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Sammanfattning 

I denna studie har man fokuserat på hur omfattande ljudnivåerna kan vara på ett så kallat flytande 

golv. Det har fördjupats i konstruktioner med Platonmatta för att få en uppfattning om hur de akustiska 

faktorerna yttrar sig när någon beträder golvet. Studien jämför resultat av steg- och trumljudnivåer 

med Granabkonstruktioner, som är en annan typ av flytande golv, samt hur Platonkonstruktionen står 

sig i förhållande till de lagstadgade riktvärdena.  

I denna studie har det fokuserats på hur ljudet uppfattas både objektivt och subjektivt eftersom 

mätvärden i vissa fall inte stämmer överens med den faktiska upplevelsen. Golvtesterna som 

genomförts har gett oss mätvärden och en objektiv upplevelse. Detta har resulterat i en optimal 

golvkonstruktion teoretiskt. 

 Sammantaget visar denna studie att golvens konstruktion i stor utsträckning kan minimera steg- och 

trumljud. Alla Platonkonstruktioner som testats i studien har generellt gett bra akustiska värden för att 

vara ett överliggande golv. Den kunskapen kan vara till stor nytta när man projekterar ett flytande golv 

eftersom höga ljudnivåer i de lägre frekvenserna har visat sig påverka bland annat inlärnings- och 

koncentrationsförmågan. 
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Abstract 

This study highlights the intensity and the extent of sound levels produced by a so called floating 

floor. The study has closely observed floor constructions made of Platon mat in order to detect the 

acoustic factors and how they are manifested when stepping on the floor. The study also compares the 

results of step- and drum sound levels with Granab constructions, another type of floating floor, as 

well as how the Platon construction stands in relation to the statutory guide values. 

 

This study has focused on how the sound from a Platon floor is perceived in an objective and a 

subjective perspective, because in some cases measured values do not correspond to the actual 

experience. Measurements that have been carried out give an idea of how to design floors and what 

type of material should be used to obtain the most favorable sound level possible. 

 

Overall, this study shows that the design of the floors can, to a large extent, minimize step- and drum 

sounds. This knowledge can be of great use when designing a floating floor since it has been shown 

that high sound levels in the lower frequencies affect, among other things, our abilities of learning and 

concentrating. 
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Förord 

 

Detta examensarbete har utförts på avdelningen Byggteknik och design på Kungliga Tekniska 

Högskolan och motsvarar 15 högskolepoäng. 

Idén med detta examensarbete växte fram genom dialog med Simon Edwinsson på LN Akustikmiljö. 

Simon tillsammans med Patric Cignozzi Nilsson har sedan tidigare gjort en omfattande studie på 

Granabkonstruktioner i syfte att få bukt med lågfrekvent buller i dess konstruktion. Eftersom många 

påbyggda golvkonstruktioner innefattar Platonmatta, fanns en förfrågan om hur dessa konstruktioner 

står sig, vad gäller lågfrekventa buller, i jämförelse med Granabkonstruktioner. 

Denna idé tyckte vi var intressant. Eftersom kunskapen om akustik inom byggnation i många fall är 

begränsad så kändes denna uppgift både utmanande och utvecklande för vår framtida kunskap.  

Byggnadstekniskt finns det många utmaningar när det gäller kombinationen fukt och akustik. En 

konstruktion som är bra ur fuktsynpunkt är sällan fördelaktig ur akustisk synvinkel. På grund av 

urbanisering och den ökade kunskapen om bullers påverkan, kommer akustiken i framtiden vara ännu 

mera i fokus när det gäller omdisponeringar av gamla byggnader samt planering av nya bostäder. 

Efter några möten med Simon fick vi en ganska klar bild av hur examensarbetet skulle utformas. Vilka 

typer av metoder och frågeställningar vi skulle utgå ifrån och hur vi skulle hantera avgränsningarna. 

Tack vare att vi fick till en bra förstudie hade vi redan från start en god överblick över hur alla moment 

och metoder skulle utformas. 

Vi vill sända ett stort tack till Simon Edwinsson, Lennart Nilsson, Yvet Martin och alla övriga på LN 

Akustikmiljö AB. Tero Danska från SISAB, Annika Gram, Per Roald, Thord ”Tosse” Af Klintbergh 

från Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

Carl Elmondt Nilsson & Henny Franzén 
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Ordlista 

Platonmatta: Platonmatta är en fuktskyddsmatta för grunder, golv, väggar och tak. 

Granab: Golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. 

Efterklangstid: Efterklangtiden är den tid det tar för ljudet att minska 60 dB från det att ljudkällan 

stängs av. När en ljudkälla plötsligt stängs av finns det fortfarande ett ljud kvar i rummet från 

ljudkällan, det beror på att ljudet reflekteras i rummets golv, väggar och tak och tappar energi med 

tiden. Efterklangtiden beror även på rummets storlek och materialegenskaperna hos väggar, golv och 

tak. (sida 57 vågrörelselära, akustik och optik tryckt 2007. ISBN 978-91-44-01997-0) 

Ljudabsorption: När ljudvågor träffar en yta i ett rum reflekteras en del av dessa vågor tillbaka in i 

rummet. Andra vågor tar sig igenom ytan och absorberas genom omvandling till värmeenergi i 

materialet. Vissa av dessa ljudvågor passerar bara rakt igenom. 

Ljudnivåer: Ljudnivå är något som brukar uttryckas som ”volym” i folkmun, hur högt något låter och 

mäts i decibel. 

Bakgrundsnivåer: Med bakgrundsbuller menas ljud från andra störande ljudkällor än det som ska 

studeras. Ett buller blir mer påtagligt i områden med låg bakgrundsnivå. En bakgrundsnivå på 20 dBA 

brukar bedömas som mycket tyst. Denna nivå förekommer sällan i en bostad, eftersom det finns 

många olika ljudkällor, t.ex. kyl- och frysskåp och spisfläkt som har en högre ljudnivå. 

Stegljud: Stegljud är ljud som uppkommer när någon beträder ett golv i angränsande rum. Dessa 

stegljud sprider sig i luften eller fortplantas i fasta material så som byggnadens stomme. 

Trumljud: Trumljud är ljud som liknar stegljud, skillnaden är att dessa ljud uppkommer i samma rum 

som ljudkällan. 

Decibel, dB: Decibel är ett logaritmiskt mått som används för att beskriva ljudets styrka i förhållande 

till en referensnivå.  

dB(A): A-vägd ljudtrycksnivå. Vägd ljudtrycksnivå inom det hörbara frekvensområdet mätt med 

frekvensvägningsfilter A. Anges i enheten dB men uttrycks ofta som dB(A) eller dBA.  

dB(C): C-vägd ljudtrycksnivå. Vägd ljudtrycksnivå inom det hörbara frekvensområdet mätt med 

frekvensvägningsfilter C. 

Frekvens: Frekvens är bland annat ett uttryck för antalet svängningar eller perioder per sekund. Ju fler 

svängningar per sekund, desto högre blir tonen. Frekvens mäts i Hz. 
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Oktavband: En oktav är ett frekvensband där den högsta frekvensen är dubbelt så stor som den lägsta 

frekvensen. Oktavbandsanalys är en process då ett ljud, exempelvis buller, delas upp i en filterbank 

bestående av oktavband. Man kan på så sätt estimera effekten eller energin i det uppmätta ljudet i ett 

visst frekvensband.  

Tersband: Ett tersband har 1/3 bredd av ett oktavband. För att få mer detaljerad information om ett 

ljuds frekvensegenskaper använder man sig av tredjedelsoktavbanden. Denna filterbank byggs upp 

genom att varje oktavband delas upp i tre separata frekvensband. Tersbandsanalys är att föredra när 

buller- och vibrationsmätningar används för att ta fram beslutsunderlag för åtgärder samt i 

byggnadsakustiska sammanhang. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ljud och buller är något vi mänskor utsätts för varje dag, i olika miljöer. ”Ljud är en sammanfattning 

av alla tryckvariationer som ger en hörupplevelse” (Nilsson, Martin, s.6). Men vad är det som skiljer 

ljud från det som kallas buller? Buller är det ljud vi förknippar med okontrollerbara ljudkällor som 

påverkar oss negativt. Ljud från dånande trafik, grannens borrmaskin, men även ljud som fågelkvitter 

på höga ljudnivåer tidigt på morgonen som stör vår sömn. (Nilsson & Martin. Akustikmiljö) 

Vid ROT och nyproduktion stöter akustikbranschen ofta på olika typer av buller vid installation av s.k. 

flytande golv. Vid projekteringsskedet saknas ofta kunskap om hur ett flytande golv ska konstrueras 

för att undvika dåliga ljudegenskaper. När behov finns att bygga en flytande konstruktion används ofta 

Granabkonstruktion eller Platonkonstruktion. Den största anledningen till att man installerar ett 

flytande golv är för att förhindra att byggnader skadas av fukt. Att exempelvis regla upp ett trägolv 

direkt på bottenplattan kan få förödande konsekvenser och leda till omfattande fuktskador.  

Det kan vara fukt som tillförts under själva byggtiden eller från kapillärt uppstigande markfukt. Då är 

Platonmattan en utmärkt produkt som fungerar som både ångspärr (diffusionsspärr och luftspärr) samt 

fuktspärr. (Isola AB, Produktblad. 2019) 

I detta examensarbete görs en studie på en konstruktion som är positiv ur fuktsynpunkt men desto mer 

osäker ur ljudsynpunkt. Många konstruktioner med flytande golv kan upplevas som ihåliga med höga 

steg- och trumljudsnivåer när man går på dem, vilket ger känslan av dålig kvalitet och låg ljudkomfort. 

Målet är att istället skapa en konstruktion som är stum och ger en känsla av bra kvalitet.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Branschen och framförallt LN Akustikmiljö har efterfrågat en lösning på de akustikproblem som kan 

uppstå vid installation av s.k. flytande golv. I tidigare rapport har utförliga mätningar gjorts på Granab 

konstruktioner, men inte på Platonkonstruktioner. Denna rapport syftar till att bidra med riktlinjer för 

hur dessa golv ska projekteras på ett lämpligt sätt i framtiden, samt upplysa byggbranschen om värdet 

av en korrekt installation för att kunna minimera lågfrekvent buller. 

Ur akustisk synvinkel vill man att ett golv ska upplevas som “stumt” och därigenom få en behagligare 

ljudmiljö och känsla av god kvalitet. 

1.2.3 Frågeställning 

• Hur ska Platongolvet konstrueras för att minimera stegljud mellan rum?  

• Hur ska Platongolvet konstrueras för att minimera trumljud inom det egna rummet? 

• Hur står sig Platonkonstruktioner i jämförelse med Granabkonstruktioner? 

1:3 Målformulering 

Målet med denna rapport är att undersöka och jämföra befintliga Platonkonstruktioner i fem olika 

grundskolor. Efter sammanställande av mätresultat kommer slutsatser dras om vilken konstruktion 

som fungerar bäst utifrån de akustiska värdena. Detta för att öka förståelsen för hur man kan hantera 

ljudproblematiken som kan uppstå vid dessa typer av golv. Rapportens mål är även att hitta en så 

optimal lösning som möjligt för konstruktionen ur akustisk synvinkel. 
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1:4 Avgränsningar 

Platonkonstruktioner kan vara utrustade med passiv- eller mekanisk ventilation. I denna rapport 

kommer det inte tas någon hänsyn till det. Det kommer inte tillverkas några egna uppbyggnader av 

golv utan enbart utföras mätningar på befintliga konstruktioner. 

Med dessa förutsättningar och med den data som samlats in kommer en rekommendation av ett 

optimalt golv framställas teoretisk men inte i praktiken. Det kommer heller inte göras några mätningar 

på Granabkonstruktioner i denna rapport. Däremot kommer rapportens resultat att jämföras med de 

resultat som LN Akustikmiljös forskning av Granabkonstruktion (Cignozzi Nilsson & Edwinsson, 

2017) gett. Redovisning av mätresultat kommer begränsas till mellan 20 och 500 Hz, likt hur LN 

Akustikmiljö gjort i sin rapport, eftersom det är inom detta frekvensområde som golvet upplevts som 

problematiskt. 

I denna studie kommer fokus att ligga på konstruktioner med “platta på mark” samt enstaka 

konstruktioner med källarbjälklag. Undersökningarna görs på produkten Platon från Isola med 

bygghöjden fem till sex mm. Utöver mätningarna kommer ett lyssningstest utföras för att subjektivt 

bedöma de olika konstruktionerna.  

Eftersom denna rapport fokuserar på akustikproblematik kommer ingen fördjupning på Platonmattans 

funktion vad gäller fukt att studeras, utan utgångspunkten är att konstruktionen är fungerade i sitt 

syfte. Istället hänvisas frågor kring konstruktion ur fuktsynpunkt till (Arfvidsson, Harderup, 

Samuelson 2017). Den som vill fördjupa sig mer i skyddsåtgärder mot fuktskador med värmestyrd 

ventilation inuti vägg- och golvkonstruktioner hänvisar till ”Heated Air Gaps, A Possibility to dry out 

Dampness from Building Constructions”. (Af Klintberg 2008).  
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2. Metod 

I denna rapport kommer befintliga golvkonstruktioner att granskas genom att mäta stegljud och 

trumljud. Golvkonstruktionerna varierar och är uppbyggda med både trämaterial och avjämningsmassa 

ovan Platon. Genom att göra mätningar kan värden redovisa oönskade resonanser och påvisa vilka 

konstruktioner som har bäst ljudegenskaper.  

SISAB har försett denna studie med skollokaler där det tidigare funnits risk för fuktproblem och där 

övergolvet ersatts med Platonkonstruktion. Granskningen har utförts på fem skolor runt om i 

Stockholms kommun, Bromstensskolan, Enskedeskolan, Enbacksskolan, Dalhagsskolan och 

Hästhagens skola. Dessa mätningar kommer utföras med ljudnivåmätare i klass 1 och ljudkällor 

bestående av stegljudsmaskin, Impact ball (japanboll) samt en fysisk hälduns. Dessa ljudkällor 

kommer att placeras på tre olika positioner för att få ett omfattande frekvensomfång och få en 

uppfattning om de befintliga konstruktionerna uppfyller kraven. För att kunna göra en god bedömning 

av konstruktionen så är både upplevelsen och mätvärdena betydande.  

2.1 Svagheter 

I dessa mätningar finns risk att eventuella störande bakgrundsnivåer påverkar resultaten. Dessa nivåer 

beaktas och kommer att minimeras genom att mätningarna utförs i tomma lokaler. Med risk för 

fläktljud kommer fläktaggregaten att stängas av alternativt mätas av för att sedan strykas i våra 

beräkningar. En bakgrundsnivå som är mer än 5dB lägre än de ekvivalenta värdena som mäts kan 

försummas. (L. Nilsson, personlig kommunikation, 24 april, 2019). De risker som kan uppstå är att 

lågfrekvent buller från exempelvis förbipasserande fordon kan upptas, vilket kommer att beaktas 

genom att mätningen pausas.  

2.2 Styrkor 

Efter att dessa mätningar genomförts kommer en summering av alla resultat att diskuteras fram med 

hjälp av LN Akustikmiljös expertis, Lennart Nilsson, Yvet Martin och Simon Edwinsson.  

2.3 Objekt  

Enskedeskolan: Två olika typer av konstruktioner med Platon, spånskiva och linoleum 

Enbacksskolan: Platon, farmacell och linoleummatta 

Dalhagsskolan: Platon, avjämningsmassa och linoleummatta 

Hästhagens skola: Platon, cellplast och parkettgolv 

Bromstensskolan matsal: Platon, avjämningsmassa och linoleum 

Bromstenskola klassrum: Platon, farmacell och linoleum 
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3. Nulägesbeskrivning 

LN Akustikmiljö AB är ett företag med lång erfarenhet inom akustik. Företaget grundades av 

Lennart Nilsson 1973 och har genom åren utfört många komplexa akustikkonsulteringar och 

projekteringar åt kunder med mycket höga krav. LN Akustikmiljö har bl.a. utfört uppdrag åt 

Sveriges Television, Operahögskolan, Dramatiska Institutet m.fl. Företaget gör dagligen 

ljudmätningar, bullermätningar och besiktningsmätningar, upprättar specifikationer och fungerar 

som allmän byggrådgivare vid akustisk anpassning. LN Akustikmiljö arbetar mycket tillsammans 

med SISAB och deras skolfastigheter. Det har lett till att LN Akustikmiljö fått i uppdrag att utföra 

golvtester på Granabkonstruktioner och på så sätt få fram det akustiskt mest fördelaktiga 

Granabgolvet.  

I dagsläget arbetar 16 akustiker på LN Akustikmiljö i Stockholm och två akustiker i Malmö. År 

2015 blev LN Akustikmiljö AB uppköpta av Projektengagemang AB som är en konsultkoncern 

inom samhällsbyggnad. Projektengagemang har konsulttjänster inom bland annat akustik, 

arkitektur, installationer och infrastruktur. 
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Varför används flytande golv? 

Att installerar ett flytande golv med ventilerad spalt mellan betongplattan och övergolvet har visat sig 

vara effektivt när det gäller att skydda byggnader från fukt. Man vet idag att ett uppreglat golv med trä 

som är i direkt anslutning till betongplattan kan få förödande konsekvenser. Det kan orsaka röta eller 

uppkomst av mikroorganismer som ger obehagliga dofter. Denna fukt kan ha tillförts under själva 

byggtiden eller från kapillärt uppstigande markfukt. (Arfvidsson, Harderup, Samuelson 2017) 

Platonmattan fungerar som både ångspärr (diffusionsspärr och luftspärr) och fuktspärr. ”Fuktspärren 

måste också hålla för hanteringen under byggtiden och för kemiska och mekaniska angrepp under 

husets livstid, t.ex. alkali från betongen” (Isola AB, Produktblad. 2019). Platon finns i olika utföranden 

med olika sammansättningar av knoppar för att klara olika tryck från appliceringar. Detta för att få en 

luftspalt i konstruktionen och därmed kunna få ett ventilerande flöde under övergolvet. Den vanligaste 

höjden på matta är 5 - 6 mm för bostäder och offentliga byggnader. Det finns även mattor med högre 

distans, 15 mm och 25 mm som ofta används i industrimiljöer. (Isola AB, Produktblad. 2019) 

Betongplattans fukt leds bort genom dess luftspalt som kan ventileras både passivt och mekaniskt för 

att förhindra lukt och skadliga ämnen. Passiv ventilation görs ofta i nybyggnation medan mekanisk 

ventilation är vanligare i äldre och mer komplexa fuktrelaterade konstruktioner, där fukthalten har 

varit beständig under längre tid. (Isola AB, Produktblad. 2019) 

Platonmattans knoppar har även funktionen att fungera som stötdämpare för belastning uppifrån och 

ska enligt tillverkaren ha en stegljudsdämpning på upp till 24 dB(A) (Isola AB, Produktblad. 2019). 24 

dB(A) lär vara ett maxvärde och kan säkert uppnås beroende på hur dessa stegljudsdämpningar har 

mätts. Oftast ligger fokus i dessa mätningar på de högre frekvenserna och en förbättring på 24 dB(A) 

vid exempelvis 2,5 kHz är då mycket bra. Men hur ser det ut i det övriga frekvensspektrumet när man 

beträder golvet? (L. Nilsson, personlig kommunikation, 2 maj, 2019) 

4.2 Hur påverkar ljudet oss människor? 

Många konstruktioner med s.k. flytande golv upplevs som ihåliga, troligtvis pga. av dess luftspalt i sin 

konstruktion. När golvet beträds blir denna luftspalt till viss del hoptryckt och allt som fysiskt kan 

komprimeras har en fjädrande funktion. Ta exemplet med en cykelpump, där man försöker pumpa och 

samtidigt håller för dess öppna ventil går det lätt till en början. När väl pumpen tryckts ihop och luften 

blivit hårt komprimerad, blir det mycket svårt att pumpa mer. Dess luftfjäder är då mycket hård och ju 

hårdare fjädern är, desto högre resonansfrekvens har du. Likt på ett stränginstrument, ju längre upp på 

banden du spelar, desto högre resonansfrekvens får du. Detsamma gäller vid en massa. En tung massa 

är svårare att flytta än en lätt. Ju mindre luftspalt man har desto styvare blir luftfjädern och det är 

svårare att trycka ihop en liten luftspalt än en stor luftspalt. Så om man tittar på en Platonkonstruktion 

så bör ett golv med högre bygghöjd ha förmågan att få ner resonansen eftersom man får en större 

luftspalt. (L. Nilsson, personlig kommunikation, 2 maj, 2019) 

Platonmattan med dess distansknoppar fungerar i praktiken som en luftfjäder. När golvet väl belastas 

med en massa uppkommer en resonans. Resonanserna har den förmågan att det förstärker ljudet, likt 

vår kropp, eller likt en akustisk gitarr som tydligt visar hur dess kropp har förmågan att förstärka ljud. 
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Denna resonans är fysiskt ofrånkomlig. Allt omgivande material får svängning i dess rätta frekvens. 

Det är naturligtvis en förutsättning i ett musikinstrument men kan däremot vara väldigt problematisk i 

en fysisk miljö för människor att vistas i. Detsamma gäller vid stegljud och trumljud som kan upplevas 

som dålig kvalitet och låg ljudkomfort. Man strävar därför istället efter stumhet som skapar en känsla 

av bra kvalitet. (L. Nilsson, personlig kommunikation, 2 maj, 2019) 

Örats känslighet minskar när frekvensen sjunker. Man kan höra låga frekvenser i ganska låga 

ljudnivåer, men det är ganska svårt att identifiera var ett ljud med låg frekvens kommer ifrån. Det kan 

vara ett karaktärslöst muller som lika väl kan komma utifrån, som exempelvis ett förbipasserande 

fordon. (Nilsson& Martin. Akustikmiljö) Låga frekvenser kan ha en förmåga att skapa oro och obehag 

och det är något som måste tas hänsyn till ur subjektiv bemärkelse. Det är inte självklart att mätningar 

påvisar samma upplevelse, så den objektiva och den subjektiva bemärkelsen stämmer inte alltid 

överens. (L. Nilsson, personlig kommunikation, 2 maj, 2019). Se Figur 4.1. 

Figur 4.1 Visar hörtröskeln (Ljudskolan 2019). 

4.3 Hur mäter vi ljudet? 

Akustik går ut på att kontrollera och få resonanser tämjda. Tillskillnad från ett musikinstrument där 

man vill att resonanser ska förstärkas, vill man i en byggnad istället dämpa resonanserna. Det är det 

viktigaste uppdraget i yrket som akustiker. (L. Nilsson, personlig kommunikation, 2 maj, 2019) 

Vägningsfilter 

Eftersom ljudet kan uppfattas på olika sätt så summerar ljudmätaren ihop alla olika frekvenser. Detta 

kallas för den ovägda ljudtrycksnivån. För att göra en bra bedömning av ljudet användes ett 

frekvensvägningsfilter. De vanligaste är A-filter och C-filter där A-filter är utformat för att likna 

människans förmåga att höra olika frekvenser. Den är dock inte anpassad för att mäta lågfrekventa 

ljud. C-filtret däremot mäter även de lägre frekvenserna. (Socialstyrelsen, 2008) A‐filtret utvecklades 

och standardiserades för att användas vid bedömning av hörbarhet för relativt svaga ljud och C‐filtret 

för bedömning av hörbarhet för relativt starka ljud. Man har runt om i världen använt A‐vägda 

ljudnivån när det gäller undersökning i risk för hörselskador och andra effekter av ljud. Därför är 

många riktvärden satta som ett dBA‐ värde (Almgren 2012). Se Figur 4.2. 
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Figur 4.2 Visar A och C filter (Socialstyrelsen, 2008 s.21). 

I de flesta fall stör låga frekvenser mer än vad dBA värdet anger och detta har varit förbryllande när 

det enbart förlitats på det objektiva lyssnandet. Det har konstaterats att stegljud är mer störande i låga 

frekvenser än vad mätvärdet säger. (A-filtret används i grund när man utvärderar stegljud). Frekvenser 

runt 40 till 50 Hz kan uppfattas som väldigt påfrestande i relativt låga nivåer. Även om mätningar har 

visat sig uppfylla Boverkets krav har folk ändå klagat. En normal utvärdering av stegljud sker bara ned 

till 100 Hz i skolmiljöer. Allt ljud under 100 Hz har därför ingen inverkan på resultatet. (L. Nilsson, 

personlig kommunikation, 2 maj, 2019) 

4.4 Efterklangsmätning 

När mätningar utförs måste man ta hänsyn till rummets akustiska påverkan. När en ljudkälla plötsligt 

stängs av finns det fortfarande ett ljud kvar i rummet från ljudkällan, det beror på att ljudet reflekteras i 

rummets golv, väggar och tak och tappar energi med tiden. Efterklangtiden beror även på rummets 

storlek och materialegenskaperna hos väggar, golv och tak. “ju större ljudabsorberande yta, desto 

kortare efterklangstid” Det görs en så kallad rumskorrigering med hjälp av efterklangsmätning. 

Efterklangmätning innebär att man mäter hur lång tid efterklangen av t.ex. ett impulsljud minskar 60 

dB från att ljudkällan avbrutits. (Nilsson& Martin. Akustikmiljö) 

Variationerna på ljudets signaler är mycket snabbare än vad vår hjärna hinner uppfatta. Därför finns 

det, i likhet med frekvensvägning, en tidsvägning. Dessa uttrycks ”Fast”, ”Slow” och ”Impuls”. ”Fast” 

är den vägning som används mest, medan ”Slow” används vid exempelvis tågbuller och ”Impuls” vid 

exempelvis skjutbanor. I detta fall används ”Fast” som har en tidskonstant på 125 ms. (Nilsson& 

Martin. Akustikmiljö) 

Även om kunskapen om akustik är god idag så finns det mycket som är okänt för oss. Buller som 

ligger under de frekvenser vi inte hör (infraljud under 20 Hz) har visat sig påverka vår koncentrations- 

och vår inlärningsförmåga. De lägre frekvenserna kan vi människor känna via vibrationer och dessa 

kan ha en våglängd ända upp till 340 m (1 Hz). Våglängder med lägre frekvenser kan vara mycket 

svåra att dämpa och de sprider sig gärna genom byggnadens väggar och tak. Så som fläktljud, stegljud, 

musik och trafikbuller. Ljudets våglängder delas in i lågfrekvent ljud (20 – 200 Hz) där en frekvens på 

20 Hz har en våglängd på 17 m och en frekvens på 200 Hz 1,7 m. Dessa lågfrekventa ljud har visat sig 
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påverka oss människor negativt även vid låga ljudnivåer och leda till symptom som trötthet, 

huvudvärk, koncentrationssvårigheter, förhöjt blodtryck och förhöjd hjärtfrekvens. Även människans 

balansorgan påverkas vid högre ljudnivåer. (Socialstyrelsen, 2008) 

4.5 Hur fungerar ljud? 

Ljud är tryck och ljudtryck uttrycks i decibel (dB) som är summan av en logaritmisk skala 

(𝐿𝑗𝑢𝑑𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑛𝑖𝑣å = 20𝑙𝑜𝑔
𝑝

𝑝0
 där kvoten i tryck 𝑝 i förhållande till hörtröskeln 𝑝0 → 20𝜇𝑃𝑎 = 0𝑑𝐵). 

Det mänskliga örat fungerar logaritmiskt, vilket innebär att det krävs ganska stora förändringar i nivåer 

för upplevas som skillnader i ljudnivå. (Nilsson& Martin. Akustikmiljö) 

Olika typer av ljud: 

Ekvivalent ljud eller kontinuerligt ljud är ljud som är relativt konstant och där med inte varierar med 

tiden. Detta kan vara ljud från t.ex. ventilation. (Socialstyrelsen, 2008) 

Intermittent ljud är ett ljud vars ljudnivå varierar hela tiden, ljudet kan vara både regelbundet och 

oregelbundet. Det kan komma från t.ex. en motorcykel som passerar på gatan. (Socialstyrelsen, 2008) 

Maximaltljud är det ljud som under en period t.ex. en natt, mäter de högsta ljudtopparna. Ljudnivån 

anges även i antalet händelser under tidsperioden. Detta kan t.ex. vara musik med höga toppar. 

(Socialstyrelsen, 2008) 

Impulsljud är ett ljud som kommer plötsligt och det har en kort varaktighet med en kort stigtid i 

ljudnivå. Det kan t.ex. vara pistolskott, hammarslag eller dylikt. (Socialstyrelsen, 2008) 

Tonala komponenter och brus består av toner i olika frekvenser där vissa frekvenser slumpartat 

stärks. Som i exempelvis fall där från- och tilluftskanaler dämpas och där vissa frekvenser blir tydliga 

och skapar tonala komponenter. (Socialstyrelsen, 2008) 

4.6 Tidigare studier 

I detta examensarbete görs studier på en konstruktion som är positiv ur fuktsynpunkt, men hur står den 

sig ur ljudsynpunkt? 

Man har i denna rapport granskat och analyserat litteratur och rapporter inom ämnet akustik, bl.a. 

Socialstyrelsens rapport Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus, Grundläggande akustik och 

mätteknik av Lennart Nilsson och Yvet Martin, LN Akustikmiljös rapport GOLVTESTER GRANAB 

av Patric Cignozzi Nilsson och Simon Edwinsson samt LN Akustikmiljös tidigare rapporter från 

tidigare mätningar av diverse golv.  

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har sedan tidigare bett LN Akustikmiljö om att utreda 

befintliga golv i deras skollokaler, i detta fall har det rört sig om att finna en lösning på uppreglade 

konstruktioner av modell Granab med tydliga problem med lågfrekvent buller. För att få bukt med 

problemet har nio provgolv byggts upp. På så sätt har man kunnat utvärdera de akustiska värdena som 

blivit i sammansättning av skrivmaterial, isolering, gummidämpning, bygghöjder samt styvhetsgrader. 

Utvärderingarna gjordes både objektivt och subjektivt. Resultaten visade att de befintliga golven 

kunde förbättras avsevärt avseende trumljud genom att golven konstrueras med andra material och 

appliceringar än vad det tidigare gjorts. 
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Läs mer i LN Akustikmiljös rapport GOLVTESTER GRANAB av Patric Cignozzi Nilsson och Simon 

Edwinsson. (Cignozzi Nilsson & Edwinsson, 2017) 

4.7 Hur kan ljud i golv förbättras? 

I detta arbete kommer fokus ligga på att studera de ljud som sprids via luften samt stommar och 

stomkomplement. Stegljud och trumljud med dess lågfrekventa buller uppkommer då människor 

beträder golven i det gemensamma eller angränsande rummet genom att vibrationer fortplantas i det 

fasta materialet. Vibrationerna kan i sin tur även ge upphov till luftburna ljud. Luftljud är ljud från en 

ljudkälla som sprids till omgivningen via luften och påverkas av hur absorberande rummet i sig är.  

4.8 Krav och standarder 

I dagsläget finns det inga standarder för att mäta trumljud. 

Stegljudsmätning och efterklangstid enligt standard hänvisas till: SVENSK STANDARD SS-EN 

ISO16283-2:2015 och till: SVENSK STANDARD SS 25268:2007+T1:2017.  
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5. Genomförande 

5.1 Förutsättningar 

Det har utförts mätningar i fem olika grundskolor där vissa av golven haft liknande uppbyggnad 

medan andra skiljde sig i sin konstruktion. På samtliga golv har det utförts trumljudsmätningar och på 

fyra av golven har det utförts stegljudsmätningar (på grund av avsaknad av angränsande rum vid 

Hästhagens skola och Dalhagskolan i källaren) Efter mätningen laddades mätdata upp i Brüel & Kjærs 

program BZ5503-Measurement Partner Suite och Qualifier Type 7830. Därefter har grafer och data 

plockats ut och förts in i Microsoft Excel 2010 där ytterligare grafer tagits fram. 

Alla specificerade krav hänvisas till europeisk standard ISO 16283 där de bl.a. beskriver procedurer 

för fältmätningar i byggnader. I dess standard är två ljudkällor beskrivna, så som stegljudsmaskin och 

Impact Ball. Dessa ljudkällor återskapar egentligen inte alla typer av stötar som efterliknar verkliga 

stötar mot golv. Stegljudsmaskinen bedöms efterlikna hårda fotsteg likt när någon går med klackade 

skor. Gummibollen har en tyngre och mjukare inverkan likt en person som går barfota eller likt ett 

barn som springer fram på golvet. Gummibollens värden är dock inte standardiserade. Där av adderas 

ytterligare en ljudkälla, en hälduns som kan anses efterlikna en verklig händelse och som även använts 

i tidigare studier (Cignozzi Nilsson & Edwinsson, 2017). 

5.2 Objekt  

Golvtyp 1: Enskedeskolan 1A: Platon, cellplast, grålumppapp, spånskiva och linoleum 

Golvtyp 2: Enskedeskolan 5A: Platon, cellplast, grålumppapp, spånskiva och linoleum 

Golvtyp 3: Enbacksskolan: Platon, farmacell och linoleummatta 

Golvtyp 4: Hästhagens skola: Platon, cellplast och parkettgolv 

Golvtyp 5: Bromstensskolan matsal: Platon, avjämningsmassa och linoleum 

Golvtyp 6: Dalhagsskolan: Platon, avjämningsmassa och linoleummatta 

 

  



12 

 

5.2.1 Golvtyp 1 & 2 Enskedeskolan 

Mätningarna på Enskedeskolan har genomförts i hus J där det under dagarna pågår 

lågstadieverksamhet och på eftermiddagarna fritidsverksamhet. Mätningen har genomförts efter 

kl:17.30 då fritidsverksamheten har stängt och det är tomt i lokalen. Fläktaggregat har stängts av för 

att undvika störningar i mätningarna. På ritningar som hittats på stadsbyggnadskontoret syns tydligt 

vilka typer av golvkonstruktioner som finns i skollokalerna. Enligt ritningarna finnas det två olika 

typer av golvkonstruktioner, golv 1A (golvtyp 1) och golv 5A (golvtyp 2), som båda består av Platon, 

cellplast, spånskiva och linoleum fast i olika tjocklekar. I allrum 111 finns båda dessa 

golvkonstruktioner, vilket gjorde det optimalt att göra trumljudsmätningarna i detta rum, eftersom 

båda mätningarna då har samma förutsättningar vad gäller ljudabsorption och reflexer. Se Figur 5.1 

och 5.2. 

 

Figur 5.1 Modell av golvtyp 1 

 

Figur 5.2 Modell av golvtyp 2 
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5.2.2 Golvtyp 3 Enbacksskolan 

Mätningarna i Enbacksskolan har gjorts i byggnad A där det sker grundskoleverksamhet under 

dagarna. Med information från SISAB har det framkommit att golvet består av Platon och farmacell. 

Mätningarna har utförts efter kl.17.00 då det inte sker någon verksamhet i byggnaden. Det finns inga 

ritningar på var Platonkonstruktionen finns i byggnaden men med undersökning på plats (sökte efter 

uppbyggnad och efter speciella lister som sätts längs väggar där Platonmattor installeras) har det 

framkommit att det finns Platonkonstruktion i korridor 281, klassrum M (287) klassrum LF (282) och 

allrum 285. I skarven mellan korridor 281 och kapprum 288 saknas en list där kan man tydligt se hur 

Platongolvet är uppbyggt med Platon, dubbla farmacell och linoleum. Mätningarna som utförts har 

gjorts i klassrum M (287), allrum (285) och klassrum LF(282). Se Figur 5.3. 

Figur 5.3 Modell av golvtyp 3 

 

5.2.3 Golvtyp 4 Hästhagens skola 

Mätningarna i Hästhagens skola har genomförts i Gymnastiksal 922 som ligger i byggnad C. I 

dagsläget står lokalen tom. Från undersökning på plats framgår att det flytande golvet består av Platon, 

cellplast och parkettgolv. I brist på angränsande rum i samma golvnivå som gymnastiksalen så 

utfördes inte någon stegljudsmätning i Hästhagens skola. Se bilaga 1 för lokalöversikt. Se Figur 5.4. 

Figur 5.4 Modell av golvtyp 4 
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5.2.4 Golvtyp 5 Bromstenskolan 

Mätningarna i Bromstenskolan har utförts i matsalen och personalmatsalen. Med information från 

SISAB ska det flytande golvet bestå av Platon och avjämningsmassa. Mätningen utfördes efter kl: 

17:00 då lokalen är tom. I matsalen fanns en stor kyl med en fläkt som gick med 10 minuters intervall. 

Inga mätningar genomfördes medan fläkten i frysen var igång. Se bilaga 1 för lokalöversikt. Se Figur 

5.5. 

 

Figur 5.5 Modell av golvtyp 5 

 

5.2.5 Golvtyp 6 Dalhagskolan 

Mätningarna i Dalhagskolan utfördes i gymmet, en trappa ner. Enligt SISAB ska golvet bestå av 

Platon och avjämningsmassa. Skolan är en grundskola och mätningarna utfördes innan kl: 7:00 på 

morgonen för att undvika störande ljud från verksamheten. Se bilaga 1 för lokalöversikt. Se Figur 5.6. 

Figur 5.6 Modell av golvtyp 6 
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5.3 Trumljudsmätning 

Trumljudsmätningarna har utförts med tre olika metoder; hälduns, Impact ball (japanboll) och 

stegljudsmaskin. Testerna har utförts så att mätinstrumentet haft ett avstånd på tre till fyra meter från 

ljudkällan. En person håller instrumentet medan en annan utför/kontrollerar ljudkällan. Varje ljudkälla 

har testats på tre olika punkter på golvet för att få ett medelvärde av resultat, alla tre ljudkällor har 

testats på samma tre punkter. 

5.4 Stegljudsmätning  

Mätningar av stegljud har utförts genom att stegljudsmaskinen placerats i angränsande rum, en (1) 

meter från skiljevägg. På andra sidan väggen utförs ljudmätning två (2) meter från skiljevägg. 

Stegljudsmaskinen placeras ut på tre olika positioner med samma avstånd till skiljevägg. Vid varje ny 

position mäts ljudet från stegljudsmaskinen i tio (10) sekunder. Mellan varje position pausas 

ljudnivåmätaren i väntan på att stegljudsmaskinen ska flyttas till nästa position. Detta för att samtliga 

mätningar ska sparas på ett och samma projekt och där med kunna generera ett medelvärde för de tre 

olika mätningarna.  

5.5 Mätinstrument och efterklang 

Nedan redovisas förklaringar av hur mätinstrumentet har använts, vilka inställningar som använts och 

hur genomförandet av efterklangstiden har genomförts. 

5.5.1 Mätinstrumentet 

Vid ljudnivåmätning har instrumentet Brüel & Kjær 2270 använts. Instrumentet är av 

noggrannhetsklass 1 vilket betyder att den har en precision på 1 dB. Kortfattat kan metoden beskrivas 

som att man håller instrumentet med rak arm ut från kroppen för att undvika att ljudvågor bryts. Vid 

mätningen har instrumentet svepts i luften likt en liggande åtta (∞) för att få en så bra upptagning av 

ljudvågor som möjligt. 

5.5.2 Genomförande av efterklangmätning 

Vid efterklangsmätning har en planka använts. Plankan som använts är gjort utav plywood och är 1200 

mm lång, 200 mm bred och 20 mm tjock.  Plankan placeras vertikalt med kortsidan i golvet, den 

person som utför testet håller en hand högst upp på plankan och placerar sedan foten ca 60 cm upp 

från golvet på plankan. Samtidigt som personen släpper plankan med handen, trycker personen ner 

foten och plankan slår mot golvet med en smäll. En annan person fångar upp ljudet med en 

efterklangsmätning i instrumentet 2270, om möjligt fyra meter från ljudkällan. Instrumentet är inställt 

på tersband och mäter på frekvenser mellan 50 Hz-10 kHz. (glöm inte att använda hörselskydd). Se 

Bild 5.1 
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Bild 5.1. Utförande av efterklangsljud. 

5.6 Ljudkällor vid mätning 

Vid trumljudsmätningarna har det använts tre olika typer av ljudkällor för att få så bra värden som 

möjligt. Vid stegljudsmätningarna har enbart stegljudsmaskinen används. Här kommer en förklaring 

till hur de olika ljudkällorna fungerar och hur de utförs. 

5.6.1 Hälduns 

Samma person har genomfört häldunsen på alla mätningarna för att få en så identiskt nivå som 

möjligt.  Personen som utför häldunsen väger ca 65 kg, har skostorlek 38 och har enbart tunna 

strumpor på fötterna. Personen som utför häldunsen ställer sig på tå med vikten på framfoten. När 

personen får starttecken från den som mäter med mätinstrumentet, läggs vikten över till bakre delen av 

foten och hälarna slår i golvet med en duns. Se bild 5.2. 

 

 

 

 

 

            Bild 5.2. Utförande av hälduns 

5.6.2 Impact ball (japanboll) 

Impact ball Nor279 (japanboll): Bollen är en ihålig gummiboll med diametern 178 mm och en tjocklek 

på 32 mm. Bollen väger 2,5 kg (+/- 0,1 kg).  Bollen hålls en (1) meter från golvet med båda händerna, 

efter klartecken från personen med mätinstrumentet släpps bollen genom att händerna avlägsnas från 

bollen och bollen studsar en gång i golvet. Se bild 5.3. 
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Bild 5.3. Hur japanbollen används. (Impact Ball Nor279-how to use!) 

 

5.4.3 Stegljudsmaskin 

Vid mätningarna med stegljudsmaskin har Tapping Machine Nor277 använts. Stegljudsmaskinen 

består av fem stycken stålhammare som sitter med 100 mm mellanrum på en rak linje. Varje hammare 

väger 500 g (±4g) och har en diameter på 30 mm (±0,2 mm). Maskinen har en slagfrekvens på tio slag 

per sekund. Maskinen är utformad enligt ISO 10140-5, ISO 16283-2 och ISO 140-6,-7,-8.  

Maskinen startas manuellt eller med en fjärrkontroll. När maskinen startat och fått vara igång i några 

sekunder har ljudmätningen påbörjats och pågått i tio (10) sekunder. Detta upprepas tre gånger på de 

utvalda platserna i rummet. Se bild 5.4. 

 

Bild 5.4. Stegljudsmaskin  
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5.7 Utförande av mätningarna 

5.7.1 Stegljudsmätning golvtyp 1 

Stegljudsmätningen har genomförts mellan klassrum 124 och hall 120. Mätinstrumentet har placerats i 

hall 120 och stegljudsmaskinen i klassrum 124. Innan mätningen startas trycks ljuddämpande textilier 

in under dörrspringor för att minska ljudläckage. Under mätningen har även en person tryckt på dörren 

för att få den så tät som möjligt. (samma typ av dörrkonstruktion som vid stegljudsmätning golv 5A). 

Hur mätningarna utförs framgår i kapitel 5.5 och 5.6. Se bilaga 1 för lokalöversikt. 

5.7.2 Trumljudsmätning golvtyp 1 

Trumljudsmätningar har genomförts i allrum 111. Först har mätningen utförts med stegljudsmaskinen 

sedan med japanbollen och sist med hälduns. Mätningen utfördes då inga bilar passerade utanför 

byggnaden för att inte få missvisande värden. Hur mätningarna utförs framgår i kapitel 5.5 och 5.6. Se 

bilaga 1 för lokalöversikt. 

5.7.3  Stegljudsmätning golvtyp 2 

Stegljudsmätningen har genomförts mellan kapprum 124 och klassrum 112. Mätinstrumentet har 

placerats i kapprum 124 och stegljudsmaskinen i klassrum 112. Innan mätningen startats trycks 

ljuddämpande textilier in under dörrspringor för att minska ljudläckage. Under mätningen har även en 

person tryckt på dörren för att få den så tät som möjligt. Hur mätningarna utförs framgår i kapitel 5.5 

och 5.6. Se bilaga 1 för lokalöversikt. 

5.7.4 Trumljudsmätning golvtyp 2 

Trumljudsmätningarna har genomförts i allrum 111. Först gjordes mätning med stegljudsmaskinen 

sedan med japanbollen och sist med hälduns. Mätningen utfördes då inga bilar passerade utanför 

byggnaden för att inte få missvisande värden. Hur mätningarna utförs framgår i kapitel 5.5 och 5.6. Se 

bilaga 1 för lokalöversikt. 

5.7.5 Stegljudsmätning golvtyp 3 

Stegljudsmätningen har utförts mellan klassrum M och allrum. Stegljudsmaskinen placeras i klassrum 

M och mätinstrumentet i allrum. Innan mätning startas trycks ljuddämpande textilier in under dörren 

springor för att minska ljudläckage. Under mätningen har även en person tryckt på dörren för att få 

den så tät som möjligt. Hur mätningarna utförs framgår i kapitel 5.5 och 5.6. Se bilaga 1 för 

lokalöversikt. 

5.7.6 Trumljudsmätning golvtyp 3 

Trumljudsmätningarna har genomförts i klassrum LF. Först utförs mätningen med stegljudsmaskinen 

sedan med japanbollen och sist med hälduns. Hur mätningarna utförs framgår i kapitel 5.5 och 5.6. Se 

bilaga 1 för lokalöversikt. 

5.7.7 Trumljudsmätning golvtyp 4 

Trumljudsmätningarna har genomförts i gymnastiksal 922. Först utförs mätning med 

stegljudsmaskinen sedan med japanbollen och sist med hälduns. Hur mätningarna utförs framgår i 

kapitel 5.5 och 5.6. Se bilaga 1 för lokalöversikt. 
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5.7.8 Stegljudsmätning golvtyp 5 

Stegljudsmätningen har genomförts mellan matsal och personalmatsal. Stegljudsmaskinen har 

placerats i matsalen på tre olika punkter och mätinstrumentet har placerats i personalmatsalen. Innan 

mätning startas trycks ljuddämpande textilier in under dörrspringor för att minska ljudläckage. Under 

mätningen har även en person tryckt på dörren för att få den så tät som möjligt. Hur mätningarna 

utförs framgår i kapitel 5.5 och 5.6. Se bilaga 1 för lokalöversikt. 

5.7.9 Trumljudsmätning golvtyp 5 

Trumljudsmätningarna genomförs i matsalen. Först utförs mätning med stegljudsmaskinen sedan med 

japanbollen och sist med hälduns. Hur mätningarna utförs framgår i kapitel 5.5 och 5.6. Se bilaga 1 för 

lokalöversikt. 

5.7.10 Trumljudsmätning golvtyp 6 

Trumljudsmätningarna har genomförts i gymmet. Först utförs mätning med stegljudsmaskinen sedan 

med japanbollen och sist med hälduns. Hur mätningarna utförs framgår i kapitel 5.5 och 5.6. Se bilaga 

1 för lokalöversikt. 
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer resultat från de sex olika trumljudsmätningarna och de fyra 

stegljudsmätningarna att presenteras. Resultatet som kommer från mätningarna har avvägts mot 

efterklangstiden 𝑇20 för att få en rättvis bild av ljudet och de vibbrationer som kommer från golvet, då 

mätningar gjorts i olika lokaler med olika förutsättningar.  

6.1 Trumljudsmätning 

Trumljudet har mätts på tre olika sätt vilket framgår i genomförandet. Detta ger tre olika grafer som 

visar ljudnivåerna vid varje tersband (1/3 oktavband). Varje graf innehåller resultat från de sex olika 

mätningarna. På den vågräta axeln visas frekvens och på den lodräta visas decibel.  

6.1.1 Graf Trumljud Hälduns  

Se Figur 6.1. 

 

Figur 6.1 Visar mätresultaten för hälduns i trumljudsmätning för alla golvtyper. 
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6.1.2 Graf Trumljud japanboll 

Se Figur 6.2. 

 

Figur 6.2 Visar mätresultaten för japanboll i trumljudsmätning för alla golvtyper. 

6.1.3 Graf Trumljud stegljudsmaskin 

Se Figur 6.3. 

 

Figur 6.3 Visar mätresultaten för stegljudsmaskinen i trumljudsmätning för alla golvtyper.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

D
e

ci
b

e
l

Frekvens

Trumljud Japanboll

Golvyta 1 Golvyta 2 Golvyta 3 Golvyta 4

Golvyta 5 Golvyta 6 Betonggolv

Fläktljud

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

D
e

ci
b

e
l

Frekvens

Trumljud Stegljudsmaskin

Golvyta 1 Golvyta 2 Golvyta 3 Golvyta 4

Golvyta 5 Golvyta 6 Betonggolv

Fläktljud 



23 

 

6.2 Stegljud  

Resultaten från stegljudsmätningarna redogörs i graferna. Graferna är framtagna i programmet 

Qualifier Type 7830. Mätningarna har gett fyra stycken olika grafer med mätvärden från olika skolor. 

Graferna har frekvens (Hz) på x-axeln och ljudnivå (dB) på y-axeln. Den svarta linljen i grafen visar 

den uppmätta ljudnivån vid olika frekvenser. Den blå linjen är en referenslinje som inte är aktuell att ta 

hänsyn till i vår studie. 

Den röda kurvan är en referenslinje som används för att ta fram L’nTw värdet.  L’nTw värdet fås fram 

genom att först summera nivåskillnaderna i decibel (där den uppmätta (svarta) kurvan ligger ovan den 

röda referenslinjen mellan 100Hz- 3150Hz, vid varje tersband). Summan av nivåskillnaderna ska vara 

så nära 32 som möjligt, dock inte överstiga. Om värdet skulle översitga 32, höjs den röda 

referenslinjen 1 dB för att minska glappet mellan den röda referenslinjen och den uppmätta (svarta) 

kurvan. När placeringen av den röda referenslinjen väl är fastställd, utgår man från 500Hz på x-axeln 

och därifrån vertikalt rakt upp i diagrammet tills den skär den röda referenslinjen. Vid den 

skärningspunkten följer man diagrammet horisontellt rakt ut mot y-axeln, där stegljudsnivån L´nTw 

(dB) värdet kan avläsas.Se Figur 6.4. (S. Edwinsson, personlig kommunikation, 14 maj, 2019) 

 

 
Figur 6.4. Visar hur L´nTw beräknas. 
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6.2.1 Stegljud Golvtyp 1 

Se Figur 6.5. 

 

Figur 6.5 Visar mätresultaten för stegljudsnivå i golvtyp 1. 

 

6.2.2 Stegljud Golvtyp 2 

Se Figur 6.6. 

Figur 6.6 Visar mätresultaten för stegljudsnivå i golvtyp 2. 
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6.2.3 Stegljud Golvtyp 3 

Se Figur 6.7. 

Figur 6.7 Visar mätresultaten för stegljudsnivå i golvtyp 3. 

 

6.2.4 Stegljud Golvtyp 5 

Se Figur 6.8. 

Figur 6.8 Visar mätresultaten för stegljudsnivå i golvtyp 5.  
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6.3 Beräkning  

6.3.1 Beräkning av efterklang 

Beräkning avvägt mot efterklangtid: 𝐴𝑣𝑣ä𝑔𝑑𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = 𝐿𝑒𝑞 − 10 × 𝑙𝑜𝑔10(
𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑘𝑙𝑎𝑛𝑔𝑡𝑖𝑑

0,5
) 

𝐿𝑒𝑞 = 𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑖 𝑑𝐵 

Ex. efterklangsberäkning 100 Hz Golvtyp 3. 

𝐴𝑣𝑣ä𝑔𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 46.98 − 10 × 𝑙𝑜𝑔10 (
0,53

0,5
) = 𝟓𝟒, 𝟐 𝑯𝒛 

6.3.2 Resonansberäkning 

Formel för beräkning av övergolvets resonansfrekvens: 𝑓 =
85

√𝑚×𝑑
,  

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 (
𝑘𝑔

𝑚2
) , 𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛(𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑝å "𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑖𝑐𝑘𝑎𝑛")(𝑚) 

Ex. resonansberäkning för golvtyp 3 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑡𝑦𝑝 3 (𝐹𝑒𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒𝑙𝑙) ≈ 30 
𝑘𝑔

𝑚2
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑖𝑐𝑘 (𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑛𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎)  = 0,006 𝑚 

𝑓𝑔𝑜𝑙𝑣𝑡𝑦𝑝 3 =
85

√30 ∗ 0,006
 →  𝑓𝑔𝑜𝑙𝑣𝑡𝑦𝑝 3 = 𝟐𝟎𝟎 𝑯𝒛 

 

Ex. resonansberäkning för golvtyp 4 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑡𝑦𝑝 4 (𝑃𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑡) ≈ 18 
𝑘𝑔

𝑚2
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑖𝑐𝑘 (𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑛𝑚𝑎𝑡𝑡𝑎)  = 0,006 𝑚 

𝑓𝑔𝑜𝑙𝑣𝑡𝑦𝑝 4 =
85

√18 ∗ 0,006
 →  𝑓𝑔𝑜𝑙𝑣𝑡𝑦𝑝 4 = 𝟐𝟔𝟎 𝑯𝒛 
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7. Analys 

7.1 Var ligger frekvensen? 

Sex olika övergolv med Platonmatta har studerats. Vissa av golven har haft liknande uppbyggnad 

medan andra skiljt sig åt i sin konstruktion. Detta har resulterat i olika utryck i frekvenserna. Till en 

början kan man i Figur 7.1 se att det vid frekvensspannet 200 - 400 Hz bildas ljudnivåtoppar för 

samtliga golv. Denna topp kallas för golvets resonans och den gemensamma resonansen för dessa 

övergolv, som innehåller Platonmatta, ligger mellan frekvenserna 250 - 315 Hz. Se Figur 7.1. 

 

Figur 7.1 Trumljudsvärderna för japanbollen. 

Det som avgör om golvet får en högre eller lägre resonans är vilket material som läggs ovanpå 

Platonmattan. Här spelar tjockleken på materialet stor roll samt vilken massa materialet har. Vissa 

material motverkar resonansen och dämpar konstruktionens luftfjäder på ett fördelaktigt sätt. I grafen 

syns tydligt hur resonanserna får olika nivåer beroende på hur golvkonstruktionen är utförd.  

Man har olika resonanser i olika positioner på en golvplatta. Det kan skilja sig åt och ge olika värden 

på upp till ca 3 dB beroende på position. I denna studie har metoderna utförts likt LN Akustikmiljös 

rapport om Granabkonstruktion, där tre referenspunkter används. (L. Nilsson, personlig 

kommunikation, 2 maj, 2019 
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7.2 Japanbollen 

Japanbollen eller Impact ball som den även kallas har en egen resonans på 200 Hz. Det är viktigt att 

bejaka denna egenresonans för att inte mätresultaten ska bli missvisande. Man måste jämföra de olika 

konstruktionernas mätresultat för att kunna bedöma egenresonansens påverkan.  

I jämförelse med betongbjälklaget som används som referens i Granabrapporten och betonggolvet som 

används som referens i denna rapport syns vissa likheter. I mätningarna där japanbollen studsats på 

bjälklag med ren betongkonstruktion syns tydliga höjningar i ljudnivå vid 200 Hz. Samma sak har 

även konstaterats då man testat bollens resonans genom att mäta hur den beter sig när den studsats ett 

antal gånger, samt slagit lättare slag på bollen. Även här kunde det konstateras att bollens hade en egen 

resonans på 200 Hz. Se Figur 7.2. (S. Edwinsson, personlig kommunikation, 16 maj, 2019) 

 

 
Figur 7.2 Visar var japanbollens egen resonans ligger, samt störande fläktljud. 

7.3 Begränsningar i stommen 

Det finns begränsningar hur bra ett golv kan bli vid låga frekvenser. Den begränsningen sitter i den 

ursprungliga stommen. Man kan inte förbättra ljudnivåerna för de lägre frekvenserna genom att 

applicera ett flytande golv ovanpå. Detta är en fråga som LN Akustikmiljö ofta ställs inför. 

Resonanser som hamnar under övergolvets resonansfrekvens kan inte påverkas. Dessa resonanser 

beror på den ursprungliga stommen. Det innebär att Platongolven inte kan påverka resonanser under ca 

200 Hz (lägsta resonansen för Platongolven). 

När överliggande golv konstrueras är målet att minimera styrkan på resonanserna och därigenom 

minska den upplevda störningen (S. Edwinsson, personlig kommunikation, 7 maj, 2019). 

”Det påbyggda golvet ger en viss påverkan, men det som händer under det påbyggda golvets 

resonansfrekvens bestäms av grundförutsättningarna. Ofta har grundförutsättningarna varit bra och 

folk som vistats i lokalen varit nöjda. Men när man väl byggt på ett flytande golv har missnöjet 

framkommit.” (S. Edwinsson, personlig kommunikation, 7 maj, 2019). 
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7.4 Golvtyp 4 

Golvtyp 4 består av ett övergolv med oventilerad Platonmatta. Det bör inte påverka nivåerna i 

jämförelse med ventilerade golvtyper då luftfjädern inte beter sig annorlunda när luften står still i 

jämförelse när luften rör sig under Platonmattan. Ljudets hastighet är så mycket högre (340m/s) än vad 

hastigheten på luften under Platon är. (S. Edwinsson, personlig kommunikation, 14 maj, 2019) 

Golvtyp 4 har ett övergolv bestående av parkettgolv, grålumppapp, 30 mm cellplast och Platon, Se 

Figur 7.3. Denna konstruktion har i mätningarna visat sig ha sin resonans högre upp i frekvenserna än 

vad de andra konstruktionerna har. Detta är fördelaktigt då en högre resonans är lättare att dämpa än 

en resonans med lägre frekvens. Både cellplasten och parketten är styva material vilket ger mindre 

resonans vid de lägre frekvenserna.  

 

Figur 7.3 Modell av golvtyp 4. 

 

7.5 Golvtyp 4 jämfört med golvtyp 2 

Golvtyp 2 och golvtyp 4 är nästintill identiska. Båda golven består av grålumppapp, 30 mm cellplast 

och Platon. Ovanpå grålumppappen har två olika typer av material valts. Golvtyp 4 har ett ytskikt av 

parkett och på golvtyp 2 har det applicerats spånskiva och linoleummatta. De översta lagren i 

konstruktionen påverkar var resonansen hamnar. Enligt mätresultaten hamnar resonansen för golvtyp 4 

på ca 315 Hz och för golvtyp 2 på ca 200 Hz. Se Figur 7.4. och 7.5. Orsaken till att de olika golven 

skiljer sig åt i resonans kan ha att göra med att det är olika typer av Platonmattor i konstruktionen. Det 

gör att luftspalten i Platonmattan på golvtyp 4 är mindre än på golvtyp 2. Vilket medför att golvtyp 4 

får en högre resonans.  
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Figur 7.4. Visar vart resonansen hamnar för golvtyp 4 och golvtyp 2 med japanboll. 

Figur 7.5. Visar vart resonansen hamnar för golvtyp 4 och golvtyp 2 med stegljudsmaskin. 
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7.6 Golvtyp 3 

Golvtyp 3 har ett övergolv som består av linoleummatta, två stycken 12,5 mm fermacellskivor och 

Platonmatta. Luftmassans resonans på konstruktionen med fermacell som beräknats fram blir 

teoretiskt lägre än konstruktionen med spånskiva, eftersom två lager fermacell är tyngre. Däremot blir 

luftmassans resonans för fermacellkonstruktionen högre än för konstruktionen med avjämningsmassa, 

då fermacell väger mindre. Se Figur 7.6 och 7.7 där pilen pekar på resonansen. 

 

Figur 7.6. Visar vart resonansen hamnar för golvtyp 3 med japanboll.   

 

 
Figur 7. 7. Visar vart resonansen hamnar för golvtyp 3 med stegljudsmaskin. 
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7.7 Golvtyp 5 och golvtyp 6 

Golvtyp 5 och golvtyp 6 har en konstruktion bestående av linoleum, avjämningsmassa och Platon. Det 

har visats sig ge en jämnare ljudnivå över hela frekvensspannet. Det gör dock att ljudnivåerna inte blir 

lika fördelaktiga lägre ner i frekvenserna. Det kan bero på avjämningsmassans tjocklek, men även på 

att avjämningsmassan ”gjutits fast” i Platonmattan och att det endast finns luft mellan Platonmattan 

och bjälklaget/bottenplattan.  

Då det inte funnits tillgång till några ritningar över golvtyp 5 och 6 har det varit svårt att fastställa 

tjockleken på avjämningsmassan, antagande har gjort att man följt tillverkaren rekommenderar med en 

pågjutning på 50 - 70 mm vid projektering. (Isola AB, Produktblad. 2019) 

Resonansfrekvensen med kombinationen ”avjämningsmassa på Platon” kan tydligt ses i Figur 7.8 och 

7.9. Både golvtyp 5 och golvtyp 6 har en tydlig topp vid 200 - 250 Hz vilket visar att resonansen vid 

användning av avjämningsmassan ligger där. Orsaken till resonans vid 200 – 250 Hz har troligtvis 

med pågjutningens tyngd at göra. 

 

 

Figur 7.8. Visar vart resonansen hamnar för golvtyp 5 och golvtyp 6 med stegljudsmaskin. 
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Figur 7.9. Visar vart resonansen hamnar för golvtyp 5 och golvtyp 6 med japanboll. 

7.8 Jämförelse Platon och Granab 

Resonanser för de olika konstruktionerna ligger väldigt olika. I jämförelse med Granabgolven står sig 

Platongolven väldigt bra. Figur 7.10 innehåller grafer över de Granabgolv och Platongolv som haft de 

bästa värdena. Där syns tydligt att resonansen ligger mellan 25 - 40 Hz för Granabgolven och mellan 

250 - 315 Hz för Platongolven. 

Ljud i frekvenserna 25 - 40 Hz är mer påfrestande för människor än ljud vid 250 - 315 Hz. Det gör att 

Platongolven inte upplevs lika störande som Granabgolven. Vid Granabkonstruktioner vill man 

försöka skjuta ner frekvensen så långt som möjligt, gärna under 20 Hz (hörselgränsen för det 

mänskliga örat) för att golvet ska upplevas så bra som möjligt. Vid Platonkonstruktioner, där 

resonansen ligger mellan 250 - 315 Hz, vill man istället dämpa resonansen genom att applicera golvet 

med en stegljudsdämpande matta. 
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Figur 7.10. Visar skillnaden mellan Platonkonstruktion och Granabkonstruktion. 

7.9 Bör man dämpa Platons styvhet och resonans med ett mjukt skikt, som 

skumplast eller gummimatta?  

Att mjuka upp konstruktionerna har visat sig vara uppskattat i vissa sammanhang. Det gäller 

exempelvis specifika miljöer med akustiska instrument där svängningarna i golvet förstärker ljudet 

från instrumenten. Men i det allra flesta fall är det inte fördelaktigt. (S. Edwinsson, personlig 

kommunikation, 7 maj, 2019). 
 

Att tillföra ett mjukare material i Platonkonstruktionen skulle troligtvis förstärka ”gungningarna” och 

på så sätt öka resonanserna i de lägre frekvenserna. Baserat på mätresultaten så visar sig den styva 

cellplasten ge ett bra resultat. Att då tillföra en mjuk matta, exempelvis Aprobo (där egen resonans kan 

ligga runt 25 - 30 HZ) ovan cellplasten (som i sig är tvärstum och har troligen en egen resonans runt 

500Hz - 1000Hz), bör det inte vara fördelaktigt eftersom det skulle skicka ner resonansen mot 

cellplasten. Då finns risken att de högre frekvenserna runt 50, 60 och 80 Hz blir mer framträdande och 

där vill man inte förstärka resonansen. (S. Edwinsson, personlig kommunikation, 7 maj, 2019). 

Om golvet istället konstrueras stumt skickas resonansen uppåt i frekvens. Eftersom denna studie har 

mätts ur ett skolperspektiv, där barns spring med hälarna är betydligt mer störande än av folk med 

högklackade skor, så vill man inte förstärka de lägre frekvenserna. För att hantera eventuella högre 

frekvenser som möjligen kan utlösas av exempelvis lek med träklossar bör fokus istället ligga på att 

dämpa detta lokalt med mattor.  

I de fall resonanserna ligger på högre frekvenser bör plastmatta med inbyggd stegljudsdämpning 

användas. En plastmatta som dessutom har god intrycksbeständighet är att föredra. 

(Forbo Sarlon 15 dB). 
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7.10 Stegljud  

I akustikbranschen är det allmänt känt att stegljudsalstring är ett problem i byggnader, att lågfrekvent 

buller sprider sig i bjälklagen. ”Det blir en tydlig skillnad på ljudnivåer när väggen är förankrad i 

golvkonstruktionen till skillnad från i de fall där väggen står ovanpå Platonkonstruktionen”. (L. 

Nilsson, personlig kommunikation, 2 maj, 2019) 

Samma sak visade sig även i denna studie, att stegljudsnivåerna (L´nTw) varit för höga enligt kraven 

på L'nTw ≤ 56 dB på alla skolor. Se Figur 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. En stor anledning till de dåliga värdena är 

till viss del att golvet stått ovanpå Platonkonstruktionen och att de avgränsande väggarna och dörrarna 

haft för dålig förmåga att dämpa luftljud. 

Stegljud golvtyp 1: Stegljudsnivå L'nTw = 73 dB   L'nTw ≤ 56 

Stegljud golvtyp 2:  Stegljudsnivå L'nTw = 65dB    L'nTw ≤ 56 

Stegljud golvtyp 3: Stegljudsnivå L'nTw = 63 dB   L'nTw ≤ 56 

Stegljud golvtyp 5: Stegljudsnivå L'nTw = 75 dB   L'nTw ≤ 56 

 

Redan 2016 stötte man på det problemet på Dalhagsskolan med stegljudsnivåer (L´nTw) upp till 70 

dB, där kravet ligger på 56 dB (enligt SS25268:2007 Klass C) horisontellt. Den första åtgärden var att 

spåra golvet för att förhindra ljudalstring. Det resulterade i en förbättring på 4 dB. I nästa steg valde 

man att komplettera den befintliga mattan med en stegljudsdämpande matta för att på så sätt få ner 

nivåerna, i detta fall en Forbo Sarlon Absolut med 15 dB dämpning. Stegljudsmattan gav stor 

förbättring och värdena sjönk till 51 dB, alltså ytterligare 15 dB när mattan var installerad. Det går 

därför att konstatera att spårningen inte var lika effektiv och att installationen av stegljudsmattan hade 

räckt för att klara riktvärdena. (Cignozzi Nilsson, 2017) 

Utgångsläge:   Stegljudsnivå L'nTw = 70 dB   L'nTw ≤ 56 

Spårat:   Stegljudsnivå L'nTw = 66 dB   L'nTw ≤ 56 

Spårat + Stegljudsmatta:  Stegljudsnivå L'nTw = 51 dB   L'nTw ≤ 56 

(Cignozzi Nilsson, 2017) 
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8. Slutsatser 

8.1 Slutsats trumljud 

Den konstruktion som visade sig vara bäst, både i objektiv och subjektiv bemärkelse (mätresultat och 

upplevelse) vid trumljud, var golvtyp 4 (Hästhagens skola). Denna konstruktion hade en resonans som 

låg högre i frekvens än de övriga golvtyperna. Vilket gör att det blir lättare att dämpa dessa höga 

frekvenser med en stegljudsdämpande matta. 

8.2 Slutsats Stegljud 

Även i denna studie blev det tydligt att stegljudsalstring av lågfrekvent buller spred sig i bottenplattan. 

Resultaten av stegljudnivåer var betydligt högre än kraven i alla fallen. Att skiljeväggar stod ovanpå 

Platonkonstruktionen istället för att vara förankrade direkt i golvkonstruktionen gav dessvärre förhöjda 

stegljudsvärden.  

8.3 Slutsats Platon jämfört med Granab 

Alla Platonkonstruktioner som testats i studien har generellt gett bättre akustiska värden än de 

Granabkonstruktioner från tidigare tester, se Figur 7.4 och 7.5. Mätningarna visar att det skiljer upp till 

ca 40 dB med japanboll och ca 30 dB vid hälduns (de metoder som fungerar bäst för mätning av låga 

frekvenser) mellan Granabkonstruktion och Platonkonstruktion. Med detta som bakgrund så 

rekommenderas starkt att använda Platonkonstruktion istället för Granabkonstruktion för bästa möjliga 

akustik. En skillnad på 5 dB kan upplevas som en fördubbling av ljudnivån. (S. Edwinsson, personlig 

kommunikation, 6 maj, 2019). 

8.4 Framtida examensjobb 

Detta examensarbete har studerat befintliga golv i olika skolor och förskolor. Vissa av rummen har 

nästintill varit dubbelt så stora som andra. Även hur rummen varit möblerade och vilket material som 

väggar och tak bestått av har skiljt sig åt. Det har resulterat i att man inte har haft samma 

förutsättningar i de olika rummen. I denna rapport har man beaktat detta med hjälp av 

efterklangsmätning. 

För att få ett mer noggrant resultat bör provgolven konstrueras i likvärdiga lokaler där övrig akustik 

blir samma för alla mätningar. Detta för att kunna jämföra resultaten på ett bättre sätt och därigenom 

få fram vilket golv som är mest fördelaktigt ur akustik synvinkel. Ett objektivt lyssningstest är också 

fördelaktigt då de kan jämföra de olika ytorna samtidigt och på så sätt få en bra uppfattning av dess 

ljudnivå. I denna rapport har det enbart fokuserats på att beakta de akustiska aspekterna i övergolven. 

Det har inte tagits någon hänsyn till övergolvets förmåga att hantera fukt. Det skulle vara en stor fördel 

om man i framtida arbeten kunde påvisa att denna rekommendation även fungerar bra ur fuktsynpunkt. 

För att i största möjliga mån undvika stegljud bör väggarna gå ner till bjälklag för att undvika 

transmissioner.  Detta kan bidra med problem vid eventuella omdisponeringar i byggnaden om ett 

antal år. Hur ska man på ett bra sätt kunna kombinera möjligheten att bygga om en lokal och få bra 

stegljudsvärden? 
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9. Rekommendationer 

Utifrån studiens resultat har man tittat på hur den optimala konstruktionen bör utformas för att 

minimera steg- och trumljud som kan uppstå i Platonkonstruktioner. 

Den bör enligt denna rapport konstrueras enligt följande: Platon, cellplast, golvgips och matta 

(ytskikt). Mattan rekommenderas vara ex. Forbo Sarlon som har 15 dB dämpning. Det bör även 

limmas med ”Noise killer” mellan de olika skikten för att förhindra att luft tränger in mellan 

materialen.  

Cellplasten och golvgipsen är fördelaktiga material då de är styva och därför inte förstärker resonansen 

i de låga frekvenserna. Akustikgolvmattan tar istället bort ljud vid de högre frekvenserna. Detta blir 

därför en pålitlig kombination som dämpar ljudnivåerna vid både höga och låga frekvenser. 

Vi kan även rekommendera att använda fermacellkonstruktion likt golvtyp 3. Denna konstruktion bör 

även den limmas med ”Noise killer” för förbättrad upplevelse.   
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Enskedeskolan Hus J  Rosa= Golvtyp,1Gul= Golvtyp 2 
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Enbacksskolan Byggnad A Golvtyp 3 
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Hästhagens skola Byggnad C Golvtyp 4 
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Bromstenskolan Byggnad B Golvtyp 5 
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Dalhagskolan Golvtyp 6 
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