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Sammanfattning
Idag ställs det höga krav i form av olika standarder och byggregler, såsom Eurocode
2 SS-EN1992 och Construction Products Regulation No 305/2011 för bostäder inom
EU. Ett av kraven är att få en god akustisk miljö. Idag är hyresgäster beredda på att
betala en högre månadshyra för att få en tystare bostad eftersom mycket ljud och
buller påverkar människans hälsa negativt.
I takt med att ljudkraven ökar måste nya och bättre konstruktioner skapas för att
uppfylla ljudkraven. Idag finns det många studier om hur ljud sprider sig genom
lägenhetsskiljande väggar och bjälklag men det som inte har studerats lika mycket är
hur ljud sprider sig genom grundplattan mellan två intilliggande rum. Då
ljudmätningar utförs i bostäder görs de inte alltid på bottenvåningen och därför kan
det finnas ett mörkertal av byggnader utan fullgod ljudisolering.
I denna studie har två alternativa konstruktionslösningar av grundplattan i anslutning
till lägenhetsskiljande vägg studerats. Det ena alternativet är att gjuta en homogen
grundplatta och det andra är att bygga en slitsad grundplatta med ljudfog. Syftet med
denna studie är att finna den konstruktion som är optimal för att hindra ljudspridning
av stegljud och luftljud så att ljudkraven uppfylls med god marginal.
Fältmätningar har utförts på bostadsprojekten Vikaholm och Teleborgsskogen i
Växjö och jämförts med beräkningar av datormodellerade kopior av objekten.
Värden från beräkning av programmet Bastian och mätvärden från fältmätningar för
det verkliga objektet har jämförts för att finna den optimala utformningen av
grundplattan med hänsyn till ljudspridning av steg- och luftljud.
Resultat från Bastian samt fältstudier analyseras, sammanställs och ger ett slutligt
resultat. Beräkningarna mellan objekten Vikaholm och Teleborgskogen i Bastian gav
en värdeskillnad på 0,6dB och 25dB för luftljudsisolering respektive stegljudsnivå.
Fältmätningarna visar att objektet med slitsad platta har 10dB högre luftljudsisolering
än objektet med homogen platta. Objektet med den slitsade plattan har även 30dB
lägre stegljudsnivå än objektet med homogen platta.
Det visade sig att bygga med slitsad platta är det bästa alternativet för att minska
ljudspridning men att gjuta plattan tjockare är också ett alternativ men har andra
nackdelar så som ökade produktionskostnader och uttorkningstider. Med en tjockare
homogen grundplatta kan ljudkraven klaras men det gav ett sämre resultat än en
slitsad grundplatta. För framtida byggen innebär utformningsalternativet med en
slitsad grundplatta en minskad ljudnivå och därmed en ökad trivsel hos boende i
flerbostadshus.
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Summery
There are high demands in terms of different standards and building codes, such as
Eurocode 2 SS-EN1992 and the Construction Products Regulation No 305/2011 for
housing within the EU. One of the requirements is to get a good acoustic
environment. Tenants today are willing to pay a higher monthly rent to get a quieter
home because a high level of sound and noise affect human health negatively.
As the demands increases, new and better designs are created to meet the acoustic
requirements. There are many studies about how the sound spreads through
apartment separating walls and floors. What not has been studied in the same extent
is how sound spreads through the concrete slab between two adjacent apartments.
Sound measurements are not always performed on the ground floor. Therefore there
may be hidden cases of buildings without adequate soundproofing.
Two alternative design solutions of the concrete slab connected to a apartment
separating wall are examined. One of the design solutions is to concrete a
homogeneous slab and the other one is to concrete a slotted slab. The purpose of this
study is to find out which solution is best for preventing sound diffusion of footfall
and air sounds.
Field measurements have been performed on the residential projects Vikaholm and
Teleborgsskogen. Measurements are compared with calculations of computer
modeled copies of the objects created in the program Bastian to find the optimum
design of the concrete slab with respect to the sound distribution of impact and
airborne sound.
Results from Bastian and field studies are collected, analyzed and presented a final
conclusion. The calculations between the objects Vikaholm and Teleborgsskogen in
Bastian gave a difference of 0.6dB in airborne sound insulation and 25dB in impact
sound level. Field measurements show that the object with the slotted slab gives
10dB higher airborne sound insulation than the object with homogeneous slab. The
object with the slotted slab also gives 30dB lower level of footfall sound than the
object with homogeneous slab.
It turned out that solutions with a slotted slab is the best option to reduce sound
dispersion. To concrete a thicker slab is also an option but has other disadvantages
such as increased production costs and drying times. With a thicker homogeneous
concrete slab, sound requirements may be fulfilled but the results are inferior to a
slotted concrete slab. For future construction projects a slotted concrete slab may be
chosen for reduced noise levels and thus increased satisfaction among residents of
apartment buildings.
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Abstract
Något som inte studerats tidigare i större utsträckning är hur olika
grundkonstruktioner i anslutning mellan bostäder klarar stå emot ljudspridning i form
av flanktransmission. Det finns troligtvis ett mörkertal för bostäder på bottenvåning i
anslutning till grunden som inte uppfyller ljudkraven.
Den här studien fokuserar på att jämföra två typer av grundkonstruktioner i
anslutning till lägenhetsskiljande vägg. Konstruktionerna som jämförts är homogen
och slitsad grundplatta. Dessa jämfördes genom värden från beräkningar i Bastian
och från fältmätningar. De olika typer av värden som jämförs är stegljudsnivå och
luftljudsnivåskillnad. En slitsad platta visade sig vara den bästa
konstruktionslösningen för att minska ljudspridningen.
Nyckelord: Flanktransmission, homogen grundplatta, slitsad grundplatta, Bastian,
luftljudsnivåskillnad, stegljudsnivå, ljudspridning
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1. Introduktion
Standarden på bostäder ökar i takt med ökat välstånd. Inom EU har andelen
av befolkningen vilka är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende ökat från
82 till 90 % mellan år 2007-2012 (Eurostat, 2014). För att ha kontroll på
byggnader ställs inom Europa krav på bärförmåga, deformationer o.s.v. i
form av olika standarder och byggregler, såsom Eurocode 2 SS-EN1992 och
Construction Products Regulation No 305/2011. Det finns även standarder
kring ljudspridning mellan bostäder då mycket ljud och buller påverkar
människors hälsa negativt.
Att bygga bra bostäder är idag ett försäljningsargument i Sverige, många
hyresgäster är villiga att betala en högre månadshyra för t.ex. en tystare
bostad (Cementa AB, 2012). Bostäder kan klassificeras i olika ljudklasser
(Boverket, 2015), där ljudklass A är den bästa och ljudklass C krävs för att
byggnaden skall vara godkänd av landets myndigheter. Entreprenören har
som mål att bygga så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Det gör att
man ibland väljer de billigaste lösningarna och att ljudisoleringen ofta
kommer i andra hand.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Mycket av den forskning och de undersökningar som finns idag kring
ljudspridning handlar om transmission genom lägenhetsskiljande väggar och
bjälklag. Vad som inte har tagits upp i samma utsträckning är hur ljud
transporteras genom grunden mellan två intilliggande rum.
För att uppfylla ljudkraven mellan lägenheter ställs olika krav på
grundplattan beroende på egenskaperna hos den lägenhetsskiljande väggen.
En lösning för att uppfylla ljudkraven är att gjuta hela plattan tjockare. Den
metoden föredrar inte entreprenörer p.g.a. längre uttorkningstider och ökade
produktionskostnader.
En annan lösning är att bygga en kraftig vot under den lägenhetsskiljande
väggen. Detta alternativ användes mycket på 80-talet. Men Carlsson et.al.
(1994) drog i en studie slutsatsen att voter knappt har någon påverkan på
ljudisoleringen. De rekommenderade därför att voter enbart bör användas
om det krävs för att öka bärigheten i grunden. Att bygga med voter medför
ökad byggnationstid och framförallt arbetskostnader. Metoden används
fortfarande av entreprenörer trots denna rapport enligt Ann-Charlotte
Thysell1.

1

Ann-Charlotte Thysell avdelningschef för akustik, Tyréns AB, muntligt samtal 2015-03-26

1
Ek & Persson

Då ljudmätningar utförs enligt norm görs de inte alltid på bottenvåningen,
därför kan det finnas ett mörkertal av byggnader utan fullgod ljudisolering.
Att veta hur en platta verkligen bör utformas på bästa sätt akustiskt utan för
höga produktionskostnader vore intressant. I utredningen som visade att
voter inte var lämpligt (Carlson, et al., 1994) föreslås en lösning där man
slitsar plattan vid den lägenhetsskiljande väggen, men hur mycket denna
lösning skiljer sig akustiskt jämfört med att bygga med homogen platta har
inte studerats.

1.2 Mål och Syfte
Målet med arbetet är att utreda vilken typ av grundplatta som har den
optimala utformningen med hänsyn till ljudspridning.
Syftet är att arbetet skall leda till att den bästa konstruktionslösningen m.a.p.
ljudspridning väljs så att ljudkraven kring plattan kommer att uppfyllas i
nyproduktion av byggnader.

1.3 Avgränsningar
Enbart luftljud och stomljud som överförs genom grundplattan mellan två
avskilda rum kommer studeras. Enbart två olika typer av
bottenplattlösningar kommer undersökas, nämligen: homogen platta med
konstant tjocklek samt grundplatta som är slitsad.
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2. Akustik
2.1 Vad är ljud?
Från en ljudkälla alstras ett ljudtryck som sätter luftpartiklar i rörelse och
breder ut sig likt en våg. Luftpartiklarna förflyttar sig då kring sitt
jämnviktsläge och på grund av att partiklarna knuffar på varandra med hjälp
av tryckskillnader fortplantar sig vågen vidare och bildar en ljudvåg
(Åkerlöf, 2001).
En partikel har sin maximala hastighet i sitt jämnviktsläge, då den sätts i
rörelse av en ljudkälla och kallas för hastighetsamplitud. Den maximala
förskjutningen från sitt jämnviktsläge kallas för förskjutningsamplitud, se
Figur 1.

Figur 1: Maximal förskjutning och hastighet för en partikel i ett medium (Everest & Pohlmann, 2009)

Partikelns hastighet påverkar uppfattningen av ljudet och ju högre hastighet
en partikel har desto högre ljudtryck uppfattas. Ljud finns för att pariklar kan
överföra sin rörelse till en annan partikel och i luft sker detta i ca 340 m/s
vilket är ljudets hastighet i luft (Everest & Pohlmann, 2009).
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2.1.1 Ljudtryck
Ljud sprider sig med olika densitetsskillnader på partiklar. Där densiteten är
störst råder det kompression och därmed är lufttrycket större, se Figur 2.
Övriga delar i ljudvågen är densiteten lägre och därmed trycket mindre.
Dessa svängningar av partiklarna kring sitt jämnviktsläge resulterar i att
lufttrycket varierar kring det statiska atmosfärstrycket.

Figur 2: Kompression respektive förtunnande av en ljudvåg (Everest & Pohlmann, 2009).

Ljudtrycket beskrivs av,
𝑝=

𝑘
𝑟

(1)

där 𝑘 är en konstant och 𝑟 den sväriska utbredningen av ljudvågorna.
Ljudtrycket 𝑝 ges i pascal (Everest & Pohlmann, 2009). Ljudtryck är en
användbar storhet för att beskriva ljudnivån på en speciell plats (Wallin, et
al., 2013).

4
Ek & Persson

2.2 Ljudutbredning
För att ljud och vibrationsvågor ska existera krävs ett medium som har en
massa samt är elastiskt. Genom störning av mediets jämnvikt uppkommer
svängningsrörelser som man kallar ljudvågor. Dessa vågor har en konstant
hastighet och avståndet mellan två toppar kallas våglängd. Amplituden på
vågorna d.v.s. våghöjden ger ett mått på hur mycket energi de innehåller.
Oftast är ljudvågor en sammansättning av vågor med olika våglängder.
Frekvens är det antal vågor som passerar en viss punkt per sekund och anges
i enheten Hz. Riktningen partiklarna svänger i avgör om en ljudvåg är en
longitudinal- eller en transversalvåg, se Figur 3.
I fluider kan endast longitudinella vågor förekomma (Åkerlöf, 2001).
Partiklarnas rörelse i en longitudinalvåg är parallella med vågutbredningens
riktning. I transversalvågor sker partikelrörelsen vinkelrätt mot
vågutbredningen vilket kan jämnföras med en våg på vatten. Både
longitudinella och transversella vågor förekommer i fasta medium (Wallin,
et al., 2013).

a)

b)

Figur 3: Partikelrörelse och utbredningsriktning i a)en longitudinalvåg och b) en transversalvåg
(Wallin, et al., 2013).

2.3 Rumsakustik
Med ett stort antal kvalitetsmått och begrepp kan den akustiska miljön
beskrivas i en byggnad. Värderingen av måtten kan vara beroende på typen
av ljudkälla framförallt inom rumsakustiken. Ett lågt värde kan exempelvis
betyda att akustiken är bra för tal men sämre för musik.
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2.3.1 Efterklangstid
Den tid det tar för ljudet att klinga av i ett rum från det att ljudkällan stängs
kallas efterklangstid. Måttet är bra att använda till lokaler som kräver
avstämd akustik, exempelvis konsertsalar, teatersalar, hörsalar och klassrum
(Åkerlöf, 2001).
”Optimal efterklangstid för tal varierar från 0,5 sekund i små rum
med en rumsvolym på 100 m3, till en sekund vid mycket stora rum
med rumsvolym på 10 000 m3.” (Åkerlöf, 2001, p. 18)
I de flesta fall är det inte tillräckligt att titta på efterklangstid för att
karaktärisera en lokals akustiska egenskaper, utan även direktfältets
spridning samt eventuella reflexer som kan ge ekoeffekter måste beaktas
t.ex. i ett klassrum. I särskilda lokaler som t.ex. opera- och konserthus ställs
det höga krav på god akustik. För dessa lokaler används det särskilda
datorprogram baserade på geometrisk akustik för att studera ljudfältets
spridning fram t.o.m. de första reflexerna. Beroende på lokalens funktion
krävs det olika efterklangstid för att ljudmiljön i rummet skall upplevas bra
(Wallin, et al., 2013).

2.3.2 Absorption av ljud
En ljudvåg kan reflekteras mot en yta om ytan är tillräckligt stor. Om ytan är
porös eller om ytan till stor del ger efter för tryckvågen uppstår förluster vid
reflektionen; en ljudabsorption uppstår (Åkerlöf, 2001).
När en plan våg som faller in mot en yta är definierad i en ekvation används
ofta absorptionskoefficienten för att karakterisera en absorbent. Denna
ekvation kan utan vidare generaliseras till ett godtyckligt ljudfält (Wallin, et
al., 2013). Absorptionskoefficienten fås genom,
𝛼=

𝐴
𝑆

(2)

där 𝛼 är absorbtionskoefficienten, 𝐴 är absorbtionsytan och 𝑆 är den verkliga
ytan (Nilsson, et al., 2003).
För att stämma av en lokals akustik måste beräkningar göras för olika
frekvenser eftersom ljudabsorptionen varierar med olika frekvenser
(Åkerlöf, 2001).
I en studie av Tadeu & António (2002) har simulerade resultat för
betongväggar med olika tjocklekar beräknats då de har utsatts för linjära,
plana och sväriska ljudvågor. Den beräknade ljudreduktionen visades vara
beroende i hög grad av motagarpositionen då det infallande vågfältet
interagerar med vågfältet som reflekteras mot väggen.
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Transmissionen av ljud genom ett separerat element produceras av
elementets vibration där massan och ljudets frekvens är viktiga variabler.
Desto högre massa elementet har desto mer ökar isoleringen på grund av
ökad tröghet i elementet. Förutom dessa variabler finns det andra faktorer
som kan påverka isoleringen hos ett rumsseparerande element. Dessa är den
infallande vinkeln hos ljudvågen, svaga punkter i isoleringen, styvheten och
flera sammansatta delar i ett element (Tadeu & António, 2002).

2.3.3 Direktljud
Ljudvågor går igenom de flesta väggar och golv genom att de sätter dessa i
svängning. Ljudet orsakar vibrationer i byggnadsdelen som sedan genererar
nya ljudvågor som går över till nästa rum med en lägre intensitet. Detta
kallas för ljudöverföring. Det ljud som transmitteras direkt genom väggen
från en luftburen ljudvåg och genererar en ny ljudvåg på andra sidan kallas
för direktljud (Paroc, 2014).

2.3.4 Flanktransmission
Med flanktransmission menas det ljud som transmiteras genom andra vägar
än via den direktskiljande ytan mellan två rum. Alla ytor i sändarrummet
sätts i svängning av det infallande ljudet (Åkerlöf, 2001).
Transmissionen kan ske via ett antal vägar, dels den direkta vägen, och dels
de indirekta vägarna genom flanktransmission alternativ 1 och 2, se Figur 4
(Wallin, et al., 2013).

Figur 4: Ljudtransmission mellan två rum.

I en artikel av Galbrun (2007) dras slutsatsen att flanktransmissioner är
mindre viktigt att ta hänsyn till i större byggnader och lätta byggnader.
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Träffsäkerheten hos beräkningar är även starkt beroende av vilka typer av
knutpunkter som finns mellan konstruktionsdelarna (Galbrun, 2007).
För att minska inverkan av transmissionsvägar bör konstruktioner med bra
ljudisolering väljas för flankerande väggar. Lika så är valet av knutpunkter
som dämpar ljudtransmission där väggarna, taket och golvet möts viktigt.
Sammansättningen av en byggnads olika delar bör ske så att
ljudöverföringen blir minimal genom de flankerade delarna.
Ljudöverföringen genom skiljeväggen mellan två rum bör vara mycket
större än genom flankerna. Ljudtransmissionen genom flankerna kan
reduceras genom att välja flankerade konstruktioner med bra ljudisolering,
det vill säga konstruktioner med högt vägt reduktionstal 𝑅𝑤 eller välja en
knutpunkt med hög knutpunktsisolering (10dB eller mer).
Knutpunktisolering är svårt att bestämma räknemässigt eller att mäta upp för
sammansatta konstruktioner. Knutpunktsisolering, 𝐾, är ett mått på den
nivåminskning av svängningarna som sker när dessa passerar en punkt och
mäts i dB. Om själva överföringen av svängningar kan ske relativt
obehindrat kommer knutpunktsisoleringen att vara mellan 0 – 6dB även för
en sammansatt konstruktion. Knutpunktsisoleringen kan ökas genom att:


Totalt avskilja konstruktioner i knutpunkten (t.ex. fogar vid platta på
mark)



Använda elastiska mellanlägg



Tilläggsisolering av flankerande konstruktion

Idag byggs det ofta kontinuerliga bottenplattor av betong vid exempelvis
radhus. Plattorna vilar oftast på mineralull eller cellplast. Isoleringen gör att
vibrationer inte kan försvinna ner i marken utan stannar kvar och rör sig
längs med plattan (Nilsson, et al., 2003).
I moderna byggnader förekommer det mer och mer icke-traditionella
lösningar vid asymmetriska knutpunkter. Det är svårt att utvärdera
ljudtransmissionen genom dessa. För vibrationsdämpning vid asymmetriska
knutpunkter har inte typ av knutpunkter så stor betydelse utan mest
geometrin och materialets egenskaper. Teorin för dämpningen i knutpunkten
gäller då också mellan lägenhetsskiljande vägg och platta (Stauskis &
Mickaitis, 2005).

2.3.4 Böjvågor och koincidens
Böjvågen förekommer främst i plattor och balkar. Det är ljudvågor eller
vibrationer som orsakar böjvågen förutsatt att en deformation faller in
vinkelrät mot balkens axel eller plattans yta.
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Böjvågen är starkare kopplad till ett omgivande akustiskt medium t.ex. en
fluid än andra vågtyper (Wallin, et al., 2013). Böjvågen är den viktigaste
vågtypen inom akustiken då det är den som strålar ut energin i rummet.
Utbredningshastigheten för böjvågen är frekvensberoende då hastigheten
ökar med frekvensen.
Luftens longitudinalvåg är inte frekvensberoende, men när ljudvågen faller
in med en viss frekvens blir utbredningshastigheten hos longitudinalvågen
lika med utbredningshastigheten hos böjvågen d.v.s. koincidens uppstår.
Koincidens innebär att projektionen av det infallande ljudets våglängd
överensstämmer med böjvågens våglängd.
Detta medför att det infallande ljudet mot väggen mycket effektivt kan sätta
väggen i svängning, vilket försämrar isoleringen markant. Böjvågens
våglängd fås genom,
𝜆𝐵 =

𝜆
𝑠𝑖𝑛 𝜙´

(3)

där 𝜆 är våglängden på det infallande ljudet och 𝜙´ är vinkeln mellan
materialet och det infallande ljudet. När longitudinalvågen faller in mot t.ex.
en vägg kan ljudvågen sätta väggen i svängning om utbredningshastigheten
är lika med väggens koincidensfrekvens. En del av ljudvågen transmitteras
och en del reflekteras, se Figur 5 (Åkerlöf, 2001).

Figur 5: Böjvågen alstras när den infallande ljudvågens utbredningshastighet är lika med väggens
koincidensfrekvens (Åkerlöf, 2001).
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2.4 Upplevelsen av ljud
Uppmätt ljudtryck stämmer inte överens med människans upplevelse av
ljud. Hur ljud uppfattas av människan beror även på andra faktorer så som
ljudfrekvensen. Det ljud som är hörbart för oss människor ligger i
frekvensområdet 20–20 000Hz. Frekvensområdet under detta område är
infraljud och över detta område är ultraljud.
Buller är ett uttryck för oönskat ljud i det hörbara området. Individer
påverkas olika mycket av buller och på flera olika sätt. Några av de
fysiologiska effekter som kan uppstå när människor utsätts för buller är
andningspåverkan, kärlsammandragningar och ökning av pupillens storlek.
Bullerexponering leder även till försämrad uppmärksamhetsförmåga och
försämrad sömn vilket i sin tur leder till andra konsekvenser. Buller är en
vanlig orsak till hörselnedsättning. Om individer utsätts för buller vid
upprepade tillfällen kommer en minskad hörförmåga kunna noteras (Wallin,
et al., 2013).

2.5 Bestämmelser och ljudklasser
”I miljöbalken regleras de åtgärder som kan krävas för att
förebygga eller undanröja olägenhet för människors hälsa. Med
’olägenhet för människors hälsa’ avses en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människors
hälsa menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.” (Wallin, et
al., 2013, p. 94)
Från och med 1 mars 2015 gäller boverkets byggregler BFS 2015:3 BBR 22
(Boverket, 2015). I dessa regler finns föreskifter och allmänna råd angående
buller från installationer. De krav som ställs gäller bland annat
luftljudsisolering, stegljud från trapphus och efterklangstid. I den svenska
standarden SS 25267 (2015) för ljudklassning av utrymmen i bostäder
specificeras de tillåtna ljudklasserna.


Ljudklass A: Högklassig ljudmiljö



Ljudklass B: Goda ljudförhållanden



Ljudklass C: Minimikrav enligt Boverkets byggregler



Ljudklass D: Avsedd att tillämpas då ljudklass C ej kan uppfyllas, t.ex.
vid renovering av äldre bostäder

Exempelvis högsta tillåtna ljudtrycksnivå för stegljud i ljudklass A är 50dB
för ljud i bostad med källa utanför lägenheten (Åkerlöf, 2001).
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”Byggnader skall vara projekterande och utförda på ett sådant sätt
att buller av brukarna eller andra personer i närheten av
byggnadsverket, ligger på en sådan nivå som inte medför risk för
dessa personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete
under tillfredställande förhållanden.”
(17§Byggnadsverksförordningen)
De krav som rör ljudmiljön i byggnader anges i


Boverkets byggregler (Boverket, 2015)



BÄR 96 (Boverket, 1996)



Socialstyrelses råd



Naturvårdsverkets anvisningar för externt industribuller

Mål utöver dessa krav anges i


Boverkets byggregler (Boverket, 2015)



Ljudguiden



Svensk standard SS 25268 – Ljudklassning av utrymmen i byggnader –
Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och
hotell (2007)



Svensk standard SS 25267 – Ljudklassning av utrymmen i bostäder
(2015)

2.6 Beräkning av luftljud och stegljud
2.6.1 Luftljudsisolering
Det vanligaste begreppet som används för hur bra ett material isolerar mot
luftljud är reduktionstalet. Reduktionstalet definieras som en relation mellan
det infallande ljudets effekt på ena sidan av t.ex. en vägg och transmitterad
ljudeffekt till andra sidan av samma vägg. Reduktionstalet anges i decibel
och beskrivs av formeln,
𝑅 = 10 𝑙𝑜𝑔

𝛱𝑖
𝛱𝑡

(4)

där Πi och Πt är den infallande respektive transmitterande ljudeffekten mot
väggen.
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2.6.1.1 Bestämning av luftljudsisolering enligt norm
Enligt normer från internationella standarden SS ISO 717-1 (2013) beräknas
det vägda reduktionstalet 𝑅´𝑤 . Genom att jämföra en referenskurva med en
uppmätt eller beräknad reduktionstalskurva kan 𝑅´𝑤 tas fram. Kraven på
ljudisolering bestäms som minimikraven på 𝑅´𝑤 . I byggnader mäts 𝑅´ i 1/3dels oktav inom området 100–3150Hz (Nilsson, et al., 2003).
2.6.1.2 Standardiserad ljudnivåskillnad för luftljud
𝐷 är skillnad i energimedelvärdesbildad ljudtrycksnivå mellan sändar- och
mottagarrum med en eller flera högtalare i sändarrummet och anges i dB 𝐷
räknas ut genom,
𝐷 = 𝐿1 − 𝐿2

(5)

där L1 är energimedelvärdesbildad ljudtrycksnivå i sändarrummet och L2 är
energimedelvärdesbildad ljudtrycksnivå i mottagarrummet.
Ljudnivåskillnaden 𝐷𝑛𝑇 uttrycks i dB och är standardiserad till ett
referensvärde av efterklangstiden i mottagarrummet och beräknas enligt:
𝐷𝑛𝑇 = 𝐷 + 10 𝑙𝑜𝑔

𝑇
𝑇0

(6)

där T är efterklangstiden i mottagarrummet och T0 är
referensefterklangstiden för bostäder d.v.s. 0,5 sekunder. 𝐷𝑛𝑇,𝑤 är ett värde
för standardiserad ljudnivåskillnad som mäts i decibel. Värdet mäts för
referenskurvan vid 500Hz efter förskjutning av mätkurvan. För att ta hänsyn
till ett särskilt ljudspektrum adderas termen 𝐶50−3150 där 50–3150Hz står
för vilket frekvensområde den vägda standardisreade luftljudsisoleringen
𝐷𝑛𝑇,𝑤, befinner sig i. Ett högt värde av 𝐷𝑛𝑇, + 𝐶50−3150 är ett värde på
god luftljudsisolering (SS 25267, 2015).
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2.6.2 Stegljudsnivå
Stegljud är ljud som alstras från slag, skrapljud och stegljud i angränsade
ytor. När ytorna utsätts för dessa uppstår det vågrörelser som transporteras i
konstruktionsdelarna och kan transporteras långt ifrån där slaget exciterades.
Ljudtrycket mäts som ett medelvärde vid varje 1/3 – dels oktav mellan 502500Hz och beräknas enligt formeln
𝐿𝑛 = 𝐿𝑚 + 10 𝑙𝑜𝑔

𝐴
10

(7)

där Lm är mottagarrummets ljudtrycksnivå och 𝐴 är mottagarrummets
absorptionsarea. Stegljudsnivån 𝐿`𝑛 mäts i 16-dels tersband då en ters är
1/3–dels oktav. 𝐿`𝑛,w är den vägda stegljudsnivån och beräknas enligt den
internationella standarden SS ISO 717-2 (2013).
2.6.2.1 Standardiserad ljudnivåskillnad för stegljud
Li energimedelvärdesbildad stegljudsnivå i rum beskrivs som:
”tio gånger tiologaritmen av kvoten mellan den rums- och
tidsmedelvärdesbildade kvadraten på ljudtrycket och kvadraten på
referensljudtrycket 20 μPa, där stegljudskällan är
stegljudsapparaten och med rumsmedel-värde över rummets
centrala del där närfältsutstrålning från rummets begränsningsytor
har försumbar inverkan, uttryckt i decibel (dB)”(SS 25267, 2015,
p.9).
Energimedelvärdesbildad stegljudsnivå 𝐿`𝑛𝑇 uttrycks i dB och är
standardiserad till ett referensvärde av efterklangstiden i mottagarrummet
och beräknas enligt,
𝐿`𝑛𝑇 = 𝐿𝑖 + 10 𝑙𝑜𝑔

𝑇
𝑇0

(8)

där 𝑇 är efterklangstiden i mottagarrummet och 𝑇0 är
referensefterklangstiden; för bostäder, T0 = 0,5 𝑠. T0 är ett referensvärde
som innebär att det tar 0,5 s för ljudtrycksnivån i ett rum att sjunka 60dB
efter att en ljudkälla stängts av.
2.6.2.2 Vägd standardiserad stegljudsnivå
𝐿`𝑛𝑇,𝑤 är ett värde för standardiserad ljudnivåskillnad som mäts i decibel.
Värdet mäts för referenskurvan vid 500Hz efter förskjutning av mätkurvan
enligt SS-EN ISO 717-2 (2013).
För att ta hänsyn till ett särskilt ljudspektrum adderas termen 𝐶50−2500 där
50 – 2500Hz står för vilket frekvensområde den vägda standardisreade
stegljudsnivån är i. Denna korrektionsterm är unikt för Sverige.
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Ett lågt värde av 𝐿`𝑛𝑇, + 𝐶50−2500 är ett värde på god stegljudsisolering (SS
25267, 2015).

2.7 Fältmätning
I standarden SS-ISO 140 beskrivs hur en ljudmätning ska genomföras. En
högtalare som sänder ut brus placeras i ett rum. I ett angränsande rum bakom
en skiljevägg placeras mikrofoner som mäter ljudtrycksnivån. Även
ljudtrycksnivån i avsändarrummet mäts av med en mikrofon (Nilsson, et al.,
2003). Ett medeltal av mätresultaten används för att bestämma
ljudtrycksnivån i varje 1/3-dels oktav mellan 50-3150Hz. En oktav är en
fördubbling av frekvensen. För att räkna om från Pa till dB används formeln,
𝐿𝑝 = 10 𝑙𝑜𝑔

𝑃2
𝑃2

(9)

𝑟𝑒𝑓

där 𝑃𝑟𝑒𝑓 är lika med 2 × 10−5 Pa, P 2 är en konstant som är oberoende av
tiden.
För att mäta stegljud används en standardiserad tappmaskin som kallas för
hammarapparat. Hammarapparaten slår 5 hammarhuvuden mot golvet med
0.1 s mellanrum. På samma sätt som vid luftljudsmätningar mäter man
ljudtrycket i det angränsade rummet (Nilsson, et al., 2003).

2.8 Analys av ljudmätning
Då reduktionstalet 𝑅𝑤 och stegljudsnivån 𝐿𝑛 hos ett rum ofta ger en
underskattad bild jämfört med verkliga mätningar används
anpassningstermen 𝐶50−3150 respektive 𝐶50−2500 i Sverige. Genom
beräkningar fås varierande värde av denna term beroende på de olika
konstruktionsdelarnas uppbyggnad och dess beståndsdelar (SS 25267,
2015).
Det sammanvägda standardiserade reduktionstalet för luftljud beräknas med
hjälp av en referenskurva. Den ogynnsamma avvikelsen är summan av
absolutbeloppen från de frekvenser där den verkliga kurvan ligger under
referenskurvan. Referenskurvan flyttas för att den ogynnsamma avvikelsen
ska vara så nära 32dB som möjligt men får samtidigt inte överstiga detta
värde. Det sammanvägda reduktionstalet utläses därefter vid 500Hz
(Bolmsvik, 2009).
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2.9 Platta på mark
Den typiska lösningen för att klara kraven på ljudisolering av plattan under
lägenhetsskiljande vägg är att avskilja plattan med slits. De olika
lösningarna kan vara att bygga en avskiljande slits i vot d.v.s. lokal
pågjutning på betongplattan eller slits i kontinuerlig platta.
Två olika lösningarna som har värderats genom mätning i en rapport av
(Carlson, et al., 1994) är:


Slits med vot

Konstruktionen består av en betongplatta med en vot som separeras med
en slits i mitten, se Figur 6. Under voten ligger mineralull och resterande
isolering under plattan består av cellplast.

Figur 6: Slits med vot (Carlson, et al., 1994).
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Slits utan vot

Denna konstruktion har ingen vot utan är endast avskild med en slits, se
Figur 7. Undertill ligger ett isolerande lager av cellplast.

Figur 7: Slits utan vot (Carlson, et al., 1994).

Inverkan av vot har mycket liten påverkan av ljudisoleringen och har därför
försumbar betydelse. Rådet ges att bygga platta på mark med slits samt utan
vot (Carlson, et al., 1994).
Det är dock ovanligt att utföra konstruktionen kontinuerlig för att klara de
akustiska kraven. För att föra ner statiska laster genom väggen till grunden
byggs ofta en kraftigare vot under den lägenhetsskiljande väggen (Brunskog,
2003). I en äldre studie av Gudmundsson (1984) studerades en variant av
konstruktionen utan vot med en tunn elastisk ljudfog som skiljde
konstruktionshalvorna. Denna typ av konstruktion visades ha statiska
nackdelar där det ledde till ett antal problem med koincidens och resonanser.
För stegljud är golvet den avgörande faktorn för ljudtransmission.
Tjockleken på homogena golv är viktigare än de olika materiella
egenskaperna som kan förekomma. För konstruktioner med flytande golv
måste faktorer så som styvhet, dämpning från absorberande skikt samt
brytfrekvens hos golvet tas med i beräkning. (Neves e Sousa & Gibbs, 2014)
Med brytfrekvens menas den frekvens då det ursprungliga ljudet har
dämpats med 3dB.
Ifall en golvkonstruktion inte uppfyller ljudkraven är det ofta vid låga
frekvenser detta inträffar. Tunga golvkonstruktioner är ofta känsligast för
stegljudstransmission vid frekvenser runt 60-75Hz (Neves e Sousa & Gibbs,
2011).
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3. Metod och genomförande
3.1 Objektbeskrivning
Rapporten studerar två konstruktionslösningar av grundplattor i anslutning
till lägenhetsskiljande vägg. De objekt som rapporten beskriver är homogen
grundplatta för objektet Teleborgskogen samt grundplatta med slits för
objektet Vikaholm, se Figur 8 och Figur 9. Objekten har olika mått på de
rum som beräkningarna och fältmätningarna utförs på. För mått på objekten
se Tabell 1 och Tabell 4.
Betonglagret i grundplattan för konstruktionslösningen med homogen platta
är 100mm, se Figur 8. Konstruktionen är utformad med vot under
lägenhetsskiljande vägg men eftersom inverkan av vot har försumbar
betydelse beräknas plattan som 100mm betong över hela grundplattan i
beräkningsprogrammet Bastian.

Figur 8: Sektionsritning för objekt Teleborgsskogen.

Konstruktionen med slitsad grundplatta har 100mm betong med vot och
beräknas på samma sätt. Däremot har denna konstruktion en slits som
innehåller en ljudfog vilket dämpar ljudtransmissionen, se Figur 9.
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Figur 9: Sektionsritning för objekt Vikaholm

3.2 Metod
3.2.1 Ljudmätning
I fysiska mätobjekt i form av två intilliggande lägenheter testas
ljudtransmissionen genom platta på mark. Reabiliteten för fältmätningen är
relativt stor då erfaren akustiker bidrar med sin kunskap om hur mätningen
sker på bästa sätt. Reabiliteten varierar beroende på hur täta rummen är som
mätningen genomförs i d.v.s. om t.ex. dörrar och väggar är uppsatta eller om
det finns andra otätheter. När ljudmätningen utförs är det också viktigt hur
pass tyst det är då buller kan påverka resultatet av mätningen negativt. Allt
detta bedöms på plats i samråd med akustiker.

3.2.2 Beräkningar
Beräkningar på samma objekt utförs i beräkningsprogrammet Bastian och
därefter experimenteras det med andra lösningar. Slutligen sammanställs,
jämförs, analyseras och diskuteras de olika resultaten. Även teoretiska
beräkningar av ljudtransmissionen testas. Denna metod väljs med tanke på
tidsramen samt p.g.a. programmets tillförlitliga resultat. Med hjälp av
beräkningsprogrammet Insul modelleras en skiljevägg.
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3.3 Genomförande
3.3.1 Ljudmätning
Två fältmätningar genomförs i sammarbete med en akustiker från Tyréns, en
för projektet Vikaholm och en för Teleborgsskogen. Två fältmätningar
genomförs eftersom att två olika konstruktionslösningar jämförs.
Objektet Vikaholm är helt ljudtätt då dörrar och fönster är ditsatta men för
objektet Teleborgskogen är dörrar inte uppsatta. För att få ett helt ljudtätt
rum placeras OSB-skivor för dörrhålen. För att ljud inte ska läcka ut genom
springor runt öppningen tejpas OSB-skivor fast, se Figur 10.

Figur 10: Tätning av sändarrummet i Teleborgsskogen

Stegljuds- och luftljudsmätning genomförs strategiskt i två lägenheter med
lägenhetsskiljande vägg på bottenplan där en av lägenheterna är
sändarrummet och en mottagarrummet. En standardiserad och kalibrerad
ljudutrustning används och består av klotformad högtalare, hammarapparat,
mikrofon och en förstärkare, se Figur 11.
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a)

b)

c)

d)

Figur 11: Utrustning till fältmätning där a) är en klotformad högtalare, b) är en hammarapparat, c)
är en mikrofon och d) är en förstärkare.

Det första som utförs i fältmätningen är att efterklangstiden uppmäts i
avsändarrummet. Efterklangstiden mäts i avsändarrummet med hjälp av en
mikrofon som mäter upp ljudet som högtalaren sänder ut ljud i form av rosa
brus. Efterklangstiden mäts även i mottagarrummet. När luftljud mäts ställs
högtalaren i avsändarrummet upp i två hörn mittemot skiljeväggen. När rosa
brus sänds ut från högtalaren mäts luftljudet upp av mikrofonen på fem olika
platser i mottagarrummet. Detta för att få ett medelvärde av luftljudet.
Mätning av stegljud genomförs med hjälp av hammarapparrat.
Hammarapparraten alstrar stegljud som mäts upp av mikrofon i
mottagarrummet. För att få ett medelvärde av stegljudsnivån flyttas
hammarapparaten till fem punkter i avsändarrummet då mikrofonen mäter
upp stegljusnivån från varje punkt i mottagarrummet.
Mätvärdena från fältmätningen ska sedan jämföras med
beräkningsprogrammet Bastian.
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3.3.2 Beräkning
För beräkningarna av ljudtransmissionen genom platta på mark mellan två
bostäder används akustikberäkningsprogrammet Bastian. Denna metod väljs
med tanke på tidsramen samt p.g.a. programmets tillförlitliga resultat. I
Bastian finns möjligheten att modellera upp rum med väggar, golv, tak,
fönster och dörrar, se Figur 12.

Figur 12: Modellering i Bastian.

En detaljerad beräkningsmodell i 1/3 oktavband valdes för att den ger ett
mer exakt resultat jämnfört med den simpla beräkningsmodellen som var
alternativet. Ett flertal olika knutpunkter kan läggas in i beräkningsmodellen.
För stegljudsnivån ställs C-korrektionen till noll om den är negativ. Denna
anpassning tar inte Bastian hänsyn till.
Genom att läsa av ritningarna som tillhandahålls av projektansvariga kan
modeller skapas som motsvarar de fysiska objekten. Väggar, tak och golv
som i största möjliga mån motsvarar de fysiska objekten väljs för att få så
trovärdiga resultat som möjligt. I programmet finns en databas med en
mängd olika material som används i Sverige och internationellt.
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3.3.3 Jämförelse mellan mätning och beräkning
För att förbättra undersökningarnas reabilitet genomförs även en jämförelse
mellan modellerna i Bastian och de fysiska objekten. Genom att göra detta
fås en bild om hur pålitliga beräkningarna i Bastian är. Fältmätning jämförs
mot Bastianberäkning för samma objekt samt mot de andra objekten.

3.3.4 Omdesign av plattan
Även en teoretisk ommodellering av objektet genomförs. I ommodelleringen
konstrueras plattan med slits om till en homogen platta och vice versa. Detta
för att undersöka slitsens inverkan i grundkonstruktionen. Samtliga
konstruktionsdelar i beräkningsmodellerna förutom grundplattan är identiska
med varandra. En övergripande jämförelse utförs mellan värdena från den
homogena plattan samt från plattan med slits.
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4. Resultat och analys
4.1 Slitsad betongplatta
Dimensionerna för mätobjektet i Vikaholm uppmättes enligt Tabell 1.
Bredden som anges är rummets mått längs den lägenhetsskiljande väggen.
Tabell 1: Dimensioner för mätobjekt Vikaholm.

Sändarrum(m)

Mottagarrum(m)

Bredd

3.59

3.59

Djup

5.54

5.54

Höjd

2.5

2.5

4.1.1 Beräkningar
Mätobjektet Vikaholm har en slitsad grundplatta. Beräkningar i Bastian
visar att för objektet är innerväggen och den lägenhetsskiljande väggen de
svagaste länkarna vid transmission av luftljud, se Tabell 2. De bidrar med 42
respektive 41 % av ljudtransmissionen. Plattans bidrag för luftljud är endast
4 %. Den totala luftljudsreduktionen mellan rummen är 56.8dB. Den totala
beräknade stegljudsnivån är 43dB där hela bidraget kommer från plattan.
Genom att lyssna sig till var den största delen av ljudspridningen
transmitteras för luftljud bedöms ljudet från lägenhetsskiljande vägg,
yttervägg och innervägg starkast. Ljudspridningen genom golvet och taket
bedöms vara svag. För stegljud upplevs den största ljudtransmissionen ske
genom ytterväggen och därefter innerväggen.
Tabell 2: Bastianberäkningar för mätobjekt Vikaholm.
Korsning
Byggnadsdel

Ytterligare lager

DnT,w (0,5 s) + 𝐶50−3150

Typ-Nr

L′nT,w (0,5s) + 𝐶𝑖,50−2500

dB

%

dB

%

16.5

0

41.4

100

43

100

Lägenhetsskiljande vägg

-

-

60.3

41

Yttervägg

-

20

68.0

7

-

Innervägg

19

60.2

42

Platta

Flytande golv

18

70.0

4

Tak

Undertak

19

68.3

6

Total:

56.8

100
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En teoretisk beräkning i Bastian på hur ljudtransmissionen för samma objekt
sett ut om slits i plattan inte hade funnits gav ett annat resultat, se Tabell 3.
Plattan i denna modell ger ett betydligt större bidrag. Hela 72 % av den
totala luftljudstransmissionen sker då genom plattan. Detta innebär att
plattan blir den svagaste länken för luftljud om man hade utformat
konstruktionen utan slits.
Flanktransmissionen är mer påtaglig i detta fall än det verkliga objektet som
modellerats i Tabell 2. Det visar att inverkan av slits har stor betydelse då
ljud transmitteras mellan två rum.
Tabell 3: Bastianberäkning på teoretisk modell av mätobjektet Vikaholm med homogen platta.
Korsning
Byggnadsdel

Ytterligare lager

DnT,w (0,5 s) + 𝐶50−3150

Typ-Nr

L′nT,w (0,5s) + 𝐶𝑖,50−2500

dB

%

dB

%

36.5

0

60.4

100

59

100

Lägenhetsskiljande vägg

-

-

60.2

12

Yttervägg

-

20

68.0

2

-

Innervägg

19

60.2

12

Platta

Flytande golv

18

52.4

72

Tak

Undertak

19

68.3

2

Total:

51.0

100
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4.1.2 Fältmätning
En fältmätning på objektet Vikaholm gav följande värden för luftljud
beräknade enligt ISO 717-1 (2013): DnT,w = 68𝑑𝐵, samt 𝐶50−3150 =
−7𝑑𝐵, se Figur 13.

Figur 13: Standardiserad ljudnivåskillnad för mätobjekt Vikaholm.

För mer detaljerade resultat se Bilaga 2.

25
Ek & Persson

Stegljud från samma mätning gav enligt ISO 717-2 (2013) följande värden:
L′nT,w (0,5s) = 32𝑑𝐵, samt 𝐶𝑖,50−2500 = 4𝑑𝐵, se Figur 14.

Figur 14: Stegljudsnivå för mätobjekt Vikaholm.

Luftljudsnivån stiger med ökad frekvens och stegljudsnivån sjunker med
ökad frekvens. För detaljerade resultat se Bilaga 1. Neves e Sousa & Gibbs
(2011) teori att höga stegljudsvärden fås vid låga frekvenser bekräftas i
fältmätningen.
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4.1.3 Jämförelse
Fältmätningen för slitsad platta gav 4.2dB högre sammanvägt mätvärde för
luftljudnivåskillnaden DnT,w (0,5) och för stegljudsnivå L′nT,w (0,5s) gavs 7dB
lägre värde i jämförelse med värdet från beräkningen i Bastian. I jämförelse
mellan fältmätningen och de teoretiskt beräknade värdena av platta utan slits
gavs en luftljudsnivåskillnad på 10dB och en stegljudsnivåskillnad på 23dB.
Detta bevisar att fältmätningen gav ett bättre värde för både luftljudsnivån
och stegljudsnivån i båda fallen. Resultatet för den teoretiska modellen ger
5.8dB lägre luftljudsreduktion och 16dB högre stegljudsnivå jämfört med
beräkningen med slitsad platta, se Figur 15.
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Figur 15: Resultat för homogen och slitsad platta för objekt Vikaholm.

Rekommendationen som Carlson, et al. (1994) gav i sin rapport att bygga
platta på mark med slits visar sig vara helt korrekt enligt erhållna resultat.
Enligt svensk standard SS 25267 (2015) i tabellvärden för bostäder klassas
fältmätningen för mätobjektet i Vikaholm till ljudklass A för
luftljudnivåskillnaden DnT,w (0,5 s) + 𝐶50−3150 respektive stegljudsnivån
L′nT,w (0,5s) + Ci,50−2500. I Bastian klassas värdena för luftljudnivåskillnaden
sämre och klarar ljudklass B men stegljudsnivån klarar ljudklass A. För den
teoretiska beräkningen utan slits gavs ett sämre värde för både
stegljudsnivån och luftljudsnivån. Både luftljudsnivåskillnaden och
stegljudsnivån klarar ljudklass D.
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4.2 Homogen betongplatta
Dimensionerna för mätobjektet i Teleborgsskogen uppmättes enligt Tabell 4.
Bredden som anges är rummets mått längs den lägenhetsskiljande väggen.
Tabell 4: Dimensioner för mätobjekt Teleborgsskogen.

Sändarrum(m)

Mottagarrum(m)

Bredd

6.9

3.63

Djup

4.5

4.46

Höjd

3

2.5

4.2.1 Beräkningar
Mätobjekt Teleborgsskogen har en platta på mark utan slits. I detta fall är
plattan den svagaste länken för stegljud då den bidrar med 60 % av
ljudtransmissionen, se Tabell 5. Stegljudsnivån beräknades då till 68dB. För
luftljud ger den lägenhetsskiljande väggen det största transmissionsbidraget
på 43 %. Taket bidrar med 29 % och plattan 23 % av luftljudstansmissionen.
Den totala luftljudsreduktionen mellan rummen beräknas till 57.4dB.
Genom att lyssna sig till var den största delen av ljudspridningen
transmitteras för luftljud bedöms ljudet från lägenhetsskiljande vägg
starkast. Relativt starkt ljud upplevs även från yttervägg och innervägg.
Ljudspridningen genom golvet och taket bedöms vara svag. För stegljud
upplevs den största ljudtransmissionen ske genom golvet och därefter
innerväggen.
Tabell 5: Bastianberäkning för mätobjekt Teleborgsskogen.
Korsning
Byggnadsdel

Ytterligare lager

DnT,w (0,5 s) + 𝐶50−3150

Typ-Nr

L′nT,w (0,5s) + 𝐶𝑖,50−2500

dB

%

dB

%

51.8

40

53.6

60

68

100

Lägenhetsskiljande vägg

-

-

61.0

43

Yttervägg

-

14

72.2

3

Innervägg

-

4

74.5

2

Platta

-

2

63.7

23

Tak

-

2

62.7

29

Total:

57.4

100

När ett golv av samma typ som för objektet Vikaholm adderas för
Teleborgsskogen fås en stegljudsnivå på 53dB. Därmed minskar
stegljudsnivån med 15dB.
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En teoretisk beräkning för hur ljudtransmissionen sett ut för samma objekt
om det konstruerats med slits gav ett något annorlunda resultat, se Tabell 6.
Plattans bidrag till luftljudstransmissionen är då 3 %. Den svagaste länken är
den lägenhetsskiljande väggen som bidrar med 58 % av
luftljudstransmissionen och därefter taket med 33 %. Även för stegljud ger
den lägenhetsskiljande väggen det högsta bidraget med 56 % av
transmissionen medan plattan bidrar med 44 %.
Tabell 6: Bastianberäkning på teoretisk modell av mätobjektet Teleborgsskogen med slitsad platta.
Korsning
Byggnadsdel

Ytterligare lager

DnT,w (0,5 s) + 𝐶50−3150

Typ-Nr

L′nT,w (0,5s) + 𝐶𝑖,50−2500

dB

%

dB

%

45

56

43.9

44

60

100

Lägenhetsskiljande vägg

-

-

60.0

58

Yttervägg

-

14

72.2

3

Innervägg

-

4

73.8

2

Platta

-

2

72.2

3

Tak

-

2

62.5

33

Total:

58.3

100
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4.2.2 Fältmätning
Fältmätning på det fysiska objektet Teleborgsskogen gav följande värden för
luftljud enligt ISO 717-1 (2013): DnT,w = 52𝑑𝐵, samt 𝐶50−3150 = −1𝑑𝐵,
se Figur 16.

Figur 16: Standardiserad ljudnivåskillnad för mätobjekt Teleborgsskogen.

För mer detaljerade resultat se Bilaga 4.
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Stegljud från samma mätning gav enligt ISO 717-2 (2013) följande värden:
L′nT,w (0,5s) = 66𝑑𝐵, samt 𝐶𝑖,50−2500 = −10𝑑𝐵, se Figur 17.

Figur 17: Stegljudsnivå för mätobjekt Teleborgsskogen.

För mer detaljerade resultat se Bilaga 3.
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4.2.3 Jämförelse
Fältmätningen för objektet utan slitsad platta gav ett 6.4dB lägre värde för
luftljudnivåskillnaden och en 2dB lägre stegljudsnivå jämfört med beräkning
i Bastian. Fältmätningen gav en 7.3dB lägre luftljudnivåskillnad och 6dB
högre stegljudsnivå än de teoretiskt beräknade värdena för platta med slits.
Resultatet för den teoretiska modellen ger 0.9dB högre luftljudsisolering och
8dB lägre stegljudstransmission jämfört med beräkningen med homogen
platta, se Figur 18.
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Figur 18: Resultat för homogen och slitsad platta för objekt Teleborgsskogen.

Enligt beräkningarna i Bastian visas att det är fördelaktigt att bygga en platta
med slits jämfört med en homogen platta. Enligt svensk standard SS 25267
(2015) klarar fältmätningen för mätobjektet Teleborgsskogen kraven för
ljudklass D när det gäller luftljudsnivåskillnaden men ligger 6dB ifrån
ljudklass D när det gäller stegljudsnivå.
Enligt beräkningarna i Bastian klassas objektet som ljudklass C för luftljud
och stegljud. För det teoretiska objektet uppnås ljudklass B för luftljud och
stegljud.
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4.3 Sammanfattande jämförelse mellan fältmätning och beräkning
För objekt Vikaholm visar sig beräkningarna i Bastian vara på den säkra
sidan, se Tabell 7. Bastianberäkningarna är i Teleborgsskogens fall på den
säkra sidan för stegljudsnivån men däremot inte för luftljudsnivån.
Tabell 7: Jämförelse mellan fältmätning och beräkning i Bastian.

Fältmätning (dB)

Beräkning i Bastian (dB)

Luftljudsnivåskillnad

61

56.8

Stegljudsnivå

36

43

Luftljudsnivåskillnad

51

57.4

Stegljudsnivå

66

68

Vikaholm(slitsad platta)

Teleborgsskogen(homogen platta)

4.4 Jämförelse mellan slitsad och homogen betongplatta
Bastianberäkningarna av luftljudsnivåskillnad för slitsad betongplatta gav ett
lägre värde i jämförelse med homogen grundplatta. Beräkningarna för
stegljudsnivån i samma jämförelse gav ett lägre värde och därmed bättre
värde för slitsad betongplatta. Detta visar att objektet Vikaholm med slitsad
platta har sämre luftljudsisolering med en skillnad på 0.6dB. Stegljudsnivån
är dock 25dB lägre för objektet Vikaholm jämfört med objektet
Teleborgsskogen. Enligt denna studie bevisar beräkningarna i Bastian att det
är bättre att bygga betongplatta med slits för att få en bättre
stegljudsisolering men inte för luftljudsisolering. Neves e Sousa & Gibbs
konstaterande att golvet oftast är den avgörande faktorn för
stegljudstransmission bekräftas i beräkningarna i Bastian.
Fältmätningarna visar att objektet med slitsad platta har 10dB högre
luftljudsnivåskillnad än objektet med homogen platta. Objektet med den
slitsade plattan har även 30dB lägre stegljudsnivå än objektet med den
homogena plattan. Det bevisar att för både stegljudsnivån och
luftljudsnivåskillnaden ger slitsad grundplatta ett bättre resultat.
Diagrammet för stegljudsnivån för den slitsade plattan visar på en klar
genomgående trend där en högre ljudnivå ges för låga frekvenser och
därefter sjunker allteftersom frekvensen ökar. För den homogena plattan
däremot ges ett lågt stegljud för låga frekvenser. Därefter ökar stegljudet upp
till ca 1600Hz för att sedan sjunka.
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För luftljud visar diagrammen för båda objekten en klar ökning av
ljudnivåskillnad allt eftersom frekvensen ökar. Diagrammet för objektet med
den homogena plattan visar en högre variation vid låga frekvenser medan
objektet med slitsad platta visar ett liknande beteende för högre frekvenser.
Alltså ger objektet med slitsad platta bättre resultat för både luftljud och
stegljud medan känsligheten för låga respektive höga frekvenser skiljer sig
åt mellan objekten.

34
Ek & Persson

5. Diskussion
5.1 Metoddiskussion
5.1.1 Beräkningar med hjälp av Bastian
I jämförelsen mellan det fysiska objektet och beräkningsprogrammet Bastian
kan validiteten av mätvärdena blivit bättre om platta med slits hade funnits
med i Bastian. Vissa material som t.ex. en protect F-skiva fanns inte med i
programmet. Detta bör inte påverka reabiliteten på mätvärdena i Bastian då
vi kompenserat med ett påslag på ljudisoleringen för protect F-skivan. Ett
påslag vilket beräknats i programmet Insul.
För att kompensera att det inte finns en funktion för att skapa en slitsad
platta i Bastian förtjockades istället plattan under den lägenhetsskiljande
väggen i programmet. Plattan behövde förtjockas så mycket att den fick
minst 10dB högre reduktionstal än byggnadsdelen med lägst reduktionstal i
modellen. Detta medför att plattan inte är den avgörande konstruktionsdelen
för ljudtransmissionen och därmed gav denna samma effekt som en slitsad
platta. Eftersom att det inte går att skapa egna byggnadsdelar i Bastian som
exakt efterliknar de delar som det verkliga mätobjektet är uppbyggt av
begränsas valmöjligheterna. Detta kan ge en osäkerhet i resultatet.
Reabiliteten av mätvärdena kan ha blivit bättre om FEM-program och SEAprogram använts. De programmen ger en mer noggrann modellering och
beräkning av mätobjekt och är mer avancerade program jämfört med
Bastian. För att arbeta i FEM-program krävs stor kunskap om modellering,
uppbyggnad, material samt kopplingar mellan byggnadsdelar. FEM-program
är lämpligast att använda vid låga frekvenser. Ett annat program är SEAprogram som används vid höga frekvenser. SEA- och FEM-program är
lämpligast att använda inom utveckling men inte för snabbare och enklare
kontroller. Dessa program kan ge noggrannare värden vilket ger ett mer
överensstämmande resultat.
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5.1.2 Objektmätning
5.1.2.1 Slitsad betongplatta
Med hjälp av erfaren akustiker och mätutrustning kunde mätvärden fås från
de fysiska objekten. Utan akustiker hade det blivit svårt eftersom vår
kunskap om den digitala utrustningen är begränsad. Utanför mätobjektet var
arbetsplatsen tyst. Detta innebär att inga störningar hindrar mätningen. Ifall
störningar inträffar kan mätningen behöva göras om. De rum som
objektmätningen genomfördes i var helt slutna. Det vill säga alla väggar,
golv, tak, dörrar och fönster bildar ett tätt omslutande skal. Slutna rum är en
förutsättning för att få pålitliga värden. Om det funnits otätheter hade detta
lett till avvikande mätvärden.
5.1.2.2 Homogen betongplatta
Mätning på detta objekt utförs mellan ett förråd och ett sovrum. Detta då den
avskiljande väggen med underliggande grund hade de efterfrågade
egenskaperna. Eftersom dörrar saknas i såväl mottagar- som sändarrum
används istället OSB-skivor som fästs mot dörröppningen med silvertejp.
Den skivan som användes i avsändarrummet kunde ha gett ett tätare rum och
därmed mer exakta resultat om den hade varit ett par centimeter bredare.

5.2 Resultatdiskussion
Eftersom få studier har gjorts kring jämförelse av olika typer av
konstruktioner av plattor med avseende på ljudtransmission är det svårt att
jämföra med liknande studier.
Att väggarna på objektet i Vikaholm har dubbla gipsskivor ger en minskad
risk för resultatskillnader mellan beräkningar i Bastian och fältmätningar.
Detta beror på att i de fall enkelgips används finns risken för läckage av ljud
i skarvar om de inte monteras på korrekt sätt.
Beräkningar i Bastian visar sig vara på säkra sidan utom i fallet för
luftljudsreduktion för Teleborgsskogen. Detta tros bero på saknad av
golvbeläggning samt riktiga dörrar.
Skillnaden mellan resultaten från datorberäkningarna mot fältmätningarna
för objektet Vikaholm kan bero på att en funktion för slitsad platta saknas i
Bastian. Skillnaden mellan resultaten från datorberäkningarna mot
fältmätningarna för objektet Teleborgskogen kan bero på att objektet inte var
helt ljudtätt då det saknades riktiga dörrar. Val av konstruktionsdelar i
Bastian kan också vara en bidragande orsak till skillnaderna då
konstruktionsdelarna inte består exakt av samma material som de fysiska
objekten. Andra okända brister i beräkningsprogrammet kan även vara en
orsak till differenser.
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Resultaten från fältmätningarna visar att en slitsad betongplatta ger mindre
ljudspridning av steg- och luftljud än den homogena betongplattan. Att
skillnaden mellan objekten för stegljud blev så hög som 30dB kan bero på
brister i tätheten då rummen i Teleborgsskogen saknade dörrar och flytande
golv. Då inte avsändarrummet var helt tätt antas luftljud bidra till
stegljudsmätningen. Detta tros dock inte ha påverkat mätningen av
luftljudsisoleringen i samma utsträckning.
Beräkningen för mätobjektet Teleborgskogen med homogen grundplatta
uppnår inte ljudklass D för stegljudsnivån. Detta kan bero på att inget golv
var tillagt i programmet eftersom golvet inte var lagt på det fysiska objektet
när fältmätningen utfördes. När flytande golv lades till i Bastian gavs en
minskning av stegljudsnivån med 15dB. Med tillagt golv i
beräkningsmodellen uppnår den ljudklass C och 1dB ifrån ljudklass B.
Genom att gjuta en 300mm tjock homogen grundplatta uppnås samma effekt
som slitsad platta. Att gjuta plattan tjockare är dock varken tids eller
kostnadseffektivt för entreprenörer.
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6. Slutsatser
Resultaten från beräkningar i Bastian och värden från fältmätningar visar att
platta med slits ger en tydlig reduktion av stegljudsnivå. Grundplattan
uppnår ofta koincidens vid låga frekvenser. På grund av att plattan ofta är
känslig mot stegljud vid låga frekvenser så är slits en effektiv
konstruktionslösning för att minska stomljudspridning. I de flesta fall ger
beräkningar i Bastian resultat på den säkra sidan.
Även luftburet ljud reduceras märkbart av denna typ av konstruktion jämfört
med homogen betongplatta. Detta betyder att det är mer fördelaktigt även för
att minska luftljudspridningen att välja en platta med slits under
lägenhetsskiljande väggar jämfört med en homogen platta. Med en 100mm
homogen grundplatta är det beroende på övriga konstruktionsdelar risk att
minimikraven för bostäder inte uppfylls.
En cirka 200mm förtjockning av plattan kan uppnå samma effekt som en
slitsad grundplatta men detta alternativ är inte att föredra ur kostnads- och
tidsperspektiv.
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