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externa handledare Richard Olsson från Lokalförsörjningsenheten Umeå universitet, som 
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Examination of Umeå University's common lecture 
hall's sound environments and room acoustics 
Focusing on speech intelligibility, reverberation time 
and installation noise 
 
 
Abstract 
 
 
The purpose of this report was to investigate the sound environments in lecture halls at Umeå 
University and to assess to whether the sound environments in these lecture halls are 
satisfactory and whether have good speech intelligibility or not. Based on a web survey, a 
number of lecture halls were selected for this investigation, namely Hörsal A, Hörsal C, 
N280, KB.F3.01, Ma121, KB.E3.01, N340 and N335. Assessing room acoustics includes many 
relevant parameters, therefore a delimitation has been made. Only installation noise, 
reverberation time and speech intelligibility have been investigated. The methods followed 
established Swedish standards i.e SS-EN ISO 16032:2004 for installation noise,” integrated 
impulse response method” SS-EN ISO 3382:2:2008/AC:2009 for reverberation time and 
direct FULL STI (speech transmission index) IEC 60268-16:2011 for speech intelligibility. An 
ocular inspection was carried out of all the selected lecture halls. The result from the STI test 
showed that all the lecture halls except for Hörsal A have a good speech intelligibility, if the 
audience has normal hearing and they are listening to a lecture in their native language. In 
Hörsal A there are three measuring positions that fails to achieve the threshold for good 
speech intelligibility. The conclusion for all of the measurements that has been made are that 
Ma121 and KB.E3.01 has a satisfactory sound environment and that Hörsal A, Hörsal C, 
N280, KB.F3.01, N340 and N335 need actions to improve their sound environment so they 
can fulfil the benchmarks in Swedish public health authority regulations in FoHMFS 2014:13 
and/or SS 25268:2007. 
 
Keywords: room acoustics, lecture halls, installation noise, reverberation time, speech 
intelligibility 
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1 Inledning 
 
 
1.1 Teoretisk bakgrund 
Akustik - Är läran om ljud och innefattar alla frekvenser inte bara de som är hörbara för 
människan. Innefattar även ljud i alla medier det vill säga fasta material, gaser och vätskor 
(Nationalencyklopedin 2017). 
 
Bakgrundsbuller - Bakgrundsbuller kan definieras som buller från andra störande källor 
än de man mäter. Bakgrundsbuller kan påverka en annan mätning som sker i samma 
utrymme och därför rekommenderas det att även detta ska mätas och redovisas när en 
undersökning görs (Larsson och Simmons 2015). 
 
Buller - Buller definieras som ljud som ej är önskvärt, kan vara både ljud som är skadligt för 
hörsel och ljud som upplevs som störande (AFS 2005:16). 
 
Bullerexponering - Är när man utsätts för ljud som ej är önskvärt (AFS 2005:16). 
 
Efterklangstid - Innebär hur lång tid det tar för ljudtrycksnivå att avta 60 dB, efter att dess 
ljudkälla har stängts av. Om ett ljud i ett rum stängs av, t.ex. en högtalare, så kommer ljudet 
inte upphöra på en gång utan reflekteras på ytor i lokalen och så småningom klinga av när 
det tappar sin energi i reflektionerna. Hur lång eller kort efterklangstiden blir är beroende av 
begränsningsytorna i lokalen och dess förmåga att absorbera ljudet. Efterklangstiden anges i 
sekunder (Johansson et al. 2002). 
 
Ljudabsorbenter – Ljudabsorbenter är konstruktioner som är utformade för att sänka 
efterklangstiden och ljudtrycksnivån i en lokal, genom att öka efterklangsradien kring den 
aktuella ljudkällan. Beroende på tjocklek, material och utformning så kan konstruktionen ha 
varierande ljudabsorptionsfaktor i olika frekvenser (Johansson et al. 2002). 
 
Ljudabsorptionsfaktorn – Ljudabsorptionsfaktorn är hur mycket ett material i en viss 
situation kommer att absorbera ljudet och hur mycket som kommer gå rakt igenom 
materialet. Ljudabsorptionsfaktorn anges som ett värde mellan 0 och 1 vid en viss frekvens. 
Där 0 är total reflektion och 1 är total absorption, t.ex. hårda styva material som betong eller 
kakel kommer ha en lägre absorptionsfaktor och högre för mjuka porösa material som t.ex. 
mineralull (Johansson et al. 2002). 
 
Ljudeffektsnivå - Ljudeffektsnivån är ett mått för vilken akustisk effekt eller ljudeffekt som 
en ljudkälla avger till omgivningen och är oftast oberoende av var den är placerad i ett rum, 
ljudeffektsnivån anges i dB (Johansson et al. 2002). 
 
Luftljudsisolering - Innebär hur väl byggnaden minskar luftburet ljud mellan två 
utrymmen som är åtskilda och ej har öppningar mellan varandra (SS 25268:2007). 
 
Ljudtrycksnivå - Ljudtrycksnivå är ett fysikaliskt och dimensionslöst mått på ett ljuds 
styrka och anges i dB. Trumhinnan i människors öron kan känna av tryckskillnader i 
ljudvågor och för att efterlikna hur örat upplever ljud kan man mäta ljudnivå i olika 
vägningsfilter, vanligast är A- eller C-filter. A-filter används oftast vid bedömning av 
hörbarhet och C-filtret används när man ska mäta impulsljud. Det finns även ekvivalent 
ljudtrycksnivå och denna anger en genomsnittlig ljudtrycksnivå under en angiven tidsperiod 
och anges oftast som Leq (Johansson et al. 2002). 
 
Reduktionstal – En installations ljudisolering mäts och anges i reduktionstal. Det innebär 
hur mycket luftljud som anordningen reducerar mellan två utrymmen vid vissa frekvenser. 
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Vanligast är att det testas för 100 – 3150 Hz. Om en anordning t.ex. en dörr har testats i labb 
anges dess reduktionstal som Rw dB, om anordningen har testats ute i en byggnad så anges 
dess reduktionstal som R´w dB (Johansson et al. 2002). 
 
Rumsakustik - Används för att beskriva ljudkvalitén i ett rum, bland annat är 
efterklangstiden viktigt för att få bra ljudförhållanden i rummet och beroende på vad rummet 
ska användas till så ställs olika krav på efterklangstiden (Nationalencyklopedin 2017). 
 
Stegljudsisolering - Är hur väl en byggnad minskar stegljud, slag samt stötar i golv och 
skrapljud från angränsande utrymmen, t.ex. en korridor och ljudet från individer som går i 
denna (SS 25268:2007).  
 
Taluppfattbarhet - Är hur lätt man i ett rum uppfattar tal och är det bra taluppfattbarhet i 
ett rum behöver man ej öka röststyrkan för att andra ska höra vad man säger. Det finns olika 
metoder för hur man kan mäta taluppfattbarhet, t.ex. RASTI (Room Acoustic Speech 
Transmission Index) och SIL (Speech Interference Level) (Johansson et al. 2002) (IEC 
60268-16:2011). En annan vanlig metod för att mäta taluppfattbarhet är STI (Speech 
Transmission Index) (IEC 60268-16:2011). 
 
1.2 Bakgrund 
Bullerproblem inom undervisning resulterar sällan i hörselskador men kan resultera i andra 
problem, som t.ex. stress, trötthet och större ansträngning i sitt arbete. Dessa problem kan 
sedan leda till större risk för ohälsa hos individen. Inom pedagogiskt arbete idag anmäls fler 
fall som kan relateras till problematik med buller än vad i som slutändan sen klassas som 
godkända sjukdomar relaterade till arbetet. Det skulle kunna bero på att bullernivån inom 
denna yrkeskategori sällan ligger på en nivå över den gräns som ger ökad risk för 
hörselskador (Hygge, Kjellberg och Landström 2013). Om bakgrundsbullret i en 
föreläsningssal är så högt att den som undervisar behöver höja rösten för att kunna höras, så 
kan detta resultera i röstproblem som t.ex. ansträngning av struphuvudets muskulatur och 
slitage på stämbandsslemhinnan (AFS 2005:16). Det finns även tidigare utförda studier som 
visar på att dåliga lyssningsförhållanden kan bidra till att förmågan att uppfatta vad andra 
säger i lokalen och förmågan att koncentrera sig försämras. Ytterligare så är dessa förmågor 
viktiga för förståelsen och minnet (Hygge, Kjellberg och Landström 2013). 
 
Buller kan göra det svårt att höra andra ljud som t.ex. tal. Det kan resultera i att bullret 
försvårar talförståelsen och det är en av de vanligaste anledningarna till varför ljud kan 
uppfattas som störande (Hygge, Kjellberg och Landström 2013). Byggnader som innehåller 
undervisningsrum ska utformas så att spridning och uppkomst av buller minimeras så pass 
mycket att olägenheter för människors hälsa kan undvikas (BFS 2011:6). Enligt AFS 2005:16 
så är rekommendationen att under en normal arbetsdag skall inte bakgrundsbullret 
överskrida 35 dB (Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå) där arbetet kräver koncentration och bra 
taluppfattbarhet. Undervisning är exempel på när detta krav är aktuellt. 
 
I en pedagogisk miljö är en bra taluppfattbarhet och tillfredsställande ljudmiljöer viktigt för 
att kunna möjliggöra en god lärandemiljö (Hygge, Kjellberg och Landström 2013). 
Taluppfattbarheten är beroende av efterklangstiden och bakgrundsbullernivån i lokalen. 
Enligt Kennedy et al. (2006) så kan lyssningsförhållandena förbättras i en föreläsningssal om 
STI värdet förbättras i föreläsningssalen. Efterklangstiden är beroende av ljudabsorptionen i 
föreläsningssalen och även storleken på denna (Hodgson 2002). En länge efterklangstid och 
en högre bakgrundsbullernivå ger en sämre taluppfattbarhet (Johansson et al. 2002). Enligt 
en tidigare utförd studie på klassrum så bör efterklangstiden ligga på 0,4 - 0,5 s i tysta 
klassrum för att kunna uppnå full taluppfattbarhet. Eftersom efterklangstid är beroende av 
frekvens, så bör även den uppmätta efterklangstiden hålla samma standard för de 
frekvensband som är viktiga för taluppfattbarheten (Bistafaa och Bradley 2000). Enligt 
Bistafaa och Bradley (2000) är den ideala maxnivån på bakgrundsbullret 20 dB under 
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talarens röstnivå uppmätt 1 m framför talaren och den acceptabla maxnivån på 
bakgrundsbullret är 25 dB under talarens röstnivå uppmätt 1 meter framför talaren. 
 
Enligt SS 25268:2007 så är längsta efterklangstid i rum som avses att användas som 
föreläsningssalar för gemensam undervisning avseende gymnasial eller högre utbildning 0,6 
s för ljudklass A-C och 0,8 s för ljudklass D. Ytterligare krävs även en översiktligt okulär 
besiktning för att kunna avgöra vilken ljudklassning de utvalda föreläsningssalarna har enligt 
SS 25268:2007. Ljudklasserna som finns är A-D och respektive Ljudklassning i SS 
25268:2007 har riktvärden för olika parametrar som ska uppnås t.ex. för efterklangstid, samt 
att krav på rummets utformning ställs för vissa ljudklasser. Ljudklass D är den lägsta 
ljudstandarden och ska endast tillämpas om ljudklass C ej kan uppnås på grund av 
ekonomiska eller antikvariska förutsättningar samt i vissa ombyggnadsfall. Ljudklass C 
representerar ljudförhållandena som behöver uppnås för att klara minimumkraven i BFS 
2011:6 (SS 25268:2007). Ljudklass B representerar bättre ljudförhållanden än ljudklass C 
och är lämplig där en bättre ljudmiljö ska prioriteras. För att uppfylla ljudklass B för 
föreläsningssalar krävs inte bara att de uppmätta parametrarna klarar riktvärde i SS 
25268:2007, utan det skall även finnas mer ljudabsorberande åtgärder än bara i taket. Om 
föreläsningssalen innehåller parallella ytor skall dessa förses med ljudabsorbenter på minst 
en av varje motstående parallell yta eller ha ett stort antal fönsternischer eller andra större 
ljuddiffuserande ytor.  Alternativt att föreläsningssalen är tätt inredd med ljudabsorberande 
eller ljuddiffuserande föremål och att en del av dessa ljudabsorbenter är placerade på 
väggarna. För att uppnå ljudklass A som är lämplig där en mycket god ljudmiljö prioriteras så 
krävs det inte bara att riktvärdena i SS 25268:2007 uppnås utan även att rummet utformas 
så mycket god ljudmiljö uppnås (SS 25268:2007). För personer som har nedsatt hörsel så 
kan föreläsningssalar som uppfyller ljudklass C eller högre ses som tillgängligt men ej helt 
optimalt beroende på graden av nedsättning av hörsel. För att kunna optimera ljudmiljön för 
de med nedsatt hörsel krävs det enligt SS 25268:2007 att ovan nämnda krav uppfylls samt 
att uppmätt ljudnivå från installationer och trafik uppfyller minst ljudklass B där 
efterklangstiden är så kort som möjligt, speciellt vid 125 Hz (SS 25268:2007). 
 
Installationsbuller är även det relevant, då det är vanligt förekommande i inomhusmiljöer 
samt på arbetsplatser. Då blir det relevant att titta på lågfrekvent buller, då installationer som 
t.ex. ventilationer avger lågfrekventbuller samt att dB(A), som är vanligaste måttet som 
används när man tittar på ljudnivån, på en arbetsplats påverkas lite av dessa frekvenser 
(Hygge, Kjellberg och Landström 2013). Lågfrekvent ljud kan bidra till trötthet och 
sömnighet främst om det är ett monotont och svagt ljud samt om man utsätts för det en 
längre period, exempelvis när det gäller ljud från ventilation. Detta kan även resultera i att 
man måste anstränga sig mer för att kunna fokusera och leder då till större trötthet efter 
arbetet eller studierna (Johansson et al. 2002). 
 
Umeå universitet har tidigare utrett ljudmiljöerna i sina föreläsningssalar, men ej i någon 
större utsträckning. Lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet har nu planerat att 
utreda ljudmiljöerna och rumsakustiken i de gemensamma föreläsningssalarna på 
universitetet. Detta för att se om dess ljudmiljöer är tillfredsställande och ifall föreläsare kan 
göra sig hörda för de som är åskådare och om detta är något som behöver åtgärdas. Som 
nämnts här ovan så kan även bullernivåer som ligger under gränsen för hörselskador ge 
negativa konsekvenser för individer och bidra till en sämre lärandemiljö. Fokuset i denna 
uppsats kommer ligga på dessa typer av buller och på hur tillfredsställande ljudmiljöerna är 
samt hur bra taluppfattbarheten är i Umeå universitets gemensamma föreläsningssalar. 
 
1.3 Syfte 
Syftet är att på uppdrag från Lokalförsörjningsenheten Umeå universitet utreda 
ljudmiljöerna i universitetets gemensamma föreläsningssalar. Gemensamma 
föreläsningssalar definieras som att de är öppna för bokning av alla institutioner och ej är 
årshyrda av en enskild institution. Umeå universitet har ett stort antal föreläsningssalar och 



4 
 

en avgränsning har gjorts med hjälp av en webbenkät och endast i ett lägre antal 
föreläsningssalar har mätningarna skett. 
 
Utredningens syfte är att kunna besvara frågorna om ljudmiljöerna i föreläsningssalarna är 
tillfredsställande samt hur bra taluppfattbarheten är. Det har besvarats genom att 
taluppfattbarheten, efterklangstiden och installationsbuller har mätts i samtliga utvalda 
salar. Fler paramaterar kan vara relevanta för ljudmiljön i en föreläsningssal, men en 
avgränsning har gjorts för att hålla tidsramen för detta projekt. Resultatet från mätningarna 
har sen jämförts mot Folkhälsomyndighetens föreskrift FoHMFS 2014:13 och SS 
25268:2007. Om det framkommer att ljudmiljön i de undersökta föreläsningssalarna ej är 
tillfredsställande ska åtgärdsförslag tas fram för hur dessa kan förbättras. 
 
1.4 Frågeställningar 
1. Hur tillfredsställande är ljudmiljöerna i Umeå universitets föreläsningssalar? 
2. Hur bra är taluppfattbarheten i Umeå universitets föreläsningssalar? 
3. Om ljudmiljöerna ej är tillfredsställande i föreläsningssalarna, hur kan dessa i så fall 
förbättras? 
 
2 Material och metod 
 
 
2.1 Webbenkät 
Umeå universitet har ett stort antal föreläsningssalar och för att kunna välja ut ett antal att 
göra ljudmätningar i har ett subjektivt urval gjorts. Detta genomfördes genom att skapa en 
webbenkät i Google Forms som sen skickades ut till anställda och studenter på Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet. Webbenkäten skickades ut till studenter med hjälp av Umeå 
naturvetar- och teknologkår som skickade ut webbenkäten via mejl, nyhetsbrev samt deras 
Facebook-sida. Webbenkäten skickades ut till anställda med hjälp av kommunikatörerna på 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet som skickade ut webbenkäten i sitt nyhetsbrev samt som 
en intern nyhet på webbsidan Aurora. Svarsperioden för webbenkäten var 24 oktober - 12 
november. Urvalsgruppen fick i webbenkäten svara på frågor rörande vilka salar de upplever 
har en bra ljudmiljö och vilka salar de upplever har en dålig ljudmiljö. Utifrån resultatet av 
webbenkäten så valdes 4 salar som de svarande upplever har en bra ljudmiljö och 4 salar de 
upplever har en dålig ljudmiljö, totalt blev det 8 salar. Samtliga webbenkätfrågor redovisas i 
bilaga 1 Sammanställning resultat webbenkät. 
 
2.2 Ljudmätningar 
Ljudmätningarna har utförts av Michell Nylund och Sizar Shamoon från WSP Environmental 
Sverige som har blivit anlitade för detta mätuppdrag. Den mätutrustning som nämns i 
metoden har tillhandahållits av WSP Environmental Sverige. 
 
De föreläsningssalar som har valts ut för att genomföra mätningarna i är: Hörsal A, Hörsal C, 
N280, KB.F3.01, Ma121, KB.E3.01, N340 samt N335. 
 
2.2.1 Installationsbuller 
Installationsbuller är ljud från installationer i ett rum som t.ex. ventilationer och element. 
Mätningarna av installationsbuller genomfördes den 28 nov efter klockan 18:00 när salen var 
tom för att minska risken för störningar i mätningarna, då det är viktigt att andra ljud som 
t.ex. tal eller stegljud ej ingår i mätningarna av installationsbuller. Mätningar av 
installationsbuller har gjorts i samtliga salar med en handhållen bullermätare (Norsonic 
Precision sound analyser Nor140) enligt SS-EN ISO 16032:2004, se figur 1. 
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Figur 1. Bild på den handhållna bullermätaren och när en mätning skedde i en hörnposition. 
 
I samtliga föreläsningssalar, förutom Hörsal A, mättes installationsbuller i 3 positioner med 
hjälp av handhållen bullermätare (Norsonic Precision sound analyser Nor140). I Hörsal A 
mättes installationsbuller i 4 positioner, på grund av att denna sal uppskattades vara större 
än 300 m2 och skall då enligt SS-EN ISO 16032:2004 ha fler än 3 mätpositioner. 1 av 
positionerna placerades i ett hörn som ej var nära ljudkällor som t.ex. ventilation, positionen 
var placerad 0,5 m från väggarna och 0,5 m från golvet. De två andra positionerna var i 
efterklangsfältet och placerades i rummet så att de var minst 0,75 m från golv, väggar, tak och 
möbler och minst 1,5 m mellan alla positioner samt 1,5 m från eventuella ljudkällor i rummet 
som t.ex. ventilationsdon. I samtliga utvalda föreläsningssalar och positioner mättes LpAeqdB, 
LpCeqdB samt LAFMAX dB och mättiden för varje enskild mätning var 30 s. LAFMAX står för den 
maximalt uppmätta ljudtrycksnivån under en specifik mätperiod (i detta fall var det 30 s) i 
vägningsfilter A (SS-EN ISO 16032:2004). 
 
2.2.2 Efterklangstid 
Efterklangstiden mättes den 28 nov efter klockan 18:00 i samtliga utvalda salar när de var 
tomma, för att ljud från verksamheten ej skulle störa mätningarna. Metoden som användes 
för att mäta efterklangstiden var ”integrated impulse response method” enligt SS-EN ISO 
3382:2:2008/AC:2009. Det innebär att en ljudkälla som kan avge ett impulsljud placeras i 
ett rum och även en mottagare, i detta fall en ballong av större modell och en handhållen 
bullermätare (Norsonic Precision sound analyser Nor140). Kravet på ljudkällan är att den ska 
kunna ge ifrån sig ett impulsljud som är av sådan art att den har ett brett spektrum samt har 
så pass hög ljudtrycksnivå att den kan producera en sönderfallskurva på minst 35 db över 
bakgrundsbullret motsvarande de frekvensband som mätningen ska göras i (SS-EN ISO 
3382:2:2008/AC:2009). 
 
Efterklangstiden mättes i oktavbanden 125 Hz – 4000 Hz, då det är i dessa oktavband som 
krav ställs på efterklangstid i SS 25268:2007. 3 punkter mättes i efterklangsfältet i samtliga 
föreläsningssalar förutom i föreläsningssal KB.E3.01. I KB.E3.01 mättes endast 2 punkter på 
grund av brist på material, detta uppskattas ej slå på resultatet eftersom det var små 
variationer i efterklangstiden i rummet samt att den valda metoden klassas som stabil. 
Bullermätaren placeras på 3 eller 2 olika positioner i rummet och med ett avstånd på minst 
1,5 m från respektive position samt minst 0,75 m från väggar, golv, tak och möbler. 
Ytterligare så har centralpunkter i rummet undvikits för att minska effekten av fladdereko, då 
detta kan bidra till ett missvisande resultat. Fladdereko är när ljud studsar mellan väggarna i 
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ett rum. I de föreläsningssalar som var större placerades ljudkällan i ett hörn för att förstärka 
impulsljudet (SS-EN ISO 3382:2:2008/AC:2009). 
 
Mätningarna utfördes genom att en individ höll i bullermätaren och den andra sprängde 
ballongen, när det i övrigt är så tyst det kunde bli i föreläsningssalen. Detta upprepades sen i 
samtliga föreläsningssalar där den handhållna bullermätaren placerades i 2 eller 3 olika 
punkter, som nämnts ovan. Bullermätaren registrerade då ljudet från ballongen och hur fort 
ljudet från denna klingade av i rummet. Efterklangstiden mäts i sekunder och i T20. T20 
innebär hur länge det tar för ljudkällan att klinga av 20 dB, T20 valdes för att det är i denna 
som krav ställs på längsta godkända efterklangstid i SS 25268:2007. Efterklangstid beskrivs 
som hur länge det tar en ljudkälla att klinga av 60 dB, dock så kan det i vissa fall som i detta 
fall väljas en annan utgångspunkt. 
 
2.2.3 Taluppfattbarhet Direct FULL STI 
Direct FULL STI är metoden som har valts för att mäta taluppfattbarheten och mätningarna 
genomfördes i samtliga utvalda föreläsningssalar den 18 december kl 13:30 och avslutades kl 
20 samma dag. Mätningarna genomfördes enligt IEC 60268-16:2011 och den utrustning som 
användes var en dator med programvaran Roomcapture, externt ljudkort Focusrite 2i2 
generation 2, Mikrofon med stativ Røde NT1-A, NTI audio Talkbox, bullermätare Norsonic 
Precision sound analyser Nor140 och en lasermätare Leica Disto A5. 
 
Direct FULL STI metoden är en av de mer omfattande metoderna som tar längst tid, men är 
även en av de mer precisa sätten att mäta taluppfattbarhet (IEC 60268-16:2011). 
Mätningarna har genomförts genom att i varje utvald föreläsningssal har en position där 
föreläsaren har kunnat stå, har talkboxen placerats ut i ungefär samma höjd som föreläsaren. 
Höjden på högtalaren i varje sal var +1,5 m, beroende på hur högt upp det i varje specifik sal 
var möjligt att kunna installera den stabilt. Mikrofonen placeras sen vid olika positioner 
beroende på storleken på salen där åhörare kan tänkas sitta utspritt jämnt över hela lokalens 
åhörarplatser, stativet till mikrofonen har sen ställt in för att vara i ungefärlig huvudhöjd på 
åhöraren. Positionen för talkboxen, samtliga positioner för mikrofonen och rummets storlek 
har mätts med en lasermätare (IEC 60268-16:2011). Talkboxen spelar sen upp ett sinussvep, 
som har olika längd beroende på storleken på salen. Mikrofonen på åhörarplats fångar då 
upp ljudet och både mikrofonen och talkboxen är kopplad till det externa ljudkortet och 
datorn samt styrs via dessa. Programmet Roomcapture räknar då ut efterklangstiden, 
bakgrundsbullret och STI-värdet. STI värdet är mellan 0 till 1. Där 1 är full taluppfattbarhet 
och 0 är sämst taluppfattbarhet. STI värdet räknas ut utifrån bakgrundsljudet och 
efterklangstiden (IEC 60268-16:2011). Bakgrundsljudet kontrollmäts även med en 
handhållen bullermätare bredvid mikrofonen. I N280 har det varit 5 mätpositioner på 
åhörarplats, i N340 4 mätpositioner, i N335 5 mätpositioner, i Ma121 11 mätpositioner, i 
Hörsal A 11 mätpositioner, i Hörsal C 7 mätpositioner, i KB.E3.01 9 mätpositioner och i 
KB.F3.01 6 mätpositioner. Ju större sal desto längre sinussvep samt fler mätpositioner krävs 
i rummet (IEC 60268-16:2011). Ett STI-värde för varje mätposition har sedan beräknats fram 
i datorn och utifrån dessa värden får man sen ett medelvärde gällande STI för hela rummet. 
 
Enligt denna metod kan man se både STI för en talare med manlig röst samt en talare med 
kvinnlig röst. Skillnaden är att för en manlig röst så tas oktavbanden 125 Hz - 8000 Hz, men 
för en kvinnlig röst utelämnas oktavbandet 125 Hz. I denna mätning har man utgått från 
male STI då detta värde tar med samtliga relevanta oktavband. I IEC 60268-16:2011 finns 
även en kvalitetsskala för taluppfattbarheten som utgår från det uppmätta STI värdet och 
delas in i klasserna A+ - U, se figur 2 nedanför. Denna bedömningsskala har använts för att 
lättare kunna bedöma STI-värdet för varje utvald föreläsningssal. Tabell 1 visar mer ingående 
vad varje klass innebär. I tabell 1 framgår det att minst klass D bör STI värdet i en 
föreläsningssal vara (IEC 60268-16:2011). 
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Figur 2. Figuren visar klassindelning för möjliga STI värden mellan 0 – 1, där U är sämst betyg för 
taluppfattbarhet och A+ är bästa betyg för taluppfattbarhet (IEC 60268-16:2011). 
 
Tabell 1. Figuren visar mer ingående vad varje klassindelning innebär samt vad de bäst lämpas sig för (IEC 
60268-16:2011). 

 
 
2.3 Okulär besiktning 
I samband med mätningarna av efterklangstid och installationsbuller har en okulär 
besiktning av varje föreläsningssal gjorts. Det som studerades var vilka typer av dörrar, 
väggar och golv det var i varje sal, vilket skick de var i samt om några former av 
ljudabsorbenter eller om andra bullerreducerande åtgärder hade gjorts i föreläsningssalarna. 
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3 Resultat 
 
 
3.1 Webbenkät 
Totalt var det 51 personer som svarade på webbenkäten. Av dessa var 15,7% föreläsare på 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och 84,3% studenter på Teknisk-naturvetenskaplig 
fakultet. 86,3% upplever att det finns någon föreläsningssal med en bra ljudmiljö och 68,6% 
upplever att det finns någon föreläsningssal med dålig ljudmiljö. De som svarade på 
webbenkäten fick ange vilket salsnummer salen hade som de upplever har en bra eller dålig 
ljudmiljö, det var möjligt att ange flera salar. De salar som nämndes i webbenkäten flest 
gånger valdes ut för att utföra ljudmätningarna i, vilka är: Hörsal A, Hörsal C, N280, 
KB.F3.01, Ma121, KB.E3.01, N340 och N335. Av dessa föreläsningssalar så var det Hörsal A, 
Hörsal C, N280 samt KB.F3.01 som enligt webbenkäten  upplevdes ha en dålig ljudmiljö. 
Ma121, KB.E3.01, N340 och N335 upplevdes enligt webbenkäten ha en bra ljudmiljö. Vissa 
av salarna som nämns i webbenkäten var årshyrda av institutioner på Umeå universitet och 
var då ej med i urvalet av vilka som skulle mätas, då syftet är att mäta ljudmiljöerna i 
gemensamma föreläsningssalar på Umeå universitet. Samtliga hörsalar i Lindell nämndes 
flest gånger som föreläsningssalar som de svarande upplever har en dålig ljudmiljö, men på 
grund av deras lika utformning valde endast 2 av 4 ut. Samtliga salar som nämndes i 
webbenkäten redovisas i bilaga 1 Sammanställning resultat webbenkät, i tabell 1 och tabell 2. 
 
I webbenkäten fanns det även med en fråga om varför man upplever att den 
föreläsningssalen hade bra ljudmiljö och det alternativ som flest angav var att man lätt kunde 
uppfatta vad föreläsaren eller åhörarna säger och totalt angav 88,6% detta svar. Det var 
möjligt att ange flera av alternativen i denna fråga och om man ej hade angett att det fanns en 
föreläsningssal på Umeå universitet som har en bra ljudmiljö kunde man ej svara på denna 
fråga. Samma fråga ställdes angående föreläsningssalen som man upplever har en dålig 
ljudmiljö, det som upplevdes som mest störande var då ljud från närliggande korridorer och 
totalt 71,4% angav detta svar. Ljud från närliggande korridorer beror oftast på dålig luftljuds- 
eller stegljudsisolering (SS 25268:2007), i denna undersökning har fokus valts på 
taluppfattbarhet, efterklangstid samt installationsbuller. Så ingen vidare undersökning 
kommer i detta arbete ske av luftljudsisolering samt stegljudsisolering. För en 
sammanställning av webbenkätresultatet se bilaga 1. 
 
3.2 Ljudmätningar 
Nedanför presenteras samtliga resultat från de ljudmätningar som genomfördes i denna 
undersökning. Samtliga resultat utgår ifrån WSP Environmental sammanställning och 
redovisning av resultatet från mätningarna (WSP akustik 2018). 
 
3.2.1 Installationsbuller 
För installationsbuller så anger Folkhälsomyndigheten rekommendationer för riktvärden 
gällande LpAeq 30 dB samt för LAFMAX 45 dB, för lokaler som används som undervisningsrum 
(FoHMFS 2014:13). SS 25268:2007 anger riktvärden för LpAeq dB och för LpCeq dB i 
ljudklasserna A-D för utrymmen avsedd för gemensam undervisning för högre utbildning, för 
föreläsningssalar för mer än 50 personer samt för föreläsningssalar för upp till 50 personer 
(se tabell 3 för samtliga riktvärden gällande föreläsningssalar enligt SS 25268:2007). 
Riktvärdena för storlekarna på föreläsningssal skiljer sig åt vid två ställen och det är vid LpAeq 
dB samt LpCeq gällande ljudklass B. Där riktvärdet för ljudklass B för en föreläsningssal för 
mer än 50 personer är LpAeq 26 dB samt LpCeq 45 dB och för en föreläsningssal för upp till 50 
personer är LpAeq 30 dB samt LpCeq 50 dB (SS 25268:2007). De föreläsningssalar som är för 
mer än 50 personer är Hörsal A, Hörsal C, Ma121 samt KB.E3.01. De föreläsningssalar som är 
avsedda för upp till 50 personer är N340, N335, N280 och KB.F3.01. En jämförelse har gjorts 
i tabell 2 för ljudklass C och ljudklassens riktvärden. Föreläsningssalen ska även utformas så 
att ljud från installationer i byggnaden dämpas, så att de i lokalerna ej störs. Riktvärdena 
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gäller när föreläsningssalen är möblerad för dess syfte, samtliga föreläsningssalar har varit 
möblerade för avsett syfte vid mättillfället (SS 25268:2007).  
 
Tabell 2. Visar uppmätta värden för LpAeq, LpCeq samt LAFMAX angivet i dB för samtliga utvalda föreläsningssalar. 
Ljudkraven är från FoHMFS 2014:13 och SS 25268:2007 för föreläsningssalar avsedd för 50 personer samt för 
mindre än 50 personer för ljudklass C. Understrukna och fetmarkerade värden överstiger ljudkraven (WSP 
Akustik 2018).  

Utrymme Uppmätta värden Ljudkrav 

LpAeq [dB] LpCeq [dB] LAFmax [dB] LpAeq [dB] LpCeq[dB] LAFmax [dB] 

N340 26 46 28 30 50 45 

N335 21 42 24 30 50 45 

N280 29 52 30 30 50 45 

Ma121 27 48 28 30 50 45 

Hörsal A 34 57 36 30 50 45 

Hörsal C 32 56 34 30 50 45 

KB.E3.01 24 47 27 30 50 45 

KB.F3.01 31 50 32 30 50 45 
 
Tabell 3. Visar riktvärdena för respektive ljudklass gällande föreläsningssalar vid högre utbildning (SS 
25268:2007). 

Föreläsningssal, mer än 50 personer Föreläsningssal, upp till 50 personer 
Ljudklass LpA [dB] LpC [dB]  Ljudklass LpA [dB] LpC [dB]  

A 26 45  A 26 45  
B 26 45  B 30 50  
C 30 50  C 30 50  
D 30 50  D 30 50  

 
De föreläsningssalar som överstiger riktvärdena för ljudklass C i SS 25268:2007 och/eller i 
FoHMFS 2014:13 är N280, Hörsal A, Hörsal C samt KB.F3.01. Ma121 samt KB.E3.01 är de 
föreläsningssalar som uppfyller riktvärdet för installationsbuller för ljudklass C. Riktvärdena 
för ljudklass B gällande installationsbuller uppfylls av N340. Den föreläsningssal som klarar 
riktvärdena för installationsbuller för ljudklass A är N335. 
 
Enligt FoHMFS 2014:13 så kan dess allmänna råd användas som rekommendationer när 
man skall tillämpa 9 kapitlet 3 § miljöbalken 1998:808 gällande buller inomhus och när en 
bedömning skall göras för om olägenhet för människors hälsa förekommer. Utöver de 
tidigare nämnda riktvärdena från FoHMFS 2014:13 så skall även lågfrekvent buller i olika 
tersband beaktas. Se figur 3 för en graf som visar lågfrekvent buller från installationer i 
respektive föreläsningssal samt riktvärdena från FoHMFS 2014:13. 
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Figur 3. Kurvan för FoHMFS 2014:13 representerar dess riktvärden gällande lågfrekventbuller för respektive 
tersband. Resterande kurvor är uppmätt lågfrekventbuller för respektive föreläsningssal (WSP opublicerad data 
2017). 
 
Som man ser i figur 3 så är det föreläsningssalarna Hörsal A, Hörsal C som överstiger 
riktvärdena i FoHMFS 2014:13 i samtliga tersband förutom 31,5 Hz. KB.E3.01 och N280 
överstiger endast i tersband 50 Hz och KB.F3.01 överstiger i tersband 50 Hz samt 100 Hz. 
Ma121, N335 och N340 är de föreläsningssalar som klarar riktvärdena för lågfrekventbuller i 
FoHMFS 2014:13.  
 
3.2.2 Efterklangstid 
Resultatet för efterklangstiden redovisas för 63 Hz – 8000 Hz och i T20 som är medelvärdet 
för den uppmätta efterklangstiden i 125 Hz – 4000 Hz för varje föreläsningssal. Krav ställs på 
125 Hz – 4000 Hz. I tabellen 3 redovisas även de riktvärden på längsta efterklangstid i 
utrymmen avsedd för gemensam undervisning för högre utbildning gällande Ljudklass C. 
Ljudklass A och B har även de 0,6 s T20 som riktvärde (SS 25268:2007). Enligt SS 
25268:2007 definieras föreläsningssalar som ett utrymme för talkommunikation, då dess 
huvudsyfte är samtal från en individ till åhörare och/eller samtal mellan flera individer. 
Enstaka oktavband får överskrida riktvärdet i tabellen med max 0,1 s. Ytterligare krav ställs 
om utrymmet avser användas för talkommunikation som i detta fall och då godtas 0,1 s 
längre efterklangstid i oktavbandet 125 Hz för att kunna uppfylla ljudklass A och B. 
Efterklangstiden rekommenderas även att det ej är högre eller lägre efterklangstid än 
värdena i kravet i tabellen (SS 25268:2007). Det innebär att även fast medelvärdet för salen 
ej överskrider riktvärdet för ljudklass C så kan det överskridas för enskilda oktavband. Se 
tabell 4 för resultaten från mätningarna i respektive sal samt en jämförelse mot ljudklass C 
och se tabell 5 för samtliga riktvärden för respektive ljudklass enligt SS 25268:2007. 
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Tabell 4. Visar uppmätt efterklangstid i sekunder för samtliga utvalda föreläsningssalar i varje valt oktavband och 
medelvärde för varje föreläsningssal samt längsta tillåtna efterklangstid för ljudklass C enligt SS 25268:2007. 
Understrukna och fetmarkerade värden överstiger riktvärdet för ljudklass C (WSP opublicerad data 2017). 

Utrymme 

Efterklangstid i oktavband [s] 
Efterklangstid 

T20 [s] 
Ljudklass 
C T20 [s] 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

N340 1,7 1,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 

N335 2,0 1,2 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 

N280 2,5 1,6 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 

Ma121 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 

Hörsal A 1,3 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 0,7 0,5 0,9 0,6 

Hörsal C 1,0 1,2 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 

KB.E3.01 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 

KB.F3.01 1,2 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 
    
Tabell 5. Visar riktvärden gällande längsta tillåtna efterklangstid i föreläsningssalar i högre utbildning för samtliga 
ljudklasser (SS 25268:2007). 

Ljudklass  T20 [s] 

A 0,6 

B 0,6 

C 0,6 

D 0,8 

 
Som man ser i tabell 4 så uppfyller Ma121 samt KB.E3.01 riktvärdet för ljudklass A och B för 
längsta tillåtna efterklangstid. Föreläsningssalarna N340, N335 och N280 uppfyller 
riktvärdet för Ljudklass C gällande medelvärdet för längsta tillåtna efterklangstid, dock så 
överskrids det i vissa oktavband. De föreläsningssalar som ej klarar riktvärdet för Ljudklass C 
för längsta tillåtna efterklangstid är Hörsal A, Hörsal C samt KB.F3.01. 
 
3.2.3 Taluppfattbarhet Direct FULL STI 
Med hjälp av lasermätare så har den ungefärliga storleken på samtliga föreläsningssalar 
kunna mätas och sen beräknas, enligt denna mätning så är volymen på salarna: N280 223 
m3, N340 93 m3, N335 134 m3, Ma121 323 m3, Hörsal A 544 m3, Hörsal C 170 m3, KB.E3.01 
270 m3 och KB.F3.01 280 m3 (WSP Akustik 2018). I tabell 6 redovisas positioneringen för 
varje mätpunkt samt STI värdet för varje mätpunkt och vilken klassning respektive mätpunkt 
får enligt IEC 60268-16:2011. I samtliga föreläsningssalarsalar har X och Y koordinaterna i 
tabell 6 definierats som att origo är i hörnet närmast dörren samt hörnet närmast tavlan och 
Y går i normalen till tavelhörnet och ökar från tavlan (WSP Akustik 2018). 
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Tabell 6. Visar placering mätpositioner i samtliga föreläsningssalar, uppmätt STI för varje mätpunkt samt vilken 
klass varje mätpunkts STI har enligt IEC 60268-16:2011. Mp är förkortning för mätpunkt (WSP Akustik 2018). 

sal 
storlek sal (m) position högtalare 

och mikrofon (m) STI Klassning 
x y *+h tak* x y 

N280  6,6 12,5 2,7 5,0 1,4     
    mp1   4,4 4,4 0,87 A+ 
    mp2   4,8 6,3 0,80 A+ 
    mp3   4,8 9,4 0,75 A 
    mp4   4,8 11,3 0,75 A 
    mp5   1,3 11,1 0,73 A 

Medelvärde           0,78 A+ 
N340 6,5 5,3 2,7 3,9 1,5     

    mp1   3,9 2,4 0,71 B 
    mp2   4,3 4,1 0,72 A 
    mp3   2,0 4,5 0,74 A 
    mp4   0,8 2,2 0,74 A 

Medelvärde           0,73 A 
N335 7,6 6,8 2,6 2,1 1,2     

    mp1   1,6 3,1 0,80 A+ 
    mp2   5,0 3,9 0,72 A 
    mp3   1,5 4,6 0,75 A 
    mp4   2,5 6,6 0,77 A+ 
    mp5   4,6 5,5 0,74 A 

Medelvärde           0,76 A+ 
Ma121 13,1 7,7 3,2 6,7 10,8     

    mp1   5,8 8,8 0,74 A 
    mp2   2,5 9,5 0,68 B 
    mp3   3,1 8,2 0,68 B 
    mp4   7,4 7,0 0,72 A 
    mp5   8,5 5,0 0,67 C 
    mp6   3,4 5,9 0,73 A 
    mp7   5,3 4,9 0,64 C 
    mp8   7,4 4,7 0,67 C 
    mp9   8,4 2,6 0,69 B 
    mp10   6,3 3,1 0,72 A 
    mp11   3,5 3,4 0,72 A 

Medelvärde           0,70 B 
Hörsal A  9,6 11,1 5,1 3,9 1,6     

    mp1   9,7 2,0 0,60 D 
    mp2   6,1 3,8 0,74 A 
    mp3   2,5 2,0 0,58 E 
    mp4   2,3 4,0 0,61 D 
    mp5   6,2 4,0 0,68 B 
    mp6   10,7 3,8 0,62 D 
    mp7   11,5 6,0 0,58 E 
    mp8   7,2 6,1 0,63 D 
    mp9   4,8 5,8 0,60 D 
    mp10   4,8 7,9 0,64 C 
    mp11   13,9 7,7 0,58 E 

Medelvärde           0,62 D 
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Hörsal C 5,0 8,1 4,2 4,3 6,9   
    mp1   3,5 5,1 0,65 C 
    mp2   2,5 3,3 0,64 C 
    mp3   2,1 4,9 0,65 C 
    mp4   4,6 4,9 0,64 C 
    mp5   9,0 4,7 0,66 C 
    mp6   11,3 6,8 0,68 B 
    mp7   4,1 6,5 0,67 C 

Medelvärde           0,66 C 
KB.E3.01 9,0 10,0 3,0 4,7 1,6     

    mp1   1,7 4,2 0,68 B 
    mp2   4,5 4,1 0,75 A 
    mp3   7,0 4,1 0,69 B 
    mp4   7,0 6,0 0,70 B 
    mp5   4,8 6,0 0,70 B 
    mp6   2,6 6,1 0,72 A 
    mp7   1,9 8,6 0,72 A 
    mp8   4,5 8,6 0,72 A 
    mp9   7,3 8,7 0,73 A 

Medelvärde           0,71 B 
KB.F3.01 9,0 10,7 2,9 5,8 1,9     

    mp1   1,9 5,8 0,67 C 
    mp2   4,3 3,3 0,75 A 
    mp3   5,1 5,3 0,65 C 
    mp4   2,7 6,6 0,68 B 
    mp5   5,6 8,1 0,73 A 
    mp6   1,5 8,3 0,67 C 

Medelvärde           0,69 B 
 
Enligt IEC 60268-16:2011 så skall STI värdet för varje enskild mätposition och dess 
klassindelning redovisas separat. Som man ser i tabell 6 så är det i många av 
föreläsningssalarna en stor variation mellan klassningen av varje mätposition. För en 
föreläsningssal där informationen som sägs är komplex men med igenkännbara ord 
rekommenderas minst klass D, denna klass anses innebära god taluppfattbarhet (IEC 60268-
16:2011). Som man ser i tabell 4 så hamnar föreläsningssalarna N280, N340, N335, ma121, 
Hörsal C, KB.E3.01 samt KB.F3.01 inom eller bättre än denna klassning. Hörsal A har 3 
mätpositioner som får klass E, som lämpar sig för kyrkor eller konserthallar och innebär ej 
god taluppfattbarhet för undervisning (IEC 60268-16:2011). Om man ser till medelvärdet och 
klassningen för detta så har alla utvalda föreläsningssalar klass D eller bättre. 
 
Vid Umeå universitet så kommer det finnas de som går på föreläsningar som ej är på deras 
eget modersmål och även de som har en hörselnedsättning, IEC 60268-16:2011 har för dessa 
scenarion tagit fram alternativa klassningar. Gällande hörselnedsättning så kan detta variera 
stort mellan individ och vilken form av hörselnedsättning det är och STI metoden kan därför 
ej ge helt pålitliga resultat utan endast en uppskattning. Ska man få mer säkra siffror så 
rekommenderas någon av metoderna ”subject-based listening test” eller ”speech 
intelligibility index”. En uppskattning gällande äldre individer och hörselnedsättning och vad 
det innebär för uppmätta STI värden återfinns i IEC 60268-16:2011 och även om man kan 
anta att majoriteten av åhörarna på Umeå universitet ej är över 60 år så kan det vara relevant 
att se vad de uppmätta STI värdena i varje föreläsningssal innebär för denna kategori. Tabell 
7 visar en indikation för hur klassningen av STI värdena ändras om de som är åhörare skulle 
ha någon form av nedsatt hörsel samt om de är över 60 år (IEC 60268-16:2011). 
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Tabell 7. Visar en uppskattning av vad uppmätta STI värde innebär för äldre åhörare med hörselnedsättning. PTA 
står för ”pure-tone average hearing level” (IEC 60268-16:2011). 

 
 
Om man jämför de uppmätta STI värdena i mätpositionerna från de aktuella 
föreläsningssalarna med STI värdet för de med störst hörselnedsättning så innebär det att 
ingen av salarna kan få bra taluppfattbarhet bara genom talkommunikation utan ljudsystem 
(IEC 60268-16:2011). De föreläsningssalars mätpositioner som samtliga hamnar inom 
kategorin ”poor-fair” är N280, N340, N335, Ma121, KB.E3.01 samt KB.F3.01. De 
föreläsningssalar som har en del av mätpositionerna som hamnar inom kategorin ”poor-fair” 
och en del av mätpositionerna som hamnar inom kategorin ”bad-poor” är Hörsal A samt 
Hörsal C. 
 
Gällande åhörare som lyssnar på en föreläsning på ett annat språk än sitt modersmål så 
gäller andra värden. De har enligt IEC 60268-16:2011 delats in i tre kategorier beroende på 
vilken erfarenhet åhöraren har i språket som föreläsningen hålls på, dessa redovisar här 
nedan i tabell 8. 
 
Tabell 8. Visar vilket STI värde som behövs för att uppnå bra taluppfattbarhet för individer som lyssnar på ett 
språk annat än sitt modersmål (IEC 60268-16:2011). 

 
 
Enligt tabell 8 och kategorin 3 så är det ingen av föreläsningssalarna vars samtliga 
mätpositioner hamnar inom kategorin ”poor-fair”, utan i samtliga föreläsningssalar så 
varierar mätpositionerna mellan ”bad-poor” och ”poor-fair”. Om man istället ser till kategori 
2 så hamnar endast en mätposition i kategorin ”fair-good” och det är mätposition 1 i N280. 
Samtliga mätpositioner i föreläsningssalarna N280, N340, N335, Ma121, KB.E3.01, KB.F3.01 
och Hörsal C hamnar i kategorin ”poor-fair” enligt kategori 2 i figur 6. Mätpositionerna i 
Hörsal A varierar enligt kategori 2 mellan ”bad-poor” och ”poor-fair”, 8 av totalt 11 
mätpositionerna i denna föreläsningssal hamnar i kategorin ”poor-fair”. 
 
3.3 Okulär besiktning 
Hur rumsakustiken är i en specifik föreläsningssal och hur tillfredställande dess ljudmiljö 
upplevs, kommer främst avgöras av hur rummet är utformat, vilka material som rummet är 
byggt i, och hur det är inrett samt vilka former av ljudabsorbenter som finns i rummet. 
Därför blir det viktigt när man undersöker rumsakustiken i en föreläsningssal att inte bara 
göra ljudmätningar utan även göra en okulär besiktning. Efterklangstid är en av de valda 
parametrarna som har mätts i varje sal och efterklangstiden är beroende av rummets 
begränsningsytor samt vilken typ av ljudabsorbenter som finns i rummet (Johansson et al. 
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2002). Undertak samt väggar som är ljudabsorberande kommer att bidra med att sänka 
ljudnivån i ett rum (Boverket 2008).   
 
I Lindellhallen finns Hörsal A, väggarna i denna föreläsningssal är hårda och i betong. Betong 
har generellt en lägre absorptionsfaktor och mycket av ljudet i salen reflekteras då på 
väggarna (Johansson et al. 2002). På väggen längst bak i salen finns en spaltpanel med 
perforerad gips bakom som absorbent, se figur 4. I taket finns en skiva vars material 
uppskattas vara plåt som är täkt i puts. Det finns ingen ljudklassning på de två dörrarna som 
leder in till föreläsningssalen men de är i trä, tjocka och tunga samt nerskjutna med tröskel så 
ingen öppning syns mellan dörr och golv. Det återfinns även ventilationsrör som var helt 
öppna in i lokalen. 
 

 
Figur 4. Spaltpanelen monterad på bakre väggen i Hörsal C (vänster), samma typ av spaltpanel återfanns i Hörsal 
A (höger). 
 
Hörsal C i Lindellhallen har hårda väggar i betong och på väggen längst bak i salen finns en 
spaltpanel med perforerad gips bakom som absorbent, samma typ av spaltpanel som i Hörsal 
A. Dörrarna har ingen ljudklassning men precis som i Hörsal A så är dörrarna av trä, tyngre 
modell och nedskjutna med tröskel finns det ingen öppning mellan dörr och golv.  
 
N280 är belägen på entréplan i Naturvetarhuset. Föreläsningssalen har hårda väggar i betong 
och det finns inga ljudabsorbenter på väggarna. Även denna föreläsningssal har undertak 
med absorbent som är 20 mm tjock och absorbenten är nedpendlad cirka 200 mm. Dörren 
till föreläsningssalen har ljudisoleringsklass R´w 35 dB och har en fallist, se figur 5. Fallisten 
håller dock ej tätt mellan dörr och golv. Reduktionstalet för dörren kan ej antas stämma då 
luftljud enkelt kan transporteras via öppningen. 
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Figur 5. Märkningen på dörren till föreläsningssalen N280, bland annat ljudklass R´w 35 dB. 
 
KB.F3.01 är belägen i KBC-huset och alla väggar i denna sal är troligtvis i gips och det finns ej 
några absorbenter på väggarna. En enkel gipsvägg har i sig inte en speciellt hög 
absorptionsfaktor, men absorptionsfaktorn kan bland annat ökas med hjälp av isolering i 
mineralull, öka tjockleken och luftspalt i väggkonstruktionen (Johansson et al. 2002). Taket 
är nedsänkt och har en 20 mm tjock absorbent som är nedsänkt cirka 200 mm. In till 
föreläsningssalen finns två dörrar, varav en är i glas och den andra i trä. Glasdörren håller 
tätt mellan dörr och golv, men trädörren har en öppning mellan golv och dörr så gummilisten 
på denna dörr håller ej tätt. Ingen av dörrarna har någon ljudisoleringsklass. 
 
Föreläsningssalen Ma121 är belägen i källarplanet i MIT-huset. Sidoväggarna är 
oregelbundna med inbyggda sprickor för att motverka fladdereko mellan väggarna. 
Fladdereko kan upplevas som störande för de som vistas i föreläsningssalen (Boverket 2008).  
I taket finns ljudabsorbenter i form av perforerad gipsskiva med rektangulära hål, se figur 6. 
Dörren har ljudisoleringsklass Rw 35 dB och det är tätt mellan dörren och golvet, så dörrens 
reduktionstal kan antas stämma. 
 

 
Figur 6. Översikt över föreläsningssalen Ma121, på bilden syns de oregelbundna träväggarna med inbyggda 
sprickor samt gipsskivorna i taket.  
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KB.E3.01 kallas även för lilla hörsalen i KBC-huset. KB.E3.01 sidoväggar är vinklade för att 
minska fladdereko och har även en absorbent i form av en perforerad träpanel. Taket i 
föreläsningssalen är nedpendlat cirka 200 mm och har en absorbent med en tjocklek på 40 
mm. I taket finns även träpanel på vissa ställen, detta för att reflektera ljudet så att 
taluppfattbarheten ökar för de som sitter längst bak, se figur 7. Till föreläsningssalen finns ett 
mellanrum, det innebär att det först är en dörr som har ljudisoleringsklass Rw 35 dB och 
sedan följer ett litet rum innan dörren som leder in till föreläsningssalen. Den inre dörren 
saknar ljudisoleringsklassning. Båda dörrarna håller tätt mellan dörr och golv, så 
reduktionstalet på den yttre dörren kan antas stämma. En tjockgardin finns även på insidan i 
föreläsningssalen som man kan dra för dörren om man vill.  
 

 
Figur 7. Visar hur träpanelerna och absorbenten i taket ser ut i föreläsningssalen KB.E3.01. 
 
Föreläsningssalen N340 i Naturvetarhuset har väggar som är raka och i hårt material, 
troligtvis betong och det finns inga ljudabsorbenter på väggarna. I föreläsningssalen finns 
undertak som är nedpendlat cirka 200 mm och absorbenten har en tjocklek på cirka 20 mm. 
Dörren in till föreläsningssalen har ljudisoleringsklass Rw 35 dB. Dock observerades det att 
gummilisten mellan dörren och golvet ej hållet tätt. För att dörren ska ha den 
ljudisoleringsklass och reduktionstal som den är testad för i detta fall Rw 35dB så krävs det 
att dörren är rätt installerad och håller tätt så öppna springor ej finns. Då luftljud kan enkelt 
transporteras via sådana öppningar. 
 
Föreläsningssalen N335 är belägen i Naturvetarhuset. Den bakre väggen i N335 är i målat 
trä, framväggen är i ett lätt material antagligen trä och sidoväggarna är oregelbundna med 
delvis tunna glasväggar och gardiner. På grund av de oregelbundna väggarna och 
glasväggarna så kommer ljudet i N335 inte studsa runt lika mycket. N335 har undertak med 
ljudabsorbent som är 20 mm tjock och absorbenten är nedpendlat cirka 200 mm. I N335 
finns två stycken dörrar, en längst fram i föreläsningssalen som är låst och ej får öppnas då 
den är larmad så eventuell ljudklassning på denna är okänd, men dörren håller tätt och ingen 
öppning mellan dörren och golvet är synlig. Dörren som används som ingång till 
föreläsningssalen har ljudklass R´w 35 dB, dock så är det en springa mellan dörr och golv så 
gummilisten håller ej tätt. Dörrens reduktionstal kan då ej antas gälla. 
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4 Diskussion 
 
 
4.1 Felkällor webbenkät 
Webbenkätens syfte var att göra ett subjektivt urval och detta har kunnat genomföras utifrån 
hur webbenkäten har varit utformad och utifrån resultatet. Dock är svarsfrekvensen så pass 
låg så inga slutsatsen kan dras för hur studenter eller anställda föreläsare på Teknisk-
naturvetenskaplig fakultet tycker om ljudmiljöerna i föreläsningssalar på Umeå universitet, 
utan det kan endast visa hur de som har svarat på webbenkäten tycker och gjort ett subjektivt 
urval utifrån det. 
 
Vissa saker togs ej upp i frågorna i webbenkäten som i efterhand skulle ha varit bra att ha 
med, t.ex. så togs det ej upp om personen som svarade på webbenkäten hade ett annat 
modersmål än det språk som talades på föreläsningen eller om personen har nedsatt hörsel. 
Detta då de med nedsatt hörsel oftast är mer känsliga för buller (AFS 2005:16) och kan 
beroende på typ och grad av nedsatt hörsel behöva upp till 10 dB lägre bullernivå för att 
uppfatta tal. De som har nedsatt hörsel kan även bli störda av andra typer av ljud än en 
person som ej har nedsatt hörsel (Johansson et al. 2002). Om man lyssnar på en föreläsare 
som pratar på ett annat språk än det man har som modersmål ställer även det högre krav på 
taluppfattbarheten och det kan krävas upp till 5 dB lägre bullernivå för dessa individer för att 
få samma taluppfattbarhet som för de som lyssnar på en föreläsning på sitt eget modersmål 
(Johansson et al. 2002). Även att det är en föreläsare som har mörk eller ljus röst kan göra 
skillnad, kallad manlig och kvinnlig röst i de flesta fall. Detta då en mörk röst hörs lättare än 
en ljus röst, men även röststyrkan hos den specifika föreläsaren har en påverkan (Hodgson, 
2002). 
 
Även om denna ovannämnda information ej påverkar det subjektiva urvalet så kan dessa 
faktorer spela in i hur hen kommer uppfatta ljudmiljön i den specifika föreläsningssalen. I 
webbenkäten har respondenterna fått svara på vilka föreläsningssalar de tycker har en bra 
respektive dålig ljudmiljö samt varför de tycker detta, men då man ej vet dessa ovan nämnda 
faktorer så kan man ej ta de i beaktning vid en bedömning. Det som är känt är att det finns de 
med nedsatt hörsel och/eller studerar och föreläser på ett annat språk än sitt modersmål på 
Umeå universitet och det bör då tas i beaktning när man bedömer ljudmiljöerna i 
föreläsningssalarna. 
 
4.2 Ljudmätningar 
Svaren på webbenkäten och resultatet för ljudmätningar stämmer ganska väl överens. 
Gällande de föreläsningssalar som enligt de som besvarat webbenkäten upplever har en bra 
ljudmiljö så är det Ma121, N340, N335 samt KB.E3.01. De föreläsningssalar som de som 
svarade på webbenkäten upplevde hade en dålig ljudmiljö var Hörsal A, Hörsal C, N280, 
KB.F3.01. De föreläsningssalar som stämmer väl överens mellan hur dess ljudmiljö upplevs 
samt vad resultatet visar på är: Ma121, KB.E3.01, N340, N335 samt Hörsal A. Dock så kan 
det nämnas att enligt en sammanställning av webbenkätresultatet i bilaga 1 så framkommer 
det att en del av de som svarade på webbenkäten upplevde att Ma121 har en dålig ljudmiljö. 
Dock så var det en majoritet som upplevde att den hade en bra ljudmiljö. Gällande Hörsal C, 
N280 samt KB.F3.01 så upplevdes dessa ha en dålig ljudmiljö enligt webbenkäten och enligt 
de uppmätta resultaten så klarar de ej kraven gällande installationsbuller samt efterklangstid. 
Om man tittar på sammanställningen av resultatet i bilaga 2 så är det ingen av de som svarat 
på webbenkäten som även angett KB.F3.01 som en föreläsningssal som de anser ha en dålig 
ljudmiljö och då angett att de har svårt att uppfatta vad föreläsaren säger, utan är främst ljud 
från ventilation, korridorer samt närliggande rum som upplevs som störande. För Hörsal C 
samt för N280 så har ett par angett att de har svårt att uppfatta vad föreläsaren säger. På 
grund av detta kan man anse att resultatet av mätningarna och resultatet för webbenkäten 
stämmer överens gällande KB.F3.01 men att de går isär gällande taluppfattbarhet för 
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föreläsningssalarna Hörsal C samt N280. Dock så vet man ej utifrån enkäten om individen 
som svarade på enkäten lyssnade på en föreläsning på ett annat språk än sitt modersmål eller 
har en hörselnedsättning och för de grupperna krävs en bättre taluppfattbarhet. Det man får 
ha i åtanke är att endast vissa akustiska parametrar har i denna undersökning beaktas och 
det finns fler som påverkar hur vi som individer kommer uppleva en ljudmiljö som t.ex. 
stegljudsisolering samt luftljudsisolering. Om även dessa parametrar skulle ha undersökts så 
finns det en möjlighet att fler föreläsningssalar skulle särskilja sig gällande hur ljudmiljön 
upplevs samt hur resultatet blir från ljudmätningarna. 
 
Gällande utformning av ett rum, finns det flera saker att tänka på för att förbättra ljudmiljön. 
Lätta material som t.ex. trä har en bättre ljudabsorptionsfaktor vid låga frekvensen än hårda 
material som t.ex. betong (Johansson et al. 2002). Undertak är en vanlig konstruktion för att 
förbättra ljudisoleringen i ett rum (Boverket 2008). Undertak och väggar blir mer 
ljudabsorberande om dessa är i porösa eller i perforerade material (Boverket 2008). Gardiner 
beroende på vilken typ av textil det är, kan bidra till att minska ljudnivåerna i ett rum, då 
porösa material med öppna porer som t.ex. textil orsakar energiförlust hos den ljudvåg som 
träffar materialet och dess rörelseenergi avgår då till friktionsvärme (Johansson et al. 2002). 
 
Det är viktigt att riktvärdena för installationsbuller uppfylls då lågfrekvent buller kan inte 
bara upplevas som störande utan kan även bidra till ökad trötthet och 
koncentrationssvårigheter (Johansson et al. 2002). För att få en bra lärandemiljö så krävs det 
att de åhörare som ska ta in informationen under en föreläsning har de förutsättningar som 
krävs för att lättare kunna fokusera på uppgiften. Som man kan se i resultatet så är det flera 
föreläsningssalar som ej klarar riktvärdena för ljudklass C i SS25268:2007 samt riktvärdena i 
FoHMFS 2014:13, dessa är N280, Hörsal A, Hörsal C samt KB.F3.01. Gällande 
lågfrekventbuller så är det KB.E3.01, Hörsal A, Hörsal C, N280 samt KB.F3.01 som överstiger 
FoHMFS 2014:13 riktvärden. Däremot är det endast Hörsal A och Hörsal C som överstiger 
alla riktvärden förutom det för tersbandet 31,5 Hz för lågfrekventbuller. Enligt FoHMFS 
2014:13 så kan dess riktvärden användas för att se om olägenhet för människors hälsa 
förekommer enligt miljöbalken 9 kap. 3 §. Enligt Miljöbalken 9 kap. 3 § kan man hävda att 
olägenhet för människors hälsa kan finnas gällande installationsbuller i föreläsningssalarna 
Hörsal A samt Hörsal C, eftersom de uppmätta resultaten överskrider så pass markant på en 
majoritet av riktvärdena från FoHMFS 2014:13 gällande installationsbuller och kan därför 
anses påverka människors hälsa så pass att den ej kan klassas som liten. En felkälla som bör 
beaktas gällande installationsbuller är att samtliga mätningar gjordes på kvällstid, vissa salar 
kan då på grund av mindre verksamhet på kvällarna ha en lägre effekt på ventilationen och 
detta kan då resultera i att mätningarna för installationsbuller blir lägre än vad det är på 
dagtid då lokalerna mest används. Dock så ska ett utrymme där installationsbuller mäts, 
enligt SS-EN ISO 16032:2004, vara fritt från yttre störningar. Detta för att man ska kunna 
mäta installationsbullret utan att ljud från t.ex. trafik eller aktivitet i närliggande rum 
kommer med på mätningarna. Så om mätningarna hade utförts på dagtid så finns det en 
chans att resultatet hade kunnat vara mer missvisande på grund av mer bakgrundsljud. 
 
Enligt Hodgson (2002) så är efterklangstiden beroende av hur mycket ljud ett rum kan 
absorbera samt storleken på rummet. Så för att sänka efterklangstiden så kan man öka 
antalet ljudabsorbenter i rummet. Placeringen av dessa och utformningen av 
ljudabsorbenterna är viktigt för att veta vilken typ av frekvens man främst vill åtgärda. Det är 
även viktigt för det krävs att ljudabsorbenten är rätt placerad för att kunna åtgärda problemet 
(Johansson et al. 2002). Är föreläsningssalen större och ej har en regelbunden form så blir 
förhållandena för hur ljudet kommer färdas mer avancerat och för att då hitta en lämplig 
åtgärd för att minska efterklangstiden krävs fler och mer ingående utredningar än vad som 
har gjorts i denna undersökning. Vilken längsta tillåtna efterklangstid som är optimal för 
föreläsningssalar varierar. Enligt Bistafaa och Bradley (2000) som har genomfört en tidigare 
studie gällande taluppfattbarhet och efterklangstid så kom de fram till att för att få full 
talluppfattbarhet så bör efterklangstiden ligga på 0,4 – 0,5 s. Om man ser till SS 25268:2007 
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så ställs inget krav på någon specifik ljudklass gällande utrymmen för talkommunikation, 
men riktvärdet för föreläsningssalar som ska användas för gemensam utbildning inom högre 
utbildning så ska efterklangstiden vara 0,6 s för att uppnå ljudklass A-C. I denna 
undersökning har man valt att jämföra med de riktvärden och rekommendationer som anges 
i SS 25268:2007 som man kan se i resultatet eftersom dessa är mer aktuella samt en 
standard som är allmänt vedertagen när man ska undersöka och bedöma ljudmiljöer i 
utrymmen i Sverige. Det dessa två texter är överens om däremot är att man skall titta på 
samtliga frekvensband som är viktiga för taluppfattbarheten och dessa ska hålla samma 
standard för den efterklangstid som mäts upp i ett utrymme. Som nämnts i resultatet för 
efterklangstid så har SS 25268:2007 specifika krav gällande hur mycket som det uppmätta 
resultatet får frångå i enskilda oktavband från riktvärdet för medelvärdet, vilket är 0,1 s. I 
denna undersökning så blir den uppmäta efterklangstiden i enskilda oktavband viktig då om 
man endast tittar på medelvärdet så uppfyller Ma121, KB.E3.01, N340, N335 samt N280 
riktvärdet på längsta tillåtna efterklangstid. Men om man även ser till uppmätt resultat för 
enskilda oktavband så är det endast Ma121 samt KB.E3.01 som klarar av riktvärdena. 
 
Att ha en optimal efterklangstid i ett rum är även relevant och viktigt för att få en bra 
taluppfattbarhet (Johansson et al. 2002). Om man förbättrar efterklangstiden så kan man 
även förbättra taluppfattbarheten, i detta fall STI värdet. Syftet med att förbättra 
efterklangstiden i detta fall är nog snarare för att kunna uppnå riktvärdena som gäller för 
längsta tillåtna efterklangstid i SS 25268:2007. Då taluppfattbarheten kan klassas som god i 
samtliga föreläsningssalar där mätningar har gjorts förutom Hörsal A som i vissa av 
mätpositionerna har ett STI värde som ej kan anses ha tillräcklig taluppfattbarhet. Gällande 
Hörsal A blir det då aktuellt att förbättra efterklangstiden inte bara för att kunna uppnå de 
riktvärden som gäller för denna parameter men även för att förbättra taluppfattbarheten i 
salen. Så utifrån de STI värden som har mätts upp så kan man hävda att det är god 
taluppfattbarhet i samtliga utvalda föreläsningssalar, förutom Hörsal A som kommer kräva 
åtgärder för att förbättra taluppfattbarheten. Det man dock behöver ta i beaktning är att om 
man ser till medelvärdet gällande STI-värdet så klassas samtliga föreläsningssalar ha en god 
taluppfattbarhet. Dock så är det enskilda mätpositioner i Hörsal A som har fått ett STI värde 
som ej innebär god taluppfattbarhet. 
 
Ska man däremot ta i beaktning att det finns de med nedsatt hörsel så kommer 
taluppfattbarheten se annorlunda ut, se tabell 7. Då är det både Hörsal A och Hörsal C som 
får sämre resultat då vissa av mätpositionerna hamnar inom kategorin ”bad-poor” om man 
ser till de med störst hörselnedsättning. Det kan däremot tilläggas att dessa värden och 
bedömning som anges i tabell 7 är en ungefärlig uppskattning och hur ljud upplevs och hur 
taluppfattbarheten blir för en individ med hörselnedsättning kan variera mycket från individ 
till individ. Vill man kunna säga något exakt, mer än bara en uppskattning, bör ytterligare en 
undersökning göras med fokus på just detta. Denna uppskattning som har gjorts har även 
utgått från antaganden hörselnedsättning hos äldre lyssnare +60år (IEC 60268-16:2011), 
detta innebär att det blir ytterligare en felkälla mer än att siffrorna endast är en uppskattning. 
Detta då det kan antas att majoriteten av åhörare på Umeå universitet är studenter som har 
en lägre ålder än 60 år. Så ingenting kan sägas om hur bra taluppfattbarheten är i Umeå 
universitets föreläsningssalar för de med hörselnedsättning. Ytterligare kan det tilläggas att i 
vissa av de undersökta föreläsningssalarna finns mikrofoner och hörslinga som föreläsaren 
kan använda sig av under en föreläsning, detta ökar då röststyrkan hos föreläsaren och kan 
då förbättra taluppfattbarheten. Detta kräver dock andra metoder och på grund av begränsad 
tid i detta arbete så har denna parameter ej valts in i denna studie. 
 
Som nämnts tidigare så är Umeå universitet en plats för högre utbildning där det är 
förekommande med åhörare som kommer lyssna på en föreläsning på ett annat språk än sitt 
egna modersmål. Lyssnar man på ett annat språk än sitt modersmål kan man behöva upp till 
5 dB lägre bakgrundsbullernivå (Johansson et al. 2002). Om man i tabell 8 ser till kategori 3 
”new learner, infrequent second language use” (IEC 60268-16:2011), så krävs det att 
taluppfattbarheten förbättras i samtliga salar. Eftersom i samtliga föreläsningssalar så finns 
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det mätpositioner som då hamnar i kategorin ”bad-poor” vilket innebär att 
taluppfattbarheten dålig eller bristfällig. Dock så kan man fundera över hur många av de 
åhörare som finns på Umeå universitet som stämmer in på denna kategori då det krävs att 
det är ett språk man precis har lärt sig och är ett språk man ej använder ofta. Ser man dock 
till kategorin 2 ”intermediate experience and level of second language use” (IEC 60268-
16:2011), så är det endast en mätposition i N280 som hamnar i kategorin ”fair-good”. Denna 
kategori innebär att åhöraren har erfarenhet och en viss vana av att använda sitt andra språk. 
Även om man ser till denna kategori så innebär det att taluppfattbarheten behöver förbättras 
om man ska ta de åhörare som lyssnar på ett annat språk än sitt modersmål i beaktning och 
om man vill att taluppfattbarheten ska vara god för även denna grupp av individer. 
 
När en ljudklassning enligt SS 25268:2007 genomförs så är det inte bara riktvärdena i SS 
25268:2007 som är relevanta utan även hur föreläsningssalen är utformad och om dessa har 
åtgärder som t.ex. ljudabsorbenter för att förbättra ljudmiljön i respektive föreläsningssal. 
Om man bara ser till den okulära besiktningen och hur varje föreläsningssal är utformad så 
är det endast KB.E3.01 samt Ma121 som kan få en bättre ljudklass än C eftersom det är i 
dessa salar som det inte bara finns undertak med absorbent utan även absorbenter på 
parallella ytor. I dessa föreläsningssalar så finns det en tydlig tanke med att man har tänkt på 
ljudmiljön och haft en god ljudmiljö i åtanke. Utifrån den okulära besiktningen så kan 
föreläsningssalarna Hörsal A, Hörsal C, N280, KB.F3.01, N340 samt N335 få max ljudklass 
C. På grund av de endast har nedsänkt tak med absorbent och Hörsal A samt Hörsal C har en 
spaltpanel med ljudabsorbent på den bakre väggen men på grund av avsaknaden av fler 
absorbenter på väggarna så klassas det ej som en tillräcklig åtgärd för att uppnå god ljudmiljö 
enligt SS 25268:2007. Eftersom det enligt SS 25268:2007 krävs att minst en av varje parallell 
yta ska ha en ljudabsorbenter eller ha föremål som är kraftigt ljudabsorberande, kan även 
räcka med att rummet har en majoritet av ytor som är kraftigt ljuddiffuserande. 
 
Om man ska sätta den okulära besiktningen i relation till de uppmätta resultaten för 
efterklangstid och installationsbuller så kan man göra en uppskattning för vilken 
ljudklassning som varje föreläsningssal kommer hamna inom. Det man får ha i beaktning är 
att enligt SS 25268:2007 finns även riktvärden för ”lägsta vägda standardiserad 
ljudnivåskillnad”, ”lägsta vägda reduktionstal i byggnad”,” högsta vägd standardiserad 
stegljudsnivå” samt ” dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor” 
gällande föreläsningssalar avsedd för högre utbildning. Dessa parametrar har ej mätts i 
denna undersökning, då det skulle innebära en för stor omfattning av denna undersökning 
och därför kan en fullständig ljudklassning ej göras. Dock så kan en uppskattad ljudklassning 
göras utifrån de parametrarna föreläsningssalens utformning, installationsbuller och längsta 
tillåtna efterklangstid som har valt att fokusera på i denna undersökning. Taluppfattbarhet 
ingår ej i ljudklassning enligt SS 25268:2007 utan gällande taluppfattbarhet och STI har en 
egen klassning gjorts utifrån IEC 60268-16:2011, se ovan. 
 
Ett av huvudsyftet med denna studie är att kunna besvara frågan om de undersökta 
föreläsningssalarna har en tillfredställande ljudmiljö. Tillfredställande definieras i denna 
undersökning som om de uppfyller minst ljudklass C enligt SS 25268:2007 samt om 
föreläsningssalen har god taluppfattbarhet enligt IEC 60268-16:2011. Utifrån de valda 
parametrarna så uppskattas föreläsningssalarna Ma121 samt KB.E3.01 ha en tillfredställande 
ljudmiljö. Detta för att utformningen av dessa lokaler kan antas ha ljudklass A, då de i sin 
utformning uppfyller kraven i SS 25268:2007 samt är specifikt utformade för sitt syfte att 
brukas (SS 25268:2007). Längsta tillåtna efterklangstid hamnar inom riktvärdena för 
ljudklass A, men inom installationsbuller så hamnar de uppmätta värdena för dessa 
föreläsningssalar inom ljudklass C. Föreläsningssalen N335 kan enligt den okulära 
besiktningen hamna i max ljudklass C, dock gällande riktvärdena för installationsbuller så 
hamnar den i ljudklassen A. Gällande efterklangstid så är medelvärdet inom riktvärdet för 
ljudklass C, men då det överstiger riktvärdet för oktavbandet 125 Hz samt 250 Hz så uppfylls 
ej dessa krav helt. Eftersom längsta tillåtna efterklangstid i oktavbanden 125 Hz överskrids så 
pass markant och bör därför åtgärdas så dessa uppfyller riktvärdena för minst ljudklass C, för 
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att föreläsningssalen ska anses ha en tillfredställande ljudmiljö. Föreläsningssalen N340 kan 
även den ha max ljudklass C enligt dess utformning och gällande installationsbuller så 
hamnar den där i ljudklass B. För längsta tillåtna efterklangstid så är medelvärdet inom 
riktvärdet för ljudklass C, men det överskrids så pass markant i 125 Hz så samma gäller för 
denna föreläsningssal att detta behöver åtgärdas för att anses ha en tillfredställande 
ljudmiljö. Om man vill att dessa två föreläsningssalar ska ha en bättre ljudmiljö än för 
ljudklass C så krävs även att utformningen av dessa lokaler förbättras, t.ex. att fler 
ljudabsorbenter installeras. Föreläsningssalen N280 uppfyller ej ljudklass C för 
installationsbuller och gällande efterklangstid så uppfylls medelvärdet för längsta tillåtna 
efterklangstid men ej riktvärdet för oktavbanden 125 Hz samt 250 Hz. Det innebär att detta 
behöver förbättras så det uppfyller kraven för minst ljudklass C för att anses ha en 
tillfredställande ljudmiljö. Om mer än ljudklass C önskas behöver även utformningen av 
föreläsningssalen förbättras. För Hörsal A, Hörsal C samt KB.F3.01 uppfylls ej riktvärdet för 
ljudklass C gällande installationsbuller samt efterklangstid och dessa föreläsningssalar anses 
därför ej ha en tillfredställande ljudmiljö. Om en högre ljudklassning än C önskas så krävs det 
att dess utformning förbättras enligt tidigare nämnda krav i SS 25268:2007. 
 
4.3 Åtgärdsförslag 
Det är konstaterat att vissa av föreläsningssalarna har problematik gällande 
installationsbuller, efterklangstid och/eller taluppfattbarhet. De föreläsningssalar som ej 
anses ha en tillräckligt bra ljudmiljö är viktiga att åtgärdas så att dessa får en ljudmiljö som 
håller måttet för den verksamhet de är till för. Detta är viktigt för att få en positiv lärande 
miljö där undervisare ej behöver anstränga sig för att göra sig hörda (AFS 2005:16), samt att 
de som är åhörare ska kunna tydligt höra föreläsningen samt ha möjligheten att kunna 
koncentrera sig och fokusera på uppgiften utan att bli störda av buller. En bra ljudmiljö är 
viktig för att få en bra arbetsmiljö samt en bra lärande miljö både för de som undervisar samt 
för de som är åhörare (Hygge, Kjellberg och Landström 2013). Att förbättra ljudmiljöerna 
och att minska bullret i föreläsningssalarna är även viktigt för att undvika olägenheter för 
människors hälsa (BFS 2011:6) (FoHMFS 2014:13). 
 
Ma121 och KB.E3.01 anses ej behöva några åtgärder då de redan uppfyller de krav som är 
nämnda i denna undersökning. 
 
N335 klarar ej riktvärdet för längsta tillåtna efterklangstid i oktavbanden 125 Hz samt 250 
Hz, förslagsvis installeras ljudabsorbenter på två av väggarna som ej är parallella mot 
varandra eller installeras en ljudabsorbent samt tjockare mer ljudabsorberande gardiner vid 
glasväggarna. Ljudabsorbenten behöver vara speciellt anpassade för att absorbera i 
oktavbanden 125 Hz samt 250 Hz. Förslagsvis kan ljudabsorbenter på väggarna samt 
gardiner i tjockt tyg dämpa ljud och korta ner efterklangstiden (Johansson et al. 2002). 
Dörren in till N335 håller ej tätt så detta behöver åtgärdas så det ej kan komma in luftljud 
genom dörrgliporna. 
 
N340 klarar ej riktvärdet för längsta tillåtna efterklangstid i oktavbandet 125 Hz. Förslagsvis 
installeras ljudabsorbenter på bakre väggen samt en av sidoväggarna som är främst 
anpassade för detta oktavband. Dörren håller inte tätt mellan golv och dörr så detta behöver 
åtgärdas, Förslagsvis så byts gummilisten ut och en tröskel installeras. 
 
Föreläsningssalen N280 klarar ej riktvärdena för installationsbuller samt längsta tillåtna 
efterklangstid gällande oktavbanden 125 Hz samt 250 Hz. Åtgärdsförslag för detta är att 
installera ljudabsorbenter på en av sidoväggarna samt bakre väggen som är utvecklade så de 
kan absorbera buller vid lägre frekvenser samt minska bullret i föreläsningssalen. Dörrlisten 
håller ej tätt mellan golv och dörr, så denna behöver justeras. 
 
Gällande Hörsal A så anses att taluppfattbarheten behöver förbättras. Det innebär att STI 
värdet måste höjas och detta kan göras genom att efterklangstiden förkortas samt att man 
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minskar bakgrundsbullernivån. Även installationsbullret behöver minskas samt att 
efterklangstiden behöver kortas ned också. Problematiken med denna sal är att den är så 
pass stor och oregelbunden form så för att vara säker på vilka åtgärder som krävs så är det 
lämpligt att mer undersökningar görs samt att åtgärder testas i förväg i ett datorprogram. 
Detta har ej gjorts i denna undersökning då det skulle innebära att undersökningen blir mer 
omfattande än 15 hp. Då de andra hörsalarna i Lindellhallen har liknande utformning så kan 
det även vara relevant att undersöka dessa då det finns en möjlighet att samma problematik 
finns även i dessa föreläsningssalar. Den åtgärden som förslagsvis kan göras utan dessa extra 
utredningar är att man ser över ventilationen, då det framkom under den okulära 
besiktningen att det fanns ett öppet ventilationsrör i Hörsal A. Om denna åtgärdas så finns 
det en stor möjlighet att installationsbullret kommer att minska i föreläsningssalen men 
detta kommer ej att åtgärda alla problem. 
 
Hörsal C behöver installationsbullernivån sänkas samt att efterklangstiden behöver 
förkortas. Dock så gäller samma här att på grund av hörsalens storlek samt form så krävs mer 
utredningar för att kunna komma fram till vilka åtgärdsförslag som krävs. 
 
Gällande KB.F3.01 så behöver även här installationsbullret minska samt efterklangstiden 
förkortas. Förslagsvis kan absorbenter sättas upp på två av väggarna i rummet så de dämpar 
ljud från två olika håll samt att tjocka gardiner kan hängas upp vid fönsterna. Förslagsvis kan 
en av absorbenterna installeras på väggen vid Touchscreenen. Glasdörren in till 
föreläsningssalen håller ej tätt mellan dörr och golv så denna dörr behöver tätas. 
 
4.4 Slutsats 
Ljud och om detta upplevs som störande kan vara väldigt subjektivt och variera mellan olika 
individer (Johansson et al. 2002). Det är inte bara viktigt vilka mätresultat man får utan även 
hur ljudmiljön upplevs för de som vistas i utrymmet. Den slutsatsen som man kan dra 
gällande webbenkäten och det subjektiva urvalet är att det är ett bra verktyg för att se på vilka 
salar som upplevs ha en bra samt en dålig ljudmiljö, dock krävs ett större svarsantal för att 
kunna dra slutsatser om Umeå universitets samtliga föreläsningssalar. Som nämnts innan så 
stämde det till viss del överens om hur ljudmiljöerna i de utvalda föreläsningssalarna 
upplevdes av de som svarade på webbenkäten samt vad de faktiska mätresultaten blev. På 
vissa punkter särskildes dock den upplevda ljudmiljön samt de faktiska mätresultaten. De 
föreläsningssalar där det ej stämde överens var Hörsal C, N280 samt KB.F3.01. Varför 5 av 8 
föreläsningssalar stämde överens med vad de i majoriteten av de som hade svarat på 
webbenkäten skrev att de upplevde som en bra och dålig ljudmiljö, kan i slutändan särskilja 
sig mer på grund av felkällor i webbenkäten och/eller att ej alla parametrar mättes i varje sal. 
Men utifrån den avgränsning man har valt och undersökt i denna undersökning så stämde en 
majoritet av vad de som svarade på enkäten upplevde med de mätresultat som framkom. Den 
slutsats man kan dra är att en enkät kan ge en bra överskådlig bild över möjliga 
problemområden gällande ljudmiljöer i föreläsningssalar på Umeå universitet. Men för att 
kunna konkretisera problemen och peka ut exakt var de är som är problemområden i detalj 
så krävs ljudmätningar. För att kunna veta mer säkert vad det är som behöver åtgärdas. 
 
Gällande rumsakustik så finns det mycket man kan undersöka för att kunna se ifall 
ljudmiljöerna i ett utrymme kan ses som tillfredställande. Det finns standarder för de flesta 
typer av mätningar för att kunna säkerhetsställa att dessa utförs på rätt sätt. I denna 
undersökning har man valt en avgränsning och har endast tittat på efterklangstid, 
installationsbuller samt taluppfattbarhet. Finns även andra akustiska parametrar som är 
relevanta som t.ex. luftljuds- och stegljudsisolering, då dessa ej har undersökts så kan man ej 
dra en slutsats gällande dessa utan det krävs andra mätningar för dessa parametrar för att 
veta hur detta ser ut. Då endast 8 föreläsningssalar på Umeå universitet har undersökts så 
kan man ej hävda något om hur ljudmiljön i Umeå universitets alla föreläsningssalar är och 
upplevs, men man kan dra en slutsats för hur ljudmiljön är för de föreläsningssalar som har 
undersökts. Det man har i denna undersökning kommit fram till är att det utifrån att 
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åhörarna har normal hörsel och lyssnar på en föreläsning på sitt modersmål så är 
taluppfattbarheten god i samtliga undersökta föreläsningssalar förutom Hörsal A. Ljudmiljön 
i föreläsningssalarna Ma121 samt KB.E3.01 kan anses som tillfredställande. För att uppnå en 
tillfredställande ljudmiljö i föreläsningssalarna N335, N340, N280, Hörsal A, Hörsal C samt 
KB.F3.01 så kommer åtgärder för att förbättra dess ljudmiljön att behövas. 
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Bilaga 1. Sammanställning resultat webbenkät 
Webbenkäten skickades ut till studenter och anställda på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
och totalt 51 personer svarade på webbenkäten. Webbenkäten genomfördes med hjälp av 
Google forms och svarsperioden var 25 oktober – 12 november. Syftet med webbenkäten var 
att kunna möjliggöra ett subjektivt urval av föreläsningssalar som skulle mätas. Nedan följer 
en sammanställning av frågorna från webbenkäten och presenteras med hjälp av diagram 
och tabeller.  
 
Fråga 1. Är du? 

Figur 1. Cirkeldiagram som visar andel föreläsare och studenter som har svarat på webbenkäten. 
 
Fråga 2. Finns det någon föreläsningssal på Umeå universitet som du 
upplever har en bra ljudmiljö? 

 
Figur 2. Cirkeldiagram som visar andel som upplevde ifall det fanns någon föreläsningssal på Umeå universitet 
som hade en bra ljudmiljö.  
 
 
 
 



 
 

Fråga 3. Vilket salsnummer har föreläsningssalen? 
2 personer kom ej ihåg salsnumret och har därför ej ingått i tabellen. Se tabell 1 för en 
sammanställning av alla föreläsningssalar som de som svarade på webbenkäten upplevde 
hade en bra ljudmiljö. För de som besvarade denna fråga så var det möjligt att välja flera 
salar. Hade man svarat nej på fråga 2 så var det ej möjligt att svara på denna fråga. För topp 5 
svaren visas även vad de som svarade på webbenkäten upplevde var bra med den 
föreläsningssalen. De föreläsningssalar som är markerad med fet text, har valts ut för att göra 
ljudmätningar. 
 
Tabell 1. Visar vilka föreläsningssalar som de som svarade på webbenkäten upplevde hade en bra ljudmiljö. I 
tabellen redovisas även vad som de som svarade på webbenkäten upplevde som bra med de topp 5 
föreläsningssalarna. Siffrorna står för: 
 1 Lätt att uppfatta vad åhöraren eller föreläsaren säger. 
2 Inget ljud från ventilation som hörs och upplevs som störande. 
3 Inget ljud från närliggande korridorer som hörs och upplevs som störande. 
4 Inget ljud från närliggande rum som hörs och upplevs som störande. 
5 Inget ljud från utomhus som hörs och upplevs som störande. 
6 Annat. 

Salsnummer 
Antal 
svar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Ma121 9 6 5 4 7 8   
KB.G5.01 3 3 3 3 3 3   
N340 3 3 2 2 2 1   
N335 3 3 3 3 2 2   
KB.E3.01 3 3 3 2 2 3   
N300 2       
N460 2       
N410 2       
Hörsalar i Hum huset 2       
KB.E3.03 2       
N320 2       
N420 1       
NC275 1       
N330 1       
Arkitekthögskolan auditorium, seminarierum 3 & 4 1       
Hörsal A 1       
Hörsal B 1       
Hörsal C 1       
Hörsal D 1       
Ta201 1       
Samtliga i teknikhuset 1       
N401 1       
N430 1       
NC350 1       

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fråga 4. Varför upplever du att den föreläsningssalen har en bra 
ljudmiljö? 
Hade man ej svarat ja på fråga 2, så kunde man ej besvara denna fråga. För de som svarade 
på denna fråga så var det möjligt att ange flera alternativ. 
 

 
Figur 3. Visar varför salen upplevs ha en bra ljudmiljö. Det var möjligt att välja flera alternativ.  Siffrorna står för: 
1 Lätt att uppfatta vad åhöraren eller föreläsaren säger. 
2 Inget ljud från ventilation som hörs och upplevs som störande. 
3 Inget ljud från närliggande korridorer som hörs och upplevs som störande. 
4 Inget ljud från närliggande rum som hörs och upplevs som störande. 
5 Inget ljud från utomhus som hörs och upplevs som störande. 
6 Annat. 
 
Fråga 5. Finns det någon föreläsningssal på Umeå universitet som du 
upplever har en dålig ljudmiljö? 

 
Figur 4.  Cirkeldiagram som visar andel som upplevde ifall det fanns någon föreläsningssal på Umeå universitet 
som hade en dålig ljudmiljö. 
 
Fråga 6. Vilket salsnummer har den föreläsningssalen? 
4 personer kommer ej ihåg salsnumret och har därför ej ingått i tabellen. Se tabell 2 för 
sammanställning av alla föreläsningssalar som de som svarade på webbenkäten upplevde 
hade en dålig ljudmiljö. Hade man svarat nej på fråga 5 så var det ej möjligt att svara på 
denna fråga. För de som besvarade denna fråga så var det möjligt att välja flera salar. För 
topp 5 svaren visas även vad de som svarade på webbenkäten upplevde var dåligt med den 
föreläsningssalen. De föreläsningssalar som är markerad med fet text, har valts ut för att göra 
ljudmätningar. 
 
 
 



 
 

Tabell 2. Visar vilka föreläsningssalar som de som svarade på webbenkäten upplevde hade en dålig ljudmiljö. I 
tabellen redovisas även vad som de som svarade på webbenkäten upplevde som bra med de topp 10 
föreläsningssalarna. Siffrorna står för:  
1 Svårt att uppfatta vad åhöraren eller föreläsaren säger. 
2 Ljud från ventilation som hörs och upplevs som störande. 
3 Ljud från närliggande korridorer som hörs och upplevs som störande. 
4 Ljud från närliggande rum som hörs och upplevs som störande. 
5 Ljud från utomhus som hörs och upplevs som störande.  
6 Annat. 

Salsnummer 
Antal 
svar 1 2 3 4 5 6 

Hörsal A 6 5 1 5 2     
Hörsal C 4 3   3 1     
Hörsal D 4 3   3 1     
Hörsal B 4 3   3 1     
Ma121 4 3   1 1     
NC250 4 1 1 4 4 2 1 
NC240 3 1 2 3 3 2 1 
N280 3 2   2 3   1 
NC280 3   1 2 3 3 1 
KB.F3.01 2   2 2 1     
NC350 2       
N300 2       
NC270 2       
NC230 2       
Hörsal G 1       
Na332 1       
KB.G2.01 1       
S209 1       
Teatern arkitekthögskolan 1       
Tc355 1       
Na340 1       
NC290 1       
N240 1       
N301 1       
N320 1       
N440 1       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fråga 7. Varför upplever du att den föreläsningssalen har en dålig 
ljudmiljö? 
Hade man ej svarat ja på fråga 5, så kunde man ej besvara denna fråga. För de som svarade 
på denna fråga så var det möjligt att ange flera alternativ. 
 

 
Figur 5. Visar varför salen upplevs ha en bra ljudmiljö. Det var möjligt att välja flera alternativ.  Siffrorna står för: 
1. Svårt att uppfatta vad åhöraren eller föreläsaren säger. 
2. Ljud från ventilation som hörs och upplevs som störande. 
3. Ljud från närliggande korridorer som hörs och upplevs som störande. 
4. Ljud från närliggande rum som hörs och upplevs som störande. 
5. Ljud från utomhus som hörs och upplevs som störande.  
6. Annat 
 
Fråga 8. Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 
Denna fråga var ej obligatorisk och fanns med i webbenkäten om någon upplevde att något 
saknades i webbenkäten och ville tillägga något. Här nedan redovisas en sammanfattning av 
de kommentarer som inkom i webbenkäten.  
 
”Automatisk dörröppnare. Kolla på ljud ifrån den mellan Mit o naturvetarhuset” 
 
”När det anordnas evenemang i MIT-huset med hög musik eller stojande åhörare är det i     
princip omöjligt att hålla föreläsning. Gäller sannolikt de flesta salarna, men särskilt de 
som ligger nära det nya fokusområdet, MA121 specifikt.” 
 
”Luftkvaliteten huruvida är horribel i de flesta föreläsningssalarna” 
 
”Det är ljud från rinnande vatten som stör mkt i sal KB.F3.01” 
 
”Tycker ljudmiljön är oftast bra, har varit med om störande ljud bara några gånger under 
flera år.” 
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