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Sammanfattning 
 
En fläkts prestanda och därmed dess ljudemissioner påverkas av installationseffekten, 
som kan definieras som skillnaden mellan en fläkts prestanda i ett system och samma 
fläkt i ideal konfiguration och förhållanden. Faktorer som man bör tänka på vid design av 
en fläktinstallation är många, men om vissa tumregler efterföljs kan ljudutstrålningen 
minska avsevärt. Val av position i byggnaden är kritisk och kan vid ett mindre lämpligt 
val innebära dyra efterkonstruktioner och eller att utrymmen inte kan användas för det 
tänkta syftet. Stora fläktar som drivs i lägre varvtal strålar mindre ljud än en mindre fläkt 
som går vid högre varvtal. Tumregeln är att fläkten skall vara vid sin punkt av maximala 
energieffektivitet för att uppnå optimala akustik- och vibrationsegenskaper. Kanalerna 
intill fläkten bör vara raka och utan spjäll eller liknande som kan orsaka turbulens och 
därmed starkt försämrade egenskaper.  
 
Vibrationsisoleringen av aggregatet bör dimensioneras för varje enskild installation och 
inte endast efter fläktens karakteristiska egenskaper. Det pågår i dagsläget forskning om 
stomljud och flera förslag till standard för mätning och beräkning av dessa börjar bli 
tillgängliga. Med standarder över stomljudet kan tillverkare tillhandahålla mätdata för 
fläktar vid olika drift, vilket medför att mer noggranna beräkningar och predikteringar av 
stomljudet från installationer kan göras. 
 
Tidigare beräkningsmetoder visar i flera fall stora avvikelser mellan uppmätt och 
beräknade ljudtryck. Framför allt visar de stor spridning i resultaten vilket innebär en 
osäkerhet om resultat genererade av metoden kan användas vid beslut av ljudnivåkrav 
från fläktrum. Beräkning av ljudtrycket i ett fläktrum kan efter förslag på förbättringar 
göras med en avvikelse på 5-10 dB i oktavband mellan 63 och 4000 Hz enligt mätningar. 
Metoden visar främst en tendens till överskattning av ljudtrycket, med relativt liten 
spridning. Den visar även tecken på att kunna beräkna ljudtrycket i fläktrum med mindre 
fläktar. 
 
Beräkningar av den förhöjning av ljudtrycket som uppkommer i spalten mellan aggregat 
och närliggande struktur visar stora avvikelser om den görs för oktavband, dock visar 
resultat att beräkningar av det totala ljudtrycket kan göras med bättre noggrannhet.  
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Abstract 
 
The performance and sound emission of a fan is strongly influenced by the installation 
effect, which can be defined as the difference between the performance of a fan in a 
installation and the ideal configuration of the same fan. The factors that one should keep 
in mind while designing a fan system are many, but if some ground rules are followed the 
noise can be drastically reduced. The choice of location for the equipment in the building 
is a critical decision and a less ideal location can result in expensive reconstructions and, 
or that spaces around the fan room can not be used for its initial purpose. A large fan with 
lower rotation speed will have lower sound emissions then a smaller fan with a higher 
rotation speed, for the same air flow. The sound and vibration emissions, as well as the 
energy consumption of the fan will be at its lowest values when it is at its point of 
maximum efficiency. The outlet configuration of the duct from the fan should be straight 
and without dampers or ducts silencers that can create turbulence or a higher static 
pressure close to the fan, which will decrease the fans performance drastically.  
 
The vibration isolation of the fan should be created and specified for the specific 
installation and not solely the fan characteristics. Proposals to predict and measure the 
structure-borne sound pressure and transmissions in buildings have recently been 
released. With a standard over the structure borne sound, the manufactures can declare 
the source data for the fans under different operations. This brings that more accurate 
predictions and calculations of the structure borne sound from installations can be done. 
 
Earlier calculation methods show big deviances between measured and calculated sound 
pressure in several cases. Above all the spread of the results is large, which makes the 
method somewhat unreliable when sound rating spaces, regarding fan room noise. 
Calculations and predictions of the sound pressure in a fan room can, after proposals of 
change, be done with a deviation of dB 10 for all frequencies between 63 and 4000 Hz. 
The method shows a tendency to overrate the sound pressure with a relatively small 
spread of the results. It also shows signs to be able to predict the sound pressure in fan 
rooms with smaller fans then big fan units.  
 
Calculations of the increase of sound pressure that occur in the cavity between the floor 
structure and the fan unit show big deviations it if is done for specific frequencies. 
However results show that calculations of the total sound pressure can be done with a 
better accuracy. 
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund 
 
Buller orsakad av fläktbuller från ventilationsinstallationer är en av de vanligaste 
orsakerna för klagomål i bostäder och kontor. En installation resulterar ofta i både 
stomljud och luftburet ljud och det finns stora variationer mellan olika utrustning och 
installationer. Detta gör att det är en komplex uppgift att förutspå och beräkna det 
resulterande bullret för olika installationer. 
 
En grund till detta kan vara ett överseende av dessa aspekter vid designen av 
installationen, samt brister i beräkningarna av ljudtryck och vibrationer i fläktrummet 
samt transmissionen till angränsande rum. Resultatet blir då kostsamma 
efterkonstruktioner eller att rum som ligger i nära anslutning till fläktrummet inte kan 
användas för sitt egentliga syfte. 
 
I byggnadsnormen finns det klara mål och krav för bullernivåer i olika delar av 
byggnader, dessa är uppdelade i olika klassificeringar för hela byggnaden, samt 
ljudnivåer för olika typer av utrymmen. En överdimensionerande metod kan resultera i 
felaktiga val av utrustning, samt förslag till onödiga och dyrbara åtgärder för ett rum som 
redan ligger inom de ställda kraven. 
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1.2. Syfte och mål 
 
Syftet med rapporten är att kritiskt granska metoder och ge förslag på förbättringar för 
beräkning av buller i fläktrum. Detta utförs genom att jämföra de resultat metoderna 
genererar med mätningar in situ. Vidare redovisas kritiska egenskaper i installationen av 
en fläkt eller ett aggregat med avseende på ljud och vibrationer. 
 
I dagsläget finns publika metoder och program för beräkning av överhörningen till olika 
rum genom transmission längst med kanaler från fläktar och aggregat. Dessa tar hänsyn 
till de olika delarna i en fläktinstallation med avseende på kanalinstallationen, som till 
exempel krökar, luftdon och kanalisolering, men inte själva installationen i fläktrummet 
och dess direkta påverkan på ljudtrycket i angränsande rum. Fläktrum placeras ofta i 
delar av en byggnad som är i nära, eller direkt, anslutning till bullerkänsliga utrymmen, 
ljudtrycket inne i fläktrummet blir då en viktig faktor för ljudnivåerna i angränsande 
utrymmen.  
 
Ljud- samt vibrationsnivåerna inne i fläktrummet är då av intresse för att kunna uppskatta 
ljudtrycket i angränsande rum, vidare finns program för isolering och transmission av 
ljud till angränsande utrymmen enligt gällande standarder, som till exempel BASTIAN 1. 
För att göra en projektering av ett fläktrum, eller för att komma med åtgärdsförslag krävs 
kunskaper om ljud- och vibrationskällor från sådana installationer, samt dess 
transmission. Rapporten koncentreras därför på att karakterisera och beräkna de 
dominerande ljudkällorna som verkar i fläktrum, hur det går att undvika eller begränsa 
dem, samt eventuella åtgärdsförslag. En praktiskt användbar metod tas fram, som 
designas för att kunna ge bra närmevärden för ljudtrycket i fläktrummet med så få 
ingående variabler som möjligt.  
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2. Ljudkällor 
 
Ljudkällor definieras som de komponenter som antingen direkt genererar ljud och 
vibrationer, eller genererar ljud när vibrationer eller ett luftflöde passerar genom dem, 
även kallade egengenererande ljudkällor. Vibrationer genererar ljud när de når en yta som 
är antingen lika med eller större än halva våglängden på de frekvenser som verkar genom 
den. 
 
Generellt sett är det en kombination av luft- och stomburen ljudtransmission som 
resulterar i en ljudnivå i ett annat rum. Vilken som är dominerande av dessa två är olika 
beroende på källan, de två aktuella rummen, skiljekonstruktionerna samt avståndet till 
utrymmet där den störande ljudnivån erhålls. I ett fläktrum förekommer vanligtvis ett 
stort antal olika källor med många kopplingspunkter mellan källan och konstruktionen, 
samt med många transmissionsvägar, vilket gör en generell metod för att förutse 
ljudtransmissionen komplicerad. Framförallt är det svårt att genom en beräkningsmetod 
avgöra hur de stomburna vibrationerna resulterar i akustisk utstrålning andra delar av 
byggnaden, samt att ta hänsyn till alla de komponenter som samverkar till det störande 
ljudtrycket.  
 
Det antas därför att ett närmevärde kan fås genom att källor och transmissionsvägar 
begränsas till ett hanterbart antal. Detta görs genom att beskriva de källor som dominerar 
i fläktrummet och som antas vara de dominerande källorna till transmitterat buller till 
angränsande utrymmen. Då både beräkning och mätning av stomljud är komplext och 
tidskrävande antas det vanligen att detta kan begränsas till tillfredställande nivåer med 
hjälp av rätt dimensionerade vibrationsisoleringar och konstruktioner.  
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2.1. Fläkten 
 

2.1.1. Typer 
 
Val av fläkt är en de mest kritiska valen vid design av en ventilationsinstallation som 
direkt påverkar installationens egenskaper, med avseende på ljud, vibrationer, 
luftkapacitet, energikostnader, etcetera. Det finns många olika parametrar att tänka på vid 
val av fläkt och med ett stort urval av olika typer av fläktar med olika egenskaper, kan det 
bli en komplicerad uppgift att göra ett bra val av fläkt för det tänkta ändamålet. Det finns 
ett brett register av böcker och artiklar som ger bra vägledning om man står inför ett 
sådant val, exempelvis olika handböcker från ASHRAE 2,3.  
 
Vid val av fläkt kan en fläktkurva som karakteriserar fläktens aerodynamiska prestanda 
användas, med avseende på statisk tryckökning, motstånd i systemet och volymflöde.  
En kurva ställs upp för varje varvtal, enligt Figur 1 nedan. Kurvan genom 
effektivitetspunkten, även kallad systemkurvan, är den optimala ur synpunkt på ljud, 
vibrationer och energi. Kurvan för högt motstånd i systemet beskriver punkten där en 
kraftig virvelavlösning förekommer vilket skapar höga nivåer av ett lågfrekvent buller 
och kurvan för lågt motstånd i systemet ger ett fluktuerande lågfrekvent buller 4. 

 
Figur 1 Fläktkurva med avseende tryck och flöde 

 
Fläktar klassificeras generellt sett antingen som axial- eller radialfläkt, med avseende på 
riktningen på luftflödet genom impellern, där radialfläkten är den vanligast 
förekommande i ventilation. En radialfläkt skapar ett tryck med impellern med hjälp av 
centrifugalkraften som uppstår då luftspalten mellan bladen på fläkten roterar och den 
kinetiska energin som överförs till luften genom sin hastighet när den lämnar impellern 3. 

Denna hastighet är en kombination mellan rotationshastigheten på impellern och 
lufthastigheten i förhållande till impellern.  
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Bladen på impellern kan luta antingen framåt eller bakåt, när bladen lutar framåt är dessa 
två hastigheter kumulativa och när de lutar bakåt är står de i opposition till varandra.  
Fläktar som har en impeller med bakåtlutande blad är generellt sett mer energieffektiva 
vid högre tryck och luftflöden än de med framåtlutande blad. De har högre ljudnivåer vid 
sin bladpassagefrekvens, men lägre amplituder vid både lägre och högre frekvenser. 
Fläktar med framåtlutande blad har normalt sett en högre bladpassagefrekvens, samt ett 
allmänt förekommande av höga ljudnivåer i det lågfrekventa området. Axialfläktar 
producerar ett tryck från skillnaden i hastighet på luften som passerar impellern, utan 
bidrag från centrifugalkraften 3. De är utrymmesbesparande och kan byggas in helt i en 
cirkulär kanal, men alstrar generellt sett mer ljud än en radialfläkt. Ett vanligt 
användningsområde för en axialfläkt är till exempel ventilation av biltunnlar. 
 
Centrala system har ofta större fläktar, även kallade aggregat som ofta är uppbyggda av 
diverse moduler. En modul kan vara själva fläkten, ljuddämpare, filter, värmeväxlare, 
etcetera. Om lägre luftflöden och tryck krävs kan mindre fläktar som till exempel box- 
eller kanalfläktar användas.  
 
I fläktar definierar man var luften kommer från och skall levereras till genom fyra 
benämningar, med avseende på fläkten. Uteluft är den luft som fläkten normalt tar direkt 
från utomhusluften och levererar till andra utrymmen som tilluft. Den luft som en fläkt tar 
från utrymmen inne i byggnaden, till exempel från köksfläktar, för att sedan leverera den 
till utomhusluften kallas frånluft som när den har passerat fläkten benämnes avluft. 

 

 
Figur 2 Principschema för ett fläktaggregat. 
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2.1.2. Ljudgenerering 
 
Det är standard att beskriva en fläkts akustiska prestanda enligt oktavband med 
mittfrekvenser mellan 63 och 8000 Hz, dock är randfrekvenserna allmänt osäkra. 
Generellt sett är mittfrekvenserna 125 och 250 Hz vanligtvis de mest kritiska för 
radialfläktar, respektive 250 och 500 Hz för axialfläktar 32. För att utreda toner eller vid 
mätningar som grund för åtgärder kan det krävas mer detaljerad data, det kan då vara 
aktuellt att mäta i tersband. 
 
Fläkten i fläktrummet är den källa som kan anses vara grunden till det dominerande 
buller som verkar i fläktrummet, både i till- och frånluftssystem. Normalt indelas det 
alstrade ljudet från fläktar i aerodynamiskt ljud, det vill säga det ljud som alstras som 
följd av luftens rörelse och driftsljud, vilket är det ljud som uppstår i motor och lager på 
grund av obalanser hos fläkthjul och lagerrörelse, remdrift eller axelkopplingar 5. Den 
senare nämnda delen är i allmänhet av liten betydelse för fläktens totala luftljudsalstring, 
men kan vara kritisk för vibrationsnivåerna, vilket tas upp senare i rapporten. För att 
beskriva det aerodynamiska ljudet kan man dela in det i frekvensberoende, till exempel 
varvtalet för fläkten, samt turbulens i systemet, vilket ger upphov till tryckvariationer och 
därmed alstrar ljudtryckändringar.  
 
För att förutse och beräkna ljudalstringen från turbulensen i systemet måste olika poltyper 
appliceras, det vill säga monopol, dipol och kvadrupol. Fläktar och don är av poltypen 
dipol respektive monopol, dipolen kan beskrivas som två monopoler som arbetar i 
motfas, se Figur 3. Fläkthjul och andra delar som vibrerar med en mot planet vinkelrät 
hastighetskomponent, där över- respektive undertryck växelvis uppträder på båda sidor 
om det vibrerande planet, kan beskrivas av dipolen 6. I praktiken är det inte renodlade 
poltyper för vissa applikationer, men ett medelvärde kan ofta användas. 
 

 
Figur 3 Olika poltyper 
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Det frekvensberoende ljudet från en fläkt kan förenklas till en propeller som roterar i en 
annars stillastående fluid, med en viss rotationsfrekvens. Bladkrafterna på propellern 
alstrar en, med avseende på tiden, varierande kraft på den omgivande fluiden och utgör 
en källa av dipolstyp. Kraftens tidsvariation har, sett från en observatör som inte rör sig 
relativt fluiden, två orsaker, det vill säga bladens rotation och den turbulens som finns i 
strömningsfältet runt bladen 6.  
 
Fläktar genererar en ton vid de harmoniska multiplarna av bladpassagefrekensen som kan 
definieras enligt nedan, 
 

 snf s   (2-1)

där 
 

sf  grundtonen eller bladpassagefrekensen 

s  antalet blad 
n  varvtal ( 1s , varv/min, Hz) 
 
Styrkan på denna ton beror främst på vilken typ av blad fläkten har, grundtonen är den 
mest utpräglade, men ofta kan de två följande övertonerna märkas. Förutsatt att alla blad 
är lika, upprepas bladkraftsfördelningen varje gång propellern vridit sig vinkeln s/2 . 
Det ljud som alstras på grund av bladkrafterna är av en slumpmässig karaktär och har ett 
kontinuerligt och brett spektrum, som bestäms av fläktens geometri, drift och bladtyp. 
Ljudet från en fläktpropeller består av en periodisk del som uppkommer från harmoniska 
multiplar av bladpassagefrekvensen och en bredbandig del som svarar mot 
turbulensbidraget 6.  
 
Det finns metoder för att beräkna fläktbuller med avseende på dess storlek, bladantal, typ, 
luftflöde och hastighet. De stora skillnaderna i design av olika fläktar idag gör dock att 
dessa metoder inte genererar tillförlitliga resultat. För att kunna beräkna ljudtrycket i 
fläktrummet behövs därför fabrikantdata från tillverkaren för den modell som utreds. 
Ljudeffekten är mycket starkt beroende av driftsdata för fläkten, detta gör att noggranna 
driftsdata är en förutsättning för bra närmevärden i beräkningar. Ljudeffektnivån för 
fläktar och aggregat vid det aktuella driftförhållandet kan fås från tillverkaren. Tillverkare 
har olika sätt att tillhandahålla ljuddata för sina produkter. Det är viktigt är att notera 
exakt vad det är som specificeras av program och diagram, det vill säga om det är, 
ljudeffekt eller ljudtryck, endast ljud från omgivning eller omgivning med tilluftskanal 
etcetera, som ges, eftersom det kan skilja mellan tillverkare. En del tillverkare av 
modulaggregat med integrerade ljuddämpare presenterar ljuddata efter ljuddämpare, om 
det inte är så måste man ta hänsyn till den, speciellt om den är monterad direkt efter 
aggregatet. Normalt sett finns program som efter inmatning av driftsdata för aggregatet 
som luftflöde, tryck, varvtal, etcetera tar fram ljudegenskaperna för fläkten för det 
aktuella driftsfallet, i form av oktavband. I vissa fall tillhandahålls en fläktkurva med 
avseende på olika parametrar, som med hjälp av medföljande avdrag redovisar ljudnivåer 
för de olika delarna på fläkten. 
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Komponenterna innanför höljet orsakar ett luftburet ljud som transmitteras genom höljet 
ut i rummet, de exciterar även höljet som genom vibrationer genererar ett bidrag till det 
luftburna bullret från fläkten. Om ljuddämpare är monterad direkt efter fläkten eller 
integrerad i aggregatet är det ofta ljudeffekten från höljet som är dominerande i moderna 
fläktrum, det skiljer dock mellan fläktrum eftersom det beror på karakteristiken på 
installationen. Den effekt som strålar från höljet är ofta definierat från tillverkaren som 
ljudeffekt till omgivning, enligt olika standarder.  
 

2.2. Kanaler 
 
Förutom utstrålning från höljet beror det genererade och utstrålade luftburna ljudet från 
en fläkt på den akustiska lasten i dess tilluft eller frånluftsuttag. Det medför att 
dimensionerna, längden och geometrin på kanalerna kommer att ha en effekt på den 
ljudeffekt som alstras 7.  Hos ett rör är typiskt längden mycket större än dess 
tvärsnittsdimensioner, vilket medför att ljudtrycket då kan antas vara konstant över rörets 
tvärsnitt under en viss frekvens, givet att rördiametern är mindre än halva ljudvåglängden 
 . Under denna frekvens är planvågor de enda egensvängningsformer, alternativt 
propagerande vågor, som varaktigt kan existera i röret där ljudtrycket endast varierar 
längst med röret, detta frekvensområde kallas för planvågsområdet 6. För frekvenser 
ovanför planvågsområdet uppträder mer komplicerade vågformer där ljudtrycket varierar 
även över tvärsnittet, för var och en av dessa högre moder existerar en gränsfrekvens, ofta 
benämnd cut-on frekvens, under vilken vågen är starkt dämpad. 
 
En del av den effekt som strålar ut i kanalerna kan, efter transmission genom 
kanalväggen, stråla ut i fläktrummet. Med rätt dimension och typ av kanal för ändamålet, 
tillsammans med ljuddämpare och isoleringsmaterial, är högfrekvent buller från kanaler 
normalt inte något problem, frekvenser under cirka 500 Hz kan dock ligga på höga nivåer 
direkt efter aggregatet och är svåra att dämpa 2. Invändig isolering av kanalerna för 
dämpning av ljudet i kanalens utbredningsriktning ger liten effekt på ljudtransmissionen.  
 

 
Figur 4 Ljudtransmission genom kanalhöljet 
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Effektiva åtgärder mot ljudtransmission genom kanalväggen leder till att motsvarande 
effekt propagerar längst med kanalen, detta kan leda till högre ljudnivåer vid 
kanalmynningen. Innan sådana åtgärder utförs bör därför nya beräkningar av ljudeffekten 
till andra utrymmen genom kanalen göras för att inte förflytta problemet inom 
byggnaden. 
 
Höga bullernivåer och akustiska eller aerodynamiska tryckfluktuationer i kanalen kan 
excitera kanalväggen så att den börjar vibrera vid dess resonansfrekvens. Detta fenomen 
kan orsaka mycket höga bullernivåer och kan nivåerna komma upp i 65-90 dB i området 
mellan 10-100 Hz 2. Böjar i närheten av aggregatet kan förstärka vibrationerna i 
kanalväggen på grund av turbulens och ett ökat tryckfall. I fläktrum med längre 
kanallängder finns normalt en upphängning eller uppställning till tak, vägg eller bjälklag. 
I dessa fall är det viktigt att även de är isolerade så att vibrationerna som fortplantas 
längst med kanalen kan överföras och orsaka stomljud. Detta även gäller där kanalerna 
går genom väggar där det är viktigt att kanalen inte är stumt fäst mot väggen. Endast ett 
litet hål eller en spricka räcker dock för att drastiskt öka ljudtransmisionen mellan två 
rum, eftersom ljudnivån i fläktrum kan vara hög, är det därför viktigt att täta området runt 
kanalerna med en mjuk isolering. 
 

 
Figur 5 Kanalvibrationer som orsakar ljudalstring 

 
Vid höga ljudnivåer i fläktrummet kan det bli aktuellt att uppmärksamma transmission av 
ljud in i kanalen från det omgivande utrymmet. Ljudet i rummet kan då transmitteras 
genom kanalhöljet in i kanalen som sedan propagerar längst med kanalen till andra 
utrymmen. Höga ljudnivåer kan då erhållas i de rum där kanalerna är dragna genom, eller 
dit luftströmmen når genom don. En lösning är att man lägger ljuddämparen precis innan 
kanalen går genom väggen från fläktrummet, detta kan dock orsaka mycket höga 
ljudnivåer inne i fläktrummet, som genom transmission genom konstruktioner kan orsaka 
höga ljudnivåer i angränsande rum. Detta gör att val av lösning beror på var fläktrummet 
är beläget och de konstruktioner som avgränsar fläktrummet till andra utrymmen. En 
annan lösning är att använda sig av en extern isolering av kanalerna som minskar 
ljudläckage ut till rummet till dess att den når ljuddämparen, eller för att undvika ett 
ljudläckage från rummet in till kanalen efter ljuddämparen.   
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Strömningsbuller kan vara ett stort problem som bland annat orsakas av att kanalerna är 
ojämna invändigt, samt av turbulens inom kanalen. Alla avgreningar, krökar, skarpa 
kanter, etcetera medför turbulensbuller redan vid låga hastigheter 9. Av ljudskäl 
dimensionerar man därför i många fall för låga strömningshastigheter, vilket i sin tur 
leder till större kanaldimensioner. I vissa fall används invändigt dämpningsmateria för att 
ytterligare dämpa ljudnivåerna inne i kanalen. Ljudeffekten från en kanaldel varierar med 
cirka 5:e potensen på hastigheten 10, det innebär att en ökning av lufthastigheten med  
25 % medför en ökning av ljudeffekten med cirka 5 dB.  
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wL  ändring i ljudeffektnivå, dB 

1v  ursprunglig lufthastighet, m/s 

2v  aktuell lufthastighet, m/s 
 
Gamla fläktar och aggregat kan ha öppna kanaler till fläktrummet, det vill säga att fläkten 
tar luft direkt från det rum den står i istället för att ta uteluft genom en kanal. Detta ger 
avsevärt högre ljudnivåer i fläktrummet och används generellt sett inte i moderna fläktar. 
Ett modernt aggregat är normalt sett inbyggd i ett hölje med ljuddämpande egenskaper 
för att ge lägre ljudnivåer till omgivningen. 
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2.2.1 Rektangulära 
 
Rektangulära kanaler är vanligt förekommande framförallt i fläktrum med 
modulaggregat, bland annat eftersom de är utrymmesbesparande, speciellt i större 
kanaldimensioner. Cirkulära kanaler kan ibland inte användas direkt efter större aggregat 
eftersom det skulle innebära en stor statisk tryckökning. En övergång mellan olika 
geometriska former eller dimensioner på kanaler kan orsaka en drastisk ökning av 
ljudnivåerna. Rektangulära kanaler har den lägsta transmissionsförlusterna av alla 
kanalgeometrier, de är därför ofta klädda med en utvändig isolering. Rektangulära 
kanaler dämpar högre frekvenser något, men har försumbar dämpning i de lägre 
frekvenserna. De två motstående sidorna som kanalen har kan orsaka resonanser och gör 
den även känslig för vibrationer, vilket kan skapa höga ljudnivåer. 
 

2.2.2 Cirkulära 
 
Med avseende på ljudtransmission genom kanalväggen dämpar cirkulära kanaler låga 
frekvenser effektivt genom en hög styvhet på kanalväggarna, men de har sämre 
dämpning än rektangulära kanaler vid högre frekvenser. De styva väggarna stänger inne 
effekten i kanalen vilket innebär att cirkulära kanaler kan öka ljudnivåerna vid kanalens 
utlopp. Normalt sett är inte ljudtransmission från cirkulära kanaler något problem, så 
länge tvärsnittet inte avviker från den cirkulära formen. En avvikelse kan orsaka en 
koppling av moderna i kanalen, vilket gör att de plana moderna exciterar högre moder i 
kanalens struktur, vilket kan sänka transmissionsförlusterna och därmed drastiskt öka det 
utstrålade ljudet 11. 
 
Flat-ovala kanaler tillverkas ofta av cirkulära kanaler och har karakteristiska drag från 
både rektangulära och cirkulära kanaler. De har låga transmissionsförluster i låga 
frekvenser som rektangulära kanaler och kan även stråla en ringande ton orsakad av 
resonans, som cirkulära kanaler 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18(60) 

2.3. Vibrationer 
 
De krafter som orsakar vibrationerna i fläkten kan delas in i två typer, aerodynamiska och 
mekaniska. De aerodynamiska krafterna verkar på bland annat på fläktimpellern, höljet 
till fläkten och fläktmotorn, medan de mekaniska krafterna verkar i motorn, 
kraftöverförningen och kompressorer. De mekaniska krafterna förstärks av eventuella 
brister i balanseringen, vibrationerna transmitteras sedan genom fläktens upphängning 
eller stöd. De stora variationerna mellan olika utrustning och installationer, samt att de 
orsakar både luftburet ljud samt stomburet ljud, ofta flera våningar bort från källan, gör 
det till en komplex uppgift att beräkna och förutse. Stomljud och dess transmission är i 
dagsläget inte helt utforskat och det behövs mer forskning inom området.  
 

2.3.1. Stomljud 
 
Stomljud innebär kortfattat att en källa exciterar byggnadsstommen så att den börjar 
vibrera, vibrationerna resulterar sedan antingen i ett luftburet ljud direkt från den 
exciterade ytan, eller från en yta i en annan del av byggnaden efter transmission av 
vibrationerna genom stommen. Naturligt är att ljud och vibrationer i ett utrymme orsakar 
ljudnivåer direkt under eller i direkt angränsande rum men, framförallt byggnader med 
betong och lättbetong i stommen får en stark ljudstrålning, detta beror på den låga 
dämpningen i materialen, lättbetong är exciteras dessutom lätt. Vibrationerna kan därför 
transmitteras lång väg med endast en liten dämpning, för att sedan effektivt omvandlas 
till luftburet buller till andra utrymmen. Denna egenskap gör att det är svårt att mäta 
effekterna av just stomljud för jämförelse ute i fält, det är också svårt att avgöra vad som 
är luftburen transmission och vad som är stomburen. Karakteristiskt för stomljuden att de 
stör mest på andra områden i byggnaden än i närheten av källan 12. 
 
Metoder för att karakterisera källorna för stomljud börjar dock bli tillgängliga genom till 
exempel förslag till standardisering, prEN 12354-5 17, samt prEN 15657-1 27. Dessa är 
förslag på beräkning respektive mätning av stomljud, samt dess deklarering, men det 
finns ingen praktisk mätmetod tillgänglig. Detta leder till att tillverkare ännu inte har 
någon standardiserad metod för att deklarera den data som behövs för beräkningar av 
stomljud. 

 
Stomljud uppstår inte bara från källans vibrationer genom infästningspunkterna till 
bjälklag, viktigt att tänka på är att aggregat eller fläkt är dominerande, men inte den enda 
källan som verkar i ett fläktrum. Med andra ord kan ljud som antas vara stomljud bero på 
källor som inte orsakar de dominerande och störande luftljuden i fläktrummet. Vidare kan 
även kanalvibrationer överföras till strukturer om kopplingen mellan dem har 
vibrationsisolerats. På grund av de stora osäkerheterna vid projektering tvingas man ofta 
att tilläggsisolera väggar och bjälklag utan att veta om det behövs. Vibrationsisolering 
anses därför i dagsläget vara lika viktigt eller till och med viktigare än den direkta 
utstrålningen från själva källan, när det gäller strukturburna vibrationer från en källa till 
en struktur, som utstrålar luftburet buller väl 14. Stomljud innehåller även ofta rena toner 
vilket enligt gällande standarder för byggnadsklassificering skärper ljudkraven. 
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2.3.2. Bjälklag 
 
En del byggnader görs idag med lätta stomsystem och det förekommer att äldre 
byggnader med träbjälklag har ventilationsrum med aggregat vilande på golvet på vinden. 
Det börjar även bli vanligare med lätta och veka bjälklag inom byggnadskonstruktion, 
dock är de ofta problematiska. Den begränsade massan ger ofta egenfrekvenser som 
sammanfaller eller ligger nära källans störningsfrekvenser. Bjälklagets konstruktion, 
tyngd och spännvidd har avgörande betydelse för möjligheten att avvibrera aggregaten på 
ett tillfredställande sett 12. Veka bjälklag får förhållandevis stor nedböjning, på grund av 
aggregatens tyngd, som kan bli lika stor som vibrationsdämparnas nedfjädring. Om detta 
är fallet leder det till att vibrationsisolering inte ger någon minskad transmission från 
maskin till bjälklag.  
 
Tunga bjälklag är i dagsläget det säkraste alternativet där det ställs höga ljudkrav och 
lätta bjälklag ger erfarenhetsmässigt en osäker funktion i byggnader enligt källa 13. Om 
maskiner, aggregat eller liknande befinner sig i ett utrymme högt upp i en byggnad kan 
ljudtransmissionen genom taket vara hög nog för att orsaka mycket höga ljudnivåer i 
rummet direkt under. Det finns inga standarder för att mäta den direkta transmissionen av 
ljud genom tak om källan står nära golvet 2. Samma källa påstår dock efter erfarenhet att 
ljudtransmissionen är stor där takpaneler vilar direkt på T-balkar. Skillnaderna mellan 
olika paneltyper är små och lätta strukturer ger endast en mycket lokal effekt. Ett 
träbjälklag med genomgående balkar kan inte förväntas uppfylla normkraven, 
dubbelväggar måste därför användas. Det vill säga ett frihängande undertak som normalt 
är upphängt i elastiska plåtprofiler och eller ett frihängande övergolv, så kallat flytande 
golv 15. För att öka dämpningen kan en stenullsabsorbent placeras i spalten över det 
frihängande undertaket. 

 

2.3.3. Vibrationsisolering 
 
För att få en bra isolering vertikalt kan stora bjälklagselement, flytande golv och lätta 
väggkonstruktioner användas. Lätta väggkonstruktioner minskar transmission av 
stomljud vertikalt i byggnaden, dock fås en sämre isolering horisontellt, samma effekter 
gäller även luftljud. Tunga väggar isolerar effektivt mot direkt ljudtransmission genom 
väggen, samt flanktransmission i form av ljud som leds via anslutande konstruktioner 
genom en ökad knytpunktsdämpning. Om aggregatet är installerad på en vind, där 
angränsande utrymmen endast består av förråd och liknande, kan ljud och vibrationer 
spridas till det angränsande utrymmet för att sedan spridas vidare ned i byggnaden. Om 
lätta lägenhetsavskiljande väggar eller öppna planlösningar använts, som vind eller 
förråd, uteblir knytpunktsdämpningen och bjälklagets ljudisolering kan behöva förstärkas 
i motsvarande grad. 
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Betongbjälklag samt väggelement kan även få en försämrad ljudisolering om det ligger 
upplagd på ett rumsavskiljande massivt upplag, på grund av att stomljudet stängs inne, 
detta kan kompenseras genom att öka massan eller att göra en tilläggsisolering 15. Vidare 
kan endast en stum kontaktpunkt vara tillräckligt för att ljud- eller vibrationsisoleringen 
skall vara ineffektiv, detta är speciellt något att tänka på vid platsgjutna konstruktioner. 
 
Ett resultat till problemen med att prediktera stomljud i dagsläget är att 
överdimensioneringar görs för att undvika efterkonstruktioner. Tilläggsisoleringar 
förekommer i cirka 20-30 procent av lägenheter i flerbostadshus, vilket resulterar i höga 
kostnader 33. Ett sätt att minska överförda vibrationer från källa till byggnadsstommen är 
en väl utförd vibrationsisolering, med avseende på den specifika installationen. 
 
Vid beräkning av vibrationsisolering för utrustning uppställd på ett specifikt underlag, 
behövs data för mobiliteten för bjälklaget. Ett sätt att erhålla den är att använda sig av en 
stegljudsmätning, om inte detta är möjligt att genomföra, måste man beräkna mobiliteten 
för bjälklaget. Detta kan denna göras genom att specificera karakteristiken för strukturen, 
dess randvärden, modformerna, modala massorna och egenfrekvenserna 16. Det är oftast 
den lägsta formen som är av intresse eftersom de högre egenfrekvenserna oftast är högre 
än exciteringsfrekvenserrna för en stor mängd av maskiner och källor. En modell är 
framtagen för att beräkna vibrationsisoleringen, med avseende på mobiliteten för källan, 
isolatorn och underlaget. Källan kan modelleras som en kraftexciterad massa, isolatorn 
som en fjäder och underlaget som ett massa- fjäder system. Vibrationsisoleringen kan då 
definieras enligt ekvationen nedan 17. 
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där 
 

mY  mobiliteten för den exciterande massan, till exempel en motor och fläkt 

iY  mobiliteten för isolatorerna  

msY  mobiliteten för massa- fjäder systemet som representerar underlaget 
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2.3.4. Takinstallationer 
 
Takinstallationer är vanliga, men kan skapa stora problem med ljud- och 
vibrationstransmission till känsliga utrymmen. De har unik karakteristik och krav på ljud 
och vibrationer eftersom de ofta är integrerade i lätta bjälklag, ligger på korta avstånd 
från känsliga utrymmen, samt att det ofta krävs stora öppningar i taket för kanalerna 21. I 
de flesta fall finns inte det utrymme som behövs eller det avstånd som krävs för att 
applicera de ljud- och vibrationsdämpande åtgärderna som normalt används, 
takinstallationer bör därför placeras över ett utrymme som inte har höga bullerkrav 2. 
Vidare finns inte metoder för beräkning av ljudtryck under ett aggregat, eller metoder för 
beräkning av stomljudet genom lätta bjälklag 21. Detta gör att de dominerande 
ljudkällorna från en takinstallation är mycket svåra att prediktera. 
 
Normalt sett är de vanligaste transmissionsvägarna för en takinstallation det luftburna 
ljudet från undersidan på aggregatet till utrymmen under, stomljud på grund av de veka 
bjälklagen samt transmission från kanaler som går genom utrymmen nära aggregatet 2. 
Transmission från kanaler domineras i sin tur vanligtvis av tilluftskanalen under 250 Hz 
som orsakar höga ljudnivåer, det är därmed viktigt med en noggrann dimensionering av 
böjar och utvändig isolering på kanalerna 21. 
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2.4. Installationseffekter 
 
Installationseffekten kan definieras som skillnaden i en fläkts prestanda i ett system till 
skillnad från de data som tillverkare tillhandahåller enligt den optimala konfiguration och 
de förhållanden som fläkten ofta utvärderas under. Det luftburna ljudtrycket som 
genereras av en fläktinstallation beror på hur nära dess maximala effektivitet som fläkten 
drivs, flödestillståndet i fläktens in- och utlopp och den akustiska påverkan från de 
närliggande strukturerna i form av reflektion eller absorption av den akustiska energin 
som genereras av fläkten 30. Då en fläkt specificeras efter mätning efter standarder vid 
olika drift finns en viss osäkerhet och reproducerbarhet för resultaten. För alla mätningar 
och beräkningar följer en osäkerhet i mätdata samt reproducerbarheten. Då tillverkare 
specificerar data för olika komponenter appliceras en felmarginal för att kunna garantera 
den data de tillhandahåller, samt för att undvika driftinstabiliteter i systemet 18. Detta kan 
ytterligare påverka att fläkten blir överdimensionerad och därmed inte drivs vid dess 
högsta effektivitet och lägsta ljudalstring.  

 

 
Figur 6 Installationsbuller och dess beroende 
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Det finns ett antal olika standarder tillverkare använder för att mäta ljudeffekten från 
fläktar vid olika drift, i dagsläget används dock främst tre olika. Dessa är AMCA 300-85, 
ISO 5136 och DIN 45635. Resultaten kan emellertid skilja sig markant mellan de olika 
standarderna. För samma objekt, kommer till exempel resultaten från ISO ge högre nivåer 
i låga frekvenser och lägre nivåer i höga frekvenser jämfört med AMCA som baseras på 
närmast ideala tillstånd. En annan standard är ARI 260, där fläkten testas när den är 
installerad i en luftbehandlingsenhet. Enligt standarden AMCA skall den installation som 
används vid utredningen av en fläkts prestanda, redovisas med specificerad ljuddata, 
installationen varierar med typ av fläkt. På grund av dessa skillnader måste man ta reda 
på vilken standard som har använts vid bestämning av ljudeffekten och applicera en 
korrektionsfaktor till beräkningen, beroende på vilken standard som används av 
tillverkaren. Eftersom installationen av fläkten och design av kanalerna starkt påverkar en 
fläkts ljudemmision kan dessa data skilja från faktiska värden. 
 

2.4.1. Kanalinfästningar 
 
Det har länge varit känt att kanalinfästningarna starkt påverkar fläktens aerodynamiska 
prestanda 19. Det är dock vanligt på äldre fläktar att inloppet på fläkten inte är kopplad till 
någon kanal, vilket ofta ökar fläktens ljudalstring avsevärt eftersom ljudtrycket till 
fläktens inlopp annars naturligt kan dämpas genom kanalen, eller med hjälp av 
ljuddämpare. 
 
Kanalinfästningarna till aggregatet bör designas för ett konstant och rakt luftflöde. Både 
turbulens och flödesseparation vid fläktens blad kan öka det fläktgenererade bullret.  
Både vid in- och utlopp till fläkten bör därför kanalerna vara raka för att undvika ett 
instabilt och turbulent luftflöde. Detta kan annars negativt påverka fläktens prestanda, 
vilket i sin tur leder till inaktuell tillverkardata. En mjuk koppling används precis efter 
aggregatet för att undvika överföring av vibrationer. Minsta avstånd mellan skarvarna till 
den mjuka kopplingen och den första böjen på kanalen bör vara minst 1.5 gånger 
kanalens största dimension, det vill säga b1.5a   enligt Figur 7 nedan, medan andra 
källor 20 rekommenderar upp till sex gånger kanaldimensionen för ett effektivt luftflöde.  
 
Även riktningen på böjen är viktig, där den optimala lösningen är att inte ha någon böj 
överhuvudtaget och en dålig är att riktningen är annorlunda än den som luften rör sig i 
efter fläkten. 
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Figur 7 Olika utloppskonfigurationer från fläkt till första böjen 

 
Skillnaden mellan tillverkaruppgifter och den resulterande ljudeffekten från ett aggregat 
kan skilja med 5-15 dB på grund av installationen av fläkten 21. Sämre konfigurationer 
kan även orsaka vibrationer med stora amplituder längst med kanalväggen. En sned 
installation av den mjuka vibrationsdämpningen mellan kanal och aggregat kan orsaka en 
ökning ljudnivåerna med upp till 12-15 dB, på grund av de aerodynamiskt genererade 
ljudet som uppkommer 2. 
 

2.4.2. Ljudtryck under aggregat 
 
Ett fläktrum har oftast en mycket begränsad rumsyta vilket gör att aggregat och kanaler 
ofta ligger nära olika konstruktioner som väggar eller golv. Ljud i ett litet och begränsat 
utrymme är starkt beroende av formen på utrymmet och de reflekterande egenskaperna av 
de avskiljande ytorna i rummet. Det begränsade utrymmet kan orsaka en resonans i 
frekvenserna där det genomsnittliga avståndet mellan aggregatets hölje och den närmaste 
väggen är en mulitpel av halva våglängden. En koppling kommer då att uppstå mellan 
den vibrerande ytan på aggregathöljet, luften i spalten mellan dem och den närmaste 
väggen. Detta resulterar i en minskning av transmissionsförlusterna för väggen in till det 
närliggande rummet, vilket leder till högre ljudnivåer 14. Det står specificerat i  
ISO 5135 31 att om ett aggregat är installerad närmare en eller flera reflekterande ytor än 
1 m, så kommer ljudtrycket i fläktrummet att stark påverkas av positionen av fläkten med 
avseende på de ytorna. Standarden rekommenderar därför att aggregatet placeras på den 
position där den skall stå i ett färdigt system innan mätningar påbörjas, vilket inte är fallet 
vid mätningar hos tillverkare.  
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Fläktens luftburna ljudemmision består av den ljudeffekt som transmitteras genom höljet 
från fläkten, samt det ljud som orsakas av höljets vibrationer. En semi-rigid platta som till 
exempel höljet till fläkten kan verka som en ljudkälla i sig, där storleken är större eller 
lika med våglängden av frekvensen på vibrationerna som transmitteras till den, antingen 
direkt eller genom luftburen excitering 7. Höljet isoleras normalt invändigt vilket dämpar 
de högre frekvenserna något.  
 
Vidare kommer direktfältet att dominera om en punktkälla placeras nära en stel 
konstruktion. Reduktionsindex för det diffusa ljudfältet kommer då inte ge 
tillfredställande uppskattningar av ljudet som transmitteras genom väggen. Detta bör tas i 
beaktande då ljudtransmissionen till närliggande rum beräknas. Små avstånd mellan 
fläkten och bjälklaget bör undvikas eftersom ljudtrycksnivån kan bli avsevärt mycket 
högre i sådana områden än i det diffusa fältet. Mineralull inom avståndet kommer endast 
att ge en viss dämpning av ljudtrycket i de högre frekvenserna 17. Ljudtrycket kan även 
approximeras till att vara numeriskt lika ljudeffektnivån mellan ljudkällan och en 
närliggande konstruktion om källan ligger tillräckligt nära. Vidare rekommenderas enligt 
ASHRAE 2 att 6 dB adderas till tillverkardata om en fläkt står nära en kant mellan tak 
eller golv och en vertikal vägg, samt 9 dB om den står i närheten av ett hörn.  

 
För relativt stora källor nära en byggnadskonstruktion kan ljudfältet i spalten beskrivas 
som ett tvådimensionellt diffust fält med låg dämpning, vilket då skapar en hög 
ljudtrycksnivå. Metoder för att beräkna ljudtrycket under aggregatet finns i dagsläget  
inte 21. Enligt det förslag till standard som har nämnts tidigare i rapporten kan dock 
ljudtrycksnivån uppskattas med den kända ljudeffekten på den relevanta sidan av källan, 
med längden l, och bredden b, på ett avstånd h, från konstruktionen, enligt ekvationen 
nedan 17. 
 

  
dB

h




 



bl

10log-LwLp  
 

(2-4)

 
Beräkningar har gjorts i programmen INSUL 22 och Engineering Noise Control (ENC) 
där ljudisoleringen har beräknats. Programmet ENC baseras på ekvationer tagna från 
boken med samma namn 14. Ett antagande har då gjorts att utrymmet under aggregatet 
kan antas vara en dubbelvägg mellan stålhöljet med isolering på aggregatet som en av 
väggarna och bjälklaget eller väggen den andra. Resultatet kommer att ge en negativ 
ljudisolering i vissa frekvenser, vilket anses skapa en förhöjning av ljudtrycket i 
utrymmet och positiv ljudisolering där ljudtrycket i spalten dämpas. 
 
Enligt rekommendation och erfarenheter bör aggregatet ha en spalthöjd på minst 0.3 m. 
Detta gäller dock främst för relativt stora aggregat med stolpupphängning. Ofta finns 
skärmar längst med kanterna under aggregatet som skapar ett rektangulärt utrymme som 
stänger in ljudet från fläkten, med ett högre ljudtryck som följd. Utrymmet under 
aggregatet har en förstärkande effekt i låga frekvenser och en viss dämpande effekt i 
högre frekvenser. 
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2.4.2. Variabla driftstillstånd 
 
Variabla driftstillstånd, ofta kallat VAV (Variable Air Volume), kan drastiskt sänka 
kostnaderna för en ventilationsutrustning genom att justera luftflödet från fläkten eller 
motorvarvtalet med hjälp av olika parametrar. Det kan till exempel vara kontor som inte 
behöver tilluft för full bemanning när lokalerna är tomma, eller fläktar till kök när de inte 
används. Parametrar som styr luftflödet kan till exempel vara ett antal koldioxidgivare i 
byggnaden eller givare som känner av temperaturer, både inne och ute.  
 
System med konstant volymflöde tillåter ett val av fläkt för en specifik driftpunkt. Om 
uppskattningarna av det fodrade luftflödet och statiska trycket är korrekta, kan fläkten 
väljas så att den drivs på, eller mycket nära, effektivitetspunkten om inte någon del av 
systemet ändras. Fläktar med variabla driftstillstånd måste uppnå en rad av krav och 
därutöver till varierande systemtillstånd. En motor kan drivas med variabel frekvens, ofta 
kallat VFD (Variable Frequency Drive), vilket är ett system som kontrollerar 
rotationshastigheten på en elektrisk motor genom justera frekvensen på strömmen som 
motorn matas med. Detta system är det bästa sättet att justera luftflödet i ett 
ventilationssystem, idealiskt skall naturligtvis fläkten följa kurvan som går genom 
effektivitetspunkten för de olika varvtalen. I verkligheten kommer dock ett sådant system 
göra att fläkten drivs i sämre driftspunkter än den optimala. Det största ljudproblemet 
med VFD system är att de kan skapa virvelavlösningar samt turbulens i systemet. 
 

 
Figur 8 Fläktkurvor för en stor och en liten fläkt med VFD 
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Den stora fläkten är vald efter maximala krav på tryck och luftflöde, medan den mindre 
fläkten är aningen underdimensionerad. I det undre driftsområdet för VFD i Figur 8 
närmar sig den större fläkten en punkt där turbulens och virvelavlösning uppstår. Den 
mindre fläkten närmar sig till höger om den maximala effektiviteten på fläktkurvan. Den 
större fläkten kommer att alstra en lågfrekvent ljudutstrålning, medan den lilla fläkten 
alstrar ljud i mellan- och högfrekventa området. 
 
Vid användning av VFD krävs noggrannare design av kanalsystemen samt val av fläkt. 
Normalt undviker styrningen driftfall som orsakar resonanser både inom luftburet buller 
och vibrationer i systemen, om så ej är fallet bör detta tas i beaktande. Generellt sett är 
ljudet från en fläkt lägst när den arbetar nära punkten för maximal effektivitet med 
hänsyn till energiförbrukning. Med avseende på den punkten får fläkten en högre 
ljudutstrålning när den drivs med högre luftflöde och lägre statiskt tryck, låga frekvenser 
kan dock öka avsevärt när fläkten går mot lägre luftflöde och högre statiskt tryck 23. 
 
Ljudeffektnivån påverkas av vilket sätt man använder sig av för att flödesreglera fläkten, 
där spjällreglering ger högre flödesgenererat ljud vid lägre flöden och använder också 
mer energi. Fläktar som använder ett reducerat motorvarvtal för att styra lufttrycket följer 
teorin att lägre lufttryck ger lägre ljudemissioner 2. För att bibehålla luftflödet kan man då 
välja en större fläkt med lägre tryck. Värt att tänka på är att en överdimensionerad fläkt, 
med avseende på dess effektivitetspunkt, drivs på låga flöden kan virvelavlösningar samt 
turbulens uppstå, vilket kan ge mycket höga ljudnivåer. En fläkt som är 
underdimensionerad kommer att låta cirka 5 dB mer om den körs på högre flöden än den 
specificerade effektivitetspunkten 23.  
 
Vid beräkning av ljudtrycket hos en fläkt med variabla driftfall bör de data användas i 
metoderna beskriva det fall då fläkten alstrar mest buller. Det är även viktigt att anpassa 
vibrationsisoleringen efter det varvtalsintervall som används. Formen på fläktkurvan i 
Figur 8 ger en viss indikation på hur känslig fläkten är för systemeffekter.  
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3. Dämpning och transmission 
 
I praktiken finns det lika många åtgärder som problem när det kommer till att åtgärda 
höga buller- eller vibrationsnivåer. Endast allmänna lösningar samt kortfattade exempel 
på åtgärder för de olika komponenterna i ett fläktrum kommer att tas upp. En 
grundprincip kan sägas vara att i största möjliga mån utreda om det går att eliminera 
problemet istället för att åtgärda dess effekter. 
 

3.1. Källrummet 
 
Ljudnivåerna i källrummet är det som avgör vilket ljudtryck som kommer att 
transmitteras till angränsande rum. Det kan dock vara stora skillnader på ljudtrycket i 
fläktrummets olika delar. Det effektivaste sättet att kontrollera det luftburna ljud som 
sprids till utrymmen med höga krav på ljudnivåer är att placera fläktrummet på så stort 
avstånd som möjligt från ljudkänsliga utrymmen. Vidare bör ett utrymme väljas som är 
tillräckligt stort för att kanaler och ljuddämpare skall kunna installeras så optimalt som 
möjligt. Ett vanligt misstag är att placera fläktrummet mellan ett trapphus, hisschakt, och 
fasadvägg eller liknande och därmed endast lämna en vägg för till- och frånluft, detta 
leder till att fläkten får arbeta mot ett högt mottryck och därmed högre ljudnivåer 2. 
Förutom att placera aggregatet i källaren, kan ett hörn av byggnaden kan vara optimalt då 
det minskar antalet närliggande utrymmen där ljud och vibrationer kan utbredas, samt 
längden på kanaler med uteluft till aggregatet. En position med närliggande oinredda 
utrymmen som trapphus, förråd och dylikt kan vara effektivt för att reducera 
ljudtransmissionen. I vissa fall krävs en separat byggnad för utrustning med höga ljud- 
och vibrationsnivåer, eller om byggnaden har höga bullerkrav. 
 

3.1.2. Fläkten 
 
Fläktens prestanda påverkas avsevärt beroende på hela systemets design. Till exempel så 
innebär ett stort flödesmotstånd i systemet att fläkten måste arbeta med ett högre tryck, 
vilket resulterar i högre ljudnivåer från fläkten. Med andra ord, om fläkten är källan till 
de höga ljudnivåerna bör de jämföras med tillverkardata från fläkten, om de visar stora 
skillnader är det troligt att källan till problemet är systemet och inte fläkten i sig. 
Förslitningar på motor eller dess kraftöverföring, hög grad av igensättning av filter, 
etcetera kan dock göra att fläktens ljudutstrålning ökar 7. 
 
Helst bör aggregatet eller fläkten placeras mitt i rummet för att undvika resonanser och 
förstärkning av ljudtrycket mellan de två ytorna. För att minska effekterna av en 
förhöjning av ljudtrycket under aggregatet eller mellan aggregat och närliggande struktur 
bör därför aggregatet placeras så långt från väggar och golv som möjligt. En praktisk 
tumregel är att det minimala avståndet för aggregatet över bjälklaget bör överstiga 300 
mm. 
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3.1.3. Kanalerna 
 
Höga nivåer från det aerodynamiska ljudet kan undvikas genom att välja rätt storlek och 
dimension av kanal så att flödeshastigheten i kanalerna kan hållas på en låg nivå. Genom 
att hålla flödeshastigheten nere kan man därför reducera det genererade ljud avsevärt. 
Som åtgärd är en ljuddämpare normalt lämpligast för att begränsa buller i 
ventilationssystem om man tar hänsyn till dämpningseffekten, utrymmesbehovet samt 
kostnaden. En ljuddämpare används ofta och är ett effektivt verktyg för att få ner ljudet, 
utan större ökningar på systemets statiska tryck.  
 
Ljudeffekten i kanalen transmitteras antingen genom kanalhöljet ut till omgivningen eller 
propagerar vidare längst med röret. Utvändig isolering kan användas för att sänka 
ljudtransmissionen till det rum som kanalen är dragen genom, invändig isolering används 
för ljuddämpning längst med kanalen. Den effekt som fortsätter vidare kommer att 
dämpas naturligt av kanalens insida, det krävs dock relativt stora längder för att ge en 
nämndvärd dämpning. En invändig isolering kan därmed göras av till exempel fiberglas 
som har bra ljuddämpningsförmåga längst med kanalen, dock med en nära försumbar 
dämpning av ljudet genom kanalväggen. Även fast cirkulära kanaler har bättre prestanda 
används ofta rektangulära kanaler än i dag, dock ofta med någon slags utvändig 
absorption. Man kan minska ljudtransmissionen genom kanalhöljet genom att välja en 
kanal med större massa på höljet, eller att utvändigt isolera kanalen med till exempel 
mineralull. Ofta finns en utvändig isolering på kanaler på grund av brand och 
värmeisolerande skäl, som också kan ge en viss ljudisolering 8. Man kan även använda 
tjockare och tyngre material på kanalen för att dämpa vibrationerna och dess 
ljudgenerering, detta bidrar även till ökad transmissionsförlust. 
 
När ljud når en böj kommer en del att reflekteras, en del att dämpas och resterande att 
fortplanats vidare i kanalen. Det som antingen reflekteras eller dämpas bestämmer böjens 
insatsisolering. Dämpningen beror på om böjen till exempel är skarp eller avrundad, samt 
om den har ledskenor eller invändig isolering. Avrundade böjar, samt skarpa böjar med 
ledskenor har oftast högre ljudtransmission i högre frekvenser än skarpa böjar utan 
ledskenor, dock ger de senare i sin tur lägre tryckförluster. En böj kan även skapa högre 
ljudnivåer genom turbulens om den designas fel, eller placeras på fel position. Krökar 
och flödesfördelare bör placeras mellan fem till sex kanaldimensioner ifrån varandra, vid 
höga luftflöden kan dock avståndet behöva ökas ytterligare.  
 
Empiriska resultat från ett stort antal mätningar visar att ljudutstrålningen från kanaler 
oftast inte är något problem om man tar hänsyn till presenterade faktorer vid designen 2. 
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3.1.4.  Passiv ljuddämpning 
 
En kammare kan användas för att dämpa det turbulenta luftflödet i en kanal eller mellan 
ett aggregat och dess in- eller utlopp. En areaförändring är även ett av de enklaste sätten 
att åstadkomma en reflex och den ger därmed även en ljuddämpning. Karakteristiskt och 
en allmän förutsättning för en kammare är att in- och utlopp inte är placerade i en rak 
linje i förhållande till varandra, de är även ofta invändigt klädda med ett isolerande 
material för att ytterligare dämpa ljudeffekten från fläkten. Transmissionsförlusten, TL, 
för en kammare kan beräknas enligt ekvationen nedan 2. 
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där 
 

outS  arean för utloppssektionen av kammaren, 2m  

S  totala ytarean för insidan av kammaren, minus in- och utloppsarea, 2m  
r  avståndet mellan mitten på in- och utloppsektionerna av kammaren, m  
Q  diriktivitetsfaktor, värdet 4 kan användas. 

A  medianen av absorptionskoefficienten för kammarens invändiga isolering 
  vinkeln mellan mitten på in- och utlopp 
 
Passiva ljuddämpare baseras på två olika metoder för dämpning av ljud, de flesta 
ljuddämpare är dock en kombination av de båda. En reaktiv ljuddämpare baseras på 
reflektion av ljudvågor av både solid och perforerad metall. De innehåller även kammare 
med olika storlekar och former för att dämpa olika frekvenser. Dessa används för diskreta 
toner och sammansatt ljud, framför allt i lågfrekvensområdet. En resistiv ljuddämpare 
baseras på dissipation av akustik energi med hjälp av ljudabsorberande material, som 
fiberglas och mineralull, täckt med plåt av perforerad metall. Den är mest lämpad för 
högfrekvent och bredbandigt ljud 6. Aktiv ljuddämpning fungerar med hjälp av en 
högtalare som genererar ljud som är i motfas till det ljud som skall dämpas. Aktiv 
bullerdämpning i ventilationssystem har fördelen att de inte orsakar något hinder för 
luftströmmen och därmed inga tryckändringar eller förluster. 
 
Det största problemet med passiva ljuddämpare är dess storlek, eftersom mängden av och 
tjockleken på det absorberande materialet avgör dämpningsnivåer samt frekvensområdet 
på de ljudabsorberande egenskaperna. Ljuddämpare kan utvärderas med avseende på dess 
insatsisolering, tryckfall, och egengenererade ljud, med avseende på luftflöde och 
riktning. Ljuddämpare har effektivast dämpning i högre frekvenser, vilket gör att den inte 
alltid är en lösning för lågfrekvent buller. Den har även en viss egenljudsalstring på grund 
av det tryckfall den orsakar, en ljuddämpare bör därför väljas som ger en så liten höjning 
av det statiska trycket som möjligt. Ljuddämpare bör enligt vissa källor inte installeras i 
direkt anslutning till en fläkt eftersom den turbulens som uppstår efter en fläkt då kan öka 
fläktens utstrålade ljud 24. Luftflödet genom ljuddämparen bör vara så fritt från turbulens 
som möjligt även för att ljuddämparens specificerade data skall uppnås.  
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3.2. Stomljud och vibrationer 

3.2.1. Vibrationsisolering 
 
En effektiv vibrationsisolering kan fås med mjuka isolatorer samt ett tungt eller böjstyvt 
bjälklag eller material i alla punkter där vibrationer kan överföras 9. Alla 
vibrationsbryggor mellan systemet och uppställningen måste med andra ord vara brutna, 
det gäller även elkabelanslutningar, dräneringsrör, kanalförbindelser, etcetera 5. 

 
Fläktar och aggregat måste ställas upp på rätt dimensionerade gummi- eller 
stålfjäderdämpare för att reducera den överförda kraften. Det fjädrande systemets 
egenfrekvens ska ligga betydligt under den lägsta förekommande egenfrekvensen, som 
vanligen är varvtalsfrekvensen 12. Viktigt att tänka på är att fläktar och aggregat idag 
normalt vibrationsisoleras invändigt av tillverkaren, ytterligare fjädring är därmed ofta 
inte nödvändig och skulle även kunna försämra den redan existerande 
vibrationsisoleringen. Infästningen skall dock ändå inte göras stumt, någon slags 
dämpning måste ändå läggas mellan kontaktpunkterna, till exempel en gummidämpare. 
Rätt dimensionering är väsentlig, vid egensvängningsfrekvensen ger isoleringen ingen 
dämpning och omkring den kan vibrationerna och kraften mot underlaget förstärkas. Vid 
dimensionering av vibrationsisoleringen bestämmer man bjälklagets egenfrekvens och 
aggregatets störningsfrekvenser, där man utifrån det väljer rätt isolering. Vid installation 
och beräkning av vibrationsöverföring samt stomljud på olika bjälklag, kan en metod 
användas enligt ett förslag till standard 17, se Bilaga II för redogörelse av 
beräkningsgången. 
 
Förutom en mjuk infästning av vibrerande aggregat och rör kan stomljud förhindras 
genom att ha stor massa och styvhet i alla punkter på strukturerna där vibrationer kan 
överföras. Tillverkaren dimensionerar dock vibrationsisoleringen efter typfall, ofta enligt 
att aggregatet installeras på ett bjälklag med stor massa och hög mobilitet. Detta kan 
orsaka problem, då bjälklaget kan skilja sig mycket från fall till fall. Vissa källor 
rekommenderar en fläkt som är fast inspänd i sitt hölje utan vibrationsisolering, som 
sedan kan dimensioneras efter det aktuella fallet med ingående egenskaper för de 
närliggande strukturerna 21. Om fläkten inte är vibrationsisolerad för det aktuella fallet 
kan isoleringen överföra frekvenser i eller i närheten av bjälklagets egenfrekvens, med 
höga ljudnivåer som resultat. Normalt sett rekommenderas att drivfrekvenserna från 
fläkten ska vara minst tre gånger egenfrekvensen av underlaget 5,6,9,10. 
 
Störande vibrationer efter montering av fläktar och aggregat med invändig 
vibrationsisolering kan bero på något fel inom fläkten som till exempel obalanser, lutande 
uppställning, lösa delar, förslitningar, etcetera. Även vibrationer kan med andra ord även 
vara ett problem som med tiden har uppstått utan några yttre påverkningar 7. Dess drift- 
och underhållsläge, mängden don som forcerar, vindpåverkan med mera är ytterligare 
variabler 25. 
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Där kanalerna går genom väggar kan vibrationer överföras från kanalen till stommen, 
viktigt att tänka på är då att de inte är stumt infästa i väggar, bjälklag eller tak. Där 
kanaler passerar genom strukturen från fläktrummet till angränsande rum måste därför 
vek vibrationsisolering användas. En mycket litet hål eller spricka kan effektivt 
transmittera luftburet ljud mellan de två rummen. Detta kan åtgärdas genom att dreva 
med mineralull kring kanalen och sedan täta med en akustisk avskiljningsfog. En sådan 
lösning motverkar både överföring av vibrationer från kanal till vägg, samt läckage av det 
luftburet ljudet mellan rummen. 
 
Infästning av någon del av systemet i lätta och veka konstruktioner skall i allmänhet 
undvikas. Förutom träbjälklag bör även tunna betongplattor, stålstommar, plåtyttertak 
etcetera, i möjligaste mån undvikas. Det innebär att inga infästningar av vare sig aggregat 
eller kanaler skall göras i lätta väggar av gips, som är vanligt förekommande. Om fläkten 
är placerad på vindsvåningen med ett lätt bjälklag, är oftast den bästa lösningen att med 
veka fjädrar hänga upp fläktenheten i fläktrumstaket, vilket leder till att kontakten mellan 
fläktrum och mottagarrum bryts 12. Stomljud kan dock fortplantas genom fläktrumstaket 
samt väggarna, men risken för stomljudsproblem blir betydligt mindre. En annan lösning 
är till exempel att ställa upp aggregatet på stålbalkar som fästs i bärande väggar. 
 
Flytande golv är enligt många källor 2,9,12, inte en bra lösning där vibrationer är en 
störande källa. Flytande golv innebär oftast att man gjuter ett betonggolv på ett lager av 
mineralull. Mineralullen skall dock bära betongpågjutningen och blir därför inte 
tillräckligt mjuk för att avvibrera aggregatet, samtidigt som pågjutningen inte får 
tillräcklig massa, följden blir att vibrationer överförs till stommen. Flytande golv används 
för luftljudsisolering och skall därför endast användas för det ändamålet och inte i 
utrymmen där vibrationer är något problem. Med andra ord kan ett flytande golv till 
exempel användas om kontakten mellan aggregatet och golvet är bruten, enligt stycket 
ovan. 
 
Enkla steg för att identifiera och särskilja stomljud och luftburet buller kan vara att 
undersöka om det är tydliga vibrationer någonstans i rummet, eller om det är höga 
ljudnivåer i närheten av en källa. Man kan då mäta ljudtrycksnivån och jämföra de C-
vägda ljudnivåerna med de linjära. Om skillnaden är mer än 6 dB, eller om lutningen på 
spektrumet är större än 6 dB per oktav i låga frekvenser är vibrationer en trolig 
bidragande orsak 2. Om höga ljudnivåer verkar i ett rum som inte ligger i direkt 
anslutning till ett fläktrum och ljudet inte verkar komma från don eller liknande beror det 
troligtvis på stomljud. 
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3.3. Transmission mellan rum 
 
Då fläktrum normalt är omgiven av tunga strukturer är de högre frekvenserna är oftast 
inte något problem. Om så inte är fallet kan fläktrummet förses med porösa absorbenter i 
de områden där de högsta ljudnivåerna dominerar, alternativt på rummets reflektionsytor. 
Transmissionen mellan två rum kan gå genom alla konstruktioner, både som direkt och 
indirekt transmission.  
 
Vid direkt transmission färdas ljudet direkt genom en konstruktion, till exempel genom 
ett avskiljande bjälklag. Det kan vara infallande ljud som propagerar mot en sida av 
konstruktionen och strålar sedan från andra sidan, eller luftburet genom till exempel 
springor eller luftinsläpp. En undertakskonstruktion med mineralull kan minska 
ljudutstrålningen från bjälklagets undersida, dock påverkar inte en sådan åtgärd den 
indirekta tranmissionen som flanktransmission. Flanktransmission kan dämpas i en 
byggnadskonstruktion till exempel genom att använda flexibla förbindningar mellan 
byggnadsdelarna, om det inte är möjligt måste direkta åtgärder på systemet i fläktrummet 
göras.  
 
Ljudtransmissionen från en källa genom en konstruktion, från källrummet till 
mottagarrummet, kan beskrivas med hjälp av reduktionsindex R, samt mottagarrummets 
area S [m2], och ekvivalenta absorptionsarea A [m2 S]. Man kan i praktiska fall beräkna 
den ljudreduktion som erhålls mellan två rum med hjälp av ekvationen nedan 6. 
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(3-2)

 
Index 1 är sändarrummet och 2 mottagarrummet. Ekvationen ovan är baserad på en 
idealiserad modell med ideala diffusa fält som är en approximation för de flesta rum, 
samt en förenkling som innebär ett fel på cirka 1 dB 6. Flanktransmission är en 
benämning på bidraget från alla andra än den direkta transmissionen. I Figur ### nedan 
visas några möjliga transmissionsvägar, där A brukar är den direkta transmissionen och 
de resterande flanktransmission. 
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Figur 9 Ljudtransmissionsvägar 

 
Normalt sett finns det många transmissionsvägar. Ljudtrycket i mottagarrummet för varje 
transmissionsväg i, j, fås då genom ljudeffekten från källan, transmissionen för det 
resulterande ljudtrycket i mottagarrummet nära konstruktion i, och transmissionen genom 
byggnaden till mottagarrummet via den väg som beräknas 17. 
 

 dBASSRDLL refrefirefijiswijan )4/log(10)/log(10,,,,   (3-3)

där 
 

wL  ljudtrycket från källan, dB 

sD  transmissionen till konstruktion i, i sändarrummet, dB 

refijR ,  den flankerande ljudreduktionsindex för transmission från konstruktion i, i 

sändarrummet till konstruktion j, i mottagarrummet, dB (Sref = 10 m2) 

iS  arean på den exciterade konstruktionen i sändarrummet, m^2 

refA  referens till ekvivalenta absorptionsarean, m^2 (Aref = 10 m2) 
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4. Beräkningsmetod 
 
För att kunna ge ett närmevärde på ljudtrycket i angränsande rum till fläktrummet kan 
man utgå från ljudtrycket i fläktrummet för att sedan räkna sig igenom de avgränsande 
ytorna. Ljudtrycket i fläktrummet beräknas genom att ta hänsyn till de källor som verkar 
där med så många parametrar som möjligt utan att metoden blir för tidskrävande vid 
användning. Ljudtrycket i fläktrummet är en utgångsparameter i beräkningarna, men 
metoderna koncentreras på de källor och frekvenser som kommer att generera störningar i 
närliggande rum. Detta innebär att avvikelser i beräkningsmetoderna jämfört med 
mätdata är speciellt viktiga i oktavbanden mellan 63-500 Hz. Karaktäristiskt för de 
frekvenserna är att de ger högre transmission genom konstruktioner, samt att de är svåra 
att dämpa. 
 
Analytiska resultat skall allmänt användas med försiktighet, men speciellt i låga 
frekvenser 2. Analytiska beräkningsmetoder bör vidare anses som väl fungerande om de 
genererar värden inom ett intervall av  dB 5 inom mätdata, i låga frekvenser kan man 
ofta förvänta sig en felmarginal på dB 10 2. Då det är både tidskrävande och kostsamt 
att göra efterbehandlingar på utförda arbeten eftersträvas en så exakt mätmetod som 
möjligt, men utan att ljudtrycket i angränsande rum underskattas, speciellt i frekvenser 
mellan 63-250 Hz. 
 
De metoder som har utvärderats har begränsats till två stycken gamla som jämförs med 
de två nya som visade lägst avvikelser mellan beräknade och uppmätta värden. Vissa 
beräkningssteg är gemensamma för alla metoder, för att inte repetera samma information 
för alla metoder redovisas endast det som skiljer metoderna åt under respektive rubrik.  
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4.1. Äldre metoder 
 
Det finns två olika sätt att använda den tidigare metoden och därmed programmet som 
bygger på den. När metoden togs fram byggde den på teorin att ljudtrycket inne i 
fläktrummet domineras av ljudeffekten till kanaler, vilket möjliggjorde en liten 
korrektion för bidraget från höljet.  
 
Beräkningsprogrammet har dock vidareutvecklats sedan rapporten och det finns idag två 
sätt att använda den existerande metoden. Enligt författarna skall endast ljudeffektnivå till 
kanalerna användas för att beräkna det ljud som resulterar i mottagarrummet. Ljudet från 
höljet är inräknat i redovisade schablonvärden genom empiriska data och kan inte adderas 
i efterhand. Eftersom höljet kan ge höga ljudnivåer  kombineras den dock i dagsläget med 
en metod där man endast tar hänsyn till ljudeffekten från höljet. 
 

4.1.1. Metod I 
 
Den tidigare metoden baseras på ljudeffekt från aggregat till kanal, där den effekt som 
sedan strålar ut i rummet uppskattas med hjälp av konstanta reduktionsvärden enligt en 
schablonmetod med stöd från empiriska data. Reduktionen tas från en rapport till 
byggnadsrådet 26. Rapporten bygger på in situ mätningar på fläktrum och ger genom 
empiriska resultat förslag på en höjning av konstanta reduktionsvärden som beräknas från 
Allens formel, se nedan 26. 
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Minimivärdet är infört eftersom )/Slog(S10 rc  kan vara större än kanalväggens 

reduktionstal, utstrålad ljudeffekt från kanalen kan dock inte överstiga ljudeffekten i 
densamma, varav ett minivärde har ansatts. Ett antagande har gjorts att hälften av 
ljudeffekten transmitteras genom kanalväggen. Beräkningen förutsätter en kanal av viss 
geometri och reduktionstal av viss storlek så att summan av )/log(10 rc SSR   i ekvation 

(4-1) blir enligt rad 1 i Tabell 1 nedan. Författarna anser dock efter mätningar i ett antal 
fläktrum att reduktionen kan ändras till värdena i rad 2, vilka också används i metoden. 
 

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 

1K , dB 3 3 6 9 12 15 21 

2K , dB 9 9 12 15 15 18 18 

Tabell 1 Transmissionsförlust för kanal 
 
 
 
 

minwrL
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För schablonvärdena antar metoden en oisolerad kanal, med ett specifikt tvärsnitt, 
dimension samt längd i fläktrummet. Vidare påpekar rapporten att den schablonmetod 
rapporten resulterar i, skall tillämpas med måttliga kanallängder, vid cirkulära kanaler 
med ljuddämpare vid aggregatet. Enligt rapport fås ljudtrycket i fläktrummet efter 
beräkningen nedan, sedan dess har en rumskorrektion för ljudtryck från en punktkälla vid 
en specifik punkt gjorts. Ekvation (4-1) förenklas i dagsläget till ekvation (4-2) nedan, 
där konstanten K tas från Tabell 1, för frekvenser mellan 63-4000 Hz i oktavband. 
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(4-2)

där 
 

wL  Ljudeffekt till fläktrum, dB 

wiL   Specificerad ljudeffekt till kanaler, dB 

N  Antal kanaler 
K  Korrektionsfaktor enligt Tabell 1, dB 
  
Författaren beskriver en spridning på resultaten vid användning av beräkningsmetoden. 
Enligt felanalysen förklaras avvikelsen på att fläktarna inte arbetar i projekterad 
driftspunkt eller att fabrikantdata är fel. 
 

4.1.2. Metod II 
 
Metod II är en vidareutveckling av metod I där man använder sig av ljudeffekten till 
omgivningen från aggregathöljet till mottagarrummet och sedan adderar bidraget från 
kanalerna enligt metod I. Denna metod är dock ej praktiskt utvärderad och baseras på 
erfarenheten att ljudeffekten från höljet kan överstiga den från aggregat till omgivningen 
om till exempel ljuddämpare och cirkulära kanaler används. 
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där 
 

wL  Ljudeffekt till fläktrum, dB 

whL  Ljudeffekt från fläkthölje, dB 

K  Korrektionsfaktor 
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4.2. Nya metoder 
 
Eftersom det finns ett stort antal olika typer, storlekar och varianter av fläktar, aggregat 
och kanaler kan det vara svårt att ge en allmän beräkningsmetod med en konstant 
reduktion. De nya metoderna tar hänsyn till så många ingående variabler som möjligt 
utan att metoden blir för tidsödande, detta för att bredda användningsmöjligheterna. Ett 
modulaggregat har ofta ljuddämpare integrerad i form av en modul och den specificerade 
ljudeffekten till kanal från tillverkaren är då vanligtvis efter ljuddämpare. En boxfläkt har 
ofta ljuddämpare monterad direkt efter fläkten, vilket gör att man då måste reducera de 
specificerade värdena från tillverkaren av fläkten med de värden som fås från tillverkaren 
av ljuddämparen. Olika källor har olika karakteristik och beräknas därför separat i 
metoden, tills det att källorna summeras till ett totalt ljudtryck i fläktrummet på en 
specifik punkt. 
 

4.2.1. Metod III 
 
Metod III baseras på beräkningsmetod enligt ENC 14. Boken refererar till ASHRAE 2, 
men skiljer sig ändå tillräckligt för att utvärdera som en fristående metod. Metoden har 
begränsningen att den endast har kan beskriva rektangulära kanaler. Metoden baseras på 
ekvation (4-4). 
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TLLL outwiw 



 

 log100  
(4-4)

där 
 

0wL   ljudeffekten som strålar ut ur kanalväggen, dB 

wiL   är ljudeffekten inne i kanalen, dB 

outTL   tranmisssionsförlusten för kanalväggen, dB 

P   omkretsen på kanalen, m 
L   längden på den del av kanalen som skall beräknas, m 
A   kanalens tvärsnittsarea, 2m  
C  korrektionsfaktor för att ta hänsyn till att wiL  minskar med längden på 

kanalen 
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För att beräkna korrektionsfaktorn C, beräknas för   enligt nedan, 
 

 10/10)/( outTLAP   (4-5)

 
Korrektionsfaktorn kan nu beräknas,  
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där 
 
  ljuddämpningen på grund av interna kanalförluster, 1mdB  
 
Transmissionsförlusterna beror på frekvensen för planvågsområdet i kanalen, för att 
beräkna transmissionsförlusten outTL  måste därför gränsfrekvensen, vanligen benämnd 

cut-on frekvensen, för den första moden beräknas. 
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där 
 
c  ljudhastigheten för luft, 1340  sm  
b  rektangulära kanalens bredd, m 
D  cirkulära kanalens diameter, m 
 
Tranmissionsförlusten för frekvenser under cut-on blir då, 
 

 
13

)(
log10

2













ba

mf
TLout  (4-8)

 
Motsvarande för frekvenser över cut-on, 
 

 45)log(20  mfTLout  (4-9)

 
Se rubrik 4.2.2. Metod IV, för beräkning av aktuellt ljudtryck i en viss punkt i rummet 
från den ljudeffekt som metoden genererar. 
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4.2.2. Metod IV 
 
Metod IV baseras på beräkningsmetoden och de empiriskt framtagna 
transmissionsförlusterna för olika kanaler enligt ASHRAE 2, för beräkning av ljudtrycket 
i fläktrummet. Ljudeffektsnivån som kan associeras med ljudet som transmitteras direkt 
genom väggen på en kanal och sedan strålas ut som luftburet buller kan definieras enligt 
ekvation (5-9) nedan. 
 

 
outinwoutw TLASLL  )/log(10)()(  (4-10)

där 
 

)(outwL   ljudeffektsnivån av ljudet som strålar från utsidan av kanalhöljet, dB. 

)(inwL   ljudeffektsnivån för ljudet inne i kanalen, dB. 

S  arean för utsidan av ytan på kanalen, beroende på geometri, 2m  
A  tvärsnittsarea för insidan av kanalen, beroende på geometri, 2m  

outTL  normaliserad transmissionsförlust, oberoende av S och A, dB 

 
I ekvation (5-9) ovan skall längden som anges vara den längd på kanalen som börjar vid 
fläkten och som strålar ljud till fläktrummet. Eftersom ekvationen antar en förlustfri kanal 
med avseende på kanalens längd kan den inte användas i andra delar av byggnaden utan 
att ta hänsyn till den naturliga ljuddämpningen längst med kanalen, dämpningen på grund 
av isolering, eventuella krökar, etcetera. Beräkningen av transmissionsförlusten i 
metoden kan dock med hänsyn tagen till ovanstående effekter användas för att utreda om 
det är kanalen i sig som är bullerkällan i ett utrymme. 
 
Kanalen antas vara en linjekälla eftersom avståndet till kanalen i ett fläktrum ofta inte är 
stor jämfört med kanalens längd. Aggregatet antas dock vara en punktkälla, detta gör att 
ljudtrycket beräknas separat för de olika delarna. Om kanalen är inbyggd i taket eller 
bakom en skärm måste hänsyn till den ljudreduktion som uppstår. För de delar av kanalen 
som är dragen fritt i rummet utan att vara inbyggd kan ljudtrycket beräknas i en viss 
punkt, enligt nedanstående formel, 
 

 )log(10)( LrLL outwp    (4-11)

där 
 

pL   är ljudtrycket i en specificerad punkt i utrymmet, dB 

)(outwL   ljudeffekten som strålar från ytan på utsidan av kanalväggen, dB 

r    avståndet mellan kanalen och positionen för vilken pL  beräknas, m 

L   längden på kanalen som skall beräknas, m 
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För en komplett beskrivning av en ljudkällas ljudemmision måste man även ta hänsyn till 
dess direktivitet där   är källans direktivitetsindex, det vill säga hur ljudustrålningen 
varierar i olika riktningar. En källa som befinner sig på eller mycket nära golvet och inte 
för nära väggarna kommer att ha en halvsfärisk ljudutbredning, det vill säga 2 .  
 
Aggregatet antas vara en punktkälla och för fallet luft kan då effektivvärdet av ljudtrycket 
från aggregatet beräknas i en specifik punkt med hjälp av ekvation nedan 6, för luft antas 
att msPac /4000  . 
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där 
 

tot
pL   det beräknade ljudtrycket, dB 
dir
WL   ljudeffekten, dB 

   direktivitetsindex, anger hur ljudustrålningen varierar i olika riktningar 
'A   rumskonstanten 

r   avstånd till den punkt där ljudtrycket beräknas 
 
För en isotrop källa, det vill säga en källa som strålar lika åt alla håll och är belägen i en 
rymd utan närliggande strukturer gäller 1 . Normalt sett är aggregat monterade nära 
golv vilket ger ett direktivitetsindex på 2 , det vill säga halvsfärisk utbredning. 
Avståndet till det akustiska centrat, r, är avståndet till den punkten där ljudtrycket 
beräknas, vilket med andra ord kan sättas till det genomsnittliga avstånd från källan till 
den struktur där ljudtrycket är intressant. 
 
Ljudutstrålningen från kanalerna ger med cirkulära kanaler anslutna efter en ljuddämpare 
ofta endast ett litet bidrag till det totala ljudtrycket inne i fläktrummet. Ofta i samband 
med boxfläktar har man denna konfiguration, vilket gör att ljudnivån i fläktrummet då i 
större utsträckning beror på ljudeffekt från aggregathöljet. Större fläktaggregat monteras 
med en integrerad ljuddämpare samt med koppling till rektangulära kanaler och ger 
därför ett större bidrag i de lägre frekvenserna än en boxfläkt.  
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5. Mätningar 
 
I så stor utsträckning som möjligt har beräkningsunderlag med metod I och II används för 
projektering av fläktrummen, detta för att få en så bra uppfattning som möjligt om 
avvikelserna inom de beräkningar som har gjorts. Vidare har största möjliga mån 
liknande fläktrum utretts, med avseende på aggregattyp samt storlek på rum och aggregat, 
för att minimera antalet felkällor, på grund av variationen. Dock har en mätning gjorts i 
ett fläktrum med en boxfläkt, detta för att avgöra metodernas bredd och 
användningsområden. Det är svårt att avgöra hur bra metoden fungerar för speciellt den 
typen med endast en mätning som underlag, dock kan vissa slutsatser dras av resultaten. 
 

5.1. Mätmetod och standarder 
 
Mätningar har gjorts i ett antal olika fläktrum för att jämföra och utvärdera samtliga 
beräkningsmetoder. Mätningarna har gjorts enligt ISO 16032:2004 28 med kalibrerade 
instrument. Ljudtrycket mättes i olika punkter i fläktrummet, både i efterklangsfältet och i 
direktfältet. Enligt standarden måste ett minimum av tre punkter mätas varav minst en 
punkt i ett hörn. Hörnet skall ha det högsta dBC värdet, utan direktljud från källan. I de 
fall där tersband mättes konverterades de om till mittfrekvenser i oktavband i 
efterbehandlingen. 
 
De uppmätta ljudnivåerna inne i fläktrummet har i alla mätningar vida överstigit de 
utanför fläktrummet, det har därför antagits att eventuellt bakgrundsbuller inte har utgjort 
någon felkälla vid mätningarna.  
 

5.2. Ljudnivå i spalt 
En parameter i de tidigare metoderna för att beräkna ljudtrycksnivån i fläktrummet har 
varit vilken höjd som aggregatet står över bjälklaget. Regeln att aggregatet inte får stå på 
en höjd mindre än 0,3 meter över bjälklaget tillämpas generellt för att minska ljudnivån 
till angränsande rum under fläktrummet. Det är dock inte utrett hur mycket spalthöjden 
påverkar ljudtrycksnivån i fläktrummet. Mätmetoden är ingenjörsmässig och har gjorts 
för att utreda om det finns ett klart samband mellan spalthöjd och ljudtrycksnivå i 
fläktrummet. 
 
Mätningarna gjordes mitt i spalten mellan aggregatet och golvet och på halva bredden av 
aggregatdjupet. Vid mätningarna har både ljudtrycket på golvet direkt framför den punkt 
som mättes under aggregatet, samt ljudtrycket på höjden 1 m över golvet mätts. Vid 
databehandlingen antogs det att ljudtrycket på golvet framför aggregatet dominerades av 
nivåerna från under aggregatet, varav ljudtryck på höjden 1 m har använts i resultaten. 
Minst tre mätpunkter per fläktmodul användes för att få en bra beskrivning av det 
lågfrekventa området. För att bekräfta att det var spalten under fläktmodulen som hade 
högst ljudnivåer gjordes mätningar längs med hela aggregatet innan spaltskillnaden 
mättes. 
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5.3. Felanalys 
 
Ljudtrycksmätningar kan uppvisa avvikelser, dock är de största avvikelserna i frekvenser 
upp till 125 Hz 29. Eftersom dessa frekvenser också är inom intervallet för de mest 
kritiska, för axialfläktar och radialfläktar kan detta vara en viktig felkälla. För att undvika 
denna felkälla har rms-värdet av ett antal mätpunkter i rummet använts. 
 
För beräkningsunderlaget kan variationer i både drift och specificerad ljudeffekt från 
tillverkare variera, se rubrik 2.4. Installationseffekter och 2.1.2. Ljudgenerering. 
 
Ljudtrycket kan visa stora skillnader i låga frekvenser beroende på mätpunkt i utrymmet. 
Variationen av ljudtrycksnivån i rummet är omvänt proportionell mot modaldensiteten i 
låga frekvenser, och kan beräknas enligt ekvation nedan 17. 
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där, 
 

octp,  felsäkerheten vid mätning, dB 

f  aktuell frekvens, Hz 
V  rummets volym, m3 

S  summan av alla ytor i rummet, m2 

L  totala längden av rummets kanter, m 
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6. Resultat 
 
Metoderna utvärderas genom att jämföra uppmätt ljudtryck enligt standard med beräknat 
ljudtryck för alla fläktrum i oktavband. Avvikelsen definieras som beräknat värde 
subtraherat med uppmätt värde och spridning som skillnaden mellan överskattning. Ofta 
specificeras det totala värdet för alla oktavband mellan 63 – 4000 Hz, medianen av det 
totala ljudtrycket för alla beräkningar och frekvenser kommer därför redovisas för varje 
metod. 
 

6.1. Metod I 
 
Metod I visar stora skillnader mellan beräknat ljudtryck i fläktrum och uppmätt. Den 
visar även en stor spridning på resultaten i alla frekvenser. Mätningen på boxfläkten, 
kurva märkt med kvadrater, visar att metoden överskattar ljudtrycket i fläktrummet i alla 
frekvenser, de andra fläktrummen visar en stor spridning på resultaten. Framförallt i 
högre frekvenser visar metoden stora skillnader i resultat. Medianen av den totala 
avvikelsen, det vill säga för alla frekvenser, är 11 dB. 
 

 
Figur 10 Avvikelse mellan beräkning enligt metod I och mätning. 
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6.2. Metod II 
 
Även metod II visar en mycket stor spridning på resultaten och en generell slutsats 
angående om metoden över eller underskattar ljudtrycket i fläktrummet inte kan göras. 
Beräkningen av boxfläkten visar stora avvikelser. Metoden visar stora variationer i alla 
frekvenser och stora avvikelser främst i de lägre frekvenserna. Medianen av den totala 
avvikelsen är 9 dB och därmed lägre än resultaten som fås med metod I. 
 

 
Figur 11 Avvikelse mellan beräkning enligt metod II och mätning. 

 

6.3. Metod III 
 
Generellt för metoden är att den överskattar ljudtrycket vid 250 Hz, men visar allmänt en 
bättre överrensstämmelse mellan beräknad och uppmätt ljudtryck än tidigare metoder. 
Medianen av den totala avvikelsen är 5 dB. 
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Figur 12 Avvikelse mellan beräkning enligt metod III och mätning. 

6.4. Metod IV 
 
Metod IV har generellt sett för alla frekvenser lägst avvikelse mellan uppmätt och 
beräknat ljudtryck för de olika fläktrummen. Metoden klarar de uppsatta målen för 
metoden i de lägre frekvenserna enligt ASHRAE 2, förutom för boxfläkten som överstiger 
med 3 dB vid 250 Hz, resultaten visar dock större avvikelser vid 4000 Hz än metod III 
för alla fläktrum. Den visar god överrensstämmelse i de lägre och kritiska frekvenserna 
mellan 63 – 500 Hz, dock visar den en viss underskattning av de högre frekvenserna 
mellan 1000-4000 Hz. Medianen av den totala avvikelsen är 5 dB. 
 

 
Figur 13 Avvikelse mellan beräkning enligt metod IV och mätning 
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6.5. Ljudtryck i spalt 
Mätmetoden för mätning av ljudtryck i spalt mellan aggregat och bjälklag är 
ingenjörsmässig och bedömningen av resultat har gjorts utifrån de förutsättningarna. På 
grund av de många olika inverkande faktorerna bör de endast tas som en förstudie till den 
verkan som höjden ett aggregat har över bjälklaget på ljudtrycksnivån i fläktrummet. 
 
Mätningarna visade en förstärkning av ljudtrycket i spalten under de olika aggregaten i 
frekvenser upp till 250 Hz med den, generellt för alla mätningar, största förhöjningen vid 
125 Hz. Resultatet visar tydligt att det är i frekvenser upp till och med 250 Hz som en 
ljudtrycksökning förekommer under aggregatet. Där avståndet mellan aggregat och 
bjälklag är 0,2 m visar mätningarna högre värden än vid 0,3 m.  
 

 
Figur 14 Ljudtrycksförhöjning vid h=0,2 

 

 
Figur 15 Ljudtrycksförhöjning vid h=0.3 
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Beräkningsmetoden i prEN 12354-5:2008 17, ekvation (2-4), ger en konstant för alla 
frekvenser som subtraheras från ljudeffekten för att beskriva det ljudtryck som verkar 
mellan aggregatet och en närliggande struktur. Vid användning av ekvationen för 
beräkning av ljudtrycket i spalten mellan aggregat och den närliggande strukturen, i detta 
fall bjälklaget, var det tydligt att den inte kan appliceras på varje frekvensband i ett 
oktavbandsspektrum, se Figur 15. 
 

 
Figur 15 Beräknad Ljudtrycksförhöjning 

 
Ekvationen visade dock bättre överrensstämmelse med mätningarna för det totala 
ljudtrycket under aggregatet, dock är den maximala avvikelsen densamma. Ljudeffekten i 
ekvationen har satts till det från tillverkaren specificerade värdet, totala avvikelsen för 
alla frekvenser redovisas i Tabell 2. 
 

Uppmätt, dB Beräknat, dB Skillnad, dB 
78 80 -2 
79 80 -1 

80 75 -5 

61 62 -1 
62 62 0 

58 62 4 

58 62 4 

58 62 4 
63 62 1 

63 62 1 
Tabell 2 Skillnad mellan beräknat och uppmätt ljudtryck i spalt 
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7. Diskussion 
 
Metoderna i den här rapporten är ämnade för att användas praktiskt utan mätningar av 
exempelvis absorptionsfaktorer och transmissionsförluster in situ, för ytterligare indata. 
Detta innebär att tillverkaruppgifter samt tidsåtgången för användning av programmet, 
kommer att vara dimensionerande i många fall.  
 
En metod kan bedömas på olika sätt beroende på vilket användningsområde den är 
ämnad för. En stor spridning i resultat i en metod visar dock att den ger otillförlitliga 
resultat, då man inte vet om de resultat man får ligger under eller över de uppsatta kraven. 
Ett exakt ljudtryck kommer inte att kunna beräknas i fläktrummet om inte alla parametrar 
i fläktsystemet samt byggnaden tas hänsyn till, då det inte är möjligt att göra sådana 
beräkningar kommer vissa avvikelser i resultaten alltid att fås. Övriga ljudkällor i 
fläktrummet som bidrar till ljudtrycket kan vara shuntpaket, frekvensomvandlare samt 
eventuella brister i de system som har som underlag för beräkningarna. Då alla mätningar 
och beräkningar har en osäkerhet i mätdata samt reproducerbarhet, kommer även den 
specificerade data för olika komponenter att ha en felmarginal. Källor definierar goda 
beräkningsresultat av fläktsystem om de faller inom intervallet dB 10 i frekvenser upp 
till 250 Hz och  dB 5 i högre frekvenser mellan uppmätt och beräknat ljudtryck. I 
allmänhet är dock problemområdet för ljudnivåer i byggnader orsakat av 
fläktinstallationer, och efter transmission, i frekvenser under 250 Hz. Generellt sett är 
mittfrekvenserna 125 och 250 Hz vanligtvis de mest kritiska för radialfläktar, respektive 
250 och 500 Hz för axialfläktar. Det är därför speciellt viktigt att metoderna genererar 
tillförlitliga resultat i dessa frekvenser. Det vill säga med liten spridning och avvikelse, 
men framför allt inte en underskattning av ljudtrycket i de frekvenserna. 
 
Vid jämförelse mellan uppmätta värden från beräkningsmetoderna med dem som erhållits 
vid mätning i fläktrum visar att de nya metoderna kan uppskatta ljudtrycket i rummet 
inom 5-10 dB, beroende på frekvens. Alla fyra metoder överskattar ljudtrycket i bandet 
250 Hz, i metod II till IV är även det bandet där avvikelsen är som störst. Beräkningen 
för boxfläkten visar stora avvikelser över alla frekvenser i metod I och II, samt toppar på 
upp till 25 dB överskattning i frekvenserna 250 och 1000 Hz. Detta kan, även med 
begränsat underlag, tolkas som att metoderna är olämpliga för fläktrum med den typen av 
fläktar.  
 
Av de mätningar som har gjorts kan man dra slutsatsen att de äldre metoderna visar störst 
avvikelser mellan uppmätt ljudtryck och beräknat ljudtryck. Framförallt Metod I, där 
ljudeffekten från höljet inte tar tagits med i beräkningarna, visar en stor spridning i 
resultaten. Spridningen för Metod I är enligt jämförelsen, om man bortser från boxfläkten 
och en underskattning i ett av fallen med 28 dB i frekvenserna 2000-4000 Hz, cirka 35 
dB. En sådan stor spridning påvisar stora brister i beräkningsmetoden och den ger därför 
inte tillförlitliga resultat. Metoderna ger lägre spridning i stegrande ordning, där den med 
lägst spridning är Metod IV med en spridning på 16 dB, utan undantag. 
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Alla fläktrum där mätningar gjordes, förutom på boxfläkten, hade en frekvensomformare 
med högfrekvent buller som inte gick att undvika vid mätningar av fläktrummets 
ljudtrycksnivåer. Detta kan vara en förklaring till underskattningen av frekvenser över 
1000 Hz i Metod IV, även Metod III visar en viss underskattning vid dessa frekvenser. 
Varken Metod I eller Metod II påvisar dock denna effekt, dock ger de i många fall 
överskattande resultat, ofta med stora värden, vilket kan vara en förklaring till att de inte 
underskattar dessa frekvenser. Eftersom alla metoder finns tillgängliga kan beräkningar 
göras med fler än en och efter en analys av metodjämförelserna i tidigare rubrik därmed 
få en bra uppskattning på vad det praktiska ljudtrycket då blir. Till exempel har Metod IV 
bäst beräkningsvärden upp till cirka 500 Hz och Metod III bäst värden mellan 1000-4000 
Hz. 
 
Allmänt för alla metoder för de flesta fläktrum är att frekvensen 250 Hz var svår att 
uppskatta, i de nya metoderna är detta även där den största avvikelsen ligger, vilket bör 
uppmärksammas vid användning av någon av de undersökta metoderna, metoderna 
överskattar dock denna frekvens i alla fläktrum förutom det som hade tydliga 
flödesinstabiliteter. Många källor, inklusive de där teorin bakom metoderna har 
inhämtats, hänvisar effekterna i fläktrum som kopplat till antingen mellan 63 - 250 Hz 
eller 500 Hz och uppåt. För kanaler kan det härledas från teorin från rubrik 2.2, det vill 
säga att ljudvågen är starkt dämpad vid dess cut-on frekvens och påvisas olika 
egenskaper vid frekvenserna under jämfört med över denna frekvens. Metod III tar 
hänsyn detta fenomen i form av olika ekvation för över och under frekvensområdet, dock 
inte för dämpningen vid cut-on. De andra metoderna tar inte hänsyn till något av 
ovanstående, vilket gör att avvikelsen kan bli stor i just det området, detta ger en 
överskattning av ljudtrycket vid den frekvensen. En rekommendation kan vara att den 
frekvensen beräknas vid användning av metoderna och tar hänsyn till det om tydliga 
toppar syns i det området.  
 
Eftersom fläktar ofta använder variabel drift med varvtalsstyrning kan de ge stora 
obalanskrafter i vissa frekvenser. I dagsläget används ekvationer och uppskattningar för 
att generellt bestämma de karakteristiska nivåerna för olika maskiner. En dimensionering 
görs därefter med hänsyn till aktuella varvtal, egenfrekvenser i bjälklag, väggar samt 
vibrationsisoleringen. Fläktar är dock ofta internt vibrationsisolerade vilket ytterligare 
försvårar beräkningar. Ett resultat till detta är att överdimensioneringar görs för att 
undvika efterkonstruktioner. Enligt källor förekommer dock tilläggsisoleringar i cirka 20-
30 procent av lägenheter i flerbostadshus vilket resulterar i höga kostnader.  
 
Eftersom frekvenserna har stor betydelse för isolering och resonanser bör beräkningarna 
för ljudtrycket i en spalt, antingen mellan aggregat och bjälklag, eller aggregat och vägg, 
göras med en metod som tar hänsyn till de olika frekvenserna i oktavband. Vidare antas 
ekvationen inte gälla styva material som bjälklag utan möjligtvis förhöjningen av 
ljudtryck mellan aggregat och närmaste vägg, som ofta är av gips. Mätningarna 
bekräftade detta genom att visa stora skillnader i ljudtrycksförhöjning mellan de olika 
oktavbanden.  
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Speciellt över 250 Hz visade mätningarna ingen förstärkning av ljudtrycket däremot en 
viss dämpning i flera av fallen. Figur 14 och 15 visar en trend på ljudtrycksförhöjningen 
vid olika höjder från bjälklaget, med det i åtanke bör en beräkningsmetod kunna tas fram 
för att uppskatta förhöjningen.  
 
Installationer på vind, eller där lätta bjälklag finns, bör ställas upp på stålbalkar som med 
en väl designad vibrationsisolering är infästa mellan bärande väggar, för att undvika 
transmission av vibrationer. Luftljudisoleringen kan göras med dubbelväggar för att 
undvika transmission till utrymmen bredvid fläktrummet, samt med en 
undertakskonstruktion i utrymmet direkt under fläktrummet. Eftersom aggregatet inte är 
uppställt direkt på bjälklaget finns ingen vibrationstransmission vilket gör att ett flytande 
golv kan användas för dämpning av det luftburna ljudet. 
 
För mer praktiska tillämpningar finns normalt inte möjlighet att göra en djup analys av en 
källas stomljudseffekt samt lågfrekventa vibrationer. En standard krävs för att tillverkare 
skall börja tillhandahålla de data som behövs för att kunna göra praktiska beräkningar av 
stomljud med deras produkter. De förslag till standard som finns måste utvecklas för 
respektive produkttyp, eftersom skillnaderna är stora mellan olika exciteringskällor, och 
de behöver dessutom provas praktiskt. Ett förslag till en jämförelsemetod för beräkning 
av stomljud för olika strukturer och material kommer att möjliggöra beräkningar av 
stomljudet för installationer på lättare bjälklag, som exempelvis träbjälklag. Vad gäller 
stomljud bör man följa forskningen och standardiseringen inom mät- och 
beräkningsmetoder. I dagsläget beräknas luftljudet i fläktrummet och dess transmission 
till angränsande rum genom olika transmissionsvägar. Det finns idag en mängd olika 
program för att beräkna transmissionen av luftljud genom kanaler ut i angränsande rum, 
med avseende på don, krökar etcetera. Program finns även för beräkning av 
transmissionen av ljudtrycket i fläktrummet genom olika strukturer. Om ljudtrycket i 
fläktrummet kan bestämmas, och även stomljudet blir beräkningsmetoden därmed mer 
komplett vilket ger ett bättre resultat på beräknat ljudtryck i olika delar av byggnaden.  
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Bilaga I 
 
Transmissionsförluster för olika kanalgeometrier som används i metod III och IV. 
 
 
Rektangulära kanaler 
 
Dimension Vikt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
305×305 24 21 24 27 30 33 36 41 45
305×610 24 19 22 25 28 31 35 41 45
305×1220 22 19 22 25 28 31 37 43 45
610×610 22 20 23 26 29 32 37 43 45
610×1220 20 20 23 26 29 31 39 45 45
1220×1220 18 21 24 27 30 35 41 45 45
1220×2440 18 19 22 25 29 35 41 45 45

 
 
Cirkulära kanaler 
 
Dimension Vikt 63 125 250 500 1000 2000 4000 
Long seam   
200 26 >45 -53 55 52 44 35 34 
350 24 >50 60 54 36 34 31 25 
560 22 >47 53 37 33 33 27 25 
810 22 51 46 26 26 24 22 38 
Spiral wound   
200 26 >48 >64 >75 72 56 56 46 
300 26* 52 51 53 51 50 46 36 
350 26 >43 >53 55 33 34 35 25 
610 24 51 53 51 44 36 26 29 
 24* 51 54 44 39 33 47 47 
660 24 >45 50 26 26 25 22 36 
 16 53 36 32 32 28 41 41 
810 22 >43 42 28 25 26 24 40 
915 20 51 51 52 46 36 32 55 
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Bilaga II 
 
Efter ett generellt koncept kan det installerade stomljudet fås ur den karakteristiska 
ljudeffektsnivån cWs,L , samt kopplingstermen CD  för det mottagande elementet i , enligt 

förslag till standard 17. Det karakteristiska stomljudet är nära den maximala effekten som 
en källa skulle kunna överföra, vilket gör att kopplingstermen alltid har ett positivt värde. 
Transmissionen från källrummet till mottagarrummet involverar normalt ett antal olika 
vägar mellan källans stödkonstruktion i sändarrummet och konstruktionerna i 
mottagarrummet.  
 
Den normaliserade ljudeffektsnivån i mottagarrummet för varje transmissionsväg kan fås 
genom samma samband som för luftburet ljud i rubriken ovan, fast med vissa skillnader i 
de ingående variablerna, enligt nedan, 
 

 dBASSRDLL refrefirefijisaiinstWsijan )4/log(10)/log(10,,,,,,   (B-1)

där 
 

iinstWsL ,,  den installerade stomljudseffektnivån från källan på stödkonstruktion, dB 

isaD ,  korrektionsterm från stomburen till luftburen excitation för stödkonstruktion, dB 

refijR ,  den flankerande ljudreduktionsindex för transmission från konstruktion i, i 

sändarrummet till konstruktion j, i mottagarrummet, med 210mSref  , dB 

iS  arean på den exciterade konstruktionen i sändarrummet, 2m  

refA  referens till ekvivalenta absorptionsarean, 210mAref  , i 2m  

 
Korrektionstermen överför det infallande stomljudseffekten till luftburen ljudeffekt i 
stödkonstruktion i, med endast hänsyn till fria vibrationer, 
 

 
dB

EW

EW
D

aiiinc

siiinj
iSA

,,

,,
, /

/
log10  (B-2)

där 
 

iinjW ,  infallande stomljudseffekten från källan till stödkonstruktionen i, W 

siE ,  energin från element i på grund av stomljudsexcitationen, J 

iincW ,  infallande luftburna ljudeffekten på konstruktion i, W 

aiE ,  arean på den exciterade konstruktionen i sändarrummet, J 

 
Den installerade stomljudseffektsnivån, det vill säga mellan källa och stödkonstruktion, 
kan därmed fås enligt, 
 

 dBDLL iCcWsiinstWs ,,,,   (B-3)
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Kraften som överförs till stödkonstruktionen beror på den karakteristiska 
stomljudseffekten, på källans karakteristiska drag, typ av infästning och 
stödkonstruktionens egenskaper. För en excitering i en punkt vertikal mot 
stödkonstruktionen genom ett elastiskt stöd kan detta beskrivas med kopplingstermen för 
element i, 
 

 

  dB
YY

YYY
D

is

mkiS

iC Re
log10

2

,

,


  (B-4)

där 
 

SY  mobiliteten för stödkonstruktionen 

iY  vertikala mobiliteten av stödkonstruktionen i exciteringspunkten, sNm /  

msY  stödens elastiska mobilitet för vibrationsöverföring 

 
Maskiner och utrustning med relativt lätt konstruktion och eller infästningsstöd kan 
praktiskt beskrivas som en ren kraft vinkelrät mot stödkonstruktionen. Detta är dock bara 
en tillräcklig beskrivning om stödkonstruktionen är mycket styv. Med flera 
kontaktpunkter och bidrag från andra frihetsgrader kan sådana källor fortfarande 
karakteriseras av en kraft eller av den totala infallande stomljudseffekten i en specifik 
situation. För sådana källor är källmobiliteten väldigt hög med avseende på alla relevanta 
stödkonstruktioner, vilket gör att referensvärdet NsmY refs /10 3

,
  kan antas. 

 

  



58(60) 

Bilaga III - Fläktrumsdata 
 

Fläktrum 1 
Yta:  80 m2 

Aggregat:  Stratos ABX 4 
Övrigt: Ljuddämpare:  Swegon Largo, L=2000 mm. 
 

 

Frekvens Hz 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

Uteluftsanslutning 70 63 48 42 34 25 21
Tilluftsanslutning 69 61 50 48 51 40 35
Frånluftsanslutning 71 64 49 43 35 26 22
Avluftsanslutning 71 63 52 50 53 42 37
Ljud till omgivning 74 65 64 58 54 48 42

Fläktrum 2 
Yta:  35 m2 
Aggregat:  Boxfläkt med bakåtvända skovlar. 
Fabrikat:  Exhausto  
Typ:  BESB 500 4-3 FC 
 
Ljuddämpare 
Cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning, kopplad direkt till aggregat. 
Fabrikat/typ: Swegon SORDO. L = 1000. 
 

 

Frekvens Hz 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

Uteluftsanslutning 80 90 93 86 85 77 74
Tilluftsanslutning 80 90 97 88 93 78 73
Frånluftsanslutning 0 0 0 0 0 0 0
Avluftsanslutning 0 0 0 0 0 0 0
Ljud till omgivning 68 72 70 67 64 60 58
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Fläktrum 3 
Yta:  40 m2 
Aggregat:  Radialfläkt med bakåtböjda skovlar. 
Fabrikat:   Enhetsaggregat Flakt Woods, typ. 
Typ:  EU storlek 41 
Flöde: 4 m^3/s 
Tryck: 300 Pa 
 
Cirkulär låghöjdsdämpare. 
Fabrikat/typ: Swegon CLAc 
 

 

Frekvens Hz 
63

 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

Uteluftsanslutning 66 74 74 69 64 54 47
Tilluftsanslutning 82 84 88 80 82 78 73
Frånluftsanslutning 70 78 79 74 69 60 54
Avluftsanslutning 82 84 88 80 82 78 73
Ljud till omgivning 72 76 71 58 55 54 46

Fläktrum 4 
Yta:  105 m2 

Aggregat:  Wolf KG 40 - 400 Gigant 
 

 

Frekvens Hz 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

Uteluftsanslutning 69 59 59 35 33 36 40
Tilluftsanslutning 77 74 78 68 60 60 52
Frånluftsanslutning 74 69 63 44 33 36 33
Avluftsanslutning 78 73 91 85 83 81 82
Ljud till omgivning 73 69 74 63 59 58 56
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Fläktrum 5 
Yta:  30 m2 

Aggregat:  WOLF KG 330 
 

 

Frekvens Hz 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

Uteluftsanslutning 63 53 53 29 27 30 34
Tilluftsanslutning 70 68 74 62 55 56 47
Frånluftsanslutning 65 61 57 36 26 30 26
Avluftsanslutning 70 65 83 77 75 73 74
Ljud till omgivning 66 62 67 56 52 51 49

Fläktrum 6 
Yta:  60 m2 

Aggregat:  WOLF KG 330 
 
Aggregat #1 
 

 

Frekvens Hz 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

 58 65 70 74 69  66 61
 60 67 72 78 73  70 63
 46 42 37 38 34  40 42
 56 57 55 54 55 57 58
 49 44 54 56 56  55  53 
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Uteluftsanslutning 51 52 48 47 46  46 46
Tilluftsanslutning 61 62 56 54 56 57 58
Frånluftsanslutning 46 42 37 38 34  41 42
Avluftsanslutning 56 57 55 54 55 57 58
Ljud till omgivning 58 60 65 60 56  52  48 

 


