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Sammanfattning 
När ett fläktrum ska byggas är det viktigt att ha kännedom om hur stort ljudtrycket i 
fläktrummet kommer vara för att kunna dimensionera kringliggande konstruktioner. För att på 
förhand kunna beräkna det här ljudtrycket måste antaganden om både rummets karaktäristik 
samt om fläkten och kanalsystemet göras. Från fläkten är det känt viken ljudeffekten som 
kommer alstras och hur mycket som radieras direkt till omgivningen eller till de anslutna 
kanalerna. Det gör att faktorer som kanalgeometri, kanallängd, ljuddämpare och kanalböjar 
kommer ha en viss inverkan på det resulterande ljudtrycket och dessa effekter måste kunna 
förutspås. Från själva fläktrummet kommer faktorer som geometri och absorption ha inverkan 
på ljudtrycksnivån.   

Från den beräknade ljudtrycksnivån ska väggar, bjälklag och tak till fläktrummet 
dimensioneras för att säkerställa att ställda krav i intilliggande utrymmen kan uppfyllas. Det 
är därför viktigt att en beräkningsmetod ger tillförlitliga resultat och framförallt inte 
underskattar den resulterande ljudnivån då det kan resultera i underdimensionerade 
konstruktioner. Det gäller speciellt vid låga frekvenser då det i många fall kommer vara dessa 
nivåer som är dimensionerande.  

Befintliga beräkningsmodeller och schablonvärden diskuteras och kontrolleras för att hitta en 
beräkningsmodell som kan förutspå ljudtryck i fläktrum på ett så bra sätt som möjligt. Det 
intressanta frekvensspannet för det här arbetet är oktavband mellan 63 Hz och 4000 Hz. 
Framförallt faktorer för absorption i fläktrum och kanalreduktion analyseras, men även 
installationseffekter och spaltkorrektionsfaktorer studeras.  
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Abstract 
When a fan room is to be built, it is important to have knowledge about the magnitude of the 
sound pressure level in the fan room since it will be used to dimension the surrounding 
structures. To be able to pre-calculate this sound pressure must assumptions about the 
characteristics of the room, the fan and the duct system be made. From the fan it is known 
which sound effect that will be generated and the magnitude that will be radiated directly to 
the environment or to the connected channels. This means that factors such as the channel 
geometry, channel length, muffler and channel bends will have some impact on the resulting 
sound pressure and those effects have to be predicted. From the fan room, factors like 
geometry and absorption will have an affect on the sound pressure level. 

From the calculated sound pressure level, walls, floors and ceilings in the fan room can be 
designed to ensure that the requirements in adjoining areas will be met. It is therefore 
important that a calculation method gives reliable results and above all, do not underestimate 
the resulting sound levels since it can result in undersized structures. This is true especially at 
low frequencies which in many cases will be the levels of design. 

Existing models and standard values are discussed and reviewed to find a computational 
model that can predict the sound pressure in the fan room in the best way possible. The 
interesting frequency range for this work is the octave bands between 63 Hz and 4000 Hz. 
Above all factors for absorption in the fan room and channel reduction is analyzed, but also 
the installation effects and gap correction factors studied. 
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Nomenklatur 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning   

A Ekvivalent absorptionsarea [m2 Sabine] 

A’ Rumskonstant med avseende på absorption [m2] 

K Ljudreduktion [dB] 

L Kanallängd [m] 

L* Effektiv kanallängd [-]  

pL  Ljudtrycksnivå [dB] 

wL  Ljudeffektsnivå [dB] 

( )w inL  Ljudeffektsnivå i kanal [dB] 

( ]w utL  Ljudeffektsnivå som radieras från kanal [dB]  

Q Direktivitetsfaktorn för akustisk strålning [-] 

R Reduktionstal för kanal [dB]  

S Begränsningsyta i rum [m2] 

mS  Radierande yta för kanal [m2] 

tS  Tvärsnittsarea för kanal [m2] 

utS  Utloppsarea för ljuddämpare [m2] 

T Kanaltransmissionskoefficient [dB] 

TL Transmissionsisolering [dB] 

V Volym [m3] 

rW   Reflekterad ljudeffekt [W] 

iW   Infallande ljudeffekt [W] 

b Bredd på aggregatvägg [m] 

sf  Skovelton [Hz] 

h Avstånd mellan aggregat och konstruktion [m]  

k Konstant vars värde är 0.5 (10.5 om I-P-enheter används) [-]  

l Längd på aggregatvägg [m] 
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n Varvtal [s-1] 

r Avstånd mellan ljudkälla och observationspunkt [m] 

s Antal  skovlar [-] 

v Lufthastighet [m/s] 

α  Absorptionsfaktor [-] 

Aα   Absorptionsfaktor i ljuddämpare [-] 

dα  Absorptionsfaktor för en delyta [-] 

dα  Rummets medelabsorptionsfaktor [-] 

kα  Ljuddämpningsratio i kanal [dB/m] 

sα  Schablondvärden för rumsabsorption i oktavband [-] 

θ   Vinkel 
 

Förkortningar 

Förkortning Beskrivning  

AMCA Air Movement and Control Association 

ASHRAE  American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning 
Engineers 

VAV Variable Air Volume (Variabelt drifttillstånd) 
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1. Introduktion 
Det här examensarbetet kommer behandla problemet med ljudtryck i fläktrum. Frågan som 
ställs inför det här arbetet är; hur stort blir det resulterande ljudtrycket i ett fläktrum? Vid 
projektering och dimensionering av fläktrum är det känt hur stor den utstrålande ljudeffekten 
från fläktaggregatet är, men det har visat sig att det finns andra faktorer som bidrar. Vilka 
faktorer och hur de bidrar ska undersökas och diskuteras i den här rapporten.  

När ett fläktaggregat placeras i ett fläktrum kommer leverantören av fläkten att leverera 
fläktdata som innehåller utsänd ljudeffektnivå i oktavband, både till omgivningen och till 
kanaler. Från dessa kan ett ljudtryck räknas fram från rumsgeometrin i fläktrummet. Men det 
totala ljudtrycket i ett fläktrum kommer bero på fler faktorer. Kanalgeometri, ljuddämpare, 
installationseffekter, kanalböjar samt aggregatets placering i rummet kommer alla att påverka 
det resulterande ljudtrycket på något sätt.  

Ljudtrycksnivån som uppstår i ett fläktrum används för att dimensionera fläktrummets väggar, 
tak samt bjälklag. Att göra denna dimensionering utan att vara säker på hur stort ljudtrycket 
egentligen kommer vara eller vilken noggrannhet man har i sina beräkningar gör 
dimensioneringen osäker. Risken finns att väggar och bjälklag underdimensioneras. Vilket 
kommer leda till att ljudkrav i intilliggande rum inte uppfylls och dyra efterhansåtgärder kan 
vara nödvändiga. Alternativet är att lägga in en säkerhetsfaktor, som gör att man med säkerhet 
inte kommer överstiga ljudnivåerna i angränsade rum. Problemet med den här lösningen är att 
det lätt kan resultera i en överdimensionerad konstruktion som är dyrare och svårare att 
konstruera än nödvändigt.  

Det slutgiltiga målet med det här exjobbet är att ta fram en beräkningsmetod som kan 
användas för att bestämma ljudtrycksnivåer i fläktrum så att en dimensionering av 
kringliggande konstruktioner med bättre säkerhet kan genomföras.  

1.1  Bakgrund 
Vid i princip alla projekteringar avseende kontor, sjukhus, bostäder och skolor dimensioneras 
konstruktioner kring fläktrum utifrån ljudeffektnivåer på fläktaggregat som tillhandahålls från 
ventilationskonsult eller fläktaggregatsleverantör. När fläktaggregatet placeras i fläktrummet 
och sammankopplas med bland annat ljuddämpare och kanaler kommer det faktiska 
ljudtrycket i rummet bero på fler saker än enbart det aktuella fläktaggregatet.  

Vid dimensionering av fläktrum används ofta metoder som är baserad på schablonvärden och 
förenklingar för att beräkna den resulterande ljudtrycksnivån i fläktrummet. För att säkerställa 
att resultatet inte leder till underdimensionerade konstruktioner används i vissa fall en 
säkerhetsmarginal, trotts att säkerheten i beräkningsmetoden inte är känd. Det leder till att 
projekteringar som görs idag i vissa fall överdimensionerar de åtgärder som är nödvändiga 
eller att akustikern inte kan luta sig mot numeriska värden utan att måste lita på sin erfarenhet. 
Båda dessa metoder kan ge ett resultat som ger godkända ljudnivåer, problemet är att 
säkerheten i konstruktionen inte kan bedömmas vilket ofta leder till överdimensioneringar. 
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Det leder i sin tur till ökade kostnader vid bygget av fläktrummet eller en för dyr projektering 
som avfärdas av byggherren.  

1.2  Syfte 
Det här examensarbetet syftar till att dels utvärdera den metod som idag används av ÅF Ljud 
och Vibrationer för att beräkna resulterande ljudtrycksnivå i fläktrum, dessa ljudtrycksnivåer 
används sedan till att dimensionera fläktrummet därefter. ÅF har sedan tidigare indikationer 
på att beräkningsprogrammet som används idag överdimensionerar åtgärder vilket leder till 
ökade kostnader vid produktion av byggnaden. Det syftar också till att utveckla en ny metod 
för att beräkna ljudtrycksnivåer i fläktrum med en större säkerhet än vad som kan göras idag. 
Ljudtrycksnivåerna som tas fram från det nya programmet ska sedan användas till att 
dimensionera fläktrum.  

1.3  Avgränsning 
I ett fläktrum finns det ett väldigt stort antal möjliga källor, utifrån litteraturstudie samt 
diskussion med uppdragsgivaren, ÅF Ljud och Vibrationer, har arbetet begränsats till att 
beräkna resulterande ljudtrycksnivå i fläktrum. Vid beräkningen så bortses det från allt 
stomljud då det antingen installerats på ett tungt bjälklag vilket leder till försumbart stomljud 
eller så installeras aggregatet på ett lätt bjälklag som leder till att mer noggranna och 
fallspecifika beräkningar behövs utföras.  

Examensarbetet kommer inte att behandla själva dimensioneringen av konstruktioner eller 
ljudtryck i angränsande rum. Inte heller vibrationer från fläkten kommer tas i beaktning. I och 
med att ljudtryck i angränsade rum bortses kommer även flanktransmission att utelämnas.  

1.4  Metod  
För att utföra detta examensarbete har utgångspunkten varit en studie av litteratur samt 
tidigare beräkningsmodeller för att beräkna ljudtryck från fläktljud. Det har varit både 
metoder som används av ÅF Ljud och Vibrationer och metoder som presenteras i litteratur. 
För att utvärdera metoderna har en serie mätningar genomförts där ljudtrycket beräknats 
enligt de olika metoderna. Det slutgiltiga har sedan varit att kombinera olika metoder och 
modeller för att hitta en optimal metod för att beräkna ljudtryck i fläktrum.  
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2. Ljudkällor 
Den totala ljudtrycksnivån som uppstår i fläktrum kommer bero på en mängd olika faktorer. 
Den främsta faktorn är uppenbarligen fläkten. Till det kommer en stor mängd andra källor 
som tillsammans med sin placering samt rummets utformning påverkar den resulterande 
ljudtrycksnivån. Problemet ligger då i att göra det möjligt att förutspå den totala 
ljudtrycksnivån utan att vara tvungen att behöva göra allt för komplicerade och fallspecifika 
beräkningar.  

Från leverantören av en fläkt fås information angående hur stor den avstrålande ljudeffekten 
är, information fås även om hur stor ljudeffekten som färdas i kanaler både uppströms och 
nedströms är. Men i fläktrummet finns en mängd andra delar som påverkar, till exempel 
fläktaggregatets dimensioner, kanaler, ljuddämpare och böjar finns ofta närvarande. 
Källrummets geometri och karaktäristik kommer även det bidra till det resulterande 
ljudtrycket. Problemet är då att på ett enkelt och tydligt sätt generalisera bidragande faktorer 
och beräkningar för detta.  

En annan fråga som man måste ställa sig är vilken typ av källa som fläkten, aggregatet och 
kanaler ska approximeras som. Vilken typ av ljudkälla bör ett fläktaggregat karaktäriseras 
som? Hur stor inverkan har ljuddämparens placering i kanalen och vilka antaganden om 
absorption i rummet kan göras? Det här är inte bara en fråga om komponenterna i sig, utan 
antaganden om ljudisolering och installationseffekter måste också göras.  

Olika typer av fläktar kommer ha olika ljudeffektnivåer med varierande frekvensinnehåll. Det 
är minst lika viktigt att ha koll på vid vilka frekvenser som problem kan antas uppstå som 
vilka ljudtrycksnivåer som uppstår. Att enbart ha koll på till exempel den totala A-vägda 
ljudtrycksnivån säger ingenting om ljudets karaktär och det går därmed inte att säga hur man 
ska konstruera väggar och/eller bjälklag för att uppfylla ställda krav.  

För att lyckas med detta måste generaliseringar samt förenklingar av ljudkällor göras. Det 
slutgiltiga målet är att på ett tillräckligt noggrant sätt kunna uppskatta den totala 
ljudtrycksnivån i fläktrummet för att kunna dimensionera väggar och bjälklag till närliggande 
rum utan att göra det dyrare och svårare än möjligt.    

2.1 Källtyp 
Ljudtrycksnivån på en given plats i rummet från en specifik ljudkälla är en funktion av 
ljudeffektnivån och hur ljudet sprider sig från den källan tillsammans med de akustiska 
egenskaperna för rummet samt avståndet till källan [1].  

I ett fläktrum finns en mängd olika källor som utstrålar ljudenergi, det finns tre typer av 
potentiella kategorier av ljudkällor som komponenterna kan kategoriseras som; punktkälla, 
linjekälla och plankälla. Uppdelningen görs för att det resulterande ljudtrycket från olika typer 
av källor kommer att variera för samma radierande ljudeffekt. Det stora problemet är ofta att 
bestämma vilken typ av ljudkälla som ska användas i det aktuella fallet. Huruvida höljet till 
fläktaggregatet är en punktkälla, linjekälla eller plankälla är inte självklart. För att få en så 
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noggrann modell som möjlig bör, för att få bra resultat som möjligt, varje fall bedömas 
individuellt då det är oftast geometrin som avgör.  

2.1.1 Punktkälla 
Punktkälla, kan ses som den mest fundamentala källtypen. En punktkälla kan beskrivas som 
en teoretisk punkt i rymden som stålar lika mycket energi i alla riktningar. Resultatet blir då 
ljudvågor som rör sig sfäriskt från källan och det resulterande ljudtrycket kommer minska 
som en funktion av avståndet och kan beräknas med [2]  

 210log
4p w

QL L k
rp

 = + + 
 

   (1) 

där 

pL  ljudtrycksnivån [dB]  

wL   ljudeffektsnivå [dB]  
r  avståndet från källan till mätpunkten [m] 
Q  direktivitetsfaktorn, för sfärisk utstrålning antar den värdet 1 [-] 
k  konstant vars värde är 0.5. 

Om ljudkällan placeras nära en reflekterande yta kommer direktivitetsfaktorn ändras ty 
ljudvågorna inte längre kan röra sig sfäriskt från källan. Om ljudkällan till exempel är 
placerad nära marken, och marken kan anses vara en reflekterande yta, kommer 
direktivitetsfaktorn Q istället anta värdet 2, enligt Figur 1. På samma sätt blir 
direktivitetsfaktorn högre då fler ytor begränsar utstrålningen från källan. 

 

Figur 1. Direktivitetsfaktorn värden beroende på utstrålning i rummet [3]. 

Då en punktkälla verkar i ett stängt utrymme, vilket är fallet i ett fläktrum, förutspår diffusa 
fälts-teorin att då avståndet mellan källan och observationspunkten ökar, kommer 
ljudtrycksnivån initialt att minska med en hastighet av 6 dB per fördubbling av avståndet. Vid 
någon punkt kommer efterklangsfältet börja dominera och ljudtrycksnivån håller en konstant 
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nivå [1][4]. För en punktkälla i ett reflektivt omöblerat rum, säger den klassiska diffusa 
ekvationen som konverterar ljudeffekt till ljudtryck att  

 2

410log
4 'p w

QL L
r Ap

 = + + 
 

  (2) 

där 

pL  ljudtrycksnivån [dB]  

wL   ljudeffektsnivå [dB]  
Q direktivitetsfaktorn [-] 
r avstånd till källan [m] 
A’ rumskonstant [m2]. 

Rumskonstanten A’, som ger information om hur mycket absorberande material som finns i 
rummet, kan beräknas som 

 '
1

d

d

S
A

α
α

=
−

  (3) 

där   

S  rummets begränsningsyta [m2] 

dα   rummets medelabsorptionsfaktor  

och rummets medelabsorptionsfaktor definieras som [4] 

 
,d m m

m
d

S

S

α
α =

∑
.  (4) 

Men i praktiken är det vanligt att rumskonstanten förenklas något och istället ersätts av den 
ekvivalenta absorptionsarean med enheten [m2 Sabine] 

 ,d m m
m

A Sα=∑ .  (5) 

I möblerade rum eller rum där det finns andra ljudspridande objekt, kommer teorin om diffusa 
fält inte vara helt gällande. Istället för att minska med 6 dB per avståndsfördubbling kommer 
ljudtrycket minska med 3 dB. Generellt gäller det även att för små rum, mindre än 425 m3, att 
ett efterklangsfält inte existerar. I större rum exsisterar efterklangsfält, men på avstånd från 
källan som än större det avstånd som förutspås av teorin om diffusa fält [1]. 

2.1.2 Linjekälla 
En linjekälla är, som namnet antyder, en serie punktkällor på en linje som radierar ljudenergi i 
ett cylindriskt mönster [2]. Ett typiskt exempel på en linjekälla är utbrytningsljud från långa 
raka kanaler, vilket gör det till en intressant källtyp för det här arbetet. Ljudtrycket från en 
linjekälla beräknas enligt 
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 10logp w
QL L k
rLp

 = + + 
 

  (6) 

där  

pL   ljudtrycksnivå [dB] 

wL   ljudeffektsnivå [dB] 
r  avståndet från källan till mätpunkten [m] 
Q  direktivitetsfaktorn, för sfärisk utstrålning är den 1 [-] 
L längden av ljudkällan [m] 
k  konstant vars värde är 0.5. 

I 2007 ASHRAE HANDBOOK [1] föreslås en annan matematisk modell för att beräkna 
ljudtrycksnivån från linjekällor. Precis som i ekvation (2) är den stora skillnaden att här tas 
det hänsyn till rummets absorption, formeln som föreslås är 

 
1 410log

'p wL L
rL Ap

 = + + 
 

  (7) 

där 

PL   ljudtrycksnivå [dB] 

wL   ljudeffektsnivå [dB] 
r avstånd från ljudkällan [m] 
L längden av linjekällan [m] 
A’ rumskonstant [m2]. 

I ekvationen har direktivitetsfaktorn antagits till värdet 1, i fall då reflekterande ytor finns i 
närhet av linjekällan bör det här värdet förändras på ett liknande sätt som för en punktkälla. 
Det vill säga att om linjekällan är nära marken bör värdet istället vara 2 och om den är 
placerad i närheten av att två ytor möts bör den sättas till 4. 

Den här formeln är giltig för diffusa fält men kommer inte att stämma då ljudfältet inte är 
diffust, men det finns inget sätt att korrigera formeln för effekter i mottagarrummet [1].  

2.1.3 Plankälla 
Om en linjekälla kan vara ljudeffekten som strålar från en kanal kan i vissa fall en sida av 
höljet till ett fläktaggregat ses som en plankälla. Det som gör ljudtrycket från plankällor 
speciellt är att då avståndet till mottagaren, r, är mindre än den minsta dimensionen av planet, 
b, delat på π, det vill säga r b p<  så är ljudtrycket oberoende av avståndet. I ett fläktrum, som 
ofta byggs så litet som möjligt, kommer detta i vissa fall vara aktuellt. Ekvationerna för att 
beräkna ljudtrycket från en plankälla är då r b p<  [2] 
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 10log
4p wL L k

bc
p = + + 

 
.  (8) 

Det går att även att beräkna ljudtrycket från en plankälla då avståndet till mottagaren är större 
än den minsta dimensionen av planet, b, men mindre än den större dimensionen, c, det vill 
säga b r cp p≤ ≤ . Formeln för att beräkna ljudtrycket blir då 

 ( ) ( )10log 10log 4p wL L r c k= − − + .  (9) 

För de fall då avståndet, r, är större än den största dimensionen hos planet, r c p> , gäller 

 ( )20log 11p wL L r k= − − +   (10) 

där  

pL   ljudtrycksnivå [dB] 

wL   ljudeffektsnivå [dB] 
r  avståndet från källan till mätpunkten [m] 
c  den större dimensionen av väggen [m] 
b   den mindre dimensionen av väggen [m] 
k  konstant vars värde är 0.5. 
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3. Fläktar 
Innan fläktens funktion och framför allt dess akustiska egenskaper diskuteras kan en 
definition för en fläkt tas fram. I Fan and Ventilation - A practical guide [3] är det givet en 
definition som lyder ”En fläkt är roterande bladmaskin som levererar ett kontinuerligt flöde 
av luft eller gas vid något tryck, utan att förändra dess densitet”. En fläkts uppgift är att 
transportera stora mängder luft, ofta i ett kanalsystem, vilket gör att fläkten måste skapa ett 
tryck som övervinner motståndet i systemet.  

Till skillnad från många andra maskiner kan inte en fläkts prestanda beskrivas med ett enda 
värde. För att beskriva en fläkts funktionalitet måste ett värde för både tryckökning och 
volymflöde anges [5]. Både trycket och volymflödet hos en fläkt kan variera men har ett fast 
förhållande mellan sig. Det förhållandet presenteras lättast grafiskt i en så kallad fläktkurva 
som i Figur 2. I en fläktkurva anges volymflödeshastigheten på horisontalaxeln och trycket på 
vertikalaxeln.  

 

Figur 2. Enkel illustration av en typisk fläktkurva [3]. 

I en fläktkurva finns det alltid en punkt där fläktens prestanda är optimal, den punkten kallas 
effektivitetspunkten. Det är vid den här punkten som fläkten har lägst energiförbrukning och 
det är här fläktens ljudnivå är lägst [5].  

Ofta är inte behovet av volymflöde konstant under dygnets alla timmar vilket gör att fläkten 
kan behöva drivas vid andra punkter än effektivitetspunkten. Inom vilket område som 
fungerar på ett tillfredsställande sätt bör specificeras av tillverkaren som då anger 
driftintervallet, markerat i Figur 3 som ”Operating range of VAV system”. Utanför det av 
leverantören spedierade driftsintervallet är fläktens prestanda osäker och kan vara onödigt 
effektkrävande samt skapa mer buller än nödvändigt. Det kan även finnas delar av fläktkurvan 
som är förbjuden för drift, i de här driftsfallen kan systemet överbelastas, motorn underkylas 
eller ljud- och vibrationskraven överskridas [5]. 
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Figur 3. Fläktkurva för fläkt med variabelt drifttillstånd [1]. 

Det är idag väldigt vanligt att fläktar konstrueras med variabla drifttillstånd. Det är för att 
möjliggöra att fläkten kan drivas vid olika punkten på fläktkurvan för att tillfredsställa 
behovet av luft samt att fläktar med variabelt drifttillstånd i regel är den mest energieffektiva 
lösningen [3]. 

3.1 Fläktljud 
Ljudet som alstras i en fläkt kan delas i upp i två olika delar, aerodynamiskt och driftsljud [6]. 
Ljudet kommer dels att utstråla direkt från komponenterna till fläktrummet men även 
fortplantas i anslutande kanaler, dessutom kommer vibrationer överföras till bland annat 
fläktkåpan som i sin tur kommer radiera ljud. Det aerodynamiska ljudet beror på hur fläkten 
jobbar, det vill säga vilket volymflöde och tryck fläkten ger. I det aerodynamiska ljudet finns 
två delar, rotations- och turbulensljud.  

Rotationsljudet kommer från fläktens blad som skapar ett roterande strömningsfält. När 
strömningsfältet passerar fasta delar som ledskenor, stag eller trånga passager kommer 
rotationsljud att alstras. Frekvensen hos det ljudet kommer då ges av 
bladpasseringsfrekvensen, eller skovelton som det ofta kallas i fläktsammanhang, som ges av 
antalet skovlar och varvtalet hos fläkthjulet. Skoveltonen kan beräknas enligt [7] 

 sf n s= ⋅   (11) 

där 

fs skoveltonen [Hz] 
s antalet skovlar på fläkthjulet [-] 
n varvtalet [s-1]. 
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I ljudbilden som ges av rotationsljudet kommer skoveltonen tillsammans med de två första 
övertonerna dominera ljudbilden.  

Turbulens- och virvelljud alstras främst av tre orsaker; turbulens hos luften i fläkten, 
turbulenta gränsskikt vid skovelytorna samt virvelavlösningar vid skovelkanterna [7]. Det är 
det här ljudet som dominerar ljudbilden för frekvenserna utanför skovelljudet. 

Driftsljud är ljud som genereras från motorer, växlar och liknande. Ljudet strålar direkt ut från 
respektive komponent samt sätter andra delar av fläkten, till exempel fläktkåpan i svängning 
som i sin tur radierar ljud till omgivningen. Generellt så ligger driftsljudet lägre i nivå än det 
aerodynamiska och ljudet är bredbandigt utan starka tonala bidrag [6]. 

3.2 Fläktljudkslassificering 
När det kommer till ljudalstringsmekanismer brukar de delas in i tre olika typer, monopol, 
dipol och kvadrupol. Monopolen är den mest fundamentala källtypen och beskrivs lättast av 
en sfär som pulserar och därigenom skapar ett ostadigt massflöde till omgivningen. I 
praktiken exemplifieras monopolen bäst av en högtalare i lufttät låda. Tilluftdon är ett 
exempel på en källa som kan karaktäriseras som en monopol i ett fläktsystem. En kvadrupol 
kan beskrivas som fyra monopoler som fluktuerar i kraftpar, se Figur 4, en kvadrupol skulle 
kunna vara en modell av fri turbulens.  

Dipolen är den ljudalstringsmekanismen som är mest relevant för fläktljud. I Ljud och 
Vibrationer [4] konstateras det att ”alla fysikaliska mekanismer som alstrar fluktuerande 
krafter på en fluid utgör akustiska dipolkällor”. I An introduction to Flow Acoustics [8] 
beskrivs den akustiska dipolen som ”tidsvarierande eller ostadigt fluktuerande krafter (tryck) 
på solida kroppar utsatta för ett medelflöde”. En typisk fysikalisk mekanism som gör just 
detta är en fläkt. Krafterna från fläkten är slumpmässiga och den resulterande ljudbilden är 
bredbandig vilket karaktäriserar en akustisk dipol [5].  

 

Figur 4. Illustrering av direktivet hos monopol, dipol och kvadrupol.  

I Fans and Ventilation – A practical guide [3] presenteras ett schema över hur olika 
ljudalstringsmekanismer som bidrar fläktbullret kan karaktäriseras som diskreta, smalbandiga 
eller bredbandiga samt om de kan modelleras som en monopol, dipol eller kvadrupol, se Figur 
5. Diskret ljud är ljud som innehåller rena toner, till exempel skoveltonen. Bredbandigt brus är 
brus som produceras slumpmässigt och innehåller ett brett spektra av frekvenser. Smalbandigt 
brus är också det slumpmässigt, men frekvensspektrumet är smalare och innehåller endast ett 
fåtal frekvenser.  
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Figur 5. Karaktärisering av ljudalstringsmekanismer av fläktbuller [3]. 

Från figuren är det tydligt att många av de ljudalstrande mekanismerna som bidrar till 
fläktbuller kan klassificeras som just dipoler. Något som kan behöva tas i beaktning är då att 
direktiviteten hos källan skulle kunna påverka ljudfältet i rummet.  
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4. Kanaler 
Från ett ventilationsaggregat kommer ljud att transmitteras genom höljet till fläktrummet men 
även till anslutna kanaler. I många fall är ljudeffekten i kanalen högre än den utstrålande till 
rummet, ofta i storleksordningen av 15 dB – 20 dB högre till kanal [9]. Det innebär i många 
fall att ljudeffekten som strålar ut genom kanalväggarna ger ett bidrag till ljudtrycksnivån i 
rummet som måste tas i beaktning. En illustration av ljud som transmitteras ut genom 
kanalväggen visas i Figur 6. Det kan även uppstå problem då ljud transmitteras in genom 
kanalväggen, det här fenomenet presenteras i Figur 7 och effekterna av det kommer diskuteras 
senare.  

 

Figur 6. Principiell skiss av utbrytningsljud [1]. 

 

Figur 7. Principiell skiss av inbrytningsljud [1]. 

Hur mycket ljud som transmitteras genom kanalväggarna beror på ett antal faktorer, bland 
annat geometrin och dimensionerna på kanalen samt om kanalen innehåller någon böj. Vid 
böjar, förgreningar och areaändringar kommer även turbulensbuller uppstå vid låga 
flödeshastigheter [10].  

Ljudet som existerar i en kanal och fortplantas till omgivningen kan ses som ett sändar-
mottagarsystem likt en mikrofon och högtalare. Ljudet som verkar i en kanal och kommer ge 
upphov till tryckvariationer i kanalväggen, vilket kan jämföras med funktionen hos ett 
mikrofonmembran. Utsidan av kanalväggen kommer då sättas i rörelse likt membranet hos en 
högtalare [7].  
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Kanaler som är kopplade till fläktaggregat är ofta tillverkade av tunna stålplåtar vilket gör att 
in- och utbrytningsljud kan leda till problem om det inte studeras i ett tidigt skede. Problemet 
som ofta uppstår är att internt buller i kanalen transmitteras genom kanalväggen till 
angränsande utrymmen. För stålplåtskanaler med platta väggar är utbrytningsljud vanligast 
förekommande i låg- till medelfrekvenser [11]. Utbrytningsljud från kanaler kan få en positiv 
effekt om känsliga utrymmen finns nedströms från fläkten eftersom ljudeffekten lämnar 
kanalen till fläktrummet och då minskar den internt propagerande ljudeffekten. Därmed 
kommer också utbrytningsljudet i det känsliga utrymmet minska [11].  

4.1 Beräkningsmodeller för kanalljud 
För att kunna förutsäga hur mycket ljud som strålar ut genom kanalväggarna behövs 
kännedom om reduktionstalet för den aktuella kanalväggen. Att ta fram en beräkningsmetod 
som ger en tillräckligt god säkerhet är komplicerat [9].  

Det finns ett antal olika formler för att beräkna ljudutstrålningen från kanaler. I Ljud och 
Ljuddämpning [7] anges en metod för att beräkna ljudeffektnivån som avges från kanalens 
utsida  

  ( ) ( ) 10log m
w ut w in

t

SL L R
S

 
= + − 

 
  (12) 

där  

( )w utL  ljudeffektnivån som avges från kanalens utsida mot rummet [dB] 

( )w inL   ljudeffektnivån för ljudet i kanalen [dB] 

mS   mantelytan hos kanalen som avger ljud mot rummet [m2] 

tS   tvärsnittsytan hos kanalen [m2] 
R reduktionstalet för kanalvägen [dB]. 

Det här är en ekvation som anges i ett antal källor. I bland annat 2007 ASHRAE HANDBOOK 
[1] anger att ekvation (12) är en formel som kan användas för att beräkna transmitterad 
ljudeffekt från kanaler. Även Ljudhandbok för olika typer av installationer [10] hänvisar till 
ekvation (12). 

I Ljudisolering hos ventilationskanaler [9] presenteras några olika metoder, både 
beräkningsmodeller men även en metod där schablonvärden för ljudreduktionen i ”cirkulära 
kanaler eller kanaler med ljuddämpare” har tagits fram kan användas. En av 
beräkningsmodellerna som återges är Allens formel, som har utvecklats från ekvation (12) 

 
( )( )

( )
( )

10log
min

3
w in m t

w ut
w in

L S S R
L

L
+ −=  −

  (13) 

där 
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( )w utL   transmitterad ljudeffektnivå [dB] 

( )w inL   tillförd ljudeffektnivå [dB]  

mS   kanalens mantelyta i mottagarrummet [m2]  

tS   kanalens tvärsnittsyta [m2] 
R reduktionstal för kanalväggen [dB].  

Där minivärdet är infört eftersom det inte anses rimligt att den ljudeffekten som utstrålas till 
omgivningen är större än den i kanal, vilket skulle vara fallet då termen ( )10log m tS S  är 

större än kanalväggens reduktionstal, R. Istället antas då att hälften av ljudeffekten fortplantas 
genom kanalväggen, det vill säga att den minskar med 3 dB.  

Beräkningsmetoden från Ljudisolering hos ventilationskanaler [9] som bygger på 
schablonvärden säger helt enkelt att den resulterande ljudtrycksnivån i fläktrummet blir 

 ( )p w inL L K= −   (14) 

där  

pL   ljudtrycksnivån i fläktrum [dB] 

( )w inL   ljudeffektnivån som fläkten avger till kanal [dB] 

 K ljudreduktion från fläkt till fläktrum enligt Tabell 6 [dB]. 

I Ljuddimensionering av ventilationssystem [12] anges en metod som sägs vara giltig för både 
cirkulära och rektangulära kanaler, metoden beräknar direkt det resulterande ljudtrycket i 
rummet som uppstår från ljudeffekt i kanal. Formeln som anges är 

 ( )( ) 10log 4p w in mL L S R= + − −   (15) 

där  

pL   transmitterad ljudtrycksnivå i rummet [dB]  

( )w inL   ljudeffektnivå i kanal [dB] 

mS   kanalens totala mantelyta i rummet [m2] 
R kanalväggens reduktionstal [dB] 
-4 korrektion för standardiserad absorptionsarea i rummet, 10 m 2 [dB]. 

Gemensamt för alla ovanstående ekvationer är att de bygger på ett antagande om att 
ljudeffektnivån i kanalen inte dämpas längs med kanalen. Det är något som inte är helt sant, 
speciellt inte för längre kanaler eller kanaler med dämpning på insidan, fenomenet beskrivs då 
som ”naturlig kanaldämpning” [13]. För att få en enkel modell som inte försummar den 
naturliga kanaldämpningen kan kanalen delas upp i kortare sektioner där minskningen i 
ljudeffektsnivå per sektion är max 1 dB [1].  
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Det föreslås också en beräkningsmodell som ska vara mer noggrann än modellerna som 
uppges ovan i 2007 ASHRAE HANDBOOK [1]. Istället för att beräkna kanalens yta, mS , med 
kanalens reella längd, L, i ekvation (12) så beräknas en ”effektiv längd”, L*, ut som 

 1*
ln

L

L γ
γ
−

=   (16) 

där γ  beräknas  

 ( 10)10 kαγ −=   (17) 

där  

kα  dämpningen i kanal och ges från till exempelTabell 4 och Tabell 5. Nu kan en effektiv yta 

hos kanalen, *
mS , beräknas och den radierande ljudeffekten från kanal kan då beräknas i likhet 

med ekvation (12) som 

 
*

( ) ( ) 10log m
w ut w in

t

SL L R
S

 
= + − 

 
.  (18) 

För att få det resulterande ljudtrycket från kanalljud används till sist formeln 

 ( )( ) 10log 10p w utL L rLp= − +   (19) 

där 

pL   resulterande ljudtrycksnivå i en specifik punkt i rummet [dB]  

( )w utL   ljudeffektnivå som transmitteras i kanal [dB] 

r avstånd mellan kanalen och observationspunkten [dB] 
L längden av kanalen som transmitterar ljud [m2]. 

I Noise Control in Building Services [14] diskuteras några problem med framför allt Allens 
formel, ekvation (13), den största frågan som lyfts är att formeln kommer överskatta 
ljudutstrålningen genom kanalväggarna för långa kanaler. Det konstateras att ljudenergin inte 
kommer vara lika hög i hela kanalen och därmed kommer inte utstrålningen vara lika för hela 
kanallängden. För att ta minskningen av utstrålningen i beaktning har en annan formel 
föreslagits då långa kanaler ska beräknas, nämligen 

 ( ) ( )
1 [1 exp( )]10log 10log 10logw ut w in

T LL L L
T T L

− − ⋅
= − + +

⋅
  (20) 

där 

( )w utL  ljudutstrålningseffekten från kanalen [dB] 

( )w inL   ljudeffekten in i kanalen [dB] 

T kanaltransmissionskoefficient [dB] 
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L kanallängd [m]. 

Det finns ett antal modeller för att kunna beräkna ljudeffekt i kanaler då dessa inte är kända. 
Då luft flödar i raka släta kanaler orsakas inget starkt buller i de fall då lufthastigheten är lägre 
än 10 m/s. Det är dock sällan som ventilationskanaler kan anses vara släta, det gör att 
strömningsbuller i många fall kan bli ett stort problem. Om det dessutom tillkommer böjar, 
areaändringar, förgreningar eller fasar kommer turbulensbuller uppstå redan vid låga 
lufthastigheter. För att beräkna ljudeffekten som uppstår vid strömning i raka, släta kanaler 
kan formeln [15] 

 ( ) 10 50log( ) 10log( )w in tL v S= + +   (21) 

där 

v  lufthastigheten [m/s] 

tS   tvärsnittsarean [m2].  

Den förväntade storleksordningen på den utsända ljudeffekten från raka släta kanaler är 30 dB 
– 60 dB vilket gör att den i vissa fall behöver tas in i dimensioneringen av fläktrum.  

4.2 Kanalgeometri 
Kanaler som används till fläktaggregat är generellt av geometrin rektangulära, cirkulära eller i  
vissa fall ovala. För att kunna beräkna utbrytningsljud från kanal är det nödvändigt att ha 
kännedom om både geometrin och storleken hos den aktuella kanalen. I fall då stora areor av 
rektangulära kanaler är närvarande i ett utrymme är risken för utbrytningsljud stor. För att 
minska bidraget från utbrytningsljud från rektangulära kanaler används ofta ljuddämpare. För 
raka rektangulära kanaler som inte är inklädda och inte uppstyvade är dämpningen vid låga 
frekvenser relativt god [7], se Tabell 1. 

Tabell 1. Ljuddämpning [dB/m] i raka stålplåtskanaler (1 mm plåttjocklek) [7]. 

  Oktavband [Hz] 
Kanaldimension 63 125 250 500 ≥1000 

Rektangulära kanaler [mm] 
75-200 0,6 0,6 0,45 0,3 0,3 

200-400 0,6 0,6 0,45 0,3 0,2 
400-800 0,6 0,6 0,3 0,15 0,15 

800-1000 0,45 0,3 0,15 0,1 0,06 
Cirkulära kanaler [mm] 

Ø 75-200 0,1 0,1 0,15 0,15 0,3 
Ø 200-400 0,06 0,1 0,1 0,15 0,2 
Ø 400-800 0,03 0,06 0,06 0,1 0,15 
Ø 800-1600 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06 
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För kanaler som är cirkulära gäller generellt att reduktionstalet i låga frekvenser är betydligt 
högre än för rektangulära kanaler. Om idealfallet studeras, då en cirkulär kanal faktiskt är helt 
cirkulär är den praktiskt taget oändligt styv vid låga frekvenser vilket get ett högt 
reduktionstal. Det beror på att kanaler som är helt cirkulära också är helt symmetriska och 
därav är tvärsnittsarean väldigt svår att förändra vilket gör att den förblir symmetrisk och 
reduktionstalet högt [14]. Även vid högre frekvenser är cirkulära kanaler minst lika effektiva 
som rektangulära.  

För utbrytningsljud från kanaler är framförallt relativt låga frekvenser de mest intressanta att 
studera. Om stående vågor förekommer i kanalen, kommer trycket vid varje givet ögonblick 
vara likformigt över hela kanalens tvärsnittsarea. Det resulterar i att luften antingen kommer 
försöka trycka ut eller dra ihop kanalväggarna lika mycket i alla riktningar, vilket bara kan 
ske om kanalen kan töjas likt en ballong. Tack vare att cirkulära kanaler inte kan uppvisa det 
här beteendet är utbrytningsljud från cirkulära kanaler ett mindre problem än hos rektangulära 
som är mer benägna att bete sig på ett ballongliknande sätt. Men, cirkulära kanaler kommer 
inte vara idealt cirkulära vilket gör att utbrytningsljud kan förekomma men är svårare att 
förutsäga [14]. En uppskattning av storleken för reduktionstal hos olika kanalgeometrier ges i 
Figur 8. 

 

Figur 8. Typiska reduktionstal för rektangulära, ovala och cirkulära stålkanaler [14].   

Då ljudets frekvens ökar kommer våglängden minska, tillslut kommer frekvensen överstiga 
kanalens så kallade ”cut-on”-frekvens då tvärsgående moder börjar uppstå i kanalen. 
Korsande moder bildas där areaförändringar kan uppstå enbart av böjningar hos kanalväggen. 
Den här effekten blir signifikant då våglängden för ljudet närmar sig diametern av kanalen, 
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vilket illustreras i Figur 9. Det här fenomenet uppstår för frekvenser över 500 Hz för en kanal 
med 600 mm i diameter. Reduktionstalet hos den cirkulära kanalen styrs då av massan [14]. 

 

Figur 9. Beteendet hos väggar till cirkulära kanaler i högre frekvenser [14]. 

För att ytterligare förbättra cirkulära kanalers reduktionstal kan spiralsömmar användas. 
Spiralsömmarna ökar stabiliteten hos kanalen och gör så att frekvensspannet för då styvheten 
hos kanalen avgör reduktionen utvidgas till högre frekvenser och därmed minskar det 
utläckande ljudet [7]. 

Ovala kanaler med spiralsömmar har egenskaper som hamnar mellan de hos rektangulära och 
cirkulära kanaler. Tack vare rullad sömn och förstyvnande stavar för större storlekar är 
styvheten högre än hos rektangulära men vid låga frekvenser kommer inte styvheten upp i den 
nivå som cirkulära kanaler har [14]. 

4.3 Kanalböjar 
För att ett fläktsystem ska uppnå den planerade prestandan med avseende på flödeshastighet 
och uppbyggt tryck är det väsentligt att hastighetsprofilen är fullt utvecklad, symmetriskt samt 
är fritt från virvlar. Det gör att långa raka kanaler vid aggregatets utsläpp är väsentligt för att 
tillåta att luften återhämtar sig samt att det statiska trycket byggs upp [3]. 

En av de största källorna till ljud har funnits vara turbulens samt icke-enformigt inflöde [3]. 
En kanaldetalj som ger upphov till dessa fenomen är kanalböjar. Kanalböjar avviker från den 
generella regeln om att ett högt tryckfall i en komponent alstrar högre ljudeffektnivå [6].  

Hur ljudspektrat från en kanalböj ser ut beror till stor del på vilket avstånd från utsläppet som 
böjen har monterats, i Figur 10 visas skillnad i alstrad ljudeffekt då böjar placerats på olika 
avstånd från utsläppet.  
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Figur 10. Alstrad ljudeffekt från kanalböj placerad uppströms från axialfläkt [3] 

Om ledskenor installeras i en böj kommer tryckfallet att minska vilket gör att ljudnivån också 
minskar samt att ljudet förskjuts mot högre frekvenser, enligt Figur 11, vilket gör det lättare 
att dämpa [6]. 

 

Figur 11. Ljudalstring vid olika typer av böjar [6]. 

Även komponenter som har placerats uppströms från fläkten kommer ge upphov till ljud då 
dessa påverkar enformigheten hos flödet vid inloppet till fläkten. Ett flöde som inte är 
enformigt kommer resultera att i ostadiga krafter som verkar på bladen och ljudalstringen hos 
fläkten kommer öka. Generellt gäller det att effekter nedströms är mindre allvarliga än 
effekter uppströms [3]. 
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4.4 Ljuddämpare  
Placeringen av ljuddämparen i kanalsystemet kan komma att ha stor betydelse både för 
akustiken i fläktrummet och i kanalsystemet. För att få så effektiv ljuddämpning som möjligt 
finns två möjliga placeringar av ljuddämpare, antingen i direkt anslutning till fläkten eller vid 
kanalens anslutning till angränsande utrymmen. Om ljuddämparen placeras på en felaktig 
position i kanalsystemet kan det resultera i att ljudet smiter förbi och därmed kortsluter 
ljuddämparen [12].  

Då fläkten i många fall avger höga ljudeffektnivåer till kanalerna skulle en ljuddämpare som 
är placerad i samband fläkten göra stor skillnad i fråga av ljudnivå i rummet. Men placeringen 
kan inte vara hur nära som helst, om hastighetsprofilen för luften i kanalen inte hinner 
utvecklas innan ljuddämparen blir effekten av ljuddämparen sämre än väntat. Det här 
problemet kan lösas genom att klä in en kanaldel i isolering för att undvika att fläktrummet 
kortsluter ljuddämparen [12].  

Ofta betraktas inte ljudet i fläktrummet som det största akustiska problem, utan istället är det 
ljudet i kanalen som transmitteras till andra rum som ses som den stora utmaningen att lösa. 
För att dämpa ljud i kanal som går vidare från fläktrummet är det bästa valet att placera en 
ljuddämpare så nära skiljeväggen till intilliggande rum som möjligt [16]. Det förhindrar att 
fläktrumsljudet tas upp av kanalen och ljuddämparen kan dämpa det kanaltransporterande 
ljudet. Ett alternativ för att få både god ljudmiljö i fläktrummet samt tillräcklig ljuddämpning i 
kanal är att använda två ljuddämpare, en i samband med fläkten och en i samband med 
kanalens utträde ur fläktrummet.  

En primärljuddämpare som är placerad utanför fläktrummet bör undvikas [12]. Ljudet i kanal 
kommer att dämpas men eftersom ljudet i fläktrummet är opåverkat kommer det transmitteras 
via kanalen till angränsande utrymmet och ljuddämparen riskerar att bli kortsluten.  

En av de mest förekommande ljuddämparna i ventilationssystem är en så kallad 
kammarljuddämpare. Syftet med en ljuddämpare är att dämpa ljudet i kanalen men det 
kommer även resultera i ett tryckfall i systemet. Ljuddämpningen som fås från en 
kammarljuddämpare kan beräknas som [17] 
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  (22) 

där 

TL   transmissionsisolering [dB] 

outS   arean för utloppet hos kammaren [m2]  
S   total mantelarea på insidan av kammaren, minus arean för in- och utlopp [m2] 
r   avstånd mellan mittpunkterna hos in- och utlopp hos kammaren [m] 
Q  direktivitetsfaktor, värdet 4 kan antas [-] 

Aα   medelvärde av absorptionskoefficienten i kammaren [-] 
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θ   vinkel mellan centrumlinjen hos in- och utlopp. 

Från formeln är det tydligt att faktorerna som bidrar till hur stor ljuddämpningen från fläkten 
blir är beroende av storleken på kanalen som är ansluten, absorptionen i kammaren samt vart 
den är placerad i kanalsystemet. Placeringen av den här typen av ljuddämparen är någonstans 
mellan fläkten och in- eller utloppet.  

4.5 Reduktion i kanal 
För att kunna beräkna den radierande ljudeffekten från kanal måste ett värde för 
kanalreduktion, R, finnas. Det finns en mängd olika värden i litteraturen på kanalreduktion. I 
Tabell 2 och Tabell 3 ges värden på både rektangulära och cirkulära kanaler. 

Tabell 2. Reduktionstal för rektangulära kanaler. [1].  

  Oktavband [Hz] 
Kanalstorlek [mm] Gage 63 125 250 500 1000 2000 4000 

305 x 305 24 21 24 27 30 33 36 41 
305 x 610 24 19 22 25 28 31 35 41 

305 x 1220 22 19 22 25 28 31 37 43 
610 x 610 22 20 23 26 29 32 37 43 

610 x 1220 20 20 23 26 29 31 39 45 
1220 x 1220 18 21 24 27 30 35 41 45 
1220 x 2440 18 19 22 25 29 35 41 45 

 

Tabell 3. Reduktionstal för cirkulära kanaler [1]. 

  Oktavband [Hz] 
Kanalstorlek [mm] Gage 63 125 250 500 1000 2000 4000 

203 26 48 64 75 72 56 56 46 
356 26 43 53 55 33 34 35 25 
660 24 45 50 26 26 25 22 36 
660 26 48 53 36 32 32 28 41 
813 22 43 42 28 25 26 24 40 

 

Om beräkningar enligt formel (16)-(17) ska göras behövs även värden på dämpning i kanal, 
dessa finns också tillgängliga i olika källor, 2007 ASHRAE Handbook [1] ger värdena i Tabell 
4 och Tabell 5. 
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Tabell 4. Dämpning i rektangulära kanaler [1]. 

  Oktavband [Hz] 
Kanalstorlek [mm] P/A 1/mm 63 125 250 >250 

150 x 150 0,26 0,98 0,66 0,33 0,33 
305 x 305 0,13 1,15 0,66 0,33 0,2 
305 x 610 0,1 1,31 0,66 0,33 0,16 
610 x 610 0,07 0,82 0,66 0,33 0,1 

1220 x 1220 0,03 0,49 0,33 0,33 0,07 
1830 x 1830 0,02 0,33 0,33 0,16 0,07 

 

Tabell 5. Dämpning i cirkulära kanaler [1]. 

  Oktavband [Hz] 
Kanalstorlek [mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

D >180 0,1 0,1 0,16 0,16 0,33 0,33 0,33 
180 < D < 380 0,1 0,1 0,1 0,16 0,23 0,23 0,23 
380 < D < 760 0,07 0,07 0,07 0,1 0,16 0,16 0,16 

760 < D < 1520 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 
 

Ljudisolering hos ventilationskanaler [9] har gjort en undersökning av reduktionstal hos 
kanaler. Utgångspunkten för metoden var att ta fram schablonvärden för att passa in Allens 
formel i ekvation (13) och ersätta termen ( )10log m tS S R− . Slutsaten från den 

undersökningen var att schablonvärdena i Tabell 6 kan användas i fall då inte allt för stor 
precision behövs.  Om större precision i beräkningarna är önskvärda bör det bortses från 
schablonvärdena och istället bör reduktionstal liknande de i tabell ovan användas samt termen 
log( )m tS S  beräknas.  

Tabell 6. Schablonvärden för ljudreduktion från utsänd ljudeffekt från fläkt till ljudtryck i fläktrum [9]. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

K [dB] 9 9 12 15 15 18 18 

 

I Ljuddimensionering av ventilationssystem [12] ges ett annat sätt att ta fram reduktionstal, 
formeln för att beräkna ljudtrycket i fläktrummet är då 

 ( ) 10log( ) 4p w in mL L S R= + − −   (23) 

där 

pL   resulterande ljudtrycksnivå i rummet [dB] 

( )w inL   ingående ljudeffekt i kanalen [dB] 

mS   kanalens manterarea [m2] 
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R reduktionstal hos kanal [dB] 
-4 korrektion för standardiserad absorption [dB]. 

Från en graf kan ett närmevärde för kanalens reduktionstal tas fram, se Figur 12, där den enda 
kända parametern är kanalens ytvikt. Det reduktionstalet kan sedan viktas enligt Tabell 7 för 
att få reduktionstal per oktavband. 

 

Figur 12. Viktkurva som ger närmevärde för reduktionstal från vikt hos kanalen [12].  

 
Tabell 7. Oktavbandskorrektion för reduktionstal för kanal, då reduktionstal erhållits från Figur 12 [12]. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

C [dB] -14 -10 -6 -2 2 6 10 

 

Om en plåt med densiteten 7800 kg/m3 som är 0,9 mm tjock används till kanal kommer 
reduktionstalet enligt Figur 12 vara R = 24. Det resulterande reduktionstalet för kanalen i 
oktavband ges då i Tabell 8. 

Tabell 8. Resulterande reduktionstal i kanal med densitet 7800 kg/m3 och en tjocklek av 0,9 mm enligt Figur 12 
och Tabell 7. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

R [dB] 10 14 18 22 26 30 40 
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5. Källrummet 
När ljud verkar i ett utrymme kommer rummets karaktäristiska egenskaper ha stor inverkan på 
det resulterande ljudtrycket. Rummets storlek, mängden absorption och avstånd mellan källan 
och reflekterande ytor kommer alla att påverka ljudfältet. I Figur 13 presenteras en illustration 
av hur ljudfältet i ett fläktrum kan se ut.  

 

Figur 13. Illustrering av ljudfältet i ett fläktrum [3]. 

Att bestämma den faktiska ljudtrycksnivån i rum som varken är helt ekofria eller ekande kan 
vara komplicerat. Det beror på att ljudfälten i rummet ser olika ut beroende på vilket avstånd 
som ljudtrycket observeras. Det kan då vara svårt att hitta en lämplig position för att mäta 
ljudet från en källa i rum och det finns ett antal möjliga felkällor.  

För att få ett så representativt värde av ljudtrycket i ett fläktrum som möjligt bör det mätas i 
frifältet, se Figur 13. Frifältet kan existera mellan direktfältet och efterklangsfältet då 
förhållandena i rummet inte är för ekande eller rummet för litet. För att säkerställa att en 
mätning sker i frifältet kan det kontrolleras att ljudtrycket minskar med 6 dB då avståndet till 
källan fördubblas [3]. 

I direktfältet, då avståndet till källan är mindre än en våglängd av den lägsta frekvensen som 
radieras är eller mindre än två gånger storleken av den största dimensionen av fläkten, är 
ljudtrycksnivån inte konstant utan varierar avsevärt med en liten förändring i position. Om 
mätning av ljudtrycket sker här är osäkerheten stor och bör därför undvikas. Då 
ljudtrycksnivån i efterklangsfältet observeras kan det vara omöjligt att hitta den korrekta 
nivån ty reflektioner från väggarna kan vara lika starka som direktljudet [3]. I ett 
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efterklangsfält färdas ljudvågorna i en mängd olika riktningar och medelvärdet av ljudtrycket 
är oberoende av avståndet från källan.  

I ett efterklangsfält där ljudvågor som färdas i ett stort antal riktningar korsas och densiteten 
av ljudenergin är väldigt nära enhetligt för hela fältet kallas efterklangsfältet för diffust fält. 
Ett diffust ljudfält kan enbart uppstå om tillräckligt många rumsmoder exciteras. I rum där 
väggarna är hårda kommer mer absorbenter behöva introduceras, ty rummets moddensitet vid 
låga frekvenser är för låg. För att kunna få en korrekt uppfattning om ljudtryckets medelvärde 
i ett rum behövs rummets absorberande karaktäristik tas i hänsyn [18].  

Det går att beräkna på vilket avstånd i en viss riktning som efterklangsfältet är lika starkt som 
direktfältet, det avståndet kallas ekoradien. På avstånd större än ekoradien kommer alltså 
efterklangsfältet dominera ljudet [4]. Uttrycket för att beräkna ekoradien fås genom att sätta 
termerna i ekvation (2) lika och lösa ut avståndet  

 
1 2'

16e
A Qr
p

 =  
 

 (24) 

där 

Q  direktivitetsfaktor [-] 
A’ rumskonstant [m2].   

För att karaktärisera ett rums akustiska egenskaper används ofta efterklangstid. Efterklangstid 
definieras som tiden det tar för ljudenergi som har producerats av en källa att minska med 60 
dB efter att ljudkällan har stängts av [14]. I Figur 14 visas ett typiskt efterklangsförlopp där 
ljudtrycket avtar linjärt med tiden. I många utrymmen är bakgrundsnivån för hög i förhållande 
till ljudenergin som producerats av källan vilket gör att det inte går att observera en minskning 
av 60 dB. Det som görs i dessa fall är mäta tiden det tar för ljudnivån att minska med 30 dB 
eller 20 dB och sedan multipliceras tiden med två eller tre. Utifrån efterklangstiden kan rum 
karaktäriseras som ”levande” eller ”döda”, levande rum har en lång efterklangstid medan 
döda rum har en kort efterklangstid. W C Sabine tog fram ett samband mellan efterklangstid, 
rumsvolymen och rummets absorption som lyder 

 0,163Efterklangstid (EKT) = V
Sα

  (25) 

där 

 V rumsvolym [m3] 
S rummets begränsningsarea [m2] 
α   medelabsorptionskoefficienten. 

Sambandet i Sabines formel är, enligt teorin, enbart giltigt då följande två villkor är uppfyllda 
[14]; 
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1. ljudfältet är alldeles diffust, 
2. rummet inte innehåller en stor area av akustiska absorbenter, vilket ofta innebär att 

efterklangstiden i mittfrekvenserna inte bör underskrida 0,5 s. 

 

Figur 14. En typisk minskning av ljudnivå i rum [14]. 

Sabines formel ger dessvärre inte alltid ett exakt resultat. Det gäller framförallt i de fall när 
absorptionsarean i ett rum ökar så kommer noggrannheten i resultatet från Sabines formel att 
minska. Det syns extra tydligt för specialfallet då ett rum är helt absorberande, ett så kallat 
ekofritt rum, med 1,0α = . Efterklangstiden i rummet ska då vara noll, men Sabines formel 
kommer ändå ange ett nollskilt värde.  

För att förändra ett rums efterklangstid och därigenom dess akustiska egenskaper är det 
naturligt att introducera mer absorberande material i rummet. I ett fläktrum finns det ofta en 
grundabsorption som är relativt hög tack vare att kanalerna i regel är inklädda i absorberande 
material. Om ytterligare absorbenter behövs för att uppnå det akustiska beteende som är 
önskvärt kan det bli aktuellt att installera akustiska absorbenter.  

Ett materials absorptionsfaktor ges ifrån hur väl ljudenergi reflekteras från en yta [4] 

 1 r

i

W
W

α = −   (26) 

där  

rW  totalt reflekterad ljudeffekt [W] 

iW  totalt infallande ljudeffekt [W]. 

Det är praxis att vid beräkningar av effekten hos absorbenter som används vid praktiska 
tillämpningar att anta plana vågor samt idealt diffust fält även om detta i praktiken inte är 
uppfyllt. Om en mer exakt absorptionskoefficient för ett material ska bestämmas bör ytans 
form samt den infallande vågens utseende studeras närmare [4].  



 
 

27 
 

5.1 Rumsgeometri 
När ljud verkar i rum kan det vara nödvändigt att studera kopplingar mellan moder i luften 
och moder i väggarna, det gäller speciellt för lägre frekvenser. Tradionellt sett brukar 
rumsakustiska diskussioner börja med att väggarna i rummet antingen antas vara lokalt 
reaktiva eller oändligt styva. Alternativet, att anta att vägg-kavitets-moden skulle vara av stor 
vikt är inte speciellt vanligt [19].  

I de frekvenser där diffust fält är en bra approximation kommer även antagandet om att 
väggarna är lokalt reaktiva ge acceptabla resultat. Men i låga frekvenser, där antagandet om 
diffust fält inte är lika korrekt kommer vägg-kavitets-mod-kopplingen spela en roll i svaret 
hos rummet och kommer påverka både ljudfältsnivåerna och rummets efterklangstid [19].  

När väggar, golv och tak i ett rum inte är så långt ifrån varandra att luftabsorptionen blir 
relevant kommer efterklangsfältet gå mot att ha en enhetlig energidensitet. För att 
luftabsorptionen ska bli relevant i det här perspektivet innebär det att någon dimension i 
rummet ska vara mer än tre gånger större än någon annan dimension [19]. I närheten av källan 
är det direktfältet som dominerar, men när avståndet ökar tar efterklangsfältet över mer och 
mer tills det dominerar ljudfältet.  

När excitationsfrekvensen i ett utrymme ökar kommer antalet akustiska resonanser öka 
snabbt. I högfrekventa områden är antalet möjliga resonanser så många att de inte längre kan 
särskiljas från varandra. Det leder till att i området där efterklangsfältet är skiljt från källan är 
ljudfältet enhetlig vilket gör det till diffust i praktiken.  

5.1.1 Ljudtryck i spalt 
När en ljudkälla är placerad nära en skiljeyta, till exempel en fläkt nära en vägg, kan 
reduktionstalet hos väggen behöva studeras närmare. När reduktionstalen hos dessa strukturer 
tas fram gäller det för diffusa fält, vilket för normalt ljud i rum ofta är en rimlig 
approximation. Men när väggar eller golv exciteras av både direktfältet och efterklangsfältet 
behövs det lite extra omtanke. Det beror på att direktfältet kan dominera ljudfältet, i vissa fall 
kan till och med närfältseffekter dominera [20].  

I fallet med stora ljudkällor nära strukturer kan ljudfältet approximeras som ett 
tvådimensionellt ljudfält med låg dämpning, vilket ger upphov till en hög ljudtrycksnivå. 
Ljudtrycket i spalten som uppstår mellan källan och skiljeytan kan, enligt ISO-EN 12354-
5:2009 [21] beräknas med 

 ( )10log  p w
l b h

L L
p
+ 

≈ −  
 

  (27) 

där  

pL   ljudtrycket i spalten [dB]  

wL    utstrålande ljudeffekt från fläktaggregatet [dB] 

l   längden på aggregatsväggen [m] 
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b   bredden på aggregatsväggen [m] 
h  avståndet mellan aggregatet och strukturen [m]. 

Den här formeln kommer då att resultera i att små fläktaggregat ger upphov till ett högre 
resulterande ljudtryck än större aggregat. Det är något som är fysikaliskt rimligt då 
ljudeffekten strålar ut från en mindre yta.  

Det är mättekniskt svårt att mäta storleken på ljudtrycket som uppstår i spalten då utrymmet är 
väldigt litet och kommer domineras av stående vågor. Lars Lindström försökte både mäta och 
modellera detta fenomen i Karaktärisering och beräkning av ljudkällor i fläktrum [22]. 
Slutsatsen där är att om formeln används för det totala ljudtrycket i spalten, och inte för 
oktavband, kommer den ge en ganska bra uppskattning av ljudtrycket även om avvikelsen är 
relativt stor, upp till 5 dB.  

Det finns exempel på korrektionsvärden i oktavband för det här fenomenet. Bland annat i 
rapporten Ljudisolering hos fläktrum och ventilationsschakt [23]. Där konstateras det att 
beroende så höjden hos spalten kan ljudtrycket vara så stort som 20 dB högre i spalten än 
någon meter bredvid aggregatet. Utifrån mätningarna som ligger till grund för den rapporten 
och antagandet att ett fläktaggregat täcker 1/8 av fläktrumsytan uppges att korrektionsvärdena 
i Tabell 9 kan ge en bra uppskattning av det resulterande ljudtrycket.  

Tabell 9. Korrektionsvärden för spaltkorrektion [23]. 

  Oktavband [Hz] 
Spalthöjd [mm] 63 125 250 500 1000 2000 

100 2 1 2 2 1 1 
150 0 0 0 0 0 0 
200 -2 -3 -1 -1 -1 -1 
300 -4 -6 -3 -2 -2 -2 
400 -4 -7 -4 -2 -3 -3 

 

Det finns värden för spaltkorrektion som har uppdaterats och används vid beräkningar som 
har sin grund i värdena som är givna i Tabell 9 men som har anpassats efter empiri. Värdena 
som används är relativt höga men anses vara en bättre modell av spaltkorrektionen, dessa 
presenteras i Tabell 10.  
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Tabell 10. Alternativa korrektionsvärden för spaltkorrektion. 

  Oktavband [Hz] 
Spalthöjd [mm] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

100 6 7 6 4 3 2 1 
150 5 6 4 2 1 1 0 
200 3 4 2 1 1 0 0 
250 3 4 2 1 1 0 0 
300 2 3 2 1 0 0 0 
400 1 1 0 0 0 0 0 
500 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Installationseffekter 
När ett fläktaggregat kommer på plats i fläktrummet och kanaler, böjar och ljuddämpare 
kopplas ihop kommer så kallade installationseffekter att uppstå. Det handlar om komponenter 
som på ett eller annat sätt installerats på ett något felaktigt sätt så att mer ljud än nödvändigt 
alstras. Det kan även handla om vart i systemet som vissa komponenter väljs att placeras.  

Det finns flera olika bidrag till det totala ljudet i fläktrummet, inloppsljud, utloppsljud samt 
höljets utstrålande ljudeffekt som måste bestämmas för varje fläkt och respektive 
installationsuppställning. Då de akustiska förhållandena i fläktrum inte är optimala blir 
noggrannheten för hur väl fläktljudet kan bestämmas försämrad, det kan leda till att det inte är 
möjligt att särskilja osäkerhet i mätningen från installationseffekter [16]. Det finns framförallt 
två aspekter som det behövs tas hänsyn till när det kommer till installationseffekter. Det är 
effekter som på egen hand generar ljud, samt effekter som underlättar för ljudutstrålnings- 
eller fortplantningsmekanismer, båda dessa beror till viss del på varandra.  

För att på bästa möjliga sätt undvika installationseffekter bör dessa faktorer hanteras redan vid 
projektering, även om det kan vara problem då informationen om installationseffekter är 
bristfällig. Vid projektering finns två tydliga vägar som kan väljas. Antingen kan det antas vid 
en projektering att alla installationseffekter är försumbara och utifrån det antagandet kan alla 
ingående komponenter och kringliggande konstruktioner väljs enbart utifrån att uppfylla de på 
förhand bestämda specifikationer. Om inga installationseffekter uppstår kommer det här leda 
till det enklaste och billigaste systemet. Men i de fall då installationseffekter uppstår och inte 
kan försummas blir det ofta väldigt svårt att rätta till, vilket gör den här metoden till en 
högriskmetod.  

Det andra alternativet är att anta att installationseffekter kommer uppstå i systemet. Då bör det 
tillåtas en relativt generös marginal hos prestandan hos de olika ingående komponenterna 
[16]. Den stora risken här är att systemet blir överdimensionerat och därmed onödigt dyrt. Ett 
överdimensionerat fläktsystem kan också leda till en försämrad akustik då fläkten kan tvingas 
arbeta utanför effektivitetspunkten där den också har lägst ljudnivå. Om en konstruktör i 
projektering räknar med en säkerhetsmarginal för flödeshastigheten på 10 procent för att 
möjliggöra för framtida expansion, vilket i praktiken kan innebära att trycket ökar med 20 
procent. En säkerhetsmarginal för trycket på 10 procent kan anses nödvändig för att 
säkerställa att möjliga förluster i systemet övervinns. Tillslut kanske konstruktören bestämmer 
sig för att det är nödvändigt med en säkerhetsmarginal på 5 procent för att säkerställa att 
fläkten verkligen lever upp till specifikationerna. Resultatet av alla dessa säkerhetsmarginaler 
blir ett kraftigt överdimensionerat system.  

Då fläktar ljudeffektbestäms finns det en noggrannhet i metoden som används. Det leder till 
att ljudeffektnivåer som tillhandahålls av leverantörer alltid kommer innehålla en 
onoggrannhet som måste beaktas vid dimensionering av skiljekonstruktioner. I SS-EN ISO 
13053:2006 [24] är det angivet att toleranser för ljudeffektnivåer hos fläktar är ±4 dB från 
vilket det går att ta fram toleranser i oktavband för respektive fläkt.  
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6.1 Kanalinfästningar 
För att undvika att vibrationer överförs från aggregatet till kanaler eller till andra don är det 
vanligt att använda elastiska anslutningar. De flesta don har ljudnivåer som är angivna av 
tillverkaren, dessa gäller enbart då luften strömmar in till donet likformigt. En felaktig 
installation där anslutningarna blir sneda kan orsaka buller som överröstar det aerodynamiska 
ljudet med så mycket som 12 dB till 15 dB [1]. I Figur 15 ges exempel på hur en flexibel 
anslutning kan se ut om det monteras rätt och fel när det är kopplat till ett tilluftsdon.  

 

Figur 15. Effekt av korrekt och inkorrekt injustering av elastiska röranslutningar [1].  

Enligt Noise Control in Building Services [14] kan ljudnivåerna öka med mellan 10 dB – 20 
dB. Dåliga förhållanden vid inflöde till don kan lindras med hjälp av vridkäppar eller 
utjämningsgaller, men bör undvikas då ljudkraven på projektet är hårda.  

Det är inte bara elastiska anslutningar som kan orsaka problem vid kanalinfästningar, i Figur 
16 finns exempel på olika typer av kanalböjar efter centrifugalfläktar. Det som kan uppstår 
när kanalböjar och areaövergångar installeras felaktigt i närheten av utsläpp från fläkt till 
kanal är att det uppstår vibrationer i kanalväggen som ger upphov till problem.  

 

Figur 16. Exempel på hur kanaler och kanalböjar bör och inte bör monteras efter centrifugalfläktar [1]. 

Det som figuren indikerar är relevant för både kanalböjar och dimensionsövergångar. Men 
även om installationen av kanalböjar och övergångar är korrekt kan det inte säkerställas att 
vibrationer i kanalväggen kan undvikas. Det är också beroende av turbulens i flödet från 
fläkthjulet, styvheten i kanalen och kanalens egenfrekvenser [1]. 
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Precis som anges i Figur 16 så finns det krav och rekommendationer för hur lång kanalen bör 
vara innan dimensionsövergång eller böj. I 2007 ASHRAE HANDBOOK [1] anges att längden 
innan kanalböj ska vara minst 1,5 gånger större än den största dimensionen hos kanalen. 
AMCA Publication 201 [25] rekommenderar att kanalböjar inte ska vara placerade på avstånd 
mindre tre gånger kanaldiametern uppströms från fläkten men anger att installationseffekter i 
kanalsystem kan uppstå om böjar är placerade mindre än fem gånger diametern uppströms 
från fläkten. Nerströms gäller, enligt AMCA Publication 201 [25], att längden ska uppnå 
”Effektiv kanallängd” för att installationseffekter inte ska uppstå. Effektiv kanallängd innebär 
att längden av kanalen innan en böj ska minst vara 2,5 kanaldiametrar vid varvtal ≤ 2500 rpm 
och utökas med en kanaldiameter för varje 1000 rpm.  
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7. Mätning 
Mätningarna syftar till att ge ett underlag för hur det faktiska ljudtrycket i fläktrum ser ut. De 
beräknade ljudtrycken kan sedan jämföras med de uppmätta värdena i rummet och 
metodernas noggrannhet kan studeras. Även efterklangstiderna i fläktrummen mäts, det görs 
för att ett rums karaktäristiska egenskaper kan bedömas från efterklangstid och metoder för att 
förutspå absorptionen i rummet kan tas fram.  

De delar i beräkningsmetoden som ska utvärderas är 

• Reduktion i kanal 
• Källtyp 
• Absorption i fläktrummet.  

Det ska även undersökas om det finns fler faktorer som det behövs tas hänsyn till i en 
beräkningsmetod, de faktorerna är 

• Spaltkorrektion 
• Inverkan av ljuddämpare 
• Installationseffekter. 

I kapitel 2 till 6 i den här rapporten kan läsaren fördjupa sig i teorin bakom de ovan nämnda 
delarna. Från den teorin har mätningar på projekterade och färdigställda fläktrum genomförts 
för att titta på säkerheten hos olika beräkningsmodeller där noggrannheten ska vara tillräcklig. 
Mätningarna har genomförts enligt SS-EN ISO 16032:2004 [26], men avvikit i vissa fall då 
hörnpositioner inte var möjliga att mäta, för mer information om respektive mätobjekt se 
Appendix A – Fläktrum.  

Ofta har beräkningar gjorts där värden på kanalreduktion tagits från Ljudisolering hos 
ventilationskanaler [9] där värdena för cirkulära och rektangulära kanaler är samma. Dessa 
värden är framtagna från mätningarna som ligger till grund för den rapporten, det leder till att 
schablonvärdena kan antas ge en rimlig uppskattning om vad ljudtrycket i rummet blir från 
ljudeffektnivåerna i kanal och resultaten från dessa värden kan vara en utgångspunkt för 
beräkningarna.  

7.1 Mätmetod och noggrannhet 
Mätningar har genomförts i befintliga fläktrum, fläktrummen har varit av varierande storlek 
och aggregaten har varierat i både fabrikat och storlek. Metoden som har använts för att mäta 
ljudtrycket grundar sig i SS-EN ISO 16032:2004 [26], med avsteget att hörnposition i 
fläktrum i vissa fall inte gått att mäta på grund av kanaler eller annat som stått i vägen.  

Enligt SS-EN ISO 16032:2004 [26] ska tre positioner varav en i hörn mätas. Mätningarna som 
ligger till grund för det här examensarbetet har gjorts lite annorlunda, då ett av målen med 
mätningarna är att kartlägga ljudfältet i fläktrummet. Fler positioner än angivet i standard har 
använts, det är för att få en uppfattning om hur ljudfältet varierar i rummet och bättre kunna 
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avgöra vad i rummet som ska ansättas som ljudkällan. Mätmetoden utvecklades något under 
arbetets gång. I den första mätningen mättes ljudtrycket i fem olika punkter i varierande höjd 
medan de resterande mätningarna genomfördes i tio eller elva punkter där två höjder i varje 
punkt mättes.  

Precisionen i mätresultaten från mätningar som utförs enligt SS-EN ISO 16032:2004 [26] 
presenteras i Tabell 11. Mätningarna som är gjorda här anses uppnå samma noggrannhet även 
om vissa avvikelser från standard är gjorda.  

Tabell 11. Standardavvikelse i oktavband för reproducerbarhet för mätningar enligt SS-EN ISO 16032:2004 
[26]. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000-4000 
Standardavvikelse för 
reproducerbarhet [dB] 1,5 1,5 1,5 1,2 1,0 

 

För att mäta hur mycket absorption det finns i rummet har efterklangstiden mätts, det har 
gjorts enligt SS-EN ISO 3382-2:2008 [27]. I mindre fläktrum har en källposition använts och 
efterklangen mätts två gånger i tre olika positioner och i större fläktrum har två källpositioner 
använts och efterklangen mätts två gånger i två olika positioner för varje källposition.  
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8. Beräkningsmodeller 
En beräkningsmetod för att beräkna ljudtryck i fläktrum ska tas fram, metoden ska ha en 
tillräcklig säkerhet utan att den ska vara allt för komplex och tidskrävande. I de fall som ett 
väldigt noggrant resultat behövs finns diverse mjukvaror som kan modellera ljudtryck i rum 
med bättre säkerhet, problemet är att sådan modellering tar tid att genomföra. Syftet här är att 
ta fram en metod som kan användas dagligen av ett antal olika användare med ett begränsat 
antal invärden för att få en bra uppfattning om vad det resulterande ljudtrycket kommer att bli.  

Den indata som finns tillgänglig vid det stadiet då en beräkning ska göras är; typen av 
fläktaggregat, dimensioner av fläkaggreagat och kanaler, storlek på fläktrummet samt vilken 
typ av lokaler som angränsar till rummet. Beroende på vilket typ av utrymme som angränsar 
till fläktrummet så finns det krav på hur hög ljudnivå som får förekomma i det rummet. 
Beräkningsmetoden ska då konvertera ljudeffektsnivåerna från fläkten till ljudtryck i 
fläktrummet så att dimensionering av konstruktionerna till det närliggande utrymmet 
resulterar i att uppsatta krav uppfylls.  

Förutom den utstrålande ljudeffekten från fläktaggregatet kommer det tillkomma bidrag från 
ljudeffekten som strålar till kanal och det slutgiltiga ljudtrycket kommer bero på kanaltyp, 
placering, mängden absorption i fläktrummet samt avstånd mellan aggregat och 
konstruktioner. Som har visats tidigare i rapporten finns det ett antal olika metoder för att 
beräkna bidraget från de olika delarna. De går att kombinera på en mängd olika sätt för att få 
den beräkningsmetoden som ger det bästa resultatet. För att hitta den bästa metoden har ett 
antal mätningar i befintliga fläktrum gjorts där uppmätta och beräknade resultat kan jämföras 
och den bästa beräkningsmetoden hittas. Nedan i det här kapitlet kommer de 
beräkningsmetoder som antas ge bästa resultat presenteras. Alla dessa beräkningsmetoder 
kommer utvärderas mot uppmätta värden.  

Det har tidigare antagits att källan, oavsett om ljudeffekten radieras från aggregathölje eller 
kanal, kan modelleras som en punktkälla i diffust fält med formeln 

 2

410log
4 'p w

QL L
r Ap

 = − + 
 

  (28) 

där direktivitetsfaktorn, Q, är ansatt till 1. Det här antagandet kan ifrågasättas på några olika 
punkter. Det första är, kan höljet till ett fläktaggregat verkligen anses vara en punktkälla i ett 
fläktrum? Alternativet skulle vara att modellera den som linjekälla eller plankälla. Den andra 
frågan handlar om ljudfältet i rummet, hur väl stämmer antagandet om att ljudfältet i rummet 
verkligen är diffust. Och det sista är om det är korrekt att anta helt sfärisk utstrålning av 
ljudeffekten. Ofta är fläktaggregatet placerat i närheten av väggen i fläktrummet och det är i 
regel placerat på en begränsad höjd över golvet. Det gör att direktivitetsfaktorn bör vara 2 
eller till och med 4 enligt Figur 1. 

Det bör också uppmärksammas att i ekvation (28) ska avståndet till källan, r, anges. Det avgör 
helt enkelt storleken på direktfältet eftersom det (med den här beräkningsmodellen) antas avta 
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med 6 dB per fördubbling av avståndet. Det svåra är då att avgöra vad i rummet som ska 
ansättas till akustiska källan. Om det är fläkten i aggregatet som ska få vara punktkällan, om 
kanalen mellan aggregat och ljuddämpare är källa eller höljet till aggregatet är den 
dimensionerande källan kan vara svårt att avgöra.  

Absorptionen i sändarrummet skulle kunna antas med ett och samma schablonvärde för alla 
fläktrum, oavsett storlek eller hur mycket inklädda kanaler det finns. Om ytterligare 
absorbenter introduceras, som till exempel ett innertak, kan den tillkommande absorptionen 
läggas till. Men hur absorptionen i fläktrum ska beräknas är inte helt enkelt och beror både 
rummets storlek men även övrig utrustning och dess akustiska egenskaper. För att utveckla en 
beräkningsmetod har efterklangstider i ett antal fläktrum mätts, utifrån dessa värden ska en 
metod för att beräkna absorption tas fram.   

Spaltkorrektionen är en faktor som används för att korrigera för det högre ljudtryck som 
uppstår i den spalt som bildas då ett fläktaggregat står nära en vägg eller bjälklag. Att mäta 
ljudtrycket är svårt då det är ett så trångt utrymme. Det finns ett fåtal källor [23] som anger 
värden på spaltkorrektion. Det finns också värden som har tagits fram och som anses bättre 
motsvara det faktiskta ljudtrycket som uppstår. Alternativt kan spaltkorrektionen beräknas 
enligt SS-EN ISO 12354-5 [21]. 

Att ljuddämpare har inverkan på ljudtrycksnivåer både i och utanför kanal råder det inget 
tvivel om, det är däremot svårare att enbart från litteratur avgör hur mycket. För att dämpa 
ljudnivåer i kanaler bör ljuddämparen vara placerad direkt efter fläkten för att på så sätt 
undvika att ljudet läcker ut till omgivningen istället för att dämpas av ljuddämparen. Att 
placera ljuddämparen direkt efter fläkten kan dock ha inverkan på hur mycket ljud som 
transmitteras i kanal då ljudet som läcker in i kanal kan vara större än det efter ljuddämparen, 
vilket kan leda till problem i mottagarrum.  

Effekter som uppkommer i samband med installationen av ett fläktaggregat kan också bidra, 
dessa är i princip omöjliga att förutspå utan uppkommer då kanaler och kanalböjar installeras 
på ett felaktigt sätt. Det kan handla om flexibla anslutningar som blir sneda eller böjar som 
har placerats för nära fläkten och därigenom ger upphov till turbulens som i sin tur alstrar 
buller.  
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8.1 Metod 1 
Den första metoden som studeras för att beräkna ljudtrycket i fläktrum gör en beräkning i tre 
steg. I det första steget summeras alla ljudeffekter från fläktaggregat till kanalerna, de 
reduceras med ett schablonvärde enligt Tabell 6, se även Tabell 12, som ersätter termen 

( )10log m tS S R−  i ekvation (13) 

( )( )
( )

( )

10log
min

3
w in m t

w ut
w in

L S S R
L

L
+ −=  −

 

där  

( )w utL   transmitterad ljudeffektnivå [dB] 

( )w inL   tillförd ljudeffektnivå [dB]  

mS   kanalens mantelyta i mottagarrummet [m2]  

tS   kanalens tvärsnittsyta [m2] 
R reduktionstal för kanalväggen [dB].  

Tabell 12. Schablonvärden för ljudreduktion från utsänd ljudeffekt från fläkt till ljudtryck i fläktrum [9]. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

K [dB] -9 -9 -12 -15 -15 -18 -18 

 

Den totala ljudeffekten till fläktrummet anses sedan vara det reducerade värdet i kanal adderat 
(logaritmiskt) med den utsända ljudeffekten från aggregat till omgivning.  

Steg två är sedan att beräkna den totala absorptionsarean i fläktrummet, metoden använder ett 
och samma schablonvärde för alla fläktrum och om det finns planer på att installera mer 
absorption, genom till exempel ett innertak, läggs den absorptionen till. Absorptionen i 
rummet uppskattas med hjälp av absorptionsfaktorer och bygger på tidigare mätningar gjorda 
i fläktrum. Värdena är schabloner och ska multipliceras med golvytan i fläktrummet för att ge 
den totala absorberande ytan, värdena ges i Tabell 13. 

Tabell 13. Schablonvärden för absorption i fläktrum. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

sα   0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Steg tre är att beräkna det resulterande ljudtrycket i rummet från ljudeffektnivåerna samt 
absorptionsarean. Här används formeln för en punktkälla som utstrålar ljudeffekten helt 
sfäriskt, det vill säga att direktivitetsfaktorn Q sätts till 1 i ekvation (2) 
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2

1 4
4 'p wL L

r Ap
 = + + 
 

 

där  

PL  ljudtrycksnivån [dB]  

wL   ljudeffektsnivå [dB]  
Q direktivitetsfaktorn [-] 
r avstånd till källan [m] 
A’ rumskonstant [m2].  

8.2 Metod 2 
Det är inte självklart att aggregat och kanaler ska modelleras som punktkällor, istället kan 
plankälla användas för aggregatet och linjekälla användas för kanalerna. Ljudtrycket beräknas 
då från aggregatet för sig och från varje kanal för sig.  

För att beräkna resulterande ljudtryck från en plankälla finns det några olika formeler, 
beroende på avståndet mellan aggregatet och observationspunkten. Formlerna som kan 
användas är givna i ekvation (8)-(10). I de fall då avståndet till observationspunkten är mindre 
än den minsta dimensionen av aggregatväggen, r b p< , ska formeln  

10log
4p wL L k

bc
p = + + 

 
 

användas. I de fall då avståndet till observationspunkten är större än den minsta dimensionen 
men mindre än större dimensionen, b r cp p< < , är det formeln 

( ) ( )10log 10log 4p wL L r c k= − − +  

som är aktuell. Och i de fall då observationspunkten är längre bort än den största 
dimensionen, r c p> , ska ljudtrycket beräknas med  

( )20log 11p wL L r k= − − +  

för alla tre ekvationerna är 

pL   ljudtrycksnivå [dB] 

wL   ljudeffektsnivå [dB] 
r  avståndet från källan till mätpunkten [m] 
c  den större dimensionen av väggen [m] 
b   den mindre dimensionen av väggen [m] 
k  konstant vars värde är 0.5.  
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För att beräkna den ljudeffekten som ges från kanal används ekvation (13) enligt 
Ljudisolering hos ventilationskanaler [9]  

( )( )
( )

( )

10log
min

3
w in m t

w ut
w in

L S S R
L

L
+ −=  −  

där 

( )w utL   transmitterad ljudeffektnivå [dB] 

( )w inL   tillförd ljudeffektnivå [dB]  

mS   kanalens mantelyta i mottagarrummet [m2]  

tS   kanalens tvärsnittsyta [m2] 
R reduktionstal för kanalväggen [dB].  

där R ges från Tabell 2 eller Tabell 3. Från den utsända ljudeffekten kan ljudtrycket från en 
linjekälla beräknas enligt ekvation (7) 

 
1 410log

'p wL L
rL Ap

 = + + 
 

   

där 

pL   ljudtrycksnivå [dB] 

wL   ljudeffektsnivå [dB] 
r avstånd från ljudkälla [m] 
L längden av linjekällan [m] 
A’ rumskonstant [m2]. 

För att beräkna absorptionen i rummet används nya faktorer, istället för att som i metoden 
ovan använda golvytan i rummet blir rummets begränsningsyta avgörande. De nya faktorerna 
som har tagits fram presenteras i Tabell 14. 

Tabell 14. Nya värden på absorption i fläktrum som är beroende av rummets begränsningsyta.  

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

sα  0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 

8.3 Metod 3 
Ljuddimensionering av ventilationssystem [12] föreslår en modell för hur ljudtryck kan tas 
fram direkt från ljudeffekter i kanaler. Beräkningsmodellen för det ges i ekvation (15) 

( ) 10log( ) 4p w in mL L S R= + − −  
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där 

pL   transmitterad ljudtrycksnivå i rummet [dB]  

( )w inL   ljudeffektnivå i kanal [dB] 

mS   kanalens totala mantelyta i rummet [m2] 
R kanalväggens reduktionstal [dB] 
-4 korrektion för standardiserad absorptionsarea i rummet, 10 m 2 [dB].   

Reduktionstalen för kanalerna tas fram från Figur 12 och för att få värden i oktavband 
används korrektionsfaktorerna i Tabell 7. Den här beräkningen görs för varje kanal 
individuellt och det totala ljudtrycket fås genom att summera ljudtrycken för alla kanaler 
tillsammans med det resulterande ljudtrycket från aggregatet. Här antas aggregatet vara en 
punktkälla med halvsfärisk utstrålning, det vill säga direktivitetsfaktorn Q sätts till 2 i 

2

4
4 'p w

QL L
r Ap

 = + + 
 

 

där  

PL  ljudtrycksnivån [dB]  

wL   ljudeffektsnivå [dB]  
Q direktivitetsfaktorn [-] 
r avstånd till källan [m] 
A’ rumskonstant [m2] 

och absorptionen tas fram på samma sätt som i kapitel 8.2. Dessa ljudtryck kan sedan 
summeras och det totala ljudtrycket i fläktrummet har tagits fram.  

8.4 Metod 4 
I 2007 ASHRAE HANDBOOK [1] förslås en metod som, till skillnad mot de tidigare 
metoderna, tar hänsyn till att ljudet dämpas med längden på kanalen. Även i den här metoden 
beräknas i varje kanalljud individuellt, och det resulterande ljudtrycket från respektive kanals 
ljudeffekt beräknas.  

I beräkningen av dämpningen i kanal är det första steget att beräkna kanalens effektiva längd 
enligt ekvation (16) 

1*
ln

L

L γ
γ
−

=
 

där γ  beräknas  

( 10)10 αγ −=  
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och α  ges från till exempel Tabell 4 och Tabell 5. Nu kan en effektiv mantelyta hos kanalen, 
*
mS , beräknas och den radierande ljudeffekten från kanal kan då beräknas i likhet med 

ekvation (12) som 

*

( ) ( ) 10log m
w ut w in

t

SL L R
S

 
= + − 

 
 

där 

( )w utL  ljudeffektnivån som avges från kanalens utsida mot rummet [dB] 

( )w inL   ljudeffektnivån för ljudet i kanalen [dB] 
*
mS   effektiv mantelyta hos kanalen som avger ljud mot rummet [m2] 

tS   tvärsnittsytan hos kanalen [m2] 
R reduktionstalet för kanalvägen [dB] 

och R ges från Tabell 2 eller Tabell 3. För få det resulterande ljudtrycket från respektive 
kanalljud används formeln  

( )( ) 10log 10p w utL L rLp= − +  

där 

pL   resulterande ljudtrycksnivå i en specifik punkt i rummet [dB]  

( )w utL   ljudeffektnivå som transmitteras i kanal [dB] 

r avstånd mellan kanalen och observationspunkten [dB] 
L längden av kanalen som transmitterar ljud [m2]. 

Ljudtrycket från aggregatet till omgivningen beräknas sedan som en punktkälla med 
halvsfärisk utstrålning, det vill säga Q sätts till 2 i 

2

4
4 'p w

QL L
r Ap

 = + + 
 

 

där  

PL  ljudtrycksnivån [dB]  

wL   ljudeffektsnivå [dB]  
Q direktivitetsfaktorn [-] 
r avstånd till källan [m] 
A’ rumskonstant [m2].  
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Även för den här metoden väljs det att uppskatta rummets absorption från rummets 
begränsningsyta enligt värden i Tabell 14. Till sist summeras alla ljudtryck och den totala 
ljudnivån hittas.  

8.5 Metod 5 
Metod 5 grundar sig i Allens formel som beskrevs i Ljudisolering hos ventilationskanaler [9]. 
Formeln som då ska användas ges i ekvation (13) 
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10log
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L S S R
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L
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där 

( )w utL   transmitterad ljudeffektnivå [dB] 

( )w inL   tillförd ljudeffektnivå [dB]  

mS   kanalens mantelyta i mottagarrummet [m2]  

tS   kanalens tvärsnittsyta [m2] 
R reduktionstal i kanalväggen [dB].  

Här summeras alla ljudeffektnivåer i kanalerna till en, som sedan reduceras och en utsänd 
ljudeffekt från kanal tas fram. Reduktionstalen som används kommer även här från Tabell 2 
och Tabell 3. Den beräknade utsända ljudeffekten adderas sedan med ljudeffekten som 
radieras från aggregatet till omgivning. Den totala ljudeffekten antas vara en punktkälla i 
rummet och här antas direktivitetsfaktorn Q ha värdet 1. Formeln som används är precis som 
tidigare från ekvation (2)  

2

4
4 'p w

QL L
r Ap

 = + + 
 

 

där  

PL  ljudtrycksnivån [dB]  

WL   ljudeffektsnivå [dB]  
Q direktivitetsfaktorn [-] 
r avstånd till källan [m] 
A’ rumskonstant [m2].  

Där absorptionen precis som i Metod 2 beräknas från nya schablonvärden baserade på 
rummets begränsningsyta.  
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8.6 Metod 6 
Metod 6 är egentligen en variant av den metod som presenteras i 8.1. Även beräkningarna här 
bygger på ekvation (13)   

 
( )( )

( )
( )

10log
min

3
w in m t

w ut
w in

L S S R
L

L
+ −=  −

   

där 

( )w utL   transmitterad ljudeffektnivå [dB] 

( )w inL   tillförd ljudeffektnivå [dB]  

mS   kanalens mantelyta i mottagarrummet [m2]  

tS   kanalens tvärsnittsyta [m2] 
R reduktionstal i kanalväggen [dB].  

Där beräknade reduktionstal för kanalväggen som har tagits fram i tidigare metoder 
tillsammans med de mätningar som genomförts används för att beräkna ett nytt schablonvärde 
för kanalreduktion. Dessa nya värden presenteras i Tabell 15 för rektangulära kanaler och 
Tabell 16 för cirkulära kanaler och ersätter alltså termen ( )10log m tS S R−  i ekvationen ovan.  

Tabell 15. Beräknade värden på kanalreduktion för rektangulära kanaler. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

K [dB] -3 -5 -15 -22 -25 -28 -28 
 

Tabell 16. Beräknade värden på kanalreduktion för cirkulära kanaler. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

K [dB] -22 -22 -22 -25 -25 -30 -30 
 

För att hitta den totala utsända ljudeffekten från kanal summeras alla ljudeffekter till kanal 
och reduceras enligt ovan. Om den från kanal beräknade utstrålande ljudeffekten adderas med 
ljudeffekten från aggregatet fås den totala ljudeffekten till fläktrummet. Det bortses här från 
tillägget om att ljudtransmissionen för långa kanaler tillkommer och formel (20) kommer 
därför inte användas. Kanaler i fläktrum anses inte vara tillräckligt långa för att det här 
fenomenet blir tillräckligt stort för anses av betydelse i den här modellen.  

Nästa steg kommer även i den här metoden vara att beräkna absorptionsarea, men istället för 
att använda schablonvärdet för hur absorptionen i fläktrum beror på golvytan används värdena 
i Tabell 14 som beror på rummets begränsningsyta.  

Sen kommer frågan om hur aggregatet och kanalerna ska modelleras, i metoden 8.1 
approximeras både kanaler och aggregatet som punktkällor med helt sfärisk utstrålning. Det 
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här är en modell som kan ifrågasättas, framför allt när det kommer till hur utstrålningen ser ut. 
Beroende på aggregatets placering skulle utstrålningsfaktorn kunna sättas till både 2 och 4 
enligt Figur 1. Här sätts Q till 2, och formeln som används är precis som innan från ekvation 
(2)  

2

4
4 'p w

QL L
r Ap

 = + + 
 

 

där  

pL  ljudtrycksnivån [dB]  

wL   ljudeffektsnivå [dB]  
Q direktivitetsfaktorn [-] 
r avstånd till källan [m] 
A’ rumskonstant [m2].  
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9. Resultat 
Totalt har ljudtrycket i fem stycket fläktrum kartlagts. I fyra av rummen fanns ett 
fläktaggregat och i det femte fanns två. Rummen är i fläktrumssammanhang relativt små upp 
till mellanstora rum. Ljudtrycket har mätts upp i mellan fem och elva punkter i rummet och 
efterklangstiden har mätts i varje rum. I Figur 17 presenteras ett medelvärde av de uppmätta 
ljudtrycken.  

  

Figur 17. Medelvärde av de uppmätta ljudtrycken.  

I figuren är det tydligt att ljudtrycket i låga frekvenser är högre än i högre frekvenser. Det 
syns också att även om ljudtrycken minskar med frekvensen, sker minskningen på lite olika 
sätt. 

Nedan presenteras hur väl de olika beräkningsmodellerna som presenterades i kapitel 8 
Beräkningsmodeller överensstämmer med de uppmätta värdena. I Figur 18 – Figur 23 
presenteras beräknade värden jämfört med ett medelvärde av de uppmätta värdena.  

 

Figur 18. Jämförelse av uppmätta och beräknade ljudtryck med Metod 1. 
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I Figur 18 ses hur Metod 1 överensstämmer med det uppmätta ljudtrycket. Det ses att 
avvikelsen från det uppmätta resultatet är relativt konstant över hela frekvensspektrumet. 
Spridningen är ganska stor, i regel överskattas ljudtrycket även om det för vissa fläktrum 
snarare tenderar till att underskatta ljudtrycken, framförallt vid höga frekvenser.   

 

Figur 19. Jämförelse av uppmätta och beräknade ljudtryck med Metod 2. 

Hur avvikelsen av ljudtrycket för Metod 2 ser ut ges i Figur 19. Här är spridningen mot det 
uppmätta ljudtrycket större än för Metod 1. Framförallt sticker fläktrummet vid Kv Ormen ut, 
och metoden överskattar ljudtrycket med närmare 30 dB i vissa frekvenser. Metoden är också 
mer benägen än Metod 1 att underskatta det resulterande ljudtrycket i fläktrummet i både låga 
och höga frekvenser.  

 

Figur 20. Jämförelse av uppmätta och beräknade ljudtryck med Metod 3. 

I Figur 20 återges resultaten för Metod 3 jämfört med uppmätta nivåer. Vid låga frekvenser 
ses att avvikelsen för ljudtrycken är relativt samlade. Men vid högre frekvenser ökar 
spridningen och ljudtrycken underskattas relativt mycket för två av fläktrummen.  
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Figur 21. Jämförelse av uppmätta och beräknade ljudtryck med Metod 4. 

Ljudtrycken som har beräknats för de olika fläktrummen med Metod 4 jämförs med 
medelvärdet för de uppmätta ljudtrycken och presenteras i Figur 21. Här ligger de beräknade 
ljudtrycken i närheten och något över de uppmätta ljudtrycken vid väldigt låga frekvenser. 
Men precis som för resultaten för Metod 3 ökar spridningen vid höga frekvenser och metoden 
underskattar ljudtrycken för två av fläktrummen, i något fall med mer än 20 dB.  

 

Figur 22. Jämförelse av uppmätta och beräknade ljudtryck med Metod 5. 

I Figur 22 jämförs de beräknade ljudtrycken från Metod 5 mot uppmätta medelvärden. Här är 
spridningen vid låga frekvenser något högre jämfört de tidigare. Metoden är även mer 
benägen att underskatta ljudtrycket än de tidigare samtidigt som metoden överskattar 
ljudtrycken för två av fläktrummen, speciellt vid höga frekvenser, relativt mycket.  
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Figur 23. Jämförelse av uppmätta och beräknade ljudtryck med Metod 6. 

De beräknade ljudtrycken från Metod 6 presenteras i Figur 23. Här ses att ljudtrycken inte 
underskattas förutom i två fläktrum vid höga frekvenser. I lägre frekvenser ligger avvikelsen, 
för alla utom ett rum, mellan det uppmätta värdet och 5 dB över. Även i det här fallet är det 
ljudtrycket i Kv Ormen som överskattas mest.  

Om resultaten i helhet studeras ses det att för Kv Ormen överskattas ljudtrycket i regel mest, 
framförallt vid högre frekvenser. Orsaken till den här överskattningen är den relativt höga 
utsända ljudeffekten från aggregat till omgivningen jämfört med det uppmätta resultatet. En 
orsak till den här avvikelsen kan vara att fläkten drevs vid ett driftfall som skiljde sig något 
från det fall som ljuddata har beräknats för.  

För att hitta värdena för reduktion i kanal som används i Metod 6 har en kombination av den 
totala reduktionen i Metod 4 och Metod 5 beräknats, ett medelvärde för de aktuella fallen har 
hittats och sedan anpassats något för att få ett så bra resultat som möjligt. I Tabell 17 
presenteras den totala reduktionen för rektangulära kanaler och för värden för cirkulära 
kanaler i Tabell 18 igen. Reduktionstalet för cirkulära kanaler är för låga frekvenser högre än 
för rektangulära kanaler.  

Tabell 17. Beräknade värden på total kanalreduktion för rektangulära kanaler. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

K [dB] -3 -5 -15 -22 -25 -28 -28 
 

Tabell 18. Beräknade värden på total kanalreduktion för cirkulära kanaler. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

K [dB] -22 -22 -22 -25 -25 -30 -30 
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Om beräkningen av absorption i fläktrum ska studeras kan den uppmätta efterklangstiden 
jämföras med värden på beräknad efterklangstid utifrån uppskattad absorption i rummet med 
hjälp av ekvation (25). I Figur 24 presenteras uppmätta efterklangstider.  

 

Figur 24. Uppmätta efterklangtider. 

Från figuren kan det sägas att vid låga frekvenser är efterklangstiderna något längre än vid 
höga frekvenser, även om det är relativt konstant över frekvens. 

Om värdena som presenteras i Tabell 13, se även Tabell 19, används för att beräkna 
efterklangstider ses det tydligt att absorptionen vid låga frekvenser är mycket lägre än vid 
högre frekvenser. Värdena bygger dessutom på att det enbart är golvytan som styr 
efterklangstiden vilket innebär att rum som har lika stor golvyta med 2,5 m i takhöjd 
respektive 4 m i takhöjd antas ha samma efterklangstid. Då efterklangstiden i rum styrs av 
antalet reflexer som ljudet gör i rummet kan det här antagandet ifrågasättas.  

Tabell 19. Schablonvärden för absorption i fläktrum. 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

sα  0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

I Figur 25 presenteras en jämförelse mellan efterklangstider som är beräknade med värdena i 
Tabell 19 och uppmätta värden. Som ses i figuren leder den här metoden till efterklangstider 
som är mer än en sekund högre än de faktiska värdena i rummet vid låga frekvenser. Det i sin 
tur leder till att mängden absorption underskattas och därmed kan ljudtrycksnivån överskattas. 
Det är speciellt i låga frekvenser som underskattningen av absorption är som störst, vilket är 
ett problem då det i många fall är det här området som är dimensionerande. Det bör även 
observeras att värdena i vissa fall överskattar mängden absorption.  
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Figur 25. Efterklangstider beräknade med gamla schablonvärden.  

För att hitta en modell som minskar överskattningen av efterklangstider har nya värden tagits 
fram, dessa presenteras i Tabell 20 och rummets totala absorption beräknas från rummet 
begränsningsyta. Dessa schablonvärden för absorption i fläktrum ska både motsvara 
absorptionen hos golv, väggar och innertak samt all utrustning i rummet.  

Tabell 20. Nya värden på absorption i fläktrum som är beroende av rummets begränsningsyta.  

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 

sα  0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 

Om efterklangstiderna som fås med dessa värden jämförs med de uppmätta fås resultatet som 
visas i Figur 26. 

 

Figur 26. Efterklangstider beräknade med nya schablonvärden.  
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Här ses att efterklangstiderna ligger närmare de faktiska. I och med att de inte överskattar 
efterklangstiderna lika mycket är risken mindre för att mängden absorption underskattas och 
därmed ges en mer noggrann bild av vilket ljudtryck som faktiskt kommer uppstår i det 
aktuella fläktrummet. Risken med de nya värdena är dock att mängden absorption kan 
överskattas. Vilket i sin tur leder en underskattning av både efterklangstider och resulterande 
ljudtryck.  
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10. Slutsats 
Målet med det här examensarbetet var att hitta en beräkningsmetod som ger en korrekt bild av 
ljudtrycket som uppstår i fläktrum för att dimensionering av konstruktioner till angränsande 
utrymmen ska kunna göras med så god säkerhet som möjligt. Det syftar även till att utvärdera 
beräkningsmodeller som används idag samt att hitta vilka felkällor som finns och hur stora de 
kan vara.  

Det finns mycket litteratur som beskriver hur fläktar låter, mängden information om hur 
ljudtryck ska beräknas är något mindre men det finns gott om exempel på olika metoder och 
angreppssätt. Det finns stora frågor som bör redas ut då en beräkningsmetod ska väljas, hur 
kanalljudet ska beräknas, hur ljudet till omgivningen ska beräknas, om och i så fall hur 
installationseffekter antas samt hur källrummet ska modelleras. Det är först när ett svar på alla 
dessa frågor finns som valet av beräkningsmetod kan göras. 

Ljudtryck i fläktrum är svårt att uppskatta, speciellt med en hög noggrannhet. Vid beräkningar 
är det bra om ett resultat kan komma så nära sanningen som möjligt, men om ljudtrycket 
underskattas kan det bli stora problem i efterhand. Det här gäller speciellt för låga frekvenser 
då det i de allra flesta fall är dessa värden som blir dimensionerande. Om konstruktioner 
klarar av att dämpa ljudet vid låga frekvenser kommer de i nästan alla fall även klara av att 
dämpa de högre frekvenserna, speciellt med tanke på att ljudeffekten från fläktar är störst i 
låga frekvenser. 

Från jämförelsen av de två metoderna för att beräkna absorption i fläktrum ses det att metoden 
som beräknar med faktorer som bygger på golvytan ganska kraftigt underskattar mängden 
absorption. Det här ger, i de fall som ljudtrycksberäkningen bygger på absorptionen i rummet, 
att ljudtrycket överskattas. Om modellen med faktorer som ska beräknas utifrån 
begränsningsyta i rummet används istället underskattas inte mängden absorption lika mycket, 
vilket ger ett resultat närmare det verkliga värdet. Men, mängden absorption överskattas i 
vissa fall vilket leder att ljudtrycket kan underskattas, det kan i slutändan kan leda till 
problem. 

Om metoderna för att beräkna ljudtryck kan det sägas att ingen metod ger ett resultat som går 
att lita på blint och att alla har en relativt stor spridning i sin noggrannhet. Det går inte att dra 
slutsatser om att metoder som kan ses som mer avancerade ger mer noggranna resultat, till 
exempel om dämpning i kanalen tas i hänsyn. Det kan bero på att alla metoder i någon 
utsträckning grundar sig i förenklingar och schablonvärden. Noggrannheten i dessa kan inte 
bli hur bra som helst och om det då används i fler steg kan onoggrannheten i slutresultatet 
öka.  

En annan källa till fel är ljudeffektnivåerna hos fläktarna som tillhandahålls av leverantör, det 
finns alltid en osäkerhet i den data som tillhandahålls av leverantören som går tillbaka till 
vilka testmetoder som använts. Det gör att viss hänsyn till noggrannheten av dessa metoder 
måste tas när fläktdata används som grund till beräkningar. 
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Om ljudeffektnivåerna i kanal kontra ljudeffekten som radieras direkt till omgivning ska 
studeras kan det sägas att ljudeffekten i kanal ofta är något högre än den till omgivning. Då 
ljudeffekten från kanal som radieras till omgivning istället studeras är det lika vanligt att det 
är ljud från kanal som ljud direkt från aggregatet som dominerar ljudfältet i rummet. Cirkulära 
kanaler har högre reduktion än rektangulära kanaler vid låga frekvenser, vilket gör att det i 
dessa fall och för i stort sett alla metoder, är ljudet från aggregat direkt till omgivning som 
dominerar ljudet. 

Från resultaten ovan går det att se att Metod 6 ger det bästa resultatet för de fläktrum som har 
studerats. Metoden verkar inte vara benägen att underskatta ljudtrycksnivåerna i låga 
frekvenser, samtidigt som den inte överskattar ljudtrycksnivåerna i större utsträckning än 
någon annan av de metoderna som har undersökts. Att metoden inte underskattar ljudtrycket i 
låga frekvenser är av stor vikt vid då det i många fall är dessa värden som är dimensionerade. 
Enda gången metoden överskattar ljudtrycket relativt mycket är i fallet för Kv Ormen där alla 
metoder har problem med stor överskattning.  

Metod 3 och Metod 4 visar inte heller tecken på att underskatta ljudtrycken i väldigt låga 
frekvenser och spridningen i noggrannhet är inte speciellt stor. Men då frekvensen ökar blir 
även spridningen i noggrannhet större samt att metoderna börjar underskatta ljudtrycket.  

Metod 1 är den metod som tillsammans med Metod 6 har minst spridning i noggrannheten 
totalt. Metod 1 visar dock större tendenser till att underskatta ljudtryck vid låga frekvenser 
vilket gör den till något mer av en högrisk metod då konstruktioner skulle kunna 
underdimensioneras med den här metoden. Metoden överskattar även ljudtrycken i 
fläktrummen något mer än Metod 6, vilket har varit känslan då metoden har använts i 
praktiken. 

Om ljudfältet i fläktrum studeras lite närmare för att titta på exempelvis direktivitet hos källan 
eller vilken inverkan av ljuddämpare har är det svårt att dra några större slutsatser utifrån de 
mätningar som har gjorts. Ljudfältet varierar i rummen med mellan 4 dB och 12 dB, men det 
finns ingen direkt relation till exempelvis direktivitet utan det är ofta en kombination av att 
mätpunkter delvis är något skärmade på grund av kanaler eller annan utrustning i rummet. Det 
beror snarare på att vissa mätningar påverkats av rumsmoder, vilket har lett till att ett 
medelvärde av ljudtrycket är det som studeras.  

Tidigare i rapporten har det diskuterats hur stor inverkan installationseffekter har på det 
resulterande ljudtrycket. Det fanns fall där kanalböjar var monterade på avstånd från fläkten 
som skulle kunna ge upphov till strömningsalstrat buller, men från resultaten av mätningarna 
går det inte att peka på att någon avvikelse kan kopplas direkt till någon installationseffekt. 
Under mätningarna upplevdes inte heller något ljud vara orsakat av felaktiga 
kanalanslutningar eller liknande.  

Spaltkorrektion är en faktor som används för att modellera det förhöjda ljudtrycket som 
uppstår i den spalt som finns mellan aggregat och närliggande konstruktioner. Då det är 
mättekniskt väldigt svårt att uppskatta hur stort det resulterande ljudtrycket är har det inte 
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mätts i det här arbetet. Det bedöms ändå, från litteratur och diskussioner med erfarna 
akustiker, som att en spaltkorrektion är nödvändig då spalten är mindre än 0,5 m. Tidigare i 
rapporten har tre metoder till att uppskatta ljudtrycket i spalt presenterats, två som bygger på 
korrektionsfaktorer och en ekvation där aggregatets storlek är avgörande. Då vilken av dessa 
som bäst reflekterar verkligheten inte har utretts ordentligt tros ändå att korrektionsfaktorerna 
i Tabell 10 är lämpliga att använda då det är praxis i flera befintliga metoder.  

När det kommer ljudfält i rummet har det antagits att teorin om diffusa fält är giltig, även om 
det inte är helt korrekt för alla fall. Angående frågan om vilken punkt i rummet som ska sättas 
till källa har det visat sig att det inte har någon större betydelse för resultatet. Det har därför 
antagits att det är själva fläkten som är källan. 
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Appendix A – Fläktrum 

Kista entré, LB22  
Rumsdimensioner 
Längd: 13 m 
Bredd: 6 m 
Höjd: 4,9 m  
Ytskikt: Gips/linoleummatta 
Tilläggsabsorption: 50 mm industriabsorbent 

Fläktdata 
Fabrikat: IV Produkt 
Bredd: 2580/3360 mm 
Höjd: 3555 mm 
Längd: 8270 mm 
Vikt: 5908 kg 
Flöde: 5,00/5,00 m3/s 
Kanaltvärsnitt: Rektangulärt 
Ljuddata: 

LB22 nom - Flexomix 1250 
  63 125 250 500 1000 2000 4000 

Lw till Uteluft 63 60 52 39 22 18 16 
Lw till Tilluft 68 67 60 46 31 32 30 
Lw till Avluft 64 59 51 38 22 18 15 

Lw till Frånluft 70 68 62 49 35 37 35 
Lw till Omgivning 75 70 63 55 56 47 37 

Skarphagsskolan 1, LB02 
Rumsdimensioner 
Längd: 20,7 m 
Bredd: 7,1 m 
Höjd: 3,1 m  
Ytskikt: Gips/linoleummatta 
Tilläggsabsorption: - 
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Fläktdata 
Fabrikat: Systemair 
Bredd: 2100/2322 mm 
Höjd: 2390 mm 
Längd: 3660 mm 
Vikt: 2047 kg 
Flöde: 4,70/4,70 m3/s 
Kanaltvärsnitt: Rektangulärt 
Ljuddata: 

LB02  
  63 125 250 500 1000 2000 4000 

Lw till Uteluft 70 78 82 80 78 71 69 
Lw till Tilluft 60 70 73 65 59 53 49 
Lw till Avluft 71 79 83 81 80 74 72 

Lw till Frånluft 60 70 73 65 58 53 48 
Lw till Omgivning 60 67 59 50 45 43 41 

Skarphagsskolan 2, LB01 och LB03  
Rumsdimensioner 
Längd: 22 m 
Bredd: 7 m 
Höjd: 3,9 m  
Ytskikt: Gips/linoleummatta 
Tilläggsabsorption: -  

Fläktdata LB01 
Fabrikat: Systemair 
Bredd: 1500/1570 mm 
Höjd: 1872 mm 
Längd: 3200 mm 
Vikt: 1177 kg 
Flöde: 2,40/2,40 m3/s 
Kanaltvärsnitt: Rektangulärt 
Ljuddata: 

LB01 
  63 125 250 500 1000 2000 4000 

Lw till Uteluft 70 77 83 81 78 72 69 
Lw till Tilluft 61 70 74 65 59 53 49 
Lw till Avluft 71 79 83 82 80 74 72 

Lw till Frånluft 61 70 74 65 59 53 49 
Lw till Omgivning 59 67 60 50 43 43 41 
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Fläktdata LB03 
Fabrikat: Systemair 
Bredd: 1950/2248 mm 
Höjd: 2170 mm 
Längd: 5380 mm 
Vikt: 2341 kg 
Flöde: 3,00/3,20 m3/s 
Kanaltvärsnitt: Rektangulärt 
Ljuddata: 

LB03 
  63 125 250 500 1000 2000 4000 

Lw till Uteluft 72 85 80 81 81 69 68 
Lw till Tilluft 63 76 74 66 62 53 48 
Lw till Avluft 74 86 83 83 84 74 73 

Lw till Frånluft 64 76 75 67 63 54 50 
Lw till Omgivning 61 73 60 51 49 42 40 

Kv. Ormen, Hus 8 
Rumsdimensioner 
Längd: 10 m 
Bredd: 5,5 m 
Höjd: 2,5 m  
Ytskikt: Gips/linoleummatta 
Tilläggsabsorption: - 

Fläktdata 
Fabrikat: Swegon 
Bredd: 1199/1459 mm 
Höjd: 1295 mm 
Längd: 2410 mm 
Vikt: 814 kg 
Flöde: 0,55/0,65 m3/s 
Kanaltvärsnitt: Cirkulärt 
Ljuddata: 

Hus 8 
  63 125 250 500 1000 2000 4000 

Lw till Uteluft 70 78 82 80 78 70 69 
Lw till Tilluft 60 70 73 65 59 53 49 
Lw till Avluft 71 79 83 81 80 74 72 

Lw till Frånluft 60 70 73 65 58 53 48 
Lw till Omgivning 60 67 59 50 45 43 41 
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Kv. Nässelmasken, LB01 
Rumsdimensioner 
Längd: 10,5 m 
Bredd: 3,1 m 
Höjd: 2,9 m  
Ytskikt: Gips/linoleummatta 
Tilläggsabsorption: - 

Fläktdata 
Fabrikat: Swegon 
Bredd: -/- mm 
Höjd: - mm 
Längd: - mm 
Vikt: - kg 
Flöde: 0,45/0,55 m3/s 
Kanaltvärsnitt: Cirkulärt 
Ljuddata: 

LB01 
  63 125 250 500 1000 2000 4000 

Lw till Uteluft 71 66 65 63 64 63 58 
Lw till Tilluft 65 58 57 45 38 35 33 
Lw till Avluft 67 60 59 47 40 37 35 

Lw till Frånluft 74 69 69 67 68 68 63 
Lw till Omgivning 63 55 46 46 35 35 29 

 


	Framsida
	Rapport_160609
	Sammanfattning
	Abstract
	Nomenklatur
	Beteckningar
	Förkortningar

	Innehållsförteckning
	1. Introduktion
	1.1  Bakgrund
	1.2  Syfte
	1.3  Avgränsning
	1.4  Metod

	2. Ljudkällor
	2.1 Källtyp
	2
	2.1
	2.1.1 Punktkälla
	2.1.2 Linjekälla
	2.1.3 Plankälla


	3. Fläktar
	3.1 Fläktljud
	3.2 Fläktljudkslassificering

	4. Kanaler
	4.1 Beräkningsmodeller för kanalljud
	4.2 Kanalgeometri
	4.3 Kanalböjar
	4.4 Ljuddämpare
	4.5 Reduktion i kanal

	5. Källrummet
	5.1 Rumsgeometri
	5.1.1 Ljudtryck i spalt


	6. Installationseffekter
	6.1 Kanalinfästningar

	7. Mätning
	7.1 Mätmetod och noggrannhet

	8. Beräkningsmodeller
	8.1 Metod 1
	8.2 Metod 2
	8.3 Metod 3
	8.4 Metod 4
	8.5 Metod 5
	8.6 Metod 6

	9. Resultat
	10. Slutsats
	11. Referenser
	Appendix A – Fläktrum
	Kista entré, LB22
	Rumsdimensioner
	Fläktdata

	Skarphagsskolan 1, LB02
	Rumsdimensioner
	Fläktdata

	Skarphagsskolan 2, LB01 och LB03
	Rumsdimensioner
	Fläktdata LB01
	Fläktdata LB03

	Kv. Ormen, Hus 8
	Rumsdimensioner
	Fläktdata

	Kv. Nässelmasken, LB01
	Rumsdimensioner
	Fläktdata




