbesiktning av rummen då man kontrollerar att 
det är rätt produkt som är monterad, att den är monterad på rätt sätt samt att mängden stämmer med 
projekteringen.

För att garantera att den monterade produkten har rätt kvalitet kan man kontrollera om produkten är 
P-märkt. Se bilaga kapitel 3, pkt 8.

Ljud från installationer
Upphandling

Upphandlingen av installationer med ljudkrav ska kontrolleras före kontraktsskrivning. Hänsyn måste 
då tas till att kravet på högsta ljudnivå avser den totala ljudnivån från alla installationer.

Utbyte – likvärdighet

Vid byte av fabrikat, produkter eller metod som föreskrivits, måste ljud- och vibrationsdata kontrolle-
ras och vid behov ny dimensionering av åtgärder vidtas. Observera att ljuddata för exempelvis fläktar 
kan presenteras enligt olika standarder vilket påverkar dimensioneringen av åtgärder.

Kontroll

Montagekontroll av aggregatuppställning och infästningar samt kontroll av genomföringar görs och 
dokumenteras, exempelvis genom fotografering. 

Infästning av kanaler, rör, gejdrar etc får endast ske mot tung byggnadsdel.

Genomföringar genom väggar och bjälklag ska ljudtätas och i förekommande fall brandtätas. Ofta 
kan dessa tätningar samordnas.

Kontroll av utförandet av ventilationskanaler, främst skarvar och böjar, görs genom okulärbesiktning 
och dokumenteras genom exempelvis fotografering.

Rätt injustering av exempelvis ventilationsanläggningen, värmesystemet och hissar är av stor bety-
delse för att uppnå låga ljudnivåer.
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Ljud från trafik och andra yttre källor
Upphandling, utbyte – likvärdighet

Ljudkraven för fönster och uteluftdon ska noga specificeras vid upphandling samt kontrolleras före 
kontraktsskrivning. Exempel på kravtext ges i bilaga kapitel 5 punkt 2 och 3.

Leveranskontroll

Vid fönsterleverans kontrolleras att rätt ljudisolering, Rw eller annat, erhållits, samt att fönstren pla-
ceras på rätt plats.

Montagekontroll

Kontroll av fönsterplacering samt tätningar runt fönster och fönsterpartier görs och dokumenteras.

Injusteringskontroll

Fönsterhängning och anliggning mot tätningslister kontrolleras. 
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Slutbesiktning
(överlämnande)

Generellt 
Vid slutbesiktningen ska dokument överlämnas som verifierar att de akustiska kraven är uppfyllda.

Verifiering kan ske på olika sätt; 
•	 mätning 
•	 projektering och utförandekontroll
•	 eller en kombination av dessa

Verifieringssättet är normalt fastställt i kontrollplanen. Omfattningen av kontroller i slutskedet beror 
på upphandlingsform, val av stomme, entreprenörens och projektörernas egenkontrollsystem. Under 
förutsättning att processen genomförts på rätt sätt med genomtänkt projektering och utförandekon-
troll under byggtiden behövs normalt inte någon stor mängd efterkontroller. Det handlar mer om att 
dokumentera att de kontroller som var avsedda att genomföras under hela byggprocessen verkligen 
har genomförts. De flesta kommuner har någon form av verifikat som de kräver in i samband med 
slutbevis för att styrka att BBR är uppfyllt

Luftljudsisolering
Vid en eventuell kontrollmätning av luftljudsisolering så görs de enligt anvisningar i SS-EN ISO 
140-4 alternativt enligt SS-EN ISO 10052. Den senare är en enklare metod. 

Luftljudsisolering kan i viss mån också kontrolleras genom okulärbesiktning, för detta krävs dock 
viss vana. Provning av luftljudsisolering kan behöva göras av skiljeväggar, ljudklassade dörrar och 
glaspartier.

Stegljudsisolering (stegljudsnivå)
Eventuell kontrollmätning av stegljudsnivå ska ske enligt SS-EN ISO 140-7 alternativt enligt SS-EN 
ISO 10052. Även stegljudsisoleringen kan i viss mån också kontrolleras genom okulärbesiktning. 
Normalt kontrolleras då att valda mattor/golvbeläggningar är rätt jämfört med det som preciserats i 
bygghandlingarna, och att stommen fortfarande är densamma som låg till grund för dimensionering-
en. Vissa övergolvskonstruktioner är utförandekänsliga och kan fordra stickprovskontroll. Sådana 
riskkonstruktioner bör dock vara identifierade redan i kontrollplanen så att utförandekontroll kan 
göras i byggskedet.

Rumsakustik
Vid slutbesiktningen ska protokoll överlämnas som verifierar att de rumsakustiska kraven är upp-
fyllda.

Verifiering kan ske på två sätt; 
•	 verifiering med mätning av efterklangstiden
•	 verifiering med granskning av beräkningarna och kontroll av ljudabsorptionsmängden
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1. Mätning av efterklangstid
Protokoll ska överlämnas som visar att efterklangstiderna är de rätta. Mätningar ska göras enligt EN-
ISO 3382-2. Enligt SS 25268 måste mätoperatören tillse att ljudfältet i rummet är diffust. Detta kräver 
i regel att man måste montera ljuddiffussorer i rummet. Det är i praktiken väldigt svårt att skapa ett 
diffust ljudfält i ett rum med akustiktak. Detta gör att efterklangstiden sällan ger ett riktigt svar på hur 
mycket ljudabsorption som finns i rummet.

2. Kontroll av ljudabsorptionsmängd
Protokoll ska överlämnas som visar att ljudabsorptionsmängden i rummet överensstämmer med den 
projekterade. 

Kontroll av detta görs genom okulärbesiktning av rummet då man kontrollerar att det är rätt produkt 
som är monterad, att den är monterad på rätt sätt samt att mängden stämmer med projekteringen. Se 
SS 25268 pkt 6.3.2.

För att garantera att den monterade produkten har rätt kvalitet kan man kontrollera om produkten är 
P-märkt. Se bilaga kapitel 3, pkt 8.

Ljud från installationer
Inför slutbesiktningen av byggnaden ska ljudnivån från installationerna kontrolleras och dokumente-
ras. Mätningar av ljudnivå från installationer i kontinuerlig drift, exempelvis ventilationsanläggning-
en, bör utföras i samtliga utrymmen. Ljudnivån från installationer i temporär drift, exempelvis hissar, 
VA-system etc, kontrolleras genom stickprovsvisa ljudmätningar. I ett första steg kan förenklade 
mätningar göras enligt SS EN ISO 10052,  men vid eventuella osäkerheter ska normenliga mätningar 
utföras enligt SS EN ISO 16032. 

Ljud från trafik och andra yttre källor
Inför slutbesiktningen av byggnaden ska byggnadens trafikbullerisolering kontrolleras och dokumen-
teras. Ljudmätningar av isoleringen enligt SS EN ISO 140-5 kan bli aktuellt men i första hand bör 
följande kontrolleras:
• Ljudklass för fönster och uteluftdon, okulärbesiktning samt kontroll av handlingar och entrepre- 
 nörens egenkontroll.
• Injusteringskontroll av fönster. Fungerar tätningslisterna. 
• Okulärbesiktning samt lyssna om det förekommer ljudläckage. Ljudläckaget är oftast högfrek-  
 vent och hörs tydligt. 
• Jämför olika rum. 
• Vid behov utförs ljudmätning, först kan en förenklad metod användas men vid osäkerhet ska 
 standardiserad mätmetod användas. 
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Sammanfattande råd
Tidigt skede
Beställaren och hyresgästen ska utgående från SS 25268 och byggnadens förutsättningar gå igenom 
de akustiska önskemål och krav som gäller. Kartlägg de yttre ljudförutsättningarna samt diskutera 
layoutfrågor med avseende på ljud. Omvandla önskemål och krav till ljudklass och tydliga projekte-
ringsanvisningar med motiveringar till eventuella avsteg från standarden.

Projekteringsskedet
Anlita konsult med akustisk kompetens. Det är en bra investering för det är ofta dyrt att rätta till akus-
tiska brister i efterhand, jfr diagrammet nedan.

Sambandet mellan ljudkvaliteten i en byggnad och kostnad är beroende på när ljudfrågorna beaktas.

Byggskedet
Bestäm kontrollplan. Informera entreprenörerna om vikten av rätt utförande för gott ljudresultat. 

Bestäm hur de olika ljuddelarna ska verifieras. 

Vissa delar kan verifieras med mätning. Vissa delar kan verifieras med beräkning och kontroll. 

Utför kontroller under byggtiden. Kontrollera kritiska utförandemoment. Dokumentera med text och 
fotografier. 

Slutbesiktning
Verifiering enligt beslutad plan.  
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Bilaga till
Praktisk användning av SS 25268
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Bilaga till praktisk användning av SS 25268

Denna bilaga är till för den som vill veta mer om byggnadsakustik. Här finns förklaringar på 
akustiska uttryck, samt praktiska råd och exempel på hur man kan bygga för att skapa bra 
ljudmiljöer i byggnader.

Bilagan är indelad i olika kapitel:
Allmänt om ljud sid 3
Kapitel 1: Luftljudsisolering sid 5
Kapitel 2: Stegljudsisolering  sid 7
Kapitel 3: Rumsakustik  sid 9
Kapitel 4: Ljud från installationer  sid 17
Kapitel 5: Ljud från trafik och andra yttre källor sid 19
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allmänt om ljud

Olika ljudbegrepp
Ljudnivå mäts i decibel (A-vägd eller C-vägd) med beteckningen dBA respektive dBC.  dBA är det 
som oftast används och innebär att ljudet mäts på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat upp-
fattar ljud. dBC används i praktiken för att avslöja om det finns lågfrekventa ljud i lokalen.

Dessa mått är enkla att arbeta med och kan direkt mätas med ljudnivåmätare.

Riktvärden för ljud från installationer anges i form av ekvivalent ljudnivå för långvarigt ljud och 
maximal ljudnivå för kortvarigt ljud. Dessa anges i dBA och dBC. 

För trafikbuller och buller från andra yttre källor anges riktvärden i form av ekvivalent ljudnivå och 
maximal ljudnivå i dBA. 

Ekvivalent ljudnivå

Med ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller 
är tidsperioden ett dygn och för installationsbuller driftstiden.

Maximal ljudnivå

Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån som mäts under t.ex en fordonspas-
sage. Exempel på ekvivalent och maximal ljudnivå vid en gata ges i figuren.
 

Exempel på ljudnivåns variation. 66 dBA ekvivalent ljudnivå och 75 dBA maximal ljudnivå.

addition av ljudnivåer:

Eftersom decibelskalan är logaritmisk blir 30 dBA + 30 dBA inte 60 dBA. Om man har två lika starka 
ljudkällor stiger ljudnivån med 3 dBA. 30 dBA+30 dBA = 33 dBA.
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Har ljudkällorna olika styrka sker additionen enligt diagrammet nedan. 
 

Exempel på ljudnivåer.

Diagram för addition av ljudnivåer. 
Exempel: 63 dBA + 68 dBA. Skillnad 5 dBA vilket enl. diagrammet innebär att den högsta nivån ska 
ökas med ca 1 dBA. 63 dBA + 68 dBA = 69 dBA.
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Kapitel 1: luftljudsisolering

1.1
Den praktiska innebörden av olika ljudisoleringsvärden framgår av tabellen nedan.

R´w / DnT,w Normalt tal,
kontorsmaski-
ner

Högröstat 
samtal

Skrik Högtalarljud,
måttlig nivå

Diskodunk 

35

40

44

48

52

60

Röd – hörs. Rosa – kan höras men stör inte under normala omständigheter. Vit – hörs inte.

1.2 Skillnaden mellan lab.värde och fältvärde. 
Luftljudsisolering är en byggdels eller en sammansatt konstruktions förmåga att reducera luftbu-
ret ljud mellan två utrymmen. Vägda reduktionstal för byggdelar mätta i laboratorium skrivs Rw av 
praktiska skäl har samma definition tillämpats även i byggnader. I en byggnad sker dock ljudtran-
smissionen både direkt (rakt genom vägg eller bjälklag) och indirekt via anslutande konstruktioner 
eller öppningar. Den indirekta delen benämns flanktransmission. Då avses fältreduktionstal och för 
att markera detta inkluderar beteckningen ett ´(prim) tecken, R´w. Flanktransmission medför sämre 
ljudisolering i byggnad än vad som kan förväntas med ledning av det laboratoriemätta reduktionstalet 
för den aktuella skiljekonstruktionen, alltså är R´w <  Rw. I SS 25268 förekommer också begreppet 
”Vägd standardiserad ljudnivåskillnad”, DnT,w. Detta är också ett fältvärde. Skillnaden mellan R´w och 
D nT,w är inte så stor för ”normala rum” men när rummens golvyta är mycket större än skiljearean kan 
skillnaden bli betydande. Ibland adderar man en spektrumanpassningsterm C50-3150 till D nT,w eller R´w 
vilket används för att säkerställa bättre skydd mot låga frekvenser.

För att klara ett fältvärde på 35 dB bör de olika byggdelarnas labvärde vara > 40 dB.

För att klara ett fältvärde på 40 dB bör de olika byggdelarnas labvärde vara > 45 dB.

För att klara ett fältvärde på 44 dB bör de olika byggdelarnas labvärde vara > 50 dB.

För att klara ett fältvärde på 48 dB bör de olika byggdelarnas labvärde vara > 54 dB.   

För att klara ett fältvärde på 52 dB bör de olika byggdelarnas labvärde vara > 58 dB.   

OBS. Dessa skillnader förutsätter att montaget är utfört på rätt sätt och att byggfel som exempelvis 
ljudläckage från springor och otätheter inte förekommer.
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1.3 ljudläckage 
Ljudläckage kan minskas genom att använda bra produkter och genomtänkta lösningar. Nedan ges 
exempel på vad man bör tänka på. 
•	 Ljudläckage genom springor
 Justera dörrar och fönster, använd ”ljudreglar”. Bygg med hög noggrannhet 
•	 Ljud genom ventilationstrummor (överhörning)
 Sätt in ljuddämpare i kanalen – på rätt ställe!
•	 Ljud genom rörgenomföringar  
 Täta noga vid genomföringarna 
•	 Flanktransmission via fasadvägg 
 Anslut väggen väl vid yttervägg, skär ev. en slits i ytterväggens inre skikt           
•	 Flanktransmission via golvbjälklag
 Skär en slits i plattan under väggen eller bygg någon form av övergolvskonstruktion. Var vaksam  
 för parkett på underlagsmatta som kan förstärka ljudtransmissionen
•	 Flanktransmission via undertak
 Använd undertak med högt Dn,f,w enligt EN-ISO 10848-2 (tidigare 140-9)
•	 Ljud genom kylbafflar/belysningsarmaturer
 Bygg ljudtäta ”lådor” över bafflarna/armaturerna.
• Flanktransmission via installationsgolv
 Använd installationsgolv med högt Dn,f,w enligt EN-ISO 10848-2
•	 Transmission genom skiljevägg.
 Använd väggar med högt Rw enligt EN-ISO 140-3

1.4
Standarder som är lämpliga att använda så att rätt krav ställs på de olika systemen och produkterna.
 
Akustisk egenskap Standard
Ljudisolering
Skiljeväggars ljudisoleringsförmåga
Flanktransmission via undertaket
Flanktransmission via fasadvägg
Flaktransmission via golvbjälklag
Flanktransmission via installationsgolv
Utvärdering av ljudisolering
Fältvärde

as
EN-ISO 140-3
EN-ISO 10848-2, (tidigare 140-9)
EN-ISO 10848-2
EN-ISO 10848-2
EN-ISO 10848-2
EN-ISO 717-1
EN-ISO 140-4

Stegljudsisolering
Bjälklagets stegljudisoleringsförmåga
Utvärdering av stegljudisolering
Golvbeläggningens stegljudsförbättring
Fältvärde

as
EN-ISO 140-6
EN-ISO 717-2
EN-ISO 140-8
EN-ISO 140-7

Rumsakustik
Rumsakustiska mått i fält
Produkters ljudabsorptionsförmåga
Produkters ljudabsorptionsförmåga utvärderas enligt

as
ISO 3382-1 och ISO 3382-2
EN-ISO 354
EN-ISO 11654

Installationsbuller
Ljud från installationer
Ljud från installationer

as
EN-ISO 10052 (förenklad metod)
EN-ISO 16032

Trafikbuller
Fönsters ljudisoleringsförmåga 
Uteluftdonets ljudisoleringsförmåga 
Utvärdering av ljudisolering
Fönsters ljudisoleringsförmåga i fält

as
EN-ISO 140--3
EN-ISO 140--3
EN-ISO 717-1
EN-ISO 140-5

Trumljud SIS Teknisk rapport TR 2007:15
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Kapitel 2: Stegljudsisolering
 
2.1 Stegljudsisolering i byggnad
Exempel på hammarapparat som används vid stegljudsnivåmätningar.
     

Stegljud anger byggnadens förmåga att reducera ljud som uppkommer till följd av steg eller slag/
stötar mot byggnadsstommen. Vid kontrollmätning åstadkommer man slagen med en hammarap-
parat, se bild. För stegljud gäller krav på högsta tillåten vägd normaliserad stegljudsnivå i byggnad 
L´n,w  eller vägd standardiserad stegljudsnivå i byggnad L´nT,w. När stegljudsnivån för ett bjälklag är 
uppmätt i laboratorium betecknas det L n,w (på motsvarande sätt som för luftljudsisolering). Ibland ad-
derar man en spektrumanpassningsterm CI, 50-2500 till L´nT,w eller L´n,w vilket används för att säkerställa 
bättre skydd mot låga frekvenser. 

2.2
I tabellerna nedan ges en förenklad anvisning om hur olika stegljudsnivåer kan uppfattas i lokaler.

Tabell 2a avser lätta konstruktioner (t.ex. trä- och lättbalksystem) med god stegljudsdämpning i låga 
frekvenser. Tabell 2b avser tunga konstruktioner (betong).

Tabell 2a. Subjektiv upplevelse för olika stegljudsnivåer i lokaler för lätta konstruktioner med god 
stegljudsdämpning vid låga frekvenser (CI, 50-2500 högst 4 dB).

L´n,w

L ´nT,w

Lugn gång-
trafik med 
mjuka skor

Lugn gång-
trafik med 
klackskor

Snabb 
gång/ 
spring med 
mjuka skor

Snabb 
gång/ 
spring med 
klackskor

Barnlek/
hopp
”normal”

Barnlek/ 
hopp ”avan-
cerad”

Gymnastik 
kraftiga 
dunsar etc

64

60

56

52

48

44

40

Röd – hörs. Rosa – kan höras men stör inte under normala omständigheter. Vit – hörs inte men kan 
förnimmas.
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Tabell 2b. Subjektiv upplevelse för olika stegljudsnivåer för tunga konstruktioner

L´n,w

L ´nT,w

Lugn gång-
trafik med 
mjuka skor

Lugn gång-
trafik med 
klackskor

Snabb 
gång/ 
spring med 
mjuka skor

Snabb 
gång/ 
spring med 
klackskor

Barnlek/   
hopp ”nor-
mal”

Barnlek/
hopp ”avan-
cerad”

Gymnastik
kraftiga 
dunsar etc

64

60

56

52

48

44

40

Röd – hörs. Rosa – kan höras men stör inte under normala omständigheter. Vit – hörs inte men kan 
förnimmas.

transmission i olika byggnadskonstruktioner
Lätta konstruktioner är särskilt känsliga för låga frekvenser och de högsta nivåerna uppstår vid hopp 
och tunga steg. Det är därför inte självklart att samma entalsvärde på en tung konstruktion subjektivt 
svarar mot samma entalsvärde för en lätt konstruktion. Detta kan man också se i tabellerna 2a och 2b,  
och är något som måste beaktas vid dimensionering.  
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Kapitel 3: Rumsakustik

3.1.
Det är viktigt att anpassa rumsaustiken till verksamheten. 

Ett exempel är hörsalen där en person talar och många sitter tysta och lyssnar. Ett annat exempel är 
klassrummet med grupparbetande elever där många talar samtidigt. Dessa rum kräver olika rumsa-
kustiska lösningar. 

Här redovisas några rumstyper med olika verksamheter och olika akustiska behov:

Rumstyp Verksamhet Rumsakustiska behov
Undervisningsrum med grupparbe-
tande elever

Många talar samtidigt på korta av-
stånd

God taltydlighet inom gruppen, låg 
ljudnivå för att inte störa andra grup-
per

Öppna planlösningar, storrumskontor Många talar samtidigt på korta 
avstånd, telefonsignaler, skrivare 
etc,etc

God taltydlighet inom gruppen, låg 
ljudnivå för att inte störa andra i rum-
met

Matsalar Många talar samtidigt på korta av-
stånd, slammer, ljud från bestick etc

Låg ljudnivå för att skapa en lugn 
måltidsmiljö

Korridorer Gångljud och tal i kontor, stim och 
stoj i skolor

Låg ljudnivå för att minska störningen 
till angränsande rum

Undervisningsrum med katederunder-
visning

Läraren pratar inför tysta elever God taluppfattbarhet och god tal-
komfort. Detta skapas med hjälp av 
tidiga ljudreflexer från talaren

Musiksalar för akustisk musik Musik från akustiska instrument och 
sång

Klangfullhet som akustiskt stöd för mu-
sikutövningen

Musiksalar för elektriskt förstärkt mu-
sik

Musik via förstärkare och högtalare God dämpning för att kunna kontrol-
lera ljudet i rummet

Hörsalar, stora konferensrum En talar inför många åhörare som är 
tysta

God taluppfattbarhet och god talar-
komfort. Bibehållande av talarens 
ljudnivå på längre avstånd med hjälp 
av tidiga ljudreflexer från talaren

Operationssal Koncentrerat arbete och kommunika-
tion

God taluppfattbarhet på korta av-
stånd. Låg ljudnivå för att underlätta 
kommunikation

Intensivvårdsrum Uppvaknande efter operation. Folk 
mår inte prima, många apparater 
väsnas

Låg ljudnivå för att skapa en lugn 
miljö för återhämtning och god sömn

Storkök Matlagning, slammer från köksred-
skap

Låg ljudnivå för att ta bort aktivitets-
slammer och för att skapa bättre ar-
betsmiljö

Dagis Förskola Undervisning i grupp, sagostunder,ofta 
högljudd lek. Barnen utvecklar sitt 
språk

Låg ljudnivå för att skapa en lugn lek 
och undervisningsmiljö. Underlätta 
för personal och barn att prata utan 
att behöva höja rösten. Förbättra bar-
nens möjligheter till en god språkut-
veckling
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3.2 Efterklangstid:

Efterklangstiden är den tid det tar för ljudnivån i rummet att sjunka 60 dB från det att ljudkällan 
stängts av.

Sambandet mellan efterklangstid och absorptionsmängd:
Sambandet mellan efterklangstiden och absorptionsmängden ges av Sabines formel: 

 V x 0,16
 AT =

T = efterklangstiden (sek)
V = volymen (m3)
A = ljudabsorptionsmängd (m2Sabine)

Ju större ljudabsorptionsmängd som finns i rummet, desto kortare blir efterklangstiden. 

Ljudabsorptionsmängden, av akustikerna kallad ekvivalent absorptionsyta, beräknas enligt följande 
formel:

A = αp x S      A = ljudabsorptionsmängd (m2Sabine) 
αp = ljudabsorptionsfaktorn
S = absorbentens yta (m2)

OBS! Sabines formel gäller endast då ljudfältet i rummet är diffust. Se pkt 3.4.

3.3
Det är viktigt att ljudreflektorerna är placerade nära ljudkällan. Därför måste man känna till var ljud-
källan, talaren, befinner sig och var lyssnarna sitter. Det är lämpligt att sätta reflektorer nära talarstolen 
i hörsalen. Då bidrar reflektorerna till att skapa nyttiga tidiga reflexer (inom 50 ms). Se figur nedan.
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A
4

3.4 Sambandet mellan efterklangstid, ljudabsorptions-
mängd och ljudnivå

Efterklangstiden bestäms av mängden ljudabsorption i rummet enligt Sabines formel: 

T = V x 0,16
 A 

T = efterklangstiden (sekunder)
V = rumsvolymen (m3)
A = ljudabsorptionsmängd (m2Sabine)  

Genom att ställa ett krav på efterklangstid ställer man krav på rummets ljudabsorptionsmängd. Denna 
formel säger att ju mer absorption som tillförs rummet, desto kortare blir efterklangstiden. Observera 
att detta gäller enbart då ljudfältet i rummet är diffust.

Man kan på ett förenklat sätt beräkna ljudnivån i ett rum med följande formel:

Lp = Lw - 10 log Lp= ljudtrycksnivå (dB)
Lw = källans ljudeffektnivå (dB)
A = ljudabsorptionsmängd (m2Sabine) 

Denna formel säger att ju mer absorption det finns i rummet, desto lägre blir ljudnivån. 

Både Sabines formel och ljudnivåformeln gäller under förutsättning att ljudfältet i rummet är diffust.

Rum med ljudabsorberande undertak

Problemet är att i rum med ljudabsorberande undertak stämmer inte Sabines formel beroende på att 
när ljudkällan stängs av, förblir inte ljudfältet diffust. 

Efterklangstiden (som mäts när ljudkällan stängts av) bestäms då inte bara av mängden ljudabsorp-
tion, utan även av var absorbenterna är placerade, och hur mycket och vilken typ av inredning/möbler 
som finns i rummet. 

Däremot kommer ljudnivån i rum med ljudabsorberande undertak i huvudsak att bestämmas av ljud-
absorptionsmängden. Detta beror på att när ljudnivån mäts från en ljudkälla som skapar en konstant 
ljudnivå i rummet, är ljudfältet diffust. 

Alltså; skillnaden är att när ljudnivån mäts är ljudfältet diffust, men när ljudkällan stängs av och efter-
klangstiden mäts, är ljudfältet inte diffust. 

Detta innebär att två rum kan ha samma efterklangstid men ändå uppfattas olika. 

Ett skäl till detta är att ljudnivån kan skilja trots att efterklangstiderna är lika. Det är därför viktigt att 
beakta andra mått än bara efterklangstiden när man ska bedöma rummets akustiska kvalitet.

Akustiktak med olika ljudabsorptionsklasser kan ibland ge samma efterklangstid i ett rum. Men den 
högre ljudabsorptionsklassen ger en lägre ljudnivå.
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Figuren visar två efterklangstidsförlopp. Trots att ljudnivån skiljer är efterklangstiden den samma. 
Detta visar att det är viktigt att beakta andra akustiska parametrar än bara efterklangstiden för att 
bedöma rummets akustiska kvalitet.

Blå linje är den högre ljudabsorptionsklassen, som ger den lägre ljudnivån.
Röd linje är den lägre ljudabsorptionsklassen, som ger den högre ljudnivån.

3.5 ljudabsorptionsklasser enligt EN-iSO 11654
EN-ISO 11654 klassificerar absorbenterna i fem olika klasser A,B,C,D och E. Klass A absorberar 
mest och klass E absorberar minst.

För att bestämma ljudabsorptionsklassen mäts först produktens ljudabsorptionsförmåga i ett efter-
klangsrum. Detta rum har ljuddiffussorer för att skapa ett diffust ljudfält. I efterklangsrummet be-
stäms ljudabsorptionsfaktorerna enligt Sabines formel, genom att jämföra efterklangstiderna i rum-
met med och utan absorbenten. 

Efterklangsrum för ljudabsorptionsmätning enligt ISO 354.
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Montering av absorbenter i efterklangsrummet på SP i Borås, lägg märke till ljuddiffussorerna i rummet.

Ljudabsorptionsfaktorn, α kan variera mellan 0 och 1. Om 70 % av ljudet reflekteras absorberas 30 
%, alltså är α 0,3. Om 10 % av ljudet reflekteras är α 0,9. Absorptionsfaktorn varierar beroende på 
frekvens. Normalt redovisas absorptionsfaktorn från 125 Hz till 4000 Hz.

Exempel på ett akustiktaks ljudabsorptionskurva.
 
Det är svårt att kommunicera en produkts absorberande egenskaper med en absorptionskurva som 
denna. Det finns därför ett behov av ett enklare sätt att beskriva en produkts akustiska egenskaper.

Hz

αp



14

2010-02-01

EN-ISO 11654 gör det enklare att kommunicera en byggdels ljudabsorptionsförmåga. Klassningen 
går i princip ut på att man lägger in den uppmätta absorptionskurvan, som uppmätts i efterklangsrum-
met enligt ISO 354, i figuren nedan.

Beroende på i vilket fält kurvan hamnar får man absorptionsklassen.

Klassning av absorbenter enligt EN-ISO 11654. 

Denna produkts absorptionskurva hamnar i det blåa fältet. Produkten är en klass A absorbent. För att 
kunna jämföra olika produkters akustiska egenskaper är det viktigt att leverantörerna mäter sina pro-
dukter i ackrediterade laboratorier så att klassning av absorbenterna sker på ett riktigt sätt. 

3.6 absortionsfaktor vid 125 Hz
Mänskligt tal ligger mellan 125-8000 Hz. I svenska språket bär konsonanterna mycket information 
som är viktiga för att vi ska förstå talet. Konsonantljuden ligger vid de högre frekvenserna. Om 
efterklangstiden är lång vid de lägre frekvenserna kommer ljudet vid dessa frekvenser att maskera 
konsonantljuden, vilket leder till att viktig information går förlorad och att taluppfattbarheten för-
sämras. Därför är det viktigt att kontrollera att det finns tillräcklig ljudabsorptionsmängd vid 125 Hz 
i rummet. 

Då EN-ISO 11654 inte tar hänsyn till akustiktakets absorptionsfaktor vid 125 Hz måste detta kontrol-
leras separat. 

Nedan redovisas absorptionsfaktorer från 125 Hz till 4000 Hz för vanligt förekommande konstruk-
tioner och material.
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Material Absorptionsfaktor
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Väggar
Betong, putsad murvägg 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03
1x13 gipsvägg 70 regel 0,08 0,11 0,05 0,03 0,02 0,03
1x13 gipsvägg 70 regel, minull 0,30 0,12 0,08 0,06 0,06 0,05
2x13 gipsvägg 70 regel, minull 0,15 0,10 0,06 0,04 0,04 0,05
Fönster, glasfasader 0,12 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02
2-glasfönster 3mm glas, 30 mm glasavstånd 0,15 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02
Dörrar, tunga 0,14 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08
Träpanel 16 mm på 40 mm reglar 0,18 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07
Kantställd 78-håltegel mot stenvägg 0,05 0,15 0,33 0,85 0,45 0,55
Golv
Trägolv ekparkett på foam-papper 0,05 0,10 0,15 0,07 0,06 0,07
Trägolv parkett, flytande på reglar 0,12 0,10 0,06 0,05 0,05 0,06
Hårda golvbeläggningar på betong 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
Klinkergolv 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03
Mjuk golvmatta (< 5 mm) på betong 0,02 0,03 0,06 0,15 0,30 0,40
Inredning mm
Bomullstyg 475 g/m2

veckad till 1/2 yta 0,07 0,31 0,49 0,81 0,66 0,54
veckad till 3/4 yta 0,04 0,23 0,14 0,57 0,53 0,40
veckad till 7/8 yta 0,03 0,12 0,15 0,27 0,37 0,42

Med hjälp av Sabines formel (se pkt 3.2) kan efterklangstidskravet vid 125 Hz omvandlas till ett krav 
på den ljudabsorptionsmängd vid 125 Hz som ska finnas i rummet. 

Genom att multiplicera byggdelens ljudabsorptionsfaktor vid 125 Hz med dess yta får man byggde-
lens ljudabsorptionsmängd vid 125 Hz (α125 Hz x S). 

Exempel: 
Väggarnas absorptionsfaktor vid 125 Hz med väggarnas yta. 
Fönsterglasens absorptionsfaktor vid 125 Hz med fönsterglasens yta.
Dörrarnas absorptionsfaktor vid 125 Hz med dörrarnas yta.
Golvets absorptionsfaktor vid 125 Hz med golvets yta.
Undertakets absorptionsfaktor vid 125 Hz med undertakets yta.

Till detta ska läggas inredningens absorptionsmängd vid 125 Hz. Enligt SS252 68 ska möbleringsför-
utsättningarna anges av beställarna. Se SS 25268 pkt 5.4.3.

Summera byggdelarnas och inredningens ljudabsorptionsmängd, och kontrollera att ljudabsorptions-
mängden i rummet är tillräcklig så att kravet enligt SS 25268 uppfylls.
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3.7 Beräkning av ljudabsorptionsmängd 
enligt EN iSO 12354-6
I EN-ISO 12354-6 redovisas hur man beräknar ljudabsorptionsmängden i rummet. För att kunna göra 
denna beräkning krävs det att man känner till de ingående byggnadskomponenternas ljudabsorptions-
faktorer, αp. Dessa mäts i laboratorium enligt EN-ISO 354. Man beräknar ljudabsorptionsmängden 
genom att multiplicera ljudabsorptionsfaktorn (αp) med ytan (S). Det är viktigt att tillverkarna redo-
visar absorptionsfaktorer (αp) som är mätta enligt EN-ISO 354. 

Exempel på hur man beräknar ljudabsorptionsmängden i ett rum i framgår i annex E i EN ISO 
12354-6. I annex B och C i samma standard redovisas absorptionsdata för typiska byggnadsmaterial 
och inredningsdetaljer.

Möblers ljudabsorptionsmängd

För att kunna beräkna möblernas absorptionsmängd, måste beställaren ange hur rummet ska möble-
ras. Se SS 25268 pkt 5.4.3. 

EN-ISO 12354-6 visar hur man kan beräkna möblernas ljudabsorptionsmängd. Notera att det är möb-
lernas nettovolym som ska anges. 

3.8 P-märkning
För att opartiskt kunna garantera att de redovisade ljudabsorptionsklasserna är korrekta, kan leveran-
tören ha ett avtal med Sveriges Provnings- och forskningsinstitut (SP). Detta avtal innebär att leveran-
tören regelbundet genomför interna kvalitetskontroller i kombination med att SP utför slumpmässiga 
kontroller på produkternas kvalitet. Som bevis på att en produkt har uppnått en viss ljudabsorptions-
klass får den ett s.k. P-märke. 
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Kapitel 4: ljud från installationer

4.1 ljudkrav utomhus
För installationsbuller utomhus gäller krav enligt Naturvårdsverkets allmänna råd RR 1978:5. Dessa 
krav på högsta ljudnivå utomhus från installationer gäller summan av ljudet från samtliga installatio-
ner i alla typer av byggnader etc. För varje fastighet bör därför värdena skärpas med 5 dB. Kravskriv-
ningen bör vara tydlig och om nivån nattetid är dimensionerande kan kravet exempelvis formuleras 
enligt: ”Den sammanlagda ekvivalenta ljudnivån utomhus från samtliga installationer inom byggna-
den får inte överstiga 35 dBA nattetid utanför fönster till bostäder och vårdlokaler.”

Naturvårdverkets riktvärden enligt RR 1978:5 redovisas i tabellen nedan.

Utomhusriktvärden för externt industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA, frifältsvärden.

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA
Dag 07-18 Kväll 18-22samt söndag 

och helgdag 07-18
Natt 22-07

Arbetslokaler för icke bullrande verk-
samhet

60 55 50

Bostäder och rekreationsytor i bostä-
ders grannskap samt utbildningslo-
kaler och vårdbyggnader

50 45 40

Områden för fritidsbebyggelse och 
rörligt friluftsliv där naturupplevelsen 
är en viktig faktor

40 35 35

4.2. Projekteringstips
De vanligaste orsakerna till för höga ljudnivåer från ventilationssystem är i prioriteringsordning:
1 Felaktig injustering av anläggningen
2 Bulleralstring i slutdonet
3 Bulleralstring i spjäll och flödostater
4 Luft- och stomljud från aggregatrum
5 Bullerutstrålning från stora rektangulära ventilationskanaler
6 Kanalburet buller

Förutsättningarna för att kunna injustera anläggningen rätt grundläggs vid projekteringen. Därutöver 
är det en kontroll- och uförandefråga. Ljudprojekteringen i övrigt av en ventilationsanläggning är en 
kombination av rätt val av produkter och ljudberäkningar. Vid val av komponenter ska hänsyn tas till 
ljuddata och erforderliga åtgärder dimensioneras. För denna dimensionering krävs ljudberäkningar 
och överväganden exempelvis enligt nedan.

Buller från slutdon

Valet av don ska ske med utgångspunkt från kravet på låg ljudalstring och låg överhörning. Val av don 
ska ske så att ljudnivån med rimlig säkerhetsmarginal för tryck och flöde ger minst 6 dBA lägre nivå 
i rummet än det totala ljudnivåkravet.

Ljudisoleringen don-kanal-don, den så kallade överhörningen, ska vara minst 8 dB högre än totalkra-
vet mellan utrymmena.
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Buller från spjäll och flödostater

Val av don, spjäll, flödostater etc ska ske så att ljudnivån med rimlig säkerhetsmarginal för tryck och 
flöde ger minst 6 dBA lägre nivå i rummet än det totala ljudnivåkravet. Buller från flera flödostater 
kan adderas och avsevärt höja ljudnivån i huvudkanalen och därmed också höja ljudnivån till anslutna 
rum.
 

Dimensionering av stomljuds- och vibrationsisolering

I de flesta fall ger aggregatens inre vibrationsisolatorer tillräcklig dämpning men vid klena bjälklag 
eller hårda ljudkrav krävs noggrannare dimensionering och eventuellt komplettering eller byte.

Beräkning av buller från kanaler

Ljudisoleringen hos rektangulära kanaler är, framförallt vid låga frekvenser, dålig. Detta kan ge bul-
lerproblem vid schakt och då kanalerna passerar ovan lätta undertak. Ljuddämpare med god låg-
frekvensdämpning kan krävas omedelbart i anslutning till aggregatet och/eller tilläggsisolering av 
kanalen.

Beräkning av kanalburet buller

Slutligen beräknas buller från fläktar via kanaler. Normalt är detta buller inget större problem. Stor 
fördelning av luften (och ljudet), ljuddämpare i fläktrummet och efter spjäll etc. samt bullerdämpning 
i don ger oftast fullt tillräcklig effekt. Ljuddämpningen i kanalsystemet dimensioneras så att ljudnivån 
i rum med aktuell absorptionsmängd och rimlig säkerhetsmarginal vad gäller luftmängd och tryck blir 
minst 3 dB lägre än kravet.

Provning

Förprov i referensanläggning
I anbudet ska ingå protokoll från mätning i referensanläggning eller beräkning som visar att angivna 
ljudkrav kan uppfyllas.

Kontroll av färdig byggnad
Kontrollmätning bör ske enligt standardiserad metod av ackrediterad mätinstans genom beställarens 
försorg. Ommätningar på grund av underkända värden bekostas av entreprenören. Dessa mätningar 
ska ske av en av beställaren godkänd ackrediterad mätinstans.
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Kapitel 5: ljud från trafik och andra yttre källor
5.1. Beräkning av trafikbuller utomhus
Trafikbullernivån utomhus, ekvivalentnivå, kan överslagsmässigt beräknas med hjälp av diagram 
enligt nedan. Diagrammet avser en trafikmängd på 15 000 fordon per dygn. 

Vid annan trafikmängd kan värdena korrigeras enligt tabell:

Trafikmängd 5 000 10 000 15 000 25 000 40 000 60 000
Korrigering - 5 dBA -  2 dBA 0 dBA + 2 dBA + 4 dBA + 6 dBA

Vägtrafikbuller kan även hanteras med hjälp av SNV rapport 3298 NT ACOU 098:1997.

5.2. Val av ljudkrav för fönster
Med lämpligt val av fönster, uteluftdon och yttervägg kan god ljudmiljö inomhus i princip alltid 
erhållas med stängda fönster. Ljudkraven på fönster varierar med fönsterstorleken. Nedan ges några 
exempel på ljudkrav för fönster beroende på önskad trafikbullerisolering, 30-45 dBA. Trafikbuller-
isoleringen definieras här som skillnaden i trafikbullernivå vid fasad, frifältsvärde, och önskad högsta 
trafikbullernivån inomhus. 

Vägledning för att bestämma ljudkravet Rw för öppningsbara fönster ges i tabell nedan. För uteluftdon 
och ytterväggen i övrigt är kravet 10 dB högre isolering.

Minsta ljudisolering, Rw, hos fönster för att uppnå önskad vägtrafikbullerisolering, skillnad i frifältsvärde ute och 
nivå inne, i rum med 0,8 m2 Sabine ljudabsorptionsmängd/m2 golvyta.
Trafikbullerisolering Fönsteryta i relation till rummets golvyta

20 % 30 % 40 % 60 %
30 dBA 41 42 42 56
35 dBA 46 47 47 57
40 dBA 51 52 52 57
45 dBA 56 57 57 58
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Exempel på fönster med ljudisolering Rw= 41 dB

Exempel på ljudisolerande fönster
 

Exempel på fönster med ljudisolering Rw= 48 dB
 

Exempel på fönsterkonstruktion med ljudisolering 
Rw= 55 dB

5.3. Exempel på kravtext för fönster
Luftljudsisoleringen uttrycks i form av vägt laboratoriemätt reduktionstal Rw dB, enligt SS-ISO 
717/1.

Leverantören/entreprenören ska garantera att inmonterade fönster är lika dem som mätts i laborato-
rium och att deras tätningar är så goda att medelreduktionstalet stiger med högst 2 dB vid fullständig 
tätning, exempelvis tejpning mellan karm och båge.

Provning

Förprov i laboratorium

I anbudet ska ingå protokoll från ackrediterat mätlaboratorium som visar att angivet ljudkrav är upp-
fyllt för aktuella fönstertyper.

Kontroll av färdigmonterade fönster

Kontrollmätning enligt standardiserad metod genomförs av beställaren. 

Vid underkända värden bekostas ommätning av entreprenören. Mätningar ska ske av en av bestäl-
laren godkänd ackrediterad mätinstans.


