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Sammanfattning 
Bullerdämpning har fått alltmer fokus senaste åren. Myndigheterna ställer högre krav och 
företagen följer efter. Något som också fått alltmer fokus är takvegetation. Den vanligaste 
förekommande är moss-sedumtak. Vid marknadsföringen av moss-sedumtak används bra 
bullerdämpning som ett argument. Syftet med arbetet är att få en förståelse för moss-
sedumtakets bullerdämpande egenskaper. Jag kommer även att föra en diskussion kring två olika 
sätt att bygga upp ett moss-sedumtak med avseende på bullerdämpning. Syftet är att förutsäga 
vilken uppbyggnad som ger den bästa bullerdämpande effekten. Detta arbete kommer att 
behandla området statistisk rumsakustik, ljudfält i rum. 
 
För att få en förståelse för Xeroflor moss-sedum mattans förmåga till ljudabsorption utförs 
mätningarna i ett efterklangsrum. Mätningarna kommer att bestå i att registrera ljudnivån, Lp, i 
rummet, för varje oktavband i frekvensområdet 125 till 4000 Hz. Först utan moss-sedum mattan 
och sedan med moss-sedum mattan. Differensen i ljudnivån ger en bild av i vilket 
frekvensområde som ljudabsorptionen är effektivast. För att ytterliggare öka förståelsen för hur 
moss-sedum absorberar ljud så kommer även absorptionsfaktorn att beräknas. Mätningarna har 
inte följt någon svensk standard utan har utförts efter de givna resurserna som finns att tillgå. 
Mätinstrumenten som användes var av märket Brüel & Kjær. Ljudnivåmätaren har beteckningen 
B&K2260 och referenskällan B&K2405.  
 
Utifrån resultaten kan man se en tydlig bild på hur xeroflor moss-sedum mattan absorberar i 
frekvenserna 125-4000 Hz. Den har sin bästa absorption i området 500-4000 Hz och i detta 
område så är det runt 1000 Hz som den absorberar effektivast. Som man kan se på fig.7.1 så är 
vägtrafikbullret som störst vid två olika frekvenser, runt 100 Hz och runt 1000 Hz. Utifrån detta 
kan vi dra slutsatsen att moss-sedum dämpar som bäst vid frekvenserna där vägtrafikbullret har 
en av sina två ljudtrycksnivåtoppar. Detta gör moss-sedum till en effektiv absorbent för 
vägtrafikbullret vid de höga frekvenserna. Hur mycket det dämpar är dock svårt att säga. 
 
Om vi tittar på de två olika systemen som Veg Tech använder för att bygga upp ett moss-
sedumtak på så sker dämpningen i XMS 0-4 med hjälp av luftspalten och i system XMS 2-27 i 
VT-filten. I byggnadsakustiken, gällande akustiktak, så är det brukligt att pendla ner undertak ett 
par decimeter. Detta gör att dämpningen vid låga frekvenser ökar. Men i detta fall så är 
luftspalten endast 25 mm så en märkbar ökad dämpning är svårt att föreställa sig. VT-filten som 
används i XMS 2-27 har öppna celler och kan liknas vid mineralull, som är en bra absorbent. 
Min slutsats är att 10 mm VT-filt ger bättre dämpning än en luftspalt på 25 mm. 
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Summary 
Noise reduction has been given more focus in the last years. Laws and recommendations 
regarding noise are becoming more common and the company’s needs to follow. Another field 
that is increasing is greenroofs. In the marketing ads good noise reduction is a common 
argument. The purpose with this composition is to get an understanding of the noise reduction 
capabilities of greenroofs. There will also be a discussion about the noise reduction capabilities 
of the construct the vegetation is founded on. The purpose is to try predict witch construction is 
the most effective, regarding noise reduction. The composition is in the field of statistical room 
acoustics. 

The measurements will be made in a reverberation room. A sound source is placed in the room 
and the sound level will be measured in every octave in the frequency spectra from 125 Hz to 
4000 Hz. Then the moss-sedum carpets will be carried in the room and the sound level will once 
again be measured.  The differential in the sound levels will give an idea of the noise reduction 
capability. To widen the understanding of the noise reduction capability of the moss-sedum 
vegetation the sound absorption coefficient will be calculated. The measurements has not 
followed any standards, they have been carried trough after best means. The measuring 
instruments are made by Brüel & Kjær. The sound level meter are called B&K2260 and the 
name of the sound source is B&K2405. 

The results are giving us a good image of the noise reduction capability of moss-sedum. The 
most effective absorption is in the 500-4000 Hz frequency spectra. As seen in the fig.7.1 the 
noise from the traffic has the highest sound levels in 80 Hz an in 1000 Hz. That means that 
moss-sedum is effectively absorbing the noise in one of the two highest sound levels in the 
frequency spectra. How much the moss-sedum is absorbing is harder to tell. 

If we are taking a look at the two constructions that the vegetation are founded on, we can tell 
that in the XMS 0-4 system, the soundabsorption are taking place in the air gap. And in the XMS 
2-27 system the soundabsorption are taking place in the VT-felt. Air gaps are effective sound 
absorptions in the lower spectra of frequency. But in the XMS 0-4 the air gap is not big enough 
to make a perceptible difference. The VT-felt that are used in the XMS 2-27 system are 
comparable to mineral wool, witch are a good absorber of sound. The conclusion is that the 
XMS 0-4 system are a better sound absorber than the XMS 2-27 system. 
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Abstract 
Syftet med arbetet är att få en förståelse för moss-sedumtakets bullerdämpande egenskaper. Jag 
kommer även att försöka förutsäga med hjälp av akustikteori vilken utav de två olika 
uppbyggnadssystemen av moss-sedumtak som ger den bästa bullerdämpande effekten. 

Mätningarna kommer att bestå i att registrera ljudtrycksnivån i rummet, vid varje oktavband i 
frekvensområdet 125-4000 Hz. Först utan moss-sedummattan och sedan med moss-sedum 
mattan. Storleken på differensen i ljudnivån ger en bild av i vilket frekvensområde som 
ljudabsorptionen är effektivast. För att ytterliggare öka förståelsen för hur moss-sedum 
absorberar ljud så kommer även absorptionsfaktorn att beräknas. Utifrån resultaten kan man se 
en tydlig bild på hur xeroflor moss-sedum mattan absorberar i frekvenserna 125-4000 Hz. Den 
har sin bästa absorption i området 500-4000 Hz och i detta område så är det runt 1000 Hz som 
den absorberar effektivast. 
 
Om vi tittar på de två olika systemen som Veg Tech använder för att bygga upp ett sedumtak på 
så sker dämpningen i XMS 0-4 med hjälp av luftspalten och i system XMS 2-27 i VT-filten. Men 
i detta fall så är luftspalten endast 25 mm så en märkbar ökad dämpning är svårt att föreställa sig. 
VT-filten som används i XMS 2-27 har öppna celler och kan liknas vid mineralull, som är en bra 
absorbent. Min slutsats är att 10 mm VT-filt ger bättre dämpning än en luftspalt på 25 mm. 
 
Moss-sedumtak, gröna tak, mossa, sedum, vegetationsteknik, Veg Tech, buller, absorption, 

 

The purpose with this composition is to get an understanding of the noise reduction capabilities 
of greenroofs. There will also be a discussion about the noise reduction capabilities of the 
construct the vegetation is founded on. The purpose is to try predict witch construction is the 
most effective, regarding noise reduction. 

The measurements will be made in a reverberation room. A sound source is placed in the room 
and the sound level will be measured in every octave in the frequency spectra from 125 Hz to 
4000 Hz. Then the vegetation will be carried in the room and the sound level will once again be 
measured.  The differential in the sound levels will give an idea of the noise reduction capability. 
To widen the understanding of the noise reduction capability of the moss-sedum vegetation the 
sound absorption coefficient will be calculated. 

The results are giving us a good image of the noise reduction capability of moss-sedum. The 
most effective absorption is in the 500-4000 Hz frequency spectra, especially around 1000 Hz. 

in the XMS 0-4 system, the sound absorption are taking place in the air gap. And in the XMS 2-
27 system the sound absorption are taking place in the VT-felt. Air gaps are effective sound 
absorptions in the lower spectra of frequency. But in the XMS 0-4 the air gap is not big enough 
to make a perceptible difference. The VT-felt that are used in the XMS 2-27 system are 
comparable to mineral wool, witch are a good absorber of sound. The conclusion is that the 
XMS 0-4 system are a better sound absorber than the XMS 2-27 system. 

Greenroof, vegetation, eco-roof, moss, Veg Tech, noise, absorption 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Bullerdämpning har fått alltmer fokus de senaste åren. Myndigheterna ställer högre krav och 
företagen följer efter.  

Något som också fått alltmer fokus är takvegetation. Den vanligaste förekommande är moss-
sedumtak. Dessa kallas ibland bara sedumtak eller mosstak. Sedum är det latinska samlingsnamnet för 
en mängd olika fetknopps- och fetbladsarter. Vid marknadsföringen av moss-sedumtak används bra 
bullerdämpning som ett argument. [3] 

Veg Tech AB har två olika sätt att bygga upp ett moss-sedumtak. Takets lutning avgör vilken typ av 
uppbyggnad som används. Vid taklutning 0-4˚ rekommenderas systemet XMS 0-4 och vid taklutning 
2-27˚ rekommenderas system XMS 2-27. På dessa system läggs den prefabricerade Xeroflor Moss-
sedum mattan, som består av en blandning moss-sedumvegetation. Mattan baseras på en stomme av 
fiberduk med ett integrerat slingnät av nylon enligt system Xeroflor®. Stommen är perforerad med 
små hål för att optimera luftgenomsläppligheten och på så sätt göra uppbyggnaden mer 
motståndskraftig mot vindlaster. Mattan innehåller ca 30 mm mineraljordsblandning. [3] 

 

 

Fig. 1.1.1  XMS 0-4 [3] 

 

 
Fig. 1.1.2  XMS 2-27 [3] 

 
Fig. 1.1.3  Xeroflor moss-sedum matta [3] 



 

 
  

      M Jonsson 

2  

1.1.1 Företagsbakgrund 

Veg Tech arbetar med vegetationslösningar kring tak, mark, och vatten och har hela Norden som 
arbetsfält. Företaget erbjuder produkter i form av vegetation, både som plantor och fröer och som 
prefabricerade vegetationsmattor. Förutom produkter erbjuder Veg Tech entreprenadtjänster inom 
byggande med vegetationstekniska lösningar. De arbetar även med konsultation och rådgivning i 
samband med vegetation i teknisk infrastruktur. [3] 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att få en förståelse för moss-sedumtakets bullerdämpande egenskaper. Det 
kommer även att föras en diskussion kring två olika sätt att bygga upp ett moss-sedumtak med 
avseende på bullerdämpning. Syftet är att förutsäga vilken uppbyggnad som ger den bästa 
bullerdämpande effekten. 

 

1.3 Mål 
Målet är att få en bild över hur materialet moss-sedum absorberar buller i frekvenserna 125 Hz till 
4000 Hz. Detta utifrån mätresultat i ljudnivåskillnader, ΔLp, i ett efterklangsrum samt genom 
beräkning av absorptionsfaktorn. 

Målet är även att förutsäga vilket utav systemen XMS 0-4 och XMS 2-27 som ger bästa 
förutsättningarna för bullerdämpning. 

1.4 Avgränsningar 
Mätningarna kommer endast att behandla Xeroflor moss-sedum mattan. 
 
Mätningarnas syfte är att ge en bild av förmågan till ljudabsorption i det valda frekvensspektrumet. 
Dock ska alla siffror ses i ett sammanhang och inte analyseras enskilt på grund av osäkerhet i 
mätningsresultat. 
 
Den jämförande studien mellan de två olika uppbyggnadstekniker är endast förutsägningar utifrån 
akustikteori, inga mätningar kommer att utföras. 
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2. Teori 
2.1 Akustik 

 
Akustik kan ses som läran om ljud och vibrationer. I begreppet ljud ingår ej enbart den mekaniska 
vågrörelse i luft som ger upplevelsen av att höra, utan även lågfrekventa och högfrekventa ljud såsom 
infra- och ultraljud samt undervattensakustik. I fasta material talar man istället om vibrationer.[1] 
Detta arbete kommer att behandla området statistisk rumsakustik, en metod för att modellera ljudfält 
i rum. 

2.1.1 Ljudtrycksnivå 

Om vi antar att vi har en kalibrerad referenskälla som sänder ut ljud i ett visst frekvensområde så kan 
man dela upp ljudfältet i två delar: dels de strålar som just lämnat källan och som inte har reflekterats, 
direktfältet, samt de ljudstrålar som har reflekterats en eller flera gånger mot olika ytor, 
efterklangsfältet [1]. Det är i efterklangsfältet som mätningar av ljudtrycksnivån, Lp, önskas utföras 
därför det är bara det reflekterande ljudet som har haft en chans att absorberas av moss-
sedummattorna. 

2.1.2 Absorptionsfaktorn 
Absorptionsfaktorn anger hur stor andel effekt som absorberas. Faktorn ligger mellan 0 och 1 där 1 
innebär totalabsorption. Denna faktor kallas även ibland för praktisk absorptionsfaktor. Ibland 
används även uttrycket effektiv absorptionsfaktor. Nedan följer en härledning vilket resulterar i en 
formel som anger hur man kan beräkna fram både den praktiska absorptionsfaktorn, α, samt den 
affektiva absorptionsfaktorn, α*. I resultatavsnittet kommer dock endast den praktiska 
absorptionsfaktorn redovisas. Härledningen har skett med hjälp av handledare Börje Nilsson samt 
häftet H Boden mfl. 2005 [1]. 
 
Enligt teorin om statistisk rumsakustik gäller att differensen mellan ljudkällans ljudeffektsnivå Lw och 
ljudtrycksnivå Lp på avståndet r från källan att, 
 

(1) 
 
Där A är rumskonstanten och Q är riktningsindex för källans uppställning. Vid placering på golvet är 
Q = 8 nära ett hörn, Q = 4 nära en vägg men ej ett hörn och  
Q = 2 ej nära en vägg. 
 
I detta arbete är det rumskonstanten, A, som är nyckeln. Om vi tittar närmare på rumskonstanten så 
hittar man det vi är ute efter, absorptionsfaktorn, α. Om rummets begränsningsytor med arean S 
består av ett material med samma absorptionsfaktor α och om ljudabsorptionen ske endast på dessa 
ytor så gäller för rumskonstanten att, 
 

(2) 
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Nu har den effektiva absorptionsfaktorn α* införts där, 
 

 (3) 
 
I vårt fall då absorptionen är låg, dvs. då α är mycket mindre än 1, gäller att α* ≈ α. 
 
Om begränsningsytorna har N olika material med absorptionsfaktorerna  
α*1 , α*2, . . . α*N med respektive areor S1,S2, . . . SN , så gäller att, 
 

(4) 
 
För vår tillämpning låter vi S1 vara arean av den del av golvet som täcks av växter. Vi kan då skriva, 
 

 (5) 
 
Där A0 är rumskonstanten för de begränsningsytor som inte täcks av växter. Låt oss nu mäta Lp utan 
och med växter på golvet med resultatet Lp, tom respektive Lp, isol. Vi betecknar den effektiva 
absorptionsfaktorn med α*golv och α*växt samt motsvarande rumskonstant för hela rummet för Atom 
respektive Aisol. Samma kända värde på Q och r används vid båda mätningarna. Från (1) bestäms Atom 
och Aisol med resultatet, 
 

 (6) 
 
Från (5) har vi, 
 

 (7) 
 
Från vilket följer att, 
 

 (8) 
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För intressanta frekvenser gäller att α*växt är mycket större än α*golv så vi har att, 
 

 (9) 
 

Den senaste approximationen behöver vi inte utnyttja om väggar och tak har samma 
absorptionsfaktor som golvet. För om S är hela rummets begränsningsarea, så är 
 

 (10) 
Och (8) ger att, 
 

 (11) 
 
För att sedan få fram den praktiska absorptionsfaktorn, α, så utgår vi från formel (3). 
 

(12) 
 
Till sist bör nämnas några begränsningar för teorin om statistisk rumsakustik. För det första får inte 
ljudkällan innehålla toner, vilket är uppfyllt i mitt fall. För det andra så bör frekvensbandet som 
mätningen utförs för innehålla minst ett tiotal rumsresonanser vilket för vårt fall innebär att 
oktavbandet 63 Hz är relativt otillförlitligt. För det tredje måste ett efterklangsfält vara utbildat vilket 
inte sker om rumsdämpningen är för hög, även detta krav är uppfyllt. 
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3. Metod 
För att få en förståelse för Xeroflor moss-sedum mattans förmåga till ljudabsorption ska mätningar 
utföras i ett efterklangsrum. Detta gör att min metod präglas av vad som menas med en kvantitativ 
metod. 
 
 

3.1 Mätmetod 
 

Mätningarna kommer att bestå i att registrera ljudnivån, Lp, i rummet utan moss-sedummattan och 
med moss-sedum mattan. Storleken på differensen i ljudnivån ger en bild av i vilket frekvensområde 
som ljudabsorptionen är effektivast. För att öka förståelsen för hur moss-sedum absorberar ljud så 
kommer även absorptionsfaktorn att beräknas. Det ska dock inte läggas för stor vikt vid siffervärdena 
pga. av osäkerhet i mätningen, dock ger det en bild av materialets förmåga till absorption. 
 
Mätningarna kommer att utföras i två olika efterklangsrum, rum A och rum B. Det har utförts två 
mätningar per rum, detta ger följande mätnummrering; A1, A2, B1 och B2. 
 
 
 

3.3 Objektivitet, validitet och reliabilitet 

3.3.1 Kritiskt tänkande 

Som referenskällor till akustikteorin användes, som följer, två häften som används som kurslitteratur 
vid Växjö universitet. 
 
Ljud och Vibrationer, 2001. H Bodén, U Carlsson, R Glav, H P Wallin, M Åbom. Utgivare är 
Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för farkostteknik, och Marcus Wallenberg Laboratoriet 
för Ljud- och Vibrationsforskning. Betecknas [1] i löpande text. 
 
Grundläggande akustik, 2003. E Nilsson, A-C Johansson, J Brunskog, L-G Sjökvist, D Holmberg. 
Utgivare är Lunds Tekniska Högskola, teknisk akustik. Betecknas [2] i löpande text. 
 
Även om båda häftena används vi Växjö Universitet så är det två olika högskolor som är utgivare. 
Detta gör att det är två olika källor. 
 
Som referenskälla till moss-sedumtaken användes Veg Techs produktkatalog, Vegetationsteknik, grönare 
byggande för framtiden städer, från 2009. Betecknas [3] i löpande text. Självklart finns det en risk i att 
använda företagets egna material, de anser självklart att deras produkter är de bästa. 

3.3.2 Validitet 

3.3.2.1 Mätningsförfarandet 
Mätningarna har inte följt någon svensk standard utan har utförts efter de givna resurserna som finns 
att tillgå på Växjö universitet.  
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3.3.3 Reliabilitet 

3.3.3.1 Mätinstrument 
Vid mätningarna så upptar ljudnivåmätaren även buller som kan komma in och störa utifrån, i de fall 
detta sker ges ett missvisande resultat. 
 
Vid mätningen av ljudnivån skedde mätningen över en tidsperiod på tio sekunder. Från de 
registrerade mätvärdena togs ett medelvärde fram. Detta gör att mätresultatet kan skilja sig från 
mätning till mätning, dock inte i någon större utsträckning. 
 
 
 

3.4 Kritik till vald metod 

3.4.1 Flertalet observatörer 

Arbetet har skrivits och utförts av en person. Dock har resultatet diskuterats med handledare Börje 
Nilsson, som har stor erfarenhet av akustikområdet. 

3.4.2 Utredarens erfarenhet 

Arbetets författare, Mattias Jonsson, har ingen större praktisk erfarenhet av akustiken. I utbildningen 
vid Växjö Universitet på programmet byggnadsutformning har grundläggande akustik behandlats i 
kursen Byggteknik 2. Även här har handledare Börje Nilsson kompletterat med sin kunskap inom 
akustik. 

3.4.3 Fel i utredningen 

De fel som troligtvis har uppstått i utredningen har uppstått vid mätningsförfarandet. Det kan bero 
på störande ljudkällor utanför mätrummet, utformningen på rummet där mätningarna utfördes eller 
placeringen av ljudnivåmätaren, ljudkällan och moss-sedum mattorna. De rum som jag har använt är 
inte avsedda till ändamålet och är därför inte optimala för att verka som efterklangsrum.  
 
Placeringen av moss-sedum mattan ska utföras på det sätt att kanteffekten blir så liten som möjligt. 
Med kanteffekt menas att absorptionsytan är för liten i förhållande till begränsningsytorna för att ge 
ett rättvist mätresultat. Desto större yta moss-sedum i rummet det är ju mindre blir risken för 
kanteffekt. 
 
För att få ett användbart mätresultat så vill man ha ett tillräckligt stort avstånd, r, mellan 
ljudnivåmätare och ljudkälla. Om man har för kort avstånd så mäter man ljudnivån i direktfältet, 
vilket innebär att ljudet inte har reflekterats mot någon yta och har då inte haft möjlighet att 
absorberas. 
 
Det är alltid en skillnad mellan teori och praktik därför ska inte tolkning av enskilda siffror göras i för 
stor utsträckning utan resultatet ska ses som ett sammanhang. 
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4 Genomförande 

4.1 Mätinstrument 

Till undersökningen hyrdes mätinstrument från Fläkt Woods AB i Växjö. Instrumenten som hyrdes 
var av märket Brüel & Kjær. Ljudnivåmätaren heter B&K2260 och referensljudkällan B&K4205. 
 

   
Fig.4.1.1  B&K2260 Fig.4.1.2  B&K4205 

4.2 Mätningar 

Mätningarna genomfördes i två olika rum, rum A och rum B. För att få ett rättvisande resultat så bör 
mätningarna utföras i ett rum med långa efterklangstider. Som efterklangsrum har jag valt att använda 
mig av två nuvarande skyddsrum. Dessa bestod av golv, tak och väggar i materialet betong, vilket ger 
långa efterklangstider. 
 
Mätningarna gick till så att ljudkällan sände ut ljud, först på frekvensen 125 Hz. Ljudnivåmätaren 
sattes igång och mätte ljudnivån under en tidsperiod av 10 sekunder. Det antecknade mätvärdet är 
därmed en genomsnittlig ljudnivå under den aktuella tidsperioden. Samma tillvägagångssätt användes 
sedan på varje oktavband upp till 4000 Hz. Samma mätförfarande användes vid mätningar både med 
och utan moss-sedum mattor i rummet. 
 
Moss-sedum mattorna som användes till mätningarna var till antalet fem och har måtten 1 m x 0,8 m. 
Detta ger en total area, S1, på 4 m2. 
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4.2.1 Mätning A1 
 
Mätningen utfördes i mätrum A. Begränsningsytorna, dvs. sammanlagda arean för golv, väggar och 
tak, uppgick till 77,79 m2. Avståndet, r, mellan ljudnivåmätare och ljudkälla mättes till 4,58 m. 
Ljudkällans placering ger riktningsindex Q = 4. Det gröna fältet i fig. 1 visar var moss-sedum 
mattorna placerades. Ljudkällan var inställd på 65 dB. 
 

 
  Fig. 4.2.1.1  Uppställning vid mätning A1 
 

 
4.2.2 Mätning A2 
 
Mätningen utfördes i mätrum A. Det som skiljer mätning A1 mot A2 är placeringen av ljudkällan. 
Avståndet, r, mättes till 4,70 m och ljudkällans placering i ett vägghörn ger riktningsindex Q = 8. 
Ljudkällan var inställd på 65 dB. 
 

 
Fig. 4.2.2.1  Uppställning vid mätning A2 
 
 
4.2.3 Mätning B1 
 
Mätningen utfördes i mätrum B. Begränsningsytorna uppgick till 132,67 m2. Avståndet, r, mättes till 
5,86 m. Ljudkällans placering ger Q = 4. Ljudkällan var inställd på 75 dB. 
 

 
Fig. 4.2.3.1  Uppställning vid mätning B1 
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4.2.4 Mätning B2 
 
Mätningen utfördes i mätrum B. Skillnaden var placeringen av ljudnivåmätaren. Denna placerades så 
att direktljud från ljudkällan kunde elimineras. Efter denna omplacering blev avståndet r = 6,58 m. 
Ljudkällan var inställd på 75 dB. 
 

 
Fig. 4.2.4.1  Uppställning vid mätning B2 

4.3 Databehandling 

4.3.1 Mätprotokoll 

Mätresultaten som lästes av på ljudnivåmätaren sammanställdes i ett mätprotokoll. Här antecknades 
även värdena för Q, r, S1 och S, dessa behövs vid en eventuell framtida beräkning av 
absorptionfaktorn. 

4.3.2 Beräkningar 
Värdena från mätprotokollen fördes sedan över till dataprogrammet Microsoft Excel. Här 
upprättades formler, som redovisats i teoriavsnittet, som sedan programmet använde för att få fram 
önskade värden. Utifrån dessa framräknade värden så upprättades diagram, även dessa gjordes med 
hjälp av Microsoft Excel. 
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5. Resultat 

5.1 Mätning av ljudtrycksnivåer 

Nedan följer resultaten från ljudtrycksnivå mätningarna. Tabellerna visar Lp, tom, detta är ett mätvärde 
från ljudnivåmätaren på hur hög ljudnivån är i mätrummet utan några moss-sedum mattor, och Lp, 
växt, som är ett mätvärde från ljudnivåmätaren, visar hur hög ljudnivån är i mätrummet med 4 m2 
moss-sedum mattor. Tabellen visar även ett beräknat värde, ΔLp, som är differensen mellan Lp, tom 
och Lp, växt. 
 

5.1.1 Mätrum A 

 
 

 
 

5.1.2 Mätrum B 
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5.1.3 Sammanställning 
 
Här redovisas en sammanställning av ΔLp från samtliga mätningar. Här ges också det framräknade 
värdet ΔLp, medel, som är ett medelvärde på samtliga ΔLp. 
 
 

 
 

 
5.2 Absorptionsfaktorn 
 

På grund av osäkerheten i siffrorna är det inte lämpligt att enskilt plocka ut absorptionsfaktorer, α, 
utan undersökningen ger en helhetsbild av materialegenskapen absorption i frekvensområdet 125 – 
4000 Hz. 
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6. Analys 
 
Om man tittar på nedanstående diagram, fig. 6.1, så ser vi att ΔLp visar oss var i frekvensområdet 
som moss-sedum sänkte ljudnivån mest. Absorptionen ökar fram till 1000 Hz där den har sin topp 
sedan har den en liten dipp för att sedan återigen stiga en aning.  
 

 
Fig. 6.1 Diagram över medelvärdet på ΔLp. 
 
 
Fig. 6.2 visar samma mönster. Även här kan vi se att materialet moss-sedum har sin bästa absorption i 
området 500–1000 Hz. 
 

 
 Fig. 6.2 Diagram över det framräknade medelvärdet för den praktiska absorptionsfaktorn. 
 
Ljudnivåskillnaderna och absorptionsfaktorn indikerar att min önskan att mäta ljudnivån i 
efterklangsfältet lyckades. Om mätningen hade gjorts i direktfältet så hade ingen skillnad i 
ljudtrycksnivån uppstått. Detta betyder att mätningarna ger ett användbart resultat och teorierna bli 
tillämpbara. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatet 
 
Utifrån resultaten kan vi se en tydlig bild på hur xeroflor moss-sedum mattan absorberar i 
frekvenserna 125 Hz till 4000 Hz. Den har sin bästa absorption i området 500 Hz till 4000 Hz och i 
detta område så är det runt 1000 Hz som den absorberar som bäst.  
 

 
Fig. 7.1  Diagram över vägtrafikbullrets ljudtrycksnivå [2] 
 
Om vi tittar på fig. 7.1, som visar ljudtrycksnivåer för vägtrafikbuller [2], så ser vi att vägtrafikbullret 
är som störst vid två olika frekvenser, runt 100 Hz och runt 1000 Hz. Utifrån detta kan vi dra 
slutsatsen att moss-sedum dämpar som bäst vid frekvenserna där vägtrafikbullret har en av sina två 
högsta ljudtrycksnivåer. Detta gör moss-sedum till en effektiv absorbent för vägtrafikbullret vid de 
höga frekvenserna. Hur mycket det dämpar är dock svårt att säga. Vägtrafikbuller kan även ha olika 
ljudbilder beroende på om man befinner sig i stadsmiljö eller vid exempelvis en landsväg. Vid 
stadskörning är det motorbullret som dominerar, dvs. lågfrekvent ljud. Vid körning i högre 
hastigheter dominerar däckljudet, dvs. högfrekvent ljud. Detta gör att moss-sedum gör mest nytta vid 
dämpning av vägtrafikbuller orsakad av fordon som färdas i höga hastigheter. 
 
 

7.2 Mätmetod 
 
För att få mer tillförlitliga siffror kan man öka S1, absorptionsytan, dvs antal m2 moss-sedum mattor. 
Detta gör att ΔLp blir större, vilket ger en tydligare bild, och risken för kanteffekten minskar. För att 
få en mer detaljerad bild av hur moss-sedum mattan absorbera så kan man utöka mätvärdena genom 
att utföra mätningarna i tersband istället för oktavband. Givetvis vore det en stor skillnad om 
mätningarna utfördes i ett för ändamålet avsett efterklangsrum i stället för ett skyddsrum. 
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7.3 Moss-sedumtakets uppbyggnad 
 
I detta avsnitt kommer en diskussion föras kring två olika sätt att bygga upp ett moss-sedumtak med 
avseende på bullerdämpning. I avsnitt 1.1 presenteras de olika systemen men här görs även liten 
repetition. 
 

 
Fig. 1.1.1  System XMS 0-4. Rekommenderas för låglutande tak (0˚ - 4˚) [3] 
 
 

 
Fig. 1.1.2  System XMS 2-27. Rekommenderas för lutande tak (2˚ - 27˚). [3] 
 
Om vi tittar på dessa två system med ”akustikerögon” så uppstår dämpningen i XMS 0-4 med hjälp 
av luftspalten och i system XMS 2-27 i VT-filten.  
 
I byggnadsakustiken, gällande akustiktak, så är det brukligt att pendla ner undertaken ett par 
decimeter. Detta gör att dämpningen vid låga frekvenser ökar. Men i detta fall så är luftspalten endast 
25 mm så en märkbar ökad dämpning är svårt att föreställa sig.  
 
VT-filten som används i XMS 2-27 har öppna celler och kan liknas vid mineralull, som är en bra 
absorbent.  
 
Vad jag kan se så ger 10 mm VT-filt bättre dämpning än en luftspalt på 25 mm. Men det går att 
förbättra dämpningen vid låga frekvenser för XMS 0-4 om luftspalten ökas. Men med tanke på att 
moss-sedum mattan dämpar bra vid höga frekvenser så kompletterar de varandra bra. Dock vore det 
intressant att se vad som händer med dämpningseffekten om man kombinerar systemen, luftspalt 
med VT-filt som underlag. 
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8. Slutsatser 
För att till sist sammanfatta vad vi får ut av resultatet så är det några saker som bör nämnas. 
 

8.1 Xeroflor moss-sedum matta 
 
För att få ett bredare perspektiv på moss-sedum mattans absorptionsegenskaper så valdes att göra två 
sammanställningar från mätresultatet. Den första sammanställningen visar ΔLp. Detta ger en bild av 
hur många decibel i ljudtrycksnivå som materialet moss-sedum absorberade i mätrummet. Denna 
sammanställning visade att moss-sedum minskar ljudtrycksnivån bäst i frekvensområdet 500-4000 Hz 
med tyngdpunkt runt 1000 Hz. 
 
Den andra sammanställningen visar den praktiska absorptionsfaktorn för materialet moss-sedum. 
Absorptionsfaktorn anger hur stor andel effekt som absorberas. Faktorn ligger mellan 0 och 1 där 1 
innebär totalabsorption. Även den här sammanställningen visade på att absorptionen var som 
effektivast i frekvensområdet 500-4000 Hz med tyngdpunkt runt 1000 Hz. På grund av mätosäkerhet 
kan inte enskilda siffervärden hanteras utan resultatet från denna sammanställning ska ses i hela sitt 
sammanhang. 
 
Om man tittar på fig.7.1 så ser man att vägtrafikbuller har extra hög ljudtrycksnivå runt frekvenserna 
100 Hz och 1000 Hz. Detta ger slutsatsen att moss-sedum är en effektiv absorbent för 
vägtrafikbullrets höga frekvenser. 
 

8.2 Uppbyggnadssystem 
I diskussionen om vilken utav uppbyggnadssystemen XMS 0-4 och XMS 2-27 som ger bäst 
ljuddämpning antogs XMS 2-27 ge bättre dämpning än XMS 0-4 på grund av att luftspalten var för 
liten för att ge någon märkbar skillnad i ljuddämpning.  

Dock framhålls att moss-sedum mattan dämpar bäst vid höga frekvenser och XMS 0-4 med sin 
luftspalt dämpar bäst vid låga frekvenser och detta gör att de kompletterar varandra och ger en 
dämpning över ett bredare frekvensspektrum. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1: Diagram över ljudnivåskillnaderna från varje mätning. 

Bilaga 2: Diagram över den framräknade praktiska absorptionsfaktorn från varje mätning. 
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