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Sammanfattning 
Under våren 2015 och hösten 2014 har en mängd trafikmätningar, fasadreduktionsmätningar och 

modellering gjorts av trafik och byggnader i Stockholms stad. Syftet med mätningarna har varit att 

undersöka trafikbullersituationen som har varit en del av många debatter senaste åren. Mätningarna 

och modelleringen har snabbt visat en bild av hur problem uppstår i bostäder på grund av 

lågfrekvent buller som skapas av långsamtgående trafik. Allteftersom arbetet fortskritt har det blivit 

tydligare att just lågfrekvent buller bör beaktas i större grad än vad det gör idag vid stadsplanering, 

projektering av, och besiktning av byggnader. 

Detta arbete presenterar och diskuterar problematik kring regelverk om trafikbuller i Stockholm där 

hastighetsbegränsning är maximalt 50 km/h. Problematiken är kopplad till det lågfrekventa buller 

som många utsätts för i sina hem och avsaknaden av riktlinjer som behandlar det. Genom att 

presentera och diskutera dagens byggnormer, riktvärden, krav och skrivelser som behandlar 

trafikbuller samt ställa dessa mot mätdata och modellering av typfasader som uppförts senaste 

århundradet ges en tydlig bild av problematiken som uppstår med lågfrekvent trafikbuller. 

Abstract  
A great number of traffic noise measurements, façade transmission loss measurements and 

modelling of buildings in Stockholm have been undergone in the spring of 2015 and late autumn of 

2014. The main purpose of these has been to investigate the traffic noise situation which has been 

the subject of many [also ongoing] debates. The measurements together with the modelling have 

shown existing problems with low frequency noise present in dwellings due to slow moving traffic. As 

the investigation has proceeded it’s become evident that in particular low frequency noise should be 

emphasized and considered in the planning of cities and execution and surveying of buildings. 

This work presents and discusses issues related to governmental guidelines and rules regarding 

traffic noise in Stockholm where the speed limit does not exceed 50 km/h. The issue is connected to 

the low frequency noise that people experience in their dwelling and the lack of guidelines 

controlling it. By presenting and discussing current building standards, guidelines, governmental rules 

and literature regarding traffic noise control and by demonstrating the findings from the acquired 

data, the reader will understand the problems related to low frequency traffic noise. 
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Förkortningar 
SS25267:2004 – Svensk Standard SS 25267 är en ljudklassningsstandard för utrymmen i bostäder. 

Standarden klassindelar krav som bör ställas på luftljudsisolering, stegljudsisolering, ljudnivå från 

installationer, trafik och efterklangstid. Klasserna är A, B, C och D, där A är den bästa och D är den 

sämsta klassen. Klass C är motsvarande minimikrav som tillämpas av myndigheter. SS25267:2004 är 

kopplad till det årets version. (SS 25267:2004, SIS, 2004) 

BBR – Boverkets byggregler som gäller när man uppför eller ändrar en byggnad. BBR innehåller 

föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, bullerskydd etc. Hänvisningen till 

BBR i texten gäller BFS 2011:6 – BBR 18 med ändringar till och med BFS 2015:3 – BBR 22. (BBR, 2011) 

FoHMFS – Förkortning för Folkhälsomyndigheten. FoHMFS 2014:13 hänvisar till 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. (FoHMFS 2014:13, 2015) 
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1. Introduktion 
Det här kapitlet ger bakgrundsinformation om varför arbetet inleddes, ger ämnesintroduktion samt 

hur arbetet avgränsats. 

Stockholm är en snabbt växande stad och har haft en ökande befolkningsmängd som inte verkar 

ebba ut. Enligt prognoser från SCB och Stockholms läns landsting kommer Stockholms befolkning att 

på 30 år öka med 32 procent, det vill säga 700 000 personer till år 2045. Med denna kraftiga 

befolkningsökning följer samtidigt en stor efterfrågan på bostäder. Genom förändrade regelverk för 

buller har det på senare år blivit tillåtet och med det vanligare att bostäder byggs närmare industrier, 

vägar och hamnar än förr. På så sätt har samhällsplanerare haft lättare att få plats med 

bostadsbyggandet. Samtidigt har befolkningstillväxten på senare tid bidragit till ökad mängd trafik på 

kommunala och statliga vägar i Stockholm.  

Med ökad trafik och ökad närhet mellan vägar och bostäder ökar samtidigt bullerutsattheten för de 

människor som bor på dessa platser. Bullerfrågan är aktuell och har på senare år varit del av många 

debatter. Miljöförvaltningen har kartlagt trafikbullret i Stockholm och har lagt ut en bullerkarta som 

visar i stora drag vilka ljudnivåer som förekommer. Nedan ses karta från februari 2015 som även 

finns tillgänglig via Stockholms stads hemsida. 

 

En snabb överblick på kartan visar att det i direkt närhet av många vägar förekommer 

dygnsekvivalenta ljudnivåer på 60 till över 70 dB(A).   
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I mitt arbete som akustikkonsult är jag ofta ute hos människor som har problem med buller. Buller är 

det miljöhälsoproblem som berör flest människor i Sverige (Socialstyrelsen, 2008). 1999 tog 

Socialstyrelsen fram en miljöhälsorapport där 9 procent av Sveriges befolkning uppgav att de minst 

en gång i veckan besvärades av ljud från grannar eller vägtrafik och 7 procent uppgav att de stördes 

av fläktbuller från den egna fastighetens fläktar.  

Flertalet av de mätningar jag utfört hos människor visar att de innehar höga ljudnivåer inomhus som 

utomhus. Det senare är speciellt ett bekymmer för bostäder utan mekanisk ventilation vilket ofta 

föranleder att ett fönster eller fönsterventiler står öppna. När jag är ute och mäter trafikbuller får jag 

mycket intressant data att titta på i mätinstrumentet, såsom A- och C-vägda maximalnivåer samt 

ekvivalentnivåer och ljudnivåer i tersband. Samtidigt är jag ofta i sällskap av den eller dem som 

upplever störningen som gärna berättar vad de upplever störande. Vid mätningen tar jag alltid 

speciell hänsyn till två parametrar, nämligen A-vägda ekvivalentnivån och maximalnivån vilket det 

finns riktlinjer att förhålla sig till. Ofta reflekterar jag över att de parametrar jag mäter, inte verkar 

representera hela sanningen av störningsupplevelsen för boende. Det förefaller i många fall ligga 

starkare kopplat med C-vägda ljudnivåer samt vilken karaktär ljudet har; om det är intermittent, hög- 

eller lågfrekvent, tonalt etc. 

Sällan brukar normalt förekommande trafikbuller vara tonalt, men det är vanligt förekommande från 

industrier eller installationer som besörjer byggnaden såsom ventilationsaggregat, värmepumpar 

eller elektriska motorer. För denna typ av buller, som är fast installerade och som någon fysisk 

person ombesörjer finns andra riktvärden att förhålla sig till. Dessa riktvärden skiljer sig från 

riktvärdena för trafikbuller, de är mycket striktare satta. Dessa riktvärden innehåller precis som 

trafikbuller, krav på A-vägda ekvivalenta och maximala ljudnivåer. Men det finns dessutom speciella 

krav för lågfrekvent buller i tersbanden 31,5 till 200 Hz samt skärpning av ekvivalentnivåkrav vid 

tonalitet. De sistnämnda riktvärdena är utgivna av Folkhälsomyndigheten. 

När en verksamhet har bullrande verksamhet eller installationer gäller omvänd bevisbörda. I 

miljöbalkens (1998:808) 26 kap. 22 § om tillsyn anges att verksamhetsutövaren har 

undersökningsplikt och att denne måste göra de undersökningar av verksamheten som behövs för 

tillsynen. Detta betyder att verksamhetsutövaren kan vara skyldig att säkerställa att de uppfyller 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus vid klagomål samt åtgärda eventuella 

brister. 

Det här arbetet handlar om trafikbuller och kretsar kring huvudfrågan varför trafikbullerkrav är lägre 

satta än krav för bullerkällor som faller under Folkhälsomyndighetens riktvärden. Diskussionen som 

förs är framförallt koncentrerad kring lågfrekvent buller då så många mätningar visar att det är just 

lågfrekvent buller som problematiken ligger i. Folkhälsomyndigheten har lågfrekvenskrav, medan 

riktvärden för trafikbuller saknar det. I det här arbetet lyfter jag fram problematik som uppstår i 

samband med det. Med modellering av byggnadsdelar, mätningar av trafikbuller och diskussion kring 

rådande regelverk vill jag belysa problematiken och samtidigt lyfta fram ett förslag till revidering av 

vissa riktvärden. 

Det här arbetet omfattar ett stort område och har således avgränsats avsevärt för att försöka skapa 

en överblick över området. Avgränsningarna följer nedan. 

 Arbetet är avgränsat till Stockholmsregionen 
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Olika regioner har olika regler för avsteg från riktvärden och därmed kan generalisering inte 

göras till andra regioner.  

 Trafikhastighet begränsas från 0 till 50 km/h 

Vid låga hastigheter har högfrekvent däcksbuller mindre påverkan på det totala ljudbidraget 

från vägen, motorljud är då mer framträdande och det är från motorljud som lågfrekvent 

buller framförallt skapas.  

 Reduktionsdata från byggnadsdelar modelleras och idealiseras 

Programmet Insul används för att modellera reduktionsdata för byggnadsdelar och det görs 

av flera skäl. Det skulle vara praktiskt omöjligt att under tiden detta arbete fortskrider göra 

reduktionsmätningar på färdiga byggnadsdelar, dels av tidsbegränsningen samt också på 

grund av tillgängligheten. Hur väl en skiljeyta bestående av flera byggnadselement reducerar 

ljud är även beroende av hur det monterats. Av erfarenhet ger Insul bättre reduktionsdata än 

vad fältmätningar visar på samma delar, modellering i arbetet förväntas därför visa lägre 

problematik med buller än vad verkligheten har. 

 Arbetet utgår från några av de värst utsatta bostäderna 

I Stockholm finns ett stort urval av bostäder där merparten förmodligen inte har problem 

med trafikbuller. I arbetet presenteras data för situationer som är intressanta för arbetets 

frågeställning utan att lägga vikt på hur representativt det är för ett specifikt urval. 

 Modellerade bostäder idealiseras 

Hur rum ser ut och är inrett ger stor inverkan på hur ljud i det absorberas av dess ytor. Ett 

rum begränsas i modelleringen till 31,2 kubikmeter med ekvivalent absorptionsarea för att nå 

en efterklangstid på 0,5 sekunder för varje tersband. 

2. Litterärt och teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet redogörs för vilka teoretiska grunder som kommer användas vid behandling av 

insamlad data. Då en stor del av detta arbete även handlar om de regelverk, normer och riktlinjer 

som används idag har relevanta utdrag och detaljer presenterats från dem tillsammans med en 

kommentarsdel som sammanfattar och diskuterar kring dessa. 

2.1. Ljudteori 

2.1.1. Ljud, Decibel, Frekvenser och Buller 

Ljud har i vardagstal två betydelser som betecknar olika saker: [källa: elektroakustikboken - 

omformulerat] 

 Det fysikaliska, oscillerande tryckvariationer som fortplantas i ett elastiskt medium vilket kan 

vara fast, flytande, gas eller plasma.  

 Det fysiologiska, upplevelsen eller perceptionen av dessa variationer så som de blir 

förmedlade via hörselsinnet. 

I luft svarar gränserna för örats hörområde med ungefär 0,00002 Pa och 100 Pa. Jämförelsevis 

varierar det atmosfäriska trycket vanligtvis mellan 95000 och 105000 Pa (SMHI, 2014). Alltså ligger 

vårt hörbara område långt under detta. 

Då kvoten mellan de högsta och lägsta tryckförändringarna vi kan höra är så pass stor är det bekvämt 

att använda en logaritmisk skala för att representera det. Decibel (dB) är en logaritmisk enhet som 
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används för att uttrycka förhållandet mellan två värden där det ena värdet ofta är ett referensvärde. 

Hörtröskeln har blivit fastställd till 0,00002 Pa och detta värde används därför som referensvärde för 

att räkna ut ljudtryck som får storheten dB. Angivelsen i dB kallas ljudtrycksnivå eller SPL (Sound 

Pressure Level). 

Gränserna för vår hörsel blir således: 

Lägsta gräns för hörbar ljudeffekt: 20 𝑙𝑔 (
0,00002 𝑃𝑎

0,00002 𝑃𝑎
) ≈ 0 𝑑𝐵 

Högsta gräns för hörbar ljudeffekt: 20 𝑙𝑔 (
100 𝑃𝑎

0,00002 𝑃𝑎
) ≈ 134 𝑑𝐵 

Vårt hörselorgan kan vid födseln uppfatta tryckförändringar som oscillerar mellan ca 20 𝐻𝑧 och 

20 𝑘𝐻𝑧. Angivelsen i 𝐻𝑧 kallas för frekvens. Med åldern försämras detta spann och det är främst de 

högre frekvenserna som vi tappar förmåga att höra (Takeda, o.a., 1992). Ljud som ligger lägre än 

20 𝐻𝑧 kallas infraljud medan ljud över 20 𝑘𝐻𝑧 kallas ultraljud.  

Ovanstående gränser är lätta att överskådliggöra. Vår hörsel är dock inte lika känslig över det hörbara 

frekvensområdet utan är känsligast vid ca 3000 Hz. Nedan, i Figur 1 ses till vänster hörområdet som 

funktion av frekvens och ljudtrycksnivå. Till höger ses hörtröskeln som den streckade linjen längst 

ned, och phon-kurvor från 10-100 phon. Phon-kurvorna illustrerar örats känslighet i olika frekvenser 

vid olika ljudtrycksnivåer och bekräftar att vår hörsel inte har linjär frekvensrespons. Kurvorna 

representerar vilka ljudnivåer i olika frekvenser som uppfattas lika högt ljudande. Phon-kurvorna är 

ritade relativt ljudtrycksnivån i 1000 Hz. Således bör t.ex. alla värden på 50-phon kurvan uppfattas 

lika högt ljudande som en 50 dB ton i 1000 Hz. 

 

Figur 1: (vä) Uppskattat hörselområde som funktion av frekvens och ljudtrycksnivå (Oliva, Hongisto, Keränen, & Koskinen, 
2011). (hö) Hörtröskel och phon-kurvor (ISO 226:2003). 

2.1.2. Lågfrekvent ljud 

I denna rapport kommer jag prata mycket om lågfrekvent ljud, varför en mer ingående beskrivning av 

det är viktig. Lågfrekvent ljud kallas i denna rapport det ljud som ligger mellan 20 och 200 Hz. Den 

undre gränsen grundas i att mänskliga hörseln börjar vid ca 20 Hz. Den övre är satt vid 200 Hz då 
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många andra publikationer hänvisar till lågfrekvent ljud som det under 200 Hz, speciellt 

Folkhälsomyndighetens tersbandskrav för låga frekvenser som är beskrivna i 2.2.3 tabell 2. 

Mänskliga hörseln är som tidigare beskrivet inte linjär i varken frekvensdomän eller för amplitud. Vår 

hörsel är känsligast vid ca 3000 Hz medan den för lågfrekvent ljud snabbt avtar. Dessutom är vår 

subjektiva känslighet högre för lågfrekventa ljud än för högfrekventa. Som exempel uppfattas en 

ökning av 5 dB i 50 Hz lika mycket som en ökning av 10 dB i 1000 Hz (Oliva, Hongisto, Keränen, & 

Koskinen, 2011). Detta syns tydligt i Figur 1 (hö), där phon-kurvorna för lågfrekvent ljud ligger på 

mindre avstånd från varandra än de gör vid 1000 Hz. 

Ovanstående kunskap förklarar till viss del upplevelsen hos personer jag mött under mätningar som 

är störda av lågfrekvent buller. När bullret det ligger precis i närheten av vad som går att höra brukar 

många känna sig ostörda, medan vid endast små ökningar så att störljudet ligger några decibel upp, 

ökar störupplevelserna markant jämfört med liknande ljudnivåökningar för högre frekvenser. Det är 

dessutom känt att människor är genetiskt programmerade att reagera på lågfrekvent ljud. Det krävs 

rent fysikaliskt stora föremål för att alstra höga ljudnivåer i det lågfrekventa området och i naturen 

förekommer ofta lågfrekvent ljud i samband med farliga händelser; Jordbävningar, åska etcetera.  

För att utvärdera ljudtrycksnivåer mot uppfattad ljudstyrka objektivt har ett antal filter tagits fram 

som ska approximera örats känslighet vid olika ljudtrycksnivåer. Nämligen A, B och C vägning. A, B 

och C vägning är gjorda för att efterlikna örats känslighet vid respektive låga, medelhöga och starka 

ljudtrycksnivåer. Dock som tumregel brukar man ange att om skillnaden mellan C-vägd och A-vägd 

ljudtrycksnivå är mer än 15 dB så är ljudet påtagligt lågfrekvent och kan upplevas mer störande än 

vad A-vägd nivå antyder. Mer detaljerad förklaring av de mest använda vägningarna A och C finns 

senare i rapporten. 

2.1.3. Stående vågor  

I ett rum kan stående vågor uppstå i rummets tre dimensioner. Stående vågor skapas då infallande 

våg i en punkt sammanfaller med den reflekterade vågen i samma fas efter en eller flera reflektioner. 

Vilka frekvenser som resonerar beror på rummets utformning och dimensioner. I ett 

parallellepipediskt rum kan dessa frekvenser räknas ut med nedanstående uttryck (Liljencrants & 

Granqvist, 2009) där 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧  kan anta värdena {0, 1, 2, … }, c är ljudets hastighet och l med index 

är dimension i meter för de tre axlarna av rummet. 

𝑓(𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧) =
𝑐

2
√(

𝑛𝑥 

𝑙𝑥 
)

2

+ (
𝑛𝑦 

𝑙𝑦 
)

2

+ (
𝑛𝑧

𝑙𝑧
)

2

 Eq. 1 

Det kan bildas stående vågor i en dimension som kallas axiella moder (ex: 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧 = {1,0,0}), 

tangentiella moder som skapas längst två dimensioner (ex: 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧 = {1,0,1}), samt sneda moder 

som skapas i tre dimensioner (ex: 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧 = {1,1,1}). Ett flertalet resonerande frekvenser uppstår 

med andra ord i normala parallellepipediska rum. Dessa stående vågor ger upphov till interferens 

som är särskilt framträdande för frekvenser som ligger under rummets delningsfrekvens.  
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Figur 2: Illustration av (från vänster) Axiella, tangentiella och sneda rumsmoder. (http://www.gikacoustics.com/what-are-
room-modes/ (hämtad 2015-03-31)) 

Delningsfrekvensen motsvarar en tredjedels våglängd av rummets längsta dimension. Om ett rum är 

3,4 m långt i längsta dimensionen blir därför delningsfrekvensen ca 300 Hz. Ett normalt bostadsrum 

har oftast mycket dålig absorption för frekvenser under delningsfrekvensen då partikelhastigheten är 

som störst för dessa frekvenser långt från rummets väggar1. Absorption är nämligen mest effektiv där 

den stående vågen har hög partikelhastighet.  

Av erfarenhet kan stående vågor i rum öka ljudeffekten vid tryckbukar upp mot 20-25 dB för låga 

frekvenser vilket även styrks i (Simmons, 1996) och (Oliva, Hongisto, Keränen, & Koskinen, 2011). I 

synnerhet har detta uppstått i rum med betongväggar, men även i rum med gipsväggar på regel, fast 

med mindre amplitud i tryckbukarna till följd på grund av den högre absorptionen hos gipsväggar 

samt att de till viss del fungerar som membranabsorbenter.  

Utomhus, på gator med parallella byggnader finns även stående vågor mellan husfasaderna. Här 

bildas de stående vågorna oftast i endast ett plan. Frekvenserna kan antas uppkomma för frekvenser 

som beror på avståndet 𝑙 mellan byggnaderna. Eq. 1. förenklas därför till nedanstående uttryck  

𝑓(𝑛) =
𝑐

2
√(

𝑛 

𝑙 
)

2

=
𝑐𝑛

2𝑙
 , 𝑛 = {1,2,3, … } Eq. 2 

Rumsmoder för låga frekvenser är den största bakomliggande orsaken för de spatiala variationerna 

av ljudtrycket i ett rum. Detta beror på det stora avståndet mellan bukar och noder för dessa 

frekvenser. Tätheten för rumsmoderna ökar med frekvensen, så för högre frekvenser är den spatiala 

variationen av ljudtrycket mindre.  

Det bildas alltså både stående vågor utomhus på gator, samt inomhus. Samtidigt finns det flera 

anledningar till att titta på lågfrekvent ljud annorlunda än mot högre frekvenser. Visserligen är 

lågfrekvent ljud likartat med högfrekvent, men det beter sig annorlunda än högfrekvent i naturen. 

Lågfrekvent ljud absorberas mycket dåligt i atmosfären, dessutom absorberas endast en mycket liten 

del av det i barriärer utomhus. På grund av detta är den spektrala sammansättningen av alla typer av 

ljud lågpassfiltrerat vid längre avstånd. Ljudbarriärer såsom bullerskärmar eller byggnader hindrar 

mindre effektivt lågfrekvent ljud på grund av diffraktionseffekter: ljud böjs förbi dessa hinder enklare 

ju lägre frekvens det har (Oliva, Hongisto, Keränen, & Koskinen, 2011). Dessutom är typiska 

                                                           
1
 Partikelhastigheten är störst vid n + 0,25*våglängds avstånd från rummets väggar vid stående vågor, där n = 

{0,1,2, …}.  
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fasadkonstruktioner mycket dåliga på att reducera lågfrekvent ljud vilket gör att inomhusnivåer i låga 

frekvenser kan vara mycket besvärliga. Det sistnämnda utvecklas vidare och förklaras i 2.1.5 och 

2.1.6. 

2.1.4. A- och C-vägning  

Under detta arbete nämns A- och C- vägning ofta och det kan därför vara bra med en definition av de 

olika vägningarna. A vägning togs i början fram för att efterlikna känsligheten hos människans hörsel 

vid låga ljudtrycksnivåer. Från början var det menat att användas för ljudnivåer motsvarande 40 phon 

eller lägre. När vi tittar på phon-kurvorna i Figur 1 kan vi se att människans hörselkänslighet är 

mindre känslig för lågfrekventa ljud än den är för de högre när vi närmar oss hörtröskeln. Således 

undertrycker A-vägning lågfrekvent ljud, samt lite av de mest högfrekventa.  

C-vägning däremot togs fram för att efterlikna vår hörsel vid mycket högre ljudtrycksnivåer. Återigen, 

genom att studera phon-kurvorna i Figur 1 ses att dessa skillnader i känslighet planar ut ju högre upp 

i ljudtrycksnivå man kommer. C-kurvan är därför mycket rakare i respons än A-kurvan. I Figur 3 nedan 

ses A- och C-vägningskurvorna. Från centerfrekvens 200 Hz och nedåt är skillnaderna mellan 

kurvorna mer än 10 dB. Således kan A- och C- vägning ge vitt skilda resultat vid ljudnivåmätning 

beroende på bullrets frekvenskaraktär. 

 

Figur 3: A- och C- vägningskurvor relativa respons vid 1 kHz. 

2.1.5. Ljudreduktion för skiljeytor 

En struktur såsom en vägg har förmågan att reducera luftburen ljudtransmission. När vi stänger en 

dörr blir det genast svårare att hålla en konversation med personen bakom den. Hur mycket en vägg 

eller ett material kan reducera ljud brukar betecknas 𝑅. Definitionen för den luftburna reduktionen 

definieras som (Feng, 2014) 

 𝑅 = 10 𝑙𝑔 (
𝑊1

𝑊2
) Eq. 3 
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Där 𝑊1 är ljudenergin som träffar strukturen på ena sidan och 𝑊2 den ljudenergin som finns kvar på 

andra sidan. En approximation av det teoretiska värdet 𝑅 kan fås fram genom masslagen (Feng, 

2014) 

𝑅(𝜃) ≈ 10 𝑙𝑔(1 + (
𝜔𝜌𝑠

2𝜌𝑐
cos 𝜃)

2

) Eq. 4 

där 𝜌𝑠 är ytdensiteten av materialet i 𝑘𝑔/𝑚2, 𝜔 vinkelhastigheten, 𝑐 ljudets hastighet i luft, 𝜌 luftens 

densitet och 𝜃 infallsvinkeln för ljudet.  

Denna approximation fungerar bäst i låga frekvenser för solida material upp till närheten av den 

kritiska frekvensen eller koincidensfrekvensen för materialet, se Figur 4. Som formeln antyder så är 

reduktionen beroende av frekvens och infallsvinkel. En förenklad variant för blandat infall 

𝜃 = [0 − 78°] används ofta som kallas fältmasslagen. Den kan approximeras med formeln (Feng, 

2014) 

𝑅𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 ≈ 10 𝑙𝑔 (1 + (
𝜔𝜌𝑠

2𝜌𝑐
)

2

) − 5 Eq. 5 

nom denna formel kan vi enkelt se att för ökad vinkelhastighet (ökad frekvens) får vi ökad reduktion. 

Den visar approximativt att en fördubbling av vikt eller frekvens ger en 6 dB ökning av reduktionen. 

Detta är en viktig aspekt i detta arbete som framförallt är koncentrerat kring ljud i låga frekvenser. 

 

Figur 4: Illustration av masslagens tillämpning och begränsning. Bild lånad från 
http://personal.inet.fi/koti/juhladude/soundproofing.html (2015-05-20). 

Fältmasslagen fungerar som sagt bäst i låga frekvenser, men tar inte hänsyn till kritiska frekvensen 

som är kopplad till elastisitetsmodulen för material, panelmoder etc. Den är även inte approximativ 

för 𝑅(0) < 15 𝑑𝐵 (Feng, 2014). På grund av detta kommer fältmasslagen ej användas i stor 

utsträckning i detta arbete utan användas som referens när modellering i Insul ej förefaller ge rimliga 

värden och för referens vid extrapolering. 

2.1.6. Vägd ljudreduktion (SS-EN ISO 414-4 & EN-ISO 717-1) 

Som precis diskuterats har material högre reduktion för högre frekvenser. Låga frekvenser skulle 

därmed bli mycket styrande för hur mycket vi skulle säga att ett material kan reducera. Det vägda 

reduktionstalet tar inte lika mycket hänsyn till lägre frekvenser, utan kalkyleras fram genom 
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optimering av en kurva som är fördefinierad såsom i Figur 5 nedan. Metoden är standardiserad i SS-

EN ISO 717-1. 

 

Figur 5: Referenskurva för vägt reduktionstal. 

Genom att anpassa referenskurvan mot den uppmätta eller kalkylerade kurvan för materialet i fråga 

kan man få ett enstaka värde som visar den vägda reduktionen för det och som oftast används för att 

ljudklassa byggnadsdelar. Detta referensvärde presenteras som Rw om värdet är laboratoriemätt, 

medan det betecknas R’w om det är uppmätt i fält där t. ex flanktransmission och/eller andra faktorer 

är inkluderade och därmed oftast ger ett lägre värde än Rw. Att anpassa kurvan till mätdata är en 

fråga om optimering. Referenskurvan förskjuts så den i startposition ligger under den uppmätta 

kurvan. Kurvan förskjuts sedan uppåt i 1 dB steg tills optimeringen är klar. När den uppmätta kurvan 

får värden som hamnar under de för referenskurvan adderas de värden som har sämre reduktion än 

referenskurvan per tersband till en pott. På så sätt är det endast värden som har sämre reduktion än 

referenskurvan som är av intresse och det spelar därför ingen roll huruvida några tersband har 

mycket hög reduktion. Potten får inte överstiga 322 men ska vara så nära som möjligt till det. När den 

optimala positionen för referenskurvan hittats läser man av Rw eller R’w värdet som det värde 

referenskurvan har vid 500 Hz. 

Nedan i Figur 6 är ett exempel från en mätning av en skiljeyta med en dörr som saknade tröskel och 

därmed hade kraftigt ljudläckage. Blå kurva är referenskurva, svart kurva är uppmätt ljudreduktion 

per tersband och streckad röd kurva är den förskjutna referenskurvan som placerats i optimal 

position. Skillnaden mellan streckad röd kurva och svart kurva i tersband 1 kHz till 3,15 kHz har i 

detta fall adderats ihop till mindre än 32. R’w läses av på värdet vid 500 Hz; i detta fall 28 dB. Som 

beskrivet innan så är det inte värden över referenskurvan som är av intresse. Reduktionsvärdena 

mellan 63 till 250 Hz har reduktion som ligger över 10 dB bättre än referenskurvan, men dessa ger 

ändå ingen påverkan på R’w värdet. 

                                                           
2
 32 dB används ofta som den avvikelse som maximalt får förekomma vid liknande beräkningar. Detta är den 

totala avvikelsen mellan de 16 tredjeoktavsbanden. Detta motsvarar 32/16 = 2.0 dB medelavvikelse maximalt. 
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Figur 6: Reduktionskurva och R’w resultat på vägg med dörr utan tröskel. Notera att reduktionen vid t.ex. 125 Hz ligger långt 
över referenskurvan. Trots det blir R’w resultatet ej förbättrat då reduktion under referenskurvan är styrande. 

Att ta fram reduktionskurvan kan först verka enkelt: Att ta nivån i sändarrummet 𝐿𝑆 och dra av nivån 

i mottagarrummet 𝐿𝑅. Men nivån i mottagarrummet beror på mängden absorption i det rummet och 

därför måste efterklangstid mätas i mottagarrummet för att kunna korrigera mottagarrummets 

ljudnivå per tersband. Efterklangstid 𝑇 är den tiden det tar för ett ljudenergin i ett rum att minska 

med 60 dB efter att ljudkällan blivit avstängd. 

R’w, eller Rw ska motsvara en skiljeyta av 10 m2, varför det är viktigt att få med skiljeareans storlek för 

att kunna korrigera värdet för det samtidigt som mottagarrummets volym behövs för att räkna ut 

ekvivalt absorptionsarea för det rummet.   

Ljudnivåskillnaden per tersband tas med hjälp av 𝐿𝑆, 𝐿𝑅 och 𝑇 fram genom (ISO 10140-2:2010) 

𝑅 = 𝐿𝑆 − 𝐿𝑅 + 10 𝑙𝑔 (
𝑆

𝐴
)  𝑑𝐵 Eq. 6 

Där 𝑆 är skiljearean i kvadratmeter och 𝐴 är andelen absorption som rummet har. Absorptionen kan 

räknas ut med hjälp av t.ex. Sabines formel (Liljencrants & Granqvist, 2009) 

𝐴 = 𝑆𝛼𝑚 =  
0,16 𝑉

𝑇
 Eq. 7 

Där 𝑉 är rummets volym och 𝑇 är tiden det tar för ljudenergin i rummet att minska 60 dB när 

ljudkällan stängts av (efterklangstid), 𝑆 är arean av ytorna som ljudet infaller mot i rummet och 𝛼𝑚 är 

de ytornas absorptionsfaktor som är den absorberade bråkdelen av infallande ljudenergi. Det finns 

flera metoder för att räkna ut absorptionsarean i rummet och Sabines formel är välanvänd. Sabines 

formel har dock visats ha svagheter när medelabsorptionen hamnar över 0,3 i ett rum och när 

absorptionen inte är jämnt utspridd. Eyrings, Millingtons, Kuttruff är några andra formler som finns 

att tillgå, för att nämna några få. 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

0

10

20

30

40

50

60

Hz

dB

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

0

10

20

30

40

50

60

Hz

dB R' R'w = 28 dB



  16  

För fältmätningar har på senaste tiden ett annat mått på reduktion börjat användas oftare, det är 

Standardiserad Ljudnivåskillnad och kallas DnT och är även det definierad i SS-EN ISO 140-4. Fördelen 

med DnT är att den inte tar hänsyn till skiljearean och därmed visar den faktiska ljudnivåskillnaden 

mellan två utrymmen som på grund av definitionen ej behöver ha gemensamma skiljeytor. 

Om man ska mäta ljudreduktion R eller DnT kan man följa SS-EN ISO 140-4. En högtalare ska användas 

som spelar ett stadigt kontinuerligt spektrum i frekvenserna som man intresserar sig för vid 

mätningen. Detta motsvarar oftast att man använder en högtalare som spelar ett rosa brus. Vid 

behov kan spektrum anpassas för att kunna ge tillräcklig hög nivå i mottagarrummet, ljudnivån ska 

vara 10 dB över bakgrundsbruset i varje tersband, annars måste bakgrundskorrigering göras. 

Vägd standardiserad ljudnivåskillnad, DnT,w är lik R’w men tar inte hänsyn till skiljearean eller 

mottagarrummets volym utan tittar på vilken faktisk ljudnivåreduktion det är från sändarrummet till 

mottagarrummet inkluderande flanktransmission och jämför det mot en standardiserad 

efterklangstid 𝑇0 för bostadsrum på 0,5 s. För en DnT mätning krävs därför endast 𝐿𝑆, 𝐿𝑅 och 𝑇. 

Standardiserad ljudnivåskillnad för varje tersband tas fram (ISO 10140-2:2010) genom Eq. 8 som 

endast skiljer sig från Eq. 6 i sista korrektionstermen. 

𝐷𝑛𝑇 =  𝐿𝑆 − 𝐿𝑅 + 10 𝑙𝑔 (
𝑇

𝑇0
)  𝑑𝐵 Eq. 8 

Vägd standardiserad ljudnivåskillnad DnT,w tas sedan fram på samma sätt som R’w, genom optimering 

av referenskurvan enligt ISO 717-1. 

R får samma värde som DnT om skiljearean är 10 kvadratmeter, mottagarrummets volym 31,2 

kubikmeter samt om efterklangstiden är 0,5 s. Med 𝑇 = 0,5 blir 𝐴 = 10 enligt Eq. 7 och den sista 

korrektionstermen 10 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑆

𝐴
) blir noll. 

10 𝑙𝑔 (
𝑇

𝑇0
) = 10 𝑙𝑔 (

𝑆

𝐴
) = 0, {𝑆 = 𝐴 = 10, 𝑇 = 𝑇0 = 0,5}  

2.1.7. Fönsters ljudreduktion 

De vanligaste fönstertyperna är så kallade treglasfönster (2 + 1 fönster). Beteckningen ”2+1” innebär 

att det är en tvåglas isolerruta samt ett enkelglas energiruta i en egen ytterbåge.  

Ett enkelfönsters ljudreduktion beror främst på dess massa per ytenhet, precis enligt masslagen 

såsom tidigare beskrivits i kapitel 2.1.5. För ett diffust ljudfält kan ett glas ljudisolering även 

approximeras med (Höglund & Åhlgren, 1973) 

𝑅 = 20 lg 𝜌ℎ + 20 lg 𝑓 − 49 𝑑𝐵, (𝑓 < 𝑓𝑐) Eq. 9 

Där 𝜌ℎ är vikten per ytenhet i kg/m2, 𝑓 är frekvensen i Hz och 𝑓𝑐 är den kritiska frekvensen i Hz.  

I ekvationen ses att reduktionen ökar med frekvens och massa men att den endast är approximativ 

under den kritiska frekvensen. 

Kritiska frekvensen börjar bli intressant för högre frekvenser. Det är den frekvens som en 

operasångare försöker träffa för att få glas att spricka, det är glasets egen resonans. Vid den kritiska 
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frekvensen inträffar en försämring av ljudisoleringen. Denna frekvens styrs främst av tjockleken på 

glaset och fås ur (Tadeu & Mateus, 2001) 

𝑓𝑐 =
𝑐2

1,81ℎ
√

𝜌 (1 − 𝑣2)

𝐸
 Eq. 10 

Där 𝑐 är ljudhastigheten i luft i m/s, 𝜌 glasets densitet i kg/m3, ℎ glasets tjocklek i meter, 𝐸 glasets 

elasticitetsmodul i N/m2, 𝑣 Poisson´s tal. 

Ur ekvationen ses att ökad tjocklek på glaset gör att den kritiska frekvensen ligger lägre. I Figur 7 

plottas denna frekvens teoretiskt för glas med varierande tjocklek, från 1-10 mm enligt Eq. 10.  

 

Figur 7: kritisk frekvens på glas som funktion av glastjocklek. (E = 7*10E10, v = 0,235, 𝜌 = 2430 kg/m3) 

Ett enkelglasfönsters ljudisolering blir med andra ord bättre för ökad vikt per ytenhet, men 

motverkas av att den kritiska frekvensen då ligger lägre. Kritiska frekvensen blir med andra ord 

inversproportionerlig med tjockleken på glas med samma densitet. En dubblering av glastjockleken 

ger en halvering av den kritiska frekvensen. Redan innan den kritiska frekvensen börjar en försämring 

av ljudisoleringen som beror på infallande ljudets vinkel mot glaset. Detta område, kallat 

koincidensfrekvensområdet brukar orsaka en försämrad reduktion som påbörjas ungefär 1 oktav 

under den kritiska frekvensen (Tadeu & Mateus, 2001). 

När fönster har två, eller fler glas fungerar glasets ljudisolering förutom principerna ovan även som 

ett så kallat massa-fjädersystem, där glaset fungerar som massa och luftspalterna mellan glasen 

fungerar som fjäder. Ett massa-fjädersystem har svag ljudisolering vid fjäderns resonansfrekvens och 

för fönsterglas fungerar då glasen som ihopkopplade enheter under denna frekvens, vi har i de fallen 

ingen nytta av att fönstren är på distans (Höglund & Åhlgren, 1973).  
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Grundresonansfrekvensen för en tvåelementskonstruktion t.ex. tvåglaskonstruktion enligt (Bodén, 

Carlsson, Glav, Wallin, & Åbom, 2001) kan [omskriven] fås enligt 

𝑓0 =
𝑐

2𝜋
√

(𝑚1 + 𝑚2) 𝜌0

𝑚1 𝑚2 𝑑
 Eq. 11 

Där 𝑐 är ljudhastigheten i luft i m/s, 𝜌0 luftens täthet i kg/m3, 𝑚1 och 𝑚2 glasens vikt per ytenhet i 

kg/m2, 𝑑 avståndet mellan glasen i meter. Formeln kan även utökas för fler än två glas. 

Ur detta samband kan det ses att glasets tjocklek och luftspalt är styrande för vilken grundresonans 

som blir. Större luftspalt samt tjockare glas sänker grundresonansfrekvensen för konstruktionen. Det 

är erforderligt att försöka hålla den så långt från de frekvenser som är kritiska att ha bra 

ljudreduktion i, helst utanför det hörbara området för att undvika hörbara gropar i 

ljudisoleringsspektrumet. Eftersom Rw mäts från 100 Hz brukar tillverkare vilja ha grundresonansen 

under det, men det kräver för vanliga glastyper väldigt stor luftspalt. I normalfallet är därför 

grundresonansen betydligt högre än så och inträffar för flertalet fönsterkonstruktioner mellan 200 

och 400 Hz. Detta är därmed ogynnsamt för ljudisoleringen under dessa frekvenser, samt speciellt vid 

grundresonansen. 

I SS-EN ISO 12354-3 ges exempel på fönsters reduktion när mätning inte finns att tillgå. Betraktande 

av tabellen B.1 i Figur 8 ger direkt en uppfattning om hur reduktionen kan se ut för vanliga 

fönstertyper. De värden som finns i tabellen är framtagna genom laboratoriemätningar och 

presenteras som uppmätt värde minus standardavvikelsen av ca 1 dB.  

 

Figur 8: Tabell B.1, Exempel på ljudreduktion hos fönster. Utdrag ur SS-EN ISO 12354-3  
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2.2. Gällande regelverk, normer och riktlinjer 

2.2.1. Naturvårdsverkets riktlinjer 

Regeringen har angivit riktvärden för buller från vägar och järnvägar i infrastrukturpropositionen 

1996/97:53. I infrastrukturpropositionen 2012/13:25 angavs att riktvärdena även fortsatt bör vara 

vägledande i planeringssammanhang. 

De riktvärden som angetts bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller 

vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktvärdena tabuleras nedan: 

Tabell 1: Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vägar och järnvägar. 

Riktvärden för buller från vägar och järnvägar 

Ekvivalentnivå inomhus 30 dB(A) 

Maximalnivå inomhus nattetid 45 dB(A) 

Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dB(A) 

Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dB(A) 

 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är 

tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt 

ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Dessa riktvärden är alla A-vägda vilka till störst del styrs av frekvenser ovan 1 kHz. I dessa riktlinjer 

finns även ordval och förhållningssätt som möjliggör avsteg från riktvärdena. Exempel på sådana 

avsteg är den s.k. Stockholmsmodellen.  

2.2.2. Stockholmsmodellen 

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en vägledning som är till för att ge stöd i planeringen av 

bostäder i bullerutsatta lägen i Stockholms län. Vägledningen är baserad utifrån rapporterna 

Trafikbuller och planering (2000), Trafikbuller och planering II (2004) samt Boverkets Tillämpning av 

riktvärden för trafikbuller vid planering och byggande av bostäder.  

I Boverkets regeringsuppdrag Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering och byggande av 

bostäder diskuteras bland annat situationer där det bedöms vara tillåtet att göra avsteg från 

riktvärdena som regeringen beslutat om i infrastrukturpropositionen 2012/13:25. De avsteg som kan 

göras är främst koncentrerade kring ett accepterande av högre ljudnivåer vid en bostad så länge en 

del av bostadsytan samt utomhusytan innehar lägre ljudnivåer. Det diskuteras som exempel om 

acceptans av ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på upp till 65 dBA om en ”tyst sida” kan garanteras med 

högst 45-50 dBA. Dessutom bör ljudklass B, enligt SS25267:2004 uppfyllas inomhus för 

ljudtrycksnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor. Boverket har i framtagandet av rapporten tagit i 

hänsyn forskning om bullrets påverkan på människan. De påpekar tydligt att det i bl.a. 

planeringssammanhang är viktigt att beskriva bullerexponering som ”en hälsofråga och inte en 

komfortfråga”.  

Länsstyrelsen påpekar att det i stadsbygd i många fall är svårt att uppfylla riktvärdena utomhus; 

högst 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad och maximalnivå; högst 70 dBA vid uteplats i anslutning till 
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bostad. I dessa fall anger de två nivåer på avsteg, avstegsfall A och B. Avstegsfall A utgör 

kvalitetsmässigt en bättre ljudmiljö och bör därför i första hand eftersträvas vid avsteg. Dessa avsteg 

kan endast godtas i centrala lägen samt i lägen med god kollektivtrafik.  

 Trafikbuller i bostadsplanering, Rapport 2007:23 – Avstegsfall A 2.2.2.1.

Från riktvärden och kvalitetsmål får göras avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal ljudnivå och 55 

dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till mindre bullrig sida för minst 

hälften av boningsrummen med nivåer betydligt lägre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. För uteplats i 

anslutning till bostaden godtas högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) maximalnivå. 

 Trafikbuller i bostadsplanering, Rapport 2007:23 – Avstegsfall B 2.2.2.2.

Utöver avstegen i fall A sänks kravet på ljudnivån utomhus på den mindre bullriga sidan och kravet på 

tyst uteplats kan frångås. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till en mindre bullrig sida om 

högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för minst hälften av boningsrummen. 

Länsstyrelsen påpekar att de godtar upp till 55 dBA ekvivalentnivå på den mindre bullriga sidan. Dock 

ska strävan alltid vara att klara en ”tyst sida” där bullernivån inte överstiger 45 dBA ekvivalentnivå. 

De uttrycker det även önskvärt att maximalnivån på denna sida inte ska överstiga 70 dBA. Är 

bullernivåerna på den bullriga sidan överstigande 65 dBA ekvivalentnivå bör strävan vara att samtliga 

lägenheter får tillgång till en mindre bullrig sida med nivåer betydligt lägre än 55 dBA ekvivalentnivå 

för minst hälften av boningsrummen3. 

2.2.3. Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

Den 2 januari 2014 beslutade Folkhälsomyndigheten om vilka allmänna råd som skulle gälla för buller 

inomhus. De allmänna råden gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som 

bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro samt matrum som används som 

sovrum. 

De riktvärden som beslutats är listade i FoHMFS 2014:13 Tabell 1 och Tabell 2 nedan. Riktvärdena 

bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Såväl värdena i 

tabell 1 som tabell 2 bör beaktas vid bedömningen. 

  

                                                           
3
 Med boningsrum menas i detta sammanhang sovrum och vardagsrum. 
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Tabell 2: FoHMFS 2014:13 Tabell 1 – Buller. 

FoHMFS 2014:13 Tabell 1 - Buller 

Maximalt ljud LAFmax
1 

45 dB 

Ekvivalent ljud LAeq,T
2
 30 dB 

Ljud med hörbara tonkomponenter LAeq,T
2
 25 dB 

Ljud från musikanläggningar LAeq,T
2
 25 dB 

1)
 Den högsta A-vägda ljudnivån. 

2)
 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

Tabell 3: FoHMFS 2014:13 Tabell 2 – Lågfrekvent buller. 

FoHMFS 2014:13 Tabell 2 – Lågfrekvent buller 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq [dB] 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 

Tabell 1 tar A-vägda ljudnivåer i beaktning där det för maximalt ljud mäts i inställningen FAST4 medan 

det för övriga tabulerade värden mäts som ekvivalent ljudnivå under en viss tidsperiod. Tabellen 

innehåller specifika skärpningar av riktvärdena när det finns hörbara tonkomponenter i ljudet samt 

om det är ljud från musikanläggningar.  

Tabell 2 beaktar lågfrekvent ovägda bullernivåer, dessa är satta strikt, inom 10 dB sett mot mänskliga 

hörtröskeln enligt ISO 226:2003 för frekvensbanden 31,5 – 63 Hz. Värdena i jämförelse mot 

mänskliga hörtröskeln ses i Figur 9. 

 

Figur 9: Folkhälsomyndighetens lågfrekvenskrav jämfört mot mänskliga hörtröskeln enligt ISO 226:2003 

                                                           
4
 FAST är en inställning som motsvarar RC tidskonstanten τ (tau) av 125 ms. Även Slow och Impulse används i 

olika tillämpningar med respektive 35 ms och 1 s. 
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Dessa riktvärden används i stor del för att bedöma huruvida en bullerkälla kan anses vara oläglig för 

människors hälsa. Buller från installationer som betjänar byggnaden t.ex. installerade fläktar, 

kompressorer, dörröppnare etc. bedöms enligt dessa värden. Detsamma gäller för buller utifrån som 

kan vara från industrier, grannhusets takfläktar, diskotek i närheten etc. Värdena ska dock inte 

användas vid bedömningen av huruvida trafikbuller är av olägenhet för människors hälsa. 

2.2.4. Boverkets byggregler avseende trafikbuller 

I Boverkets Byggregler (BBR, 2011) sjunde kapitlet, ges bullerskyddskrav som tillämpas vid 

nybyggnation eller ändring av byggnad. Boverket hänvisar i 7:1 till att regler om buller även ges ut av 

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.  

Avsnitt 7:21 behandlar specifikt bostäder. I tabell 7:21c listas inomhusvärden som ska uppfyllas vid 

dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor.  

Tabell 4: Boverket Tabell 7:21c Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. 

Tabell 7:21c Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. 

 Ekvivalent ljudnivå från trafik 
eller annan yttre ljudkälla, 
LpAeq,nT [dB]

2 

Maximal ljudnivå nattetid, 
LpAFmax,nT [dB]

3
 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer 
utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte 
överskrids

1 

  

I utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45 

I utrymme för matlagning eller personlig hygien 35 - 

1)
 Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad 

gatutrafik och järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med DnT,A,tr värden för 

byggnadsdelarna. Detaljerade beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika 

frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna.
 

2)
 Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För 

andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än 

tillfälligt.
 

3)
 Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med 

natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- 

och flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet 

värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB.
 

2.3. Kommentarer på gällande regelverk, normer och riktlinjer 

Naturvårdsverkets riktlinjer innehåller utomhusvärden och inomhusvärden som redogör för både 

ekvivalenta ljudnivåer samt maximala. Alla dessa värden är A-vägda och är således mycket styrda av 

högfrekventa ljudnivåer. Inomhusvärdena är satta likvärdigt som Folkhälsomyndighetens krav för 

vilka A-vägda ljudnivåer som får förekomma i bostäder. Dock finns inga specifika krav på lågfrekvent 

buller såsom Folkhälsomyndigheten har fastställt i FoHMFS 2014:13 Tabell 3. 

Naturvårdsverket har dessutom A-vägda värden för både ekvivalenta och maximala ljudnivåer 

utomhus, det är i bygglovsskedet oftast dessa värden som är styrande för huruvida byggnader får 

uppföras på den önskade platsen. Att uppnå inomhusvärden faller oftast på byggherrens ansvar. I 

Naturvårdsverkets riktlinjer finns en skrivelse som banar väg för avsteg från riktvärdena, de redogör 
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att dessa riktvärden i normalfallet ska uppfyllas.  De skriver även att det bör göras ett teknisk och 

ekonomisk hänsynstagande till huruvida dessa riktvärden kan uppfyllas vid åtgärder i 

trafikinfrastrukturen, och om det inte kan nås, att inomhusvärden i de fallen ska strävas mot att 

uppfyllas. Det senare resulterar oftast i att fönsterbyten eller andra fasadåtgärder bekostas av 

väghållaren. 

Avsteg från riktvärdena enligt den så kallade Stockholmsmodellen är vanligt i Stockholmsregionen 

där utomhusriktvärdena från Naturvårdsverket inte kan uppnås.  Detta tillämpas oftast endast i 

närheten av kollektivtrafik och centralt belägna områden men har i många fall tillämpats på bostäder 

som inte uppfyller detta. Med tillämpning av Stockholmsmodellens avstegsfall B kan 

Naturvårdsverkets riktlinjer helt frångås på den ena sidan av byggnaden om det går att garantera en 

så kallad tyst sida, där minst hälften av boningsrummen vetter mot. En tyst sida ska helst ligga lägre, 

men kan tangera Naturvårdsverkets utomhusriktvärden och därmed vara likvärdig mot vad som i 

normalfallet är gräns för var det ska gå att bygga. Om stockholmsmodellens avsteg ska tillämpas ska 

boningsrummen minst uppfylla ljudklass B i Svensk Standard SS25267:2004, vilket för trafik eller 

externt buller motsvarar en skärpning av 4 dB på de A-vägda värdena för ekvivalent och maximalnivå 

inomhus.  

Vad gäller Boverkets byggnormer så har de tidigare hänvisat till ljudklass C i Svensk Standard för 

nybyggnation men har sedan BFS 2011:6 senaste ändring (BFS 2015:3 BBR 22) infört motsvarande 

ljudklass C för bostäder i de allmänna råden. Vid byggnation av högre ljudklasser än motsvarande C 

klass ligger hänvisningen till Svensk Standard kvar. Undertecknad medverkade vid ett 

arbetsseminarium hos SIS (Swedish Standards Institute, 2015-04-08) som utformar Svensk Standard 

SS 25267 där en ny uppdatering av standarden presenterades och diskuterades kring. Inga väsentliga 

ändringar av riktvärden för trafikbuller har lagts fram i den nya versionen av SS25257 som påverkar 

diskussionen i detta arbete. 

Boverkets byggnormer (BBR, 2011) har riktvärden för ekvivalent och maximal ljudnivå inomhus som 

ämnar dimensionerande ljudnivåer. Dessa ska vara behjälpliga i projekteringen vid val av 

fasadelement. Dessa värden är satta likvärdigt med inomhusriktvärdena som Naturvårdsverket har 

men tillåter 5 dB högre ekvivalentvärden i kök och WC.  

De riktvärden och normer som behandlar trafikbuller är således enhälliga i att bedöma efter A-vägda 

ljudnivåer. Inga riktvärden, rekommendationer eller krav behandlar C-vägda ljudnivåer eller specifika 

lågfrekvenskrav som liknar de från Folkhälsomyndigheten. Varför detta är av vikt kommer framgå 

tydligare i diskussionen och slutsatsen. En sammanslagning av riktvärdena och normerna leder till att 

bostäder har två kravspecifikationer; en generell och en för avsteg. En egen sammanställning av 

dessa ses i tabell nedan i vilken de tuffaste kraven för respektive parameter valts ut. 
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Tabell 5: Riktvärden för trafikbuller, generellt fall. 

Riktvärden för trafikbuller, generellt fall 

 Ekvivalent ljudnivå från trafik, LpAeq,24 
[dB] 

Maximal ljudnivå från trafik, LpAFmax,nT 
[dB] 

På fasad, frifältsvärde 55 dB(A) - 

Vid uteplats i anslutning till bostad - 70 dB(A) 

I bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 

 

Tabell 6: Riktvärden för trafikbuller, vid avsteg. 

Riktvärden för trafikbuller, vid avsteg 

 Ekvivalent ljudnivå från trafik, LpAeq,24 
[dB] 

Maximal ljudnivå från trafik, nattetid, 
LpAFmax,nT [dB] 

På fasadens bullriga sida, frifältsvärde - - 

På fasadens tysta sida, frifältsvärde 55 dB(A) - 

Vid uteplats i anslutning till bostad - - 

I minst hälften av bostadsrummen 26 dB(A) 41 dB(A) 
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3. Undersökning 
I detta kapitel redogörs för vilka mätmetoder som använts vid datainsamling samt var data insamlats 

och hur modellering skett. Endast kort sammanfattning om mätstandarderna beskrivs. För fullständig 

information om mätstandarderna hänvisas till respektive standard. 

3.1. Mätmetoder och beräkningsmodeller 

3.1.1. SS-EN ISO 140-5 

Standarden beskriver en mätmetod för fältmätning av luftljudsisolering hos fasadelement och 

fasader. Metoden består kort och gott i att mäta ljudenergin innanför ytterväggen och utanför. Det 

finns två ljudkällor som standarden beskriver: högtalare eller trafik. Vid användning av högtalare är 

den uppskattade felmarginalen 2 dB medan vid användning av ljud från trafik, är felmarginalen inte 

känd. Av denna anledning bör inte mätmetoden med trafik användas där det är kritiskt att resultatet 

blir korrekt. 

För de eget utförda mätningarna har trafikmetoden dock använts. Anledningen till detta är grundat i 

att en stor mängd mätningar gjorts som skulle varit praktiskt svåra att utföra med högtalare. 

Dessutom är det främst de låga frekvenserna som har varit av intresse för rapporten och för låga 

frekvenser är inte det lika känsligt som för höga. Så länge det transmitterade ljudet är mer än 10 dB 

över bakgrundsljudet blir mätosäkerheten mindre. Då fasadreduktion i låga frekvenser är så pass låg 

har trafikljudet därför varit tillräckligt. 

Mätning utomhus kan göras med en mikrofon på fasaden (+6 dB) eller 2 meter framför fasad (+3 dB) 

samt med mätning inomhus med rörlig mikrofon eller flera mikrofonpositioner. +3 dB värdet ska 

användas som utomhusvärde. Mätning bör göras simultant när trafik används som källa och omfatta 

minst 50 fordonspassager. Mätning av mottagarrummets efterklangstid görs även för att kunna få 

värde på DnT. 

3.1.2. SS-EN ISO 16032 

Standarden beskriver en mätmetod för fältmätning av A- och C-vägda ljudtrycksnivåer i rum. Vid 

mätning av A- och C-vägd ljudtrycksnivå väljs tre positioner ut i rummet, en hörnposition och två 

ytterligare positioner i efterklangsfältet. Hörnpositionen ska vara minst 0,5 m från närmsta vägg och i 

den punkt som ger högst C-vägd ljudnivå mellan 0,5-1,5 m över golvet samt inte vara i direktfältet för 

ljudkällan. Mätpunkterna i efterklangsfältet ska vara minst 0,5 m från närmsta begränsningsytan och 

helst vara mer än 1,5 m från varandra. 

Mätningar enligt denna metod ger en avvikelse upp till 0,8 dB för A-vägda ljudnivåer och 1,1 dB för C-

vägda nivåer samt 1,5 dB för oktavband mellan 31,5 till 250 Hz, 1,2 för 500 Hz och 1 vid oktavbanden 

1 kHz – 8 kHz. Dessa avvikelser förutsätter en ljudkälla med konstant platt spektrum som är minst 10 

dB över bakgrundsljudet. Osäkerheten vid icke konstanta ljudkällor som trafik är osäkerheten inte 

känd för. Uppskattningsvis är den långt ifrån dessa siffror. Denna metod har använts vid alla 

inomhusmätningar och har bedömts ha tillräcklig precision för detta arbete.  

3.1.3. NT ACOU 065 

NORDTEST är en gemensam organisation för de nordiska länderna med uppgift att understödja 

framtagandet av provningsmetoder inom det tekniska området. Mätmetoden NT ACOU 056 



  26  

beskriver en förenklad mätmetod för trafikbuller som är tillämpbar vid mätningar i öppen terräng, 

nära en byggnad och tätt intill en byggnads fasadyta. 

Utomhusmätningarna kan göras som fasadmätning (+6dB) och då placeras instrumentet 2 m över 

mark mot fasaden. Inom ett avstånd av 30 m från vägen kan meteorologiska faktorer anses vara 

försumbara. Väglaget vid mätningen ska vara torrt och det ska inte vara snötäckt eller isig mark vid 

mätningarna. 

Osäkerheten för resultaten ligger inom 1 dB för utomhusmätningar när metoden följs.  

Beräkning av dygnsekvivalent ljudnivå kan enligt (Naturvårdsverket, 1987) fås ur följande: 

𝐿𝑒𝑞,24 = 10 𝑙𝑔(∆𝑡𝑑100,1𝐿𝑑 + ∆𝑡𝑘100,1𝐿𝑘 + ∆𝑡𝑛100,1𝐿𝑛) Eq. 12 

Där 𝐿𝑑, 𝐿𝑘, 𝐿𝑛 är ekvivalentnivån för respektive dag, kväll, natt som är under respektive tidsperiod 

{06-18, 18-22, 22-06}. ∆𝑡𝑑, ∆𝑡𝑘, ∆𝑡𝑛 motsvarar antal timmar för respektive period. Alternativt kan 

𝐿,24 bestämmas genom Ld-2dB för de flesta vägar med noggrannhet av 1 dB. 

Denna metod har omarbetats för att mätning under dag, kväll och natt ska behöva göras.  Förenklad 

variant mäter minst 500 bilpassager och inhämtar information om trafikdata för den specifika vägen 

från respektive kommun eller vägverket. Beräkning av dygnsekvivalent värde kan då ske enligt 

följande: 

𝐿𝑒𝑞,24 = 𝐿′𝑒𝑞 + 10 𝑙𝑔 ( 𝑇′) + 10 𝑙𝑔 (
𝑃24ℎ

𝑃′
) − 10 𝑙𝑔(𝑇24ℎ) Eq. 13 

Där𝐿′𝑒𝑞 är den ekvivalenta ljudnivån under mätperioden, 𝑇′ tiden i sekunder för mätningen, 𝑃′ antal 

passager under mätperioden, 𝑃24ℎ antal passager för ett årsmedeldygn och 𝑇24ℎ är antal sekunder 

på ett dygn.  

Med denna metod tas ett SEL (sound exposure level) värde fram för mätperioden som korrigeras för 

antalet bilar under ett dygn och extrapoleras över ett dygn. 

3.1.4. SS-EN ISO 12354-3 

Standarden beskriver en metod för att kalkylera den totala luftljudsisoleringen hos fasader som 

består av flera olika element såsom glas, vägg etc. Uträkningen tar till hänsyn varje elements 

reduktion och inkluderar flankerande och direkt transmission. Standarden kan användas för att få 

fram reduktion i tersband som sedan kan användas för att få fram den vägda standardiserade 

ljudnivåskillnaden på samma sätt som beskrivits i 2.1.6 enligt EN ISO 717-1. Man kan få fram den 

totala reduktionen för fasaden genom Eq. 14 (formel B.1) [omskriven för erhållande av reduktion 

samt exkludering av flanktransmission], förutsatt att varje elements bidrag till den totala 

transmissionen kan antas vara oberoende. 

𝑅𝑓𝑎𝑠𝑎𝑑 = −10 lg (∑
𝑆𝑗

𝑆

𝑛

𝑗=1

10−𝑅𝑗/10)   Eq. 14 

Där j är varje fasadelement, 𝑆𝑗 det j:te elementets area, 𝑅𝑗 det j:te elementets reduktion och 𝑆 

fasadens totala area.  
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Standarden kan även användas för att räkna ut förväntad inomhusnivå transmitterad från till 

exempel trafikbuller. Modellen är framtagen för tersbanden 100-3150 Hz och har en 

standardavvikelse på 3 dB per oktavband. Modellen kan också användas för lägre frekvenser om data 

finns tillgänglig för materialen. Dock är reliabiliteten inte känd för de lägre frekvenserna.  

3.1.5. Insul 

Insul är ett program som skapats av Marshall Day Acoustics och kan användas för att modellera golv, 

tak, väggar, etc. för att få fram förväntad reduktion i tersband av skiljekonstruktionen. Insul 8 som 

har använts vid modelleringen för det här arbetet har massor av material färdigt i programmet som 

normalt används vid konstruktion. Om ett material inte finns färdigt i programmet behövs tre 

parametrar matas in, densiteten, kritiska frekvensen samt dämpfaktorn för materialet.  

 

Figur 10: Val av materialegenskaper i Insul. 

En konstruktion byggs upp genom att addera lager av material som sedan blir en färdig konstruktion. 

Insul kalkylerar fram en reduktion som presenteras grafiskt eller i tabell.  
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Figur 11: Hel väggkonstruktion i Insul. 

Insul förlitar sig på matematiska modeller och mätningar som utförts på material. Det meddelas även 

om programmet ej har mätningar av material samt om det föreligger stor osäkerhet i resultatet som 

presenteras. I deras manual påpekas att osäkerheten går upp ju fler material som används i en 

konstruktion. I manualen står det att standardavvikelsen för Rw är estimerad till 3 dB för de flesta 

konstruktioner. Avvikelsen i tersband står inte angiven. 

Det går även att göra prediktion över vilka inomhusnivåer som kommer fås med valda fasadelement 

och eget specificerad ljudkälla utanför. Insul använder SS-EN ISO 12354-3 för detta ändamål. 

3.2. Trafikbuller 

Trafikbuller är en av de parametrar som bedöms vid nybyggnation och därför finns ställda krav mot 

trafikbuller som diskuterats i detta arbete. Det uttrycks önskvärt att använda SS-EN ISO 12354-3 när 

fasadisolering ska bestämmas, men kravställs inte. Vid användning av beräkningsmodellen SS-EN ISO 

12354-3 för att beräkna ljudtycksnivåer inomhus används ofta en spektrumanpassning för de A-

vägda utomhusnivåerna. Ett standardiserat spektra för vägtrafik finns och kallas Ctr, enligt SS-EN ISO 

717-1:1996 och ska efterlikna stadstrafik. I SS25267:2004 finns även exempel på olika trafikslag i olika 

hastigheter som kan användas med beräkningsmodellen. I Figur 12 visas spektrum för personbilar 

mellan 30-110 km/h innan avdrag av A-vägning. 
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Figur 12: Spektrumanpassning för personbilar 30-110 km/h utan A-vägning. (SS 25267:2004, SIS, 2004) Tabell D.2a 

Det är tydligt i dessa grafer att ljudemissionen från personbilar vid låga hastigheter har stor differens 

mellan lågfrekvent och högfrekvent ljud som med hastigheten minskar. Däckljudet får större 

inverkan vid högre hastigheter medan motorljud dominerar vid lägre. En tydlig gräns kan dras vid 50 

km/h, hastigheter i och under 50 km/h är mycket mer lågfrekvensdominant och är därför av betydligt 

större intresse än vad det är i högre hastigheter. 

 

Figur 13: Ctr spektrumanpassning enl. SS-EN ISO 717-1:1996. 

Ctr spektrum tar hänsyn till olika fordonstyper och har en tydlig dominans av lågfrekvent buller. Vid 

jämförelse mot spektrumanpassningarna i Figur 12 liknar Ctr spektrum mest det från biltrafik i 50 

km/h. 
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3.3. Ljudmätningar 

Egna ljudmätningar har utförts på platser i innerstaden där det förekommer jämförelsevis mycket 

trafik av blandat slag och där hastigheten har varit skyltad max 50 km/h. Nedan tabuleras kort 

information om dessa mätningar som legat till grund för en stor del av arbetsbördan i detta arbete. 

Inomhusmätningarnas och utomhusmätningarnas syfte har framförallt varit att ge en bild över 

vanligt förekommande ljudnivåer. Reduktionsmätningars fasadkonstruktioner har inte kunnat tas 

fram och är därför komplement, och ej direkt jämförelsebart med någon modellerad väggtyp. 

Tabell 7: Beskrivning av eget utförda fältmätningar i Stockholm. 

Mätning 
nr (#) 

Typ av 
mätning 

Adress Avstånd 
vägmitt 

Uppskattad 
hastighet 

Kommentar 

(1) Inne Karlavägen 121 12 m 30 km/h Tvåglasfönster ca 20 % av 
ytterväggsarea 

(2) Inne Karlavägen 121 12 m 30 km/h Treglasfönster ca 20 % av 
ytterväggsarea 

(3) Ute Stockholmsvägen 166 20 m 30 km/h - 

(4) Inne Engelbrektsgatan 31 6 m 30 km/h - 

(5) Reduktion Svärdlångsvägen 34 - - Tvåglasfönster ca 25 % av 
ytterväggsarea, inomhusmätning 

(6) Reduktion Svärdlångsvägen 34 - - Tvåglasfönster ca 25 % av 
ytterväggsarea, utomhusmätning 

(7) Inne Drottningholmsvägen 22 25 m 40 km/h - 

(8) Inne Drottningholmsvägen 22 25 m 30 km/h Endast tre bussar 

(9) Ute Planiavägen 5 33 m 30 km/h Busshållsplats + rondell. 
Acceleration vanligt. 

(10) Inne Norrbackagatan 49 10 m 30 km/h Treglasfönster, vardagsrum 

(11) Inne Norrbackagatan 49 10 m 30 km/h Treglasfönster, sovrum 

(12) Inne Hantverkargatan 79 12 m 25 km/h Treglasfönster ca 20 % av 
ytterväggsarea 

(13) Reduktion Kocktorpsvägen, nybygge - - Treglasfönster, utomhusmätning 

(14) Reduktion Kocktorpsvägen, nybygge - - Treglasfönster, inomhusmätning 

(15) Inne Solhemsbackarna, nybygge 70 m 50 km/h Treglasfönster 

(16) Reduktion Folkungagatan 55 - - Ca 20 % fönster av 
ytterväggsarea, inomhusmätning 

(17) Reduktion Folkungagatan 55 - - Ca 20 % fönster av 
ytterväggsarea, utomhusmätning 

(18) Reduktion Tulegatan 12 - - Ca 25 % fönster av 
ytterväggsarea, inomhusmätning 

(19) Reduktion Tulegatan 12 - - Ca 25 % fönster av 
ytterväggsarea, utomhusmätning 
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(20) Ute Upplandsgatan 100 25 m 45 km/h - 

(21) Inne Tulegatan 12 10 m 30 km/h Ca 25 % av ytterväggsarea är 
fönster 

(22) Ute Korsning Dartanjangs gata, 
Bällstavägen 

14 m 30 km/h Trafikljus vid platsen 

(23) Reduktion Västberga allé 9 - - Treglasfönster, inomhusmätning 

(24) Reduktion Västberga allé 9 - - Treglasfönster, utomhusmätning 

(25) Ute Odengatan 12 16 m 40 km/h Mycket busstrafik 

(26) Ute Odengatan 9 16 m 40 km/h Mycket busstrafik 

(27) Ute Sveavägen 120 15 m 40 km/h Trafikljus vid platsen 

(28) Ute Valhallavägen 75 10 m 40 km/h - 

(29) Ute Karlavägen 22 11 m 30 km/h - 

(30) Ute Birger Jarlsgatan 40 12 m 40 km/h Busshållsplats vid mätpunkt 

(31) Ute Kungsgatan 9 15 m 30km/h - 

(32) Ute Sveavägen 83 15 m 40 km/h - 

 

3.4. Fasader 

Det som skiljer en bostad från omvärlden är dess ytterväggar, golv och tak. Fasaden kallas ibland för 

husets ansikte där dess viktigaste delar är ytterväggar, dörr och fönster. Fasaden ska tillgodose 

många krav såsom estetiska, funktionella, tekniska etc. Ett av dessa är att skärma mot buller. Den 

svagaste delen av en fasad brukar i allmänhet vara fönster, och det gäller även för bullerskydd. 

I boken så byggdes husen 1880-2000 (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2013) har en mängd 

flerbostadshus som uppförts i Stockholm valts ut för modellering. Boken har utförliga beskrivningar 

av konstruktionstekniken som använts samt de material som använts för husen. Materialen för 

ytterväggarna har förts in i programmet Insul som tar fram reduktionsdata för konstruktionen. När 

speciella material inte har funnits tillgängliga i Insul har densitet, kritisk frekvens och 

elasticitetsmodul för materialen hittats genom elektroniska källor och manuellt lagts in i programmet 

och jämförts mot liknande material som referens. Insul har använts då det är smidigare och 

tidseffektivt att använda programmet. Dessutom stämmer resultaten från Insul bra överens med 

fältmätningar enligt erfarenhet. programmet tar hänsyn till kritiska frekvenser i material, 

panelmoder, grundresonansfrekvenser etc.  

Väggtyperna som har modellerats i Insul är beskrivna i Tabell 8. 

Tabell 8: Modellerade väggtyper V1-V12. 

V1 Fasadtegel, ½ sten med luftspalt, internitskivor på 4,5x9,5 cm träreglar med minull och 1,3 cm plastfolierad 
gips på insidan ovan fönsteröppningar. 

V2 Limmade lättbetongblock 50c25x20 cm klädda med ½ stens fasadtegel i format 25x12x6,5 cm förankrade med 
rostfri klammer, 5 cm minull mellan pelare och tegelmur. 
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V3 6 cm betong borstad, 13 cm cellplast, 8 cm betong. 

V4 Murad lättbetong 25x25x50 cm. 

V5 1 ½ stens tegel 25x12x7,5, 12 cm lättbetong, 2,5 cm träullsplatta. 

V6 12,5 cm lättbetong, 15 cm betong. 

V7 15 cm lättbetong, 15 cm betong. 

V8 8 cm betong, 10 cm minull, plyfa. 

V9 6 cm betong, 10 cm cellplast, 12 cm betong. 

V10 35 cm porös lättbetong, puts med kalkcementbruk. 

V11 Utegipsskiva, 12 cm träregel, minull, plyfa, 7 cm träregel + minull, 1,3 cm gips. 

V12 Puts, 5 cm minull, utegipsskiva, 17 cm träregel + minull, 1,3 cm gips 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av modelleringen samt av de egna ljudmätningarna.  

4.1. Fasader 

En fasad kan bestå av många olika byggnadsdelar såsom fönster, balkonger, luftningsventiler etc. För 

enkelhetens skull har modellering av fasader endast innefattat fönsterglas och ytterväggar. 

4.1.1. Ytterväggar 

Jag har tittat på tolv vanligt förekommande byggnadstyper för flerfamiljsbostäder som uppförts i 

Stockholms under 1900-talet från (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2013). Ytterväggarnas specifikation 

har förts in i programmet Insul som beräknat förväntad luftljudsreduktion för konstruktionerna. De 

värden Insul tar fram avser homogena väggar utan fönster eller tilluftsventiler och tar hänsyn till 

resonans mellan konstruktionsdelar. Resultatet är presenterat i Figur 14 där även vägt reduktionstal 

med anpassningstermer för C50-3150 och Ctr50-3150 presenteras i parantes. Det är vanligt att se 

spektrumanpassningarna C och Ctr, de tar hänsyn till frekvensområdet 100-5000 Hz. Det har här valts 

att presenteras med spektrum ned till 50 Hz för att ta större hänsyn till lågfrekvent karakteristik. 

 

Figur 14: Fasadkonstruktioner V1-V12 reduktion i tersband. Reduktionen framtagen genom modellering i Insul. 

Från dessa modelleringar har det aritmetiska medelvärdet tagits fram för fasadtyperna V1-V12. 

Medelvärdet tar inte hänsyn till fördelningen av byggnadstyper utan syftar till överskådliggöra hur 

reduktionen varierar med frekvensen. Resultatet är presenterat i Figur 15. 
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Figur 15: Medelvärde av reduktion hos fasadkonstruktioner V1-V12 med standardavvikelse. 

Resultatet visar stigande reduktion för stigande frekvens med en ungefärlig ökning av 6 dB per oktav 

enligt masslagen, men innehåller inte information om frekvenser under 50 Hz då programmet Insul 

endast tar hänsyn till ovanstående frekvensområde. Genom extrapolering för sjunkande frekvens 

samt att jämföra mot masslagen är det inte svårt att erinras om fortsatt sjunkande reduktion under 

50 Hz.  

4.1.2. Fönsterglas 

Hur stora fönstren är beror till stor del på hur stort rummet är. En vanlig fönsterandel av 

innerväggsarea är 20-50 % och denna andel har minskat alltjämt sedan energikrav blivit högre för 

nybyggnationer. (BBR, 2011) har i kapitel 6:322 en skrivelse där det står att fönsterarean ska 

motsvara en schablon av minst 10 % av golvarean i ett rum för att klara dagsljuskravet. Samtidigt är 

det en estetiskt vald parameter som till många gånger är styrd av arkitektens utformning vilket har 

gjort att fönsterstorlekar har varierat med modet. 

Tjocklekar på glas varierar inte mycket för bostadsfönster. Flytglas som är vanligast idag brukar ha en 

tjocklek på 3-12 mm, där 4 mm tjocklek är vanligast i bostadsfönster (Höglund & Åhlgren, 1973). 

Tjockare glas finns ofta på specialrutor som är gjorda för specifika ändamål, såsom ljudisolering eller 

säkerhet. En del glastillverkare t.ex. Pilkington har dessutom specialglas för ljudisolering med 

laminering. När flera glasskivor lamineras ihop fås lägre böjstyvhet vilket gör att kritiska frekvensen 

flyttas uppåt i frekvens.  

Flera typer av glaskombinationer har modellerats, både 1-glas, 2-glas och 3-glaskombinationer. De 

vanligaste glaskombinationerna har markerats som fet linje med kryss. Andra glaskombinationer som 

hittats hos tillverkare har även modellerats. 
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Tabell 9: Parametrar för modellerade glas samt laminatkärna i Pilkingtons glas för Figur 16-Figur 18. 

”Glas” ”Pilkington laminatkärna” 0,38 mm 

Densitet  ρ 2430 kg/m
3 

Densitet  ρ 1075 kg/ m
3
 

Youngs modul E 52,22 GPa Youngs modul E 200 Mpa 

Poissons tal ν 0,30 Poissons tal ν 0,30 

Area A 10,8 m
2 

Area A 10,8 m
2
 

 

 

Figur 16: Reduktion för 1-glaskonstruktioner i olika tjocklek. Reduktionen framtagen genom modellering i Insul. 

Det är tydligt att reduktionen ökar med frekvensen hos 1-glasfönster samt att det inte finns någon 

grundresonansfrekvens. Reduktionen ökar med ca 5-6 dB för varje fördubbling av glastjockleken. 

Kritiska frekvensen flyttas ned med ökande glastjocklek varvid reduktionsökningen med frekvens 

avstannar och sjunker marginellt i ca en oktav varpå reduktionen åter stiger med frekvensen. 
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Figur 17: Reduktion för 2-glaskonstruktioner i olika tjocklek och olika luftspaltbredd. Reduktionen framtagen genom Insul. 

Grundresonansen hamnar för de olika glasen i området mellan 160 och 250 Hz med tydlig 

reduktionsförsämring över området 125 till 315 Hz. Det är inte lika tydligt att glastjocklek ökar 

reduktionen utan är en sammansättning av luftspaltbredd och glastjocklek. Större glastjocklek leder 

till ökad reduktion över grundresonansen upp mot kritiska frekvensen som då hamnar lägre i 

frekvens. Under grundresonansfrekvensen ses att reduktionen ökar tack vare den totalt ökade 

vikten/ytenhet. 

 

 

Figur 18: Reduktion för 3-glaskonstruktioner i olika tjocklek och olika luftspaltbredd. Reduktionen framtagen genom Insul. 

På samma sätt som för tvåglasfönster svarar här den totala vikten/ytenhet för reduktionen under de 

två grundresonansfrekvenserna som hamnar mellan 160-200 samt 315-500 Hz. Vägd reduktion är 
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totalt bättre för dessa treglaskonstruktioner jämfört med de tvåglas som modellerats. Detta beror på 

att konstruktionerna har fått extra påbyggnad. Skulle ett mittglas av samma typ som de omgivande 

glasen sättas in i mellan tvåglaskonstruktioner är det vanligt med en försämring av ljudreduktionen 

då luftspalterna blir mindre och därmed höjer grundresonansfrekvensen avsevärt. Treglas behöver 

med andra ord inte alltid vara bättre än tvåglaskonstruktioner om totala tjockleken på fönstret är 

oförändrad. 

4.2. Ljudmätningar 

Detta avsnitt beskriver de ljudmätningar som gjorts i förberedelse för detta arbete. Att göra 

trafikmätningar och reduktionsmätningar är tidskrävande och har krävt en stor del av tiden för att 

göra detta arbete. Även en serie reduktionsmätningar utförda på annat håll har inkluderats i detta 

avsnitt för jämförelse. 

De egna mätningarna har utförts med Brüel & Kjær instrument 2250 samt 2250L, båda klass 1 

ljudnivåmätare. De mikrofoner som använts är från samma tillverkare av modell 4189 och 4950 

respektive. 

Tabell 10: Instrumentation för egna mätningar 

Instrument # Tillverkare Typ Modell Serienr 

1 B&K Ljudnivåmätare 2250 2449882 

1 B&K Mikrofon 4189 2441092 

1 B&K Förförstärkare 0032 18334 

2 B&K Ljudnivåmätare 2250L 3002363 

2 B&K Mikrofon 4950 2807018 

2 B&K Förförstärkare 0032 17661 
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4.2.1. Inomhusmätningar 

Inomhusmätningarna som utförts har både haft dygnsekvivalenta värden som skulle blivit godkända 

samt underkända enligt dagens riktlinjer för trafikbuller. Fyra mätningar (1,4,7 och 12) visade 

underkända dygnsekvivalenta nivåer medan sex mätningar (2,8,10,11,15 och 21) visade godkända 

nivåer. I Figur 19 visas ekvivalenta mätvärden för mätperioden och i Figur 20 visas maximalvärdena 

under samma period för alla mätningar. I Tabell 11 visas de uppmätta nivåerna med och utan 

vägning. Observera att de redovisade ekvivalentvärdena är de nivåer som mätts upp under 

mätperioden, ej omräknade till dygnsekvivalenta.  

I graferna har Folkhälsomyndighetens lågfrekvenskrav blivit utmarkerade samt hörtröskeln enligt ISO 

226:2003. 9 av 10 mätningar i Figur 19 med ekvivalentnivåer har en eller fler överskridanden av 

Folkhälsomyndighetens lågfrekvenskrav. Samtliga mätningar i Figur 20 med maximalnivåer har 

flertalet överskridanden. Ett medelvärde av mätningarna visas i graferna som heldragen blå linje och 

syftar till att överskådliggöra energifördelningen i ljudspektrat. En egen graf med medelvärde och 

standardavvikelse ses i Figur 21. 

Tabell 11: Ekvivalenta och Maximala värden i Ovägda, A- och C-vägda nivåer för Figur 19 och Figur 20. 

Mätning # Ekvivalentvärde 

LpZ(A/C) [dB] 

Maxvärde LpZ(A/C) 

[dB] 

Mätning # Ekvivalentvärde 

LpZ(A/C) [dB] 

Maxvärde LpZ(A/C) 

[dB] 

1    59(39/56)    75(59/73) 10    64(37/58)    69(45/64) 

2    55(33/53)    70(48/67) 11    59(39/56)    71(50/70) 

4    65(33/5n9)    82(53/75) 12    56(31/54)    69(49/68) 

7    68(38/65)    78(47/75) 15    53(30/51)    64(41/62) 

8    72(40/69)    80(46/76) 21    47(30/45)    69(54/67) 

 

Medelskillnaden i C-vägd och A-vägd ekvivalentnivå för mätningarna är 21,5 dB med 

standardavvikelsen 3,8 dB. För maximalnivån är skillnaden mellan C och A-vägd nivå 21,5 dB med 

standardavvikelse 3,9 dB. Medelskillnaden mellan Z-maxvärde och Z-ekvivalentnivå är 12,9 dB med 

standardavvikelse 4,9 dB. 
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Figur 19: Inomhusnivåer ekvivalentvärden (Leq) från egna mätningar 1-2,4,7-8,10-12,15 och 21. Mätningarna har gjorts i 
möblerade utrymmen. 

 

Figur 20: Inomhusnivåer maximalvärden (LFmax) från egna mätningar 1-2,4,7-8,10-12,15 och 21. Mätningarna har gjorts i 
möblerade utrymmen. 
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Figur 21: Medelvärden med en standardavvikelse, egna inomhusmätningar. 

4.2.2. Utomhusmätningar 

Utomhusmätningarna är gjorda på olika platser och har därför olika totala ljudnivåer men visar 

likartade energifördelningar i ljudspektrat. Medelvärdet mellan graferna visas som blå heldragen linje 

och syftar till att överskådliggöra energifördelningen. I Figur 22 visas ekvivalentvärde för 

mätperioden. I Figur 23 visas maximalvärden för mätperioden. Topparna vid 50 Hz och 1000 Hz är 

karakteristiska för trafikbuller. En egen graf med medelvärden och standardavvikelse ses i Figur 24. 

Tabell 12: Ekvivalenta och Maximala värden i Ovägda, A- och C-vägda nivåer för Figur 22 och Figur 23. 

Mätning # Ekvivalentvärde 

LpZ(A/C) [dB] 

Maxvärde LpZ(A/C) 

[dB] 

Mätning # Ekvivalentvärde 

LpZ(A/C) [dB] 

Maxvärde LpZ(A/C) 

[dB] 

3    67(62/66)    86(77/86) 27    80(71/79)    97(86/96) 

9    76(70/73)    83(78/81) 28    78(70/76)    93(84/92) 

20    78(68/77)    100(87/99) 29    75(63/73)    91(80/89) 

22    78(70/76)    99(96/98) 30    76(66/75)    94(82/92) 

25    75(64/73)    92(81/91) 31    78(66/77)    97(83/97) 

26    77(64/75)    95(82/94) 32    80(69/78)    99(89/97) 

 

Medelskillnaden i C-vägd och A-vägd ekvivalentnivå för dessa mätningar är 8,0 dB med 

standardavvikelsen 1,9 dB. För maximalnivån är skillnaden mellan C och A-vägd nivå 8,9 dB med 

standardavvikelse 2,4 dB. Medelskillnaden mellan Z-maxvärde och Z-ekvivalentvärde är 17,3 dB med 

standardavvikelse 3,8 dB. 
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Figur 22: Utomhusnivåer ekvivalent frifältskorrigerade (Leq) från egna mätningar 3,9,20,22,25-32. 

 

Figur 23: Utomhusnivåer maxvärden frifältskorrigerade (LFmax) från egna mätningar 3,9,20,22,25-32. 
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Figur 24: Medelvärden med en standardavvikelse, egna utomhusmätningar. 

4.2.3. Reduktionsmätningar 

Fem mätningar av fasadreduktion gjordes med trafik som bullerkälla och resultatet visas i Figur 25. 

Ett medelvärde för dessa reduktioner har tagits fram och visas som heldragen blå linje, medelvärdet 

syftar till att överskådliggöra trenden för reduktionen i mätningarna. En egen graf med medelvärdet 

samt standardavvikelse ses i Figur 26. 

En reduktion från utomhusmätningarna och inomhusmätningarna togs även fram i Figur 27. Denna 

reduktion har som syfte att åskådliggöra trenden i skillnaden av ljudspektra utomhus och inomhus. 

En jämförelse mot den uppmätta medelreduktionen från de fem fasaderna lades även in i grafen.  

Tabell 13: Vägd standardiserad ljudnivåskillnad för eget gjorda reduktionsmätningar. 

Mätning 5+6 13+14 16+17 18+19 23+24 

DnT,w 34 dB 31 dB 44 dB 42 dB 33 dB 
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Figur 25: Fasadreduktion från egna mätningar 5+6, 13+14, 16+17, 18+19 och 23+24. 

 

 

Figur 26: Medelvärde med standardavvikelse, egna fasadreduktionsmätningar 

Vid 1250 Hz och uppåt dyker reduktionen kraftigt, detta är mätfel och beror på att bakgrundsnivån 

vid inomhusmätningarna tangerar den transmitterade ljudnivån från trafiken. Detta är ett resultat av 

att trafikbuller har använts som bullerkälla istället för brushögtalare. Se Figur 24 och Figur 13 där 

spektrum för trafik ses tydligt. I Figur 24 ses att ljudenergin för trafiken snabbt avtar med frekvensen 

ovanför 1000 Hz. Ekvivalentnivån vid dessa frekvenser tangerar eller ligger ofta under den reduktion 

som fasaden har vid dessa frekvenser varför inte tillräcklig ljudenergi transmitterats för att kunna 

överrösta bakgrundsbruset i mätinstrumentet eller rummet tillräckligt. Med högtalare är det möjligt 

att skruva upp volymen så att den transmitterade nivån i alla tersband ligger en bra bit över 

bakgrundsbullret. Det har med andra ord varit praktiskt omöjligt att kunna mäta upp 

fasadreduktionen vid de eget gjorda mätningarna som använde trafikbuller som bullerkälla. 
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Figur 27: Reduktion från medelvärdesbildning av egna utomhusmätningar samt inomhusmätningar i jämförelse mot eget 
uppmätt reduktion. 

Förutom de egna ovanstående reduktionsmätningar som sträcker sig ned till 12,5 Hz har det även 

utförts mätningar längst ådalsbanan av trafikverket i samarbete med ÅF. De har tillhandahållit data 

från reduktionsmätningar som utförts på en stor mängd hus. Dessa mätningar har utförts med 

brushögtalare som bullerkälla. De mätningar som utförts presenteras som referens för hus som inte 

är av flerbostadstyp. De flesta av husen är trä eller tegelbyggnader och har i allmänhet inte lika stor 

andel glasarea som i flerbostadshus i Stockholm stad. Resultatet av de 51 mätningarna från 

ådalsbanan ses i Figur 28 och en jämförelse mot egna utförda reduktionsmätningar visas i Figur 29. 

 

Figur 28: Reduktionsmätningar från Trafikverket, ådalsbanan.  
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Figur 29: Reduktionsmätningar från Trafikverket, ådalsbanan jmf. Egna utförda reduktionsmätningar i Stockholm. 

Medelvärdeskurvorna är väldigt lika, och förhåller sig till varandra inom 3 dB fram till dess att de 

divergerar vid 1600 Hz. ÅF mätningar använde brus och har därmed kunnat transmittera ljud i varje 

tersband tillräckligt över bakgrundsnivån vilket inte var fallet vid de eget utförda 

Stockholmsmätningarna som hade trafik som bullerkälla. Att reduktionen är något högre i låga 

frekvenser för de egna mätningarna kan möjligen bero på att ytterväggskonstruktionerna i 

flerfamiljsbostäder är massivare och därmed reducerar låga frekvenser bättre. Lika troligt är det att 

kurvorna skulle närma sig varandra mer vid större antal mätningar vilket skulle ge säkrare 

medelvärde med mindre avvikelse. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras den information som bearbetats i rapporten och de data som samlats in vid 

mätning och modellering. 

5.1. Regelverk 

De regelverk som diskuterats i samband med detta arbete är alla inriktade på att mäta A-vägda 

ljudnivåer samt ställa krav sett från dessa. De ljudnivåer som det ställs genomgående krav på är A-

vägda och motsvarande dygnsekvivalenta nivåer. De krav som finns på maximalvärden gäller enbart 

vid uteplats eller för nattetid mellan 22-06 och ska utgöras av regelmässiga störningar under denna 

tid. 

När detta kombinerats med de avsteg från riktvärdena som enligt den s.k. Stockholmsmodellen kan 

göras togs två nya tabeller fram i avsnitt 2.3 som visar dessa krav och riktvärden tillsammans. De 

tabellerna är visserligen exempel av extremfall och jag vill understryka att avstegen från riktvärdena 

inte tillhör normalfallet. 

De grundläggande kraven på dygnsekvivalenta A-vägda ljudnivåer är satta vid 55 dB vid fasad samt 30 

dB inomhus och avser därför en medelvärdesbildning över hela dygnet. På grund av 

medelvärdesbildningen, och avsaknaden av maxvärden inomhus på dagtid är det möjligt med 

kraftiga störningar under begränsad tidsrymd utan att dygnsekvivalenta värdena nödvändigtvis 

överskrids.  

I Svensk Standard, (SS 25267:2004, SIS, 2004) finns för ljudklasser A, B, C och D hänvisningar till den 

lägst rekommenderade sammanvägda ljudisoleringen i ytterväggar och tak. Detta finns i tabeller A4, 

B4, C4 och D4 respektive och anger en rekommendation vid dimensioneringen av dessa som 

innefattar Ctr spektrum. Denna rekommendation är framtagen för att förenkla dimensionering av 

fasadisolering men tillhör inte kravspecifikationen där endast ekvivalentvärde och maximalvärde 

under nattetid är skrivet. BBR hänvisar ej längre till Svensk Standard C klass och har istället skrivit in 

motsvarande tabell C3 från Svensk Standard i den egna skrivelsen. Någonting liknande Tabell C4 har 

ej tagits med i BBR och har istället ersatts av en not som hänvisar till detaljerad eller förenklad 

dimensionering av fasad enligt SS-EN 12354-3. 

Skrivelserna i BBR kan anses otydliga då det kommer till dimensionering av fasader. Det framgår inte 

tydligt vilka dimensionerande nivåer som bör användas vid beräkningen med SS-EN 12354-3. I not tre 

som behandlar maximalnivåer står att dimensioneringen ska göras för de mest bullrande fordonen 

samt för övrigt yttre ljud så att angivet värde inte överskrids oftare än fem gånger per natt och aldrig 

med mer än 10 dB. Hur detta ska tas fram redovisas inte. Således blir det vid verifiering eller 

dimensionering som görs med mätning styrt av vilka fordon som vid mättillfället passerar, eller vilken 

data som finns tillgänglig för respektive väg, vilket oftast är redovisat som dygnsekvivalenta 

ljudnivåer med en procentsats över hur stor andel av trafiken som består av tung trafik. 

5.2. Modellering 

All form av modellering som idealiserar innehar osäkerhet vid bedömning som ämnar representera 

verkligheten. Samtidigt finns en osäkerhet i mina val av väggtyper och fönsterglas som modellerats. 

Grundtanken vid modelleringen har varit att visa indikation på hur väggar och glas beter sig vid 

reduktion och för det ändamålet har jag ansett att modellering har varit fullgod framför att göra 
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tidskrävande mätningar på enstaka byggelement, det hade helt enkelt inte funnits tid för att göra 

det. I en studie av Tadeu och Mateus (Tadeu & Mateus, 2001) har en stor del av teorin som ligger 

bakom de bakomliggande matematiska sambanden Insul använder för glas studerats. Studien visade 

att modellerna fungerar bäst för enkelglas men att modellerna inte fungerar så väl för två eller 

treglasfönster. De fann att de glasen visade över merparten av spektrum sämre reduktion än vad 

som predikterats samt att mottagarrummets egenmoder även inverkade negativt på glasets 

reduktion för samma frekvenser. De bekräftar samtidigt i samma studie att den ram glasen sitter i 

ofta är en källa till försämrad reduktion vid dåligt montage och undermåliga fönsterramar varför val 

av tunga fönsterramar som är bra tätade är viktigt. Detta bekräftar mina antaganden om att den 

modellerade reduktionen bör visa bättre värden än vad fältmätningar skulle visa. 

Under den tid jag har arbetat som akustikkonsult har jag vid många tillfället provat 

väggkonstruktioner och andra byggdetaljer i Insul och funnit att reduktionskurvor stämmer överens 

till stor del med vad fältmätningar visar, men att Insul visar bättre reduktion än vad fältmätningar 

har. Själva spektrum för reduktion brukar vara likvärdigt i låga frekvenser medan det för högre 

frekvenser har en tendens till överskattade värden. Anledningen till detta är förmodligen på grund 

icke homogena konstruktioner i verkligheten samt flanktransmission. Otillräcklig drevning mellan 

fönster och vägg, tilluftsdon, skruvar eller andra material som bryter luftspalter och kopplar 

konstruktioner tillhör vanliga montagefel som påverkar ljudreduktionen negativt. Det finns såsom 

beskrivet av (Tadeu & Mateus, 2001) bättre extern validitet hos de matematiska modellerna vid 

enkelkonstruktioner, vilket många väggar är uppbyggda som, t.ex. betongväggar. Storleken på 

konstruktionerna har också betydelse i verkligheten som inte modelleras korrekt i Insul; ett elements 

area är av betydelse för ljudreduktionen som inte modelleringen verkar ta korrekt hänsyn till. 

Byggnadselement får sämre ljudreduktion vid större areor som förmodligen beror på minskad 

styvhet hos materialet när det blir större. 

Medelvärdesbildningen som gjorts av de modellerade väggarna och fönstren är inte representativ för 

någon större population eftersom det inte tar hänsyn till fördelningen av väggarna och fönstren, 

samt inte innehar den fulla variationen av fasader från en total population. Den primära anledningen 

till modelleringen är att komplettera de fasadreduktionsmätningar som gjorts till rapporten för att få 

ytterligare underlag som kan visa hur reduktion i olika konstruktioner ser ut.  

Modelleringarna visar i allmänhet att reduktionen i det lågfrekventa området är runt 10 dB sämre 

hos de modellerade glaskonstruktionerna än vad det är för de modellerade fasadväggarna. Förutsatt 

att detta är representativt för normala fasader visar det att ljudtransmissionen i fönster har en 

överordnad betydelse för den totala ljudreduktionen för en fasad, speciellt i de låga frekvenserna då 

det framförallt är totala materialmassan i skiljekonstruktionen som är styrande i det området. En 

fasads totala reduktion är som beskrivet i Eq. 14 logaritmen för en summa av varje elements 

reduktion i förhållande till dess area, varför endast en liten yta med sämre reduktion försämrar 

fasadens reduktion avsevärt. För detta exempel med 10 dB sämre reduktion hos glaset räcker det 

med att endast 10 % av väggens totala yta består av glas för att få en reduktionsförsämring av ca 3 

dB. Vid 30 % är vi nere på ca 6 dB försämring. 



  49  

5.3. Fältmätningar 

All data från fältmätningarna har rapporterats såsom de uppmätts och efter eventuell korrektion för 

fasadreflex eller bakgrundskorrektion. Huvudsyftet med att presentera fältdata var att visa vanligt 

förekommande ljudnivåer samt hur spektrum för ljudet ser ut både inomhus och utomhus. 

5.3.1. Reduktionsmätningar 

De egna reduktionsmätningarna visar att de uppmätta fasaderna har sämst ljudisolering vid låga 

frekvenser med ökande reduktion upp till 1600 Hz bandet varpå en sänkning av reduktion följer på 

grund av mätfel som förklarats i avsnitt 4.2.3. Reduktionen i de låga frekvenserna följer modellering 

och teori med sin grundresonans i det lågfrekventa området. Reduktionen varierar mellan ca 5 och 

30 dB i det lågfrekventa området. Mätningarna visar en tydlig trend vilket är mycket låg ljudreduktion 

i lågfrekvensområdet vid jämförelse mot högre frekvenser. Idag, med vissa undantag, byggs många 

väggar med avsikt att hålla grundresonansen under 100 Hz så för att inte påverka Rw värdet som först 

tar hänsyn till frekvenser i 100 Hz bandet och uppåt. Solida konstruktioner med tunga material ger 

minst transmission av lågfrekvent buller och för väggar av denna typ är det främst fönster och 

tilluftsdon som blir styrande i hur mycket lågfrekvent ljud som passerar fasaden. 

Vid jämförelse mot de fasadmätningar som utförts vid ådalsbanan ses inga stora skillnader i 

medelreduktion och medelvärdeskurvan för de mätningarna motsvarar 39 dB i DnT,w. 

5.3.2. Inomhusmätningar 

Alla inomhusmätningar visade spektrum som var tydligt lågpassfiltrerade vilket bekräftar fasaders 

stigande reduktion med frekvens. Skillnaden mellan C-vägda och A-vägda ljudnivåer överstiger 20 dB 

vilket indikerar att A-vägda mätresultat förmodligen inte korrelerar med upplevelsemässig störning. 

De flesta av de uppmätta rummen har varit sovrum och ljudnivåerna som visas är de ekvivalenta 

värdena som mätts upp under mättillfället. Vid omräkning till dygnsekvivalent värde klarar sig vissa 

mätningar på 30 dB kravet, men ljudnivåerna för de mätningarna är fortfarande i paritet med vad det 

är för de underkända mätningarna.  Detta lyfter frågan huruvida dygnsekvivalentvärdet har någon 

betydlig korrelation med störningsupplevelsen. 

Av denna anledning tordes det vara av speciellt intresse att titta på just maximalnivåerna eller de 

momentana nivåerna. Att därför titta på det ekvivalentvärde som mätts upp under mättillfället, eller 

vid enstaka passager framför att titta på dygnsekvivalenta värdet kan således vara av stor vikt när det 

kommer till att bedöma huruvida mycket bullret kan tänkas störa. Av den anledningen är det de 

uppmätta nivåerna, innan omräkning till dygnsekvivalenta nivåer som redovisats.  

De uppmätta nivåerna, både som ekvivalenta eller maximala, överstiger ofta Folkhälsomyndighetens 

lågfrekvenskrav och ligger samtidigt högre än hörtröskeln. Som diskuterats tidigare så upplevs en 

ökning av ljudet i de låga frekvenserna tydligare än vad en lika stor ökning i högre frekvensband gör. 

Upplevelsen av t.ex. 5 dB skillnad i 50 Hz är motsvarande en skillnad av 10 dB i 1000 Hz.  

5.3.3. Utomhusmätningar 

Utomhusmätningarna visar i genomsnitt ett spektrum som liknar Ctr spektrum till stor del. I Figur 30 

visas jämförelse mellan Ctr spektrum och det uppmätta spektrumet från ljudmätningarna och i 

frekvensområdet 50-5000 Hz är det endast i området 500-3150 Hz som en viss skillnad ses.  
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Figur 31: Uppmätt trafikspektrum (Leq) jämfört med Ctr spektrum enl. SS-EN ISO 717-1:1996. 

Ctr spektrum verkar med andra ord fungera bra att använda som approximation av trafikbuller i 

Stockholm stad förutsatt att de mätningar som gjorts till detta arbete är representativa. Det har från 

mätdatan varit svårt att bedöma hur mycket lågfrekvensökning som blivit på grund stående vågor 

mellan parallella hus bredvid vägen. De flesta utomhusmätningar har skett på gator där avstånden 

mellan de parallella huskropparna varit mellan 20 och 30 meter.  Stående vågor väntas uppstå för 

minst 20 frekvenser mellan 20-200 Hz för de avstånden varför det förmodligen skulle behövas göra 

FFT analys eller smalbandsanalys med sinussvep för att hitta exakt vilka frekvenser det uppstår för 

vid varje gata det gjorts mätningar. Tersbandmätningar är med andra ord ej tillräckligt högupplöst för 

att upptäcka de variationerna men medelvärdesbildar dessa varför en högre energi i det lågfrekventa 

området förväntas för stadstrafik med parallella byggnader bredvid vägen jämfört med mätningar i 

öppen terräng. 

5.4. Rekommendationer för att begränsa lågfrekvensproblem 

Resultaten från denna rapport visar en tydlig bild av lågfrekvensproblematik som inte helt kan 

representeras med den störningsbedömning som görs i dagsläget. Det behövs således andra 

parametrar att beakta för att kunna bedöma störning från trafikbuller. Jag bedömer att följande råd 

bör följas för att minska störning från trafikbuller i stadsmiljö med trafikhastigheter på 50 km/h eller 

långsammare. Det går även att tillämpa vid trafik i högre hastigheter. 

I projekteringsskedet ska fasadreduktion dimensioneras efter premissen att inomhusriktvärdena för 

FoHMFS 2014:13 ska innehållas både för lågfrekvent buller samt för A-vägda nivåer, både ekvivalent 

och maximalvärde. Detta ska göras med hjälp av den sammanvägda ljudisoleringen för varje 

byggnadselement till exempel enligt standard SS-EN ISO 12354-3.  

Det som är kritiskt är valet av utomhusnivå för att beräkningen ska kunna ge resultat som 

överensstämmer med verkligheten. Om mätning sker på plats bör mätningen göras på dagtid enligt 

de standarder som finns, men istället för att beräkna det dygnsekvivalenta värdet tittar man på det 

uppmätta frifältskorrigerade värdet. Det spektrum som fås fram används till beräkningsmodellen 

med + 3 dB värdet som utomhusnivå där + 3 dB motsvarar värdet 2 m framför fasad. Eftersom 
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mätningarna visar en tendens till 15-20 dB högre för maxvärde jämfört med ekvivalentvärde bör 

inomhusmaxvärdena även innehållas genom detta. Det kan även vara av stort intresse att titta på 

den vanligaste förekommande nivån. Anledningen till detta är att ekvivalentnivån över en mätperiod 

inte alltid överensstämmer med vilka ljudnivåer som förekommer oftast. Ett enkelt extremexempel 

är en tuta som ljuder i 110 dB i en sekund under ett dygn, medan det resten av tiden är knäpptyst. 

Trots att tutan bara låter 110 dB i en enstaka sekund är totala ekvivalentvärdet över dygnets 24 

timmar drygt 60 dB. 𝐿,24ℎ = 𝐿𝑡𝑢𝑡𝑎 − 10 lg (
24 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

1 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑
) = 110 − 10 lg(86400) = 60,6 𝑑𝐵. En person 

som befann sig i närheten skulle troligtvis bli chockad över den plötsliga ljudnivån, men den skulle 

förmodligen inte påpeka att det varit störnivåer motsvarande 60 dB under hela dygnet. I dessa fall, 

när den vanligaste förekommande nivån skiljer sig kraftigt från den ekvivalenta ljudnivån bör särskild 

hänsyn tas till det så att inte en enstaka händelse föranleder en överdriven väggkonstruktion.  

Om inte mätning kan utföras och modellering istället sker för att få fram en ljudnivå för trafikbullret 

bör det dygnsekvivalenta värdet som modellerats ökas med 5 dB samt anpassas med Ctr spektrum för 

att ta hänsyn till den höga energin i låga frekvenser för långsamtgående trafik. De 5 dB som adderas 

till beräknade nivån utgörs av 2 dB anpassning för dagsnivåer samt 3 dB för att motsvara värdet 2 m 

framför fasad. Ctr spektrum finns endast angivet ned till 50 Hz medan FoHMFS 2014:13 har krav ned 

till 31,5 Hz. Utgångspunkten kan då bli att välja samma värde i 31,5 Hz som i 50 Hz när mätning ej har 

gjorts för att få fram spektrum för den aktuella platsen. 

Vid verifiering kan mätning göras såsom tidigare, genom att mäta A-vägda ljudnivåer enligt de 

standarder som finns. Dock ska även de C-vägda nivåerna tas i beaktning. Om, vid godkänd mätning, 

skillnaden mellan A- och C-vägd nivå överstiger 15 dB är det troligtvis lågfrekvensproblematik i 

utrymmet varpå en vidare, större undersökning bör göras för att se huruvida lågfrekvenskrav 

innehålls eller ej.  

Den vidare utredningen görs genom en fasadreduktionsmätning för att säkerställa att fasaden 

uppfyller den reduktion som krävs, dvs. ställts upp vid projekteringen, för att innehålla riktvärden 

enligt FoHMFS 2014:13. Reduktionsmätningen ska utföras enligt SS-EN ISO 140-5 med brushögtalare. 

Om det dimensionerande spektrumet som används vid projekteringen efter fasadreduktion uppfyller 

FoHMFS 2014:13 efter uppmätt reduktion bör riktvärden anses innehållas. Genom att mäta 

fasadreduktionen istället för att mäta på trafikbullret kommer man ifrån den osäkerhet i mätningen 

som uppstår på grund av den trafiksituation som råder vid mättillfället. 

De förändringar i regelverken som sker blir därmed att BBR ändrar sin not 1 i Tabell 7:21c till att 

dimensionering ska göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3, samt i not 2 att de 

dimensionerande nivåerna ska vara dygnsekvivalenta + 5 dB med Ctr spektrum eller uppmätt 

frifältsspektrum + 3 dB. Samtidigt ändras maximal ljudnivå nattetid till endast maximal ljudnivå och 

hänvisning till att lågfrekvenskrav enligt FoHMFS 2014:13 tabell 2 måste uppfyllas.  

Konsekvensen skulle bli att det ställs högre krav på nya byggnader utan att påverka de bostäder som 

redan finns. Det blir även i utredningsskeden kritiskt att välja utomhusspektrum och ljudnivåer som 

är representativa för dagens eller kommande estimerade trafiksituation vilket ställer högre krav på 

projektörer. 
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6. Slutsats 
Under arbetets gång har det framkommit en bild av hur ljudspektrum inomhus förväntas se ut i 

flertalet bostäder. Studien har visat att bostäder ofta har ett kraftigt lågfrekvent ljudspektrum 

härrörande från trafikbuller som innehåller merparten av ljudenergin i frekvenser som understiger 

500 Hz. I det lågfrekventa spektrumet kan ljudnivåerna ofta ligga ovanför de krav som 

Folkhälsomyndigheten har och skulle om det varit något annat buller än just trafikbuller varit föremål 

för vidare utredning och åtgärder. Lagstiftningen är inriktad på att använda A-vägda ljudnivåer och 

inte ställa specifika krav på lågfrekvent buller. Det är förvisso större felmarginal när man mäter 

lågfrekvent ljud med de mätstandarder som finns vilket tillsammans med att trafikbuller sällan är en 

bullerkälla som emitterar ett stadigt brus gör att representativ mätning av lågfrekvent buller blir än 

mer osäkert. Diskussionen i kapitel 5.4 ger ett förslag som jag anser förminskar problemet med 

lågfrekvensmätning på trafikbuller genom att först göra vidare utredning av fasadreduktionen om 

skillnaden mellan A- och C-vägd nivå överstiger 15 dB. 

Att just lågfrekvent buller är speciellt dominant inomhus är en produkt av emitterat ljudspektrum 

från långsamtgående trafik, byggnadsmaterials fysiska möjlighet att reducera lågfrekvent ljud och att 

storleken på vanliga rum och avstånd mellan byggnader i Stockholm har stående frekvenser inom det 

lågfrekventa området. Allt detta tillsammans gör visserligen att det skapas svårigheter att skydda 

mot lågfrekvent buller eftersom så många faktorer inverkar negativt på resultatet. Detta betyder 

dock inte att det är omöjligt att bygga bort bullret så att det hamnar på rimliga nivåer inomhus, det 

handlar främst om att man vid framtagandet av fasadelement har detta i åtanke så för att undvika i 

så stor mån som möjligt att det blir problem i låga frekvenser. Då fönster oftast är den svagaste 

konstruktionen i fasaden betyder detta att ta speciell hänsyn till fönstrets egenskaper för lägre 

frekvenser.   

7. Förslag till fortsatta studier 
Under studien märktes att det är stor skillnad mellan det emitterade lågfrekventa bullret från olika 

busstyper. Framförallt tycktes det orsakas mer lågfrekvent buller från de nya bussarna som enligt SL 

ska vara tystare än de äldre. Uppfattningen var att ljudemissionen från bussarna var kraftigast runt 

30-40 Hz. Det hade varit intressant att göra jämförande mätningar mellan de olika busstyperna som 

finns i Stockholm. 

Det har under studien kommit upp några specialfall där ljudnivån i en lägenhet har varit extremt 

lågpassfiltrerat. Bakgrundsbruset i de högre frekvenserna har varit mycket låga samtidigt som det har 

funnits lågfrekvent buller som legat nära hörtröskeln. I dessa utrymmen har bullret upplevts mer 

påtagligt än i andra lägenheter där det lågfrekventa har legat högre, men med skillnaden att det varit 

påtagligt mycket högre bakgrundsbrus i högre frekvenser. Upplevelsen i de rummen med väldigt lågt 

bakgrundsbrus har varit liknande med att ligga under vatten eller att det slagit lock om öronen. Det 

förefaller finnas en koppling till maskeringseffekter från brus i högre frekvenser. Det hade varit 

intressant att göra en kvalitativ studie som ämnar hitta något sätt att maskera lågfrekvent buller utan 

att öka störningsupplevelsen.  

Den här studien har trots mängden mätningar enbart innefattat en liten del av Stockholm. Det skulle 

vara intressant att utöka studien för att se hur representativ resultaten från denna studie är. 
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8. Avslutande kommentar 
Från och med den 1 juni 2015 träder en ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader i kraft. På många platser vill man utveckla och förtäta städerna genom att bygga 

nytt, fräscha upp eller bygga om. Den nya förordningen underlättar detta då riktvärdena för 

trafikbuller höjs. Det som i denna rapport diskuterats som Stockholmsmodellen har mer eller mindre 

skrivits in i förordningen. Med andra ord kommer avstegsfallen att kunna tillämpas på många fler 

platser än tidigare, och mer buller medföras. 

 

Utdrag ur nya förordningen 2015:216 – Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
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