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Sammanfattning 

Buller från ventilationssystem är ofta förekommande och påverkar oss mer eller mindre 

varje dag. Det finns krav på hur mycket det får låta ur ventilationssystemet som är 

uppsatta av Karlstads Kommun med utgångspunkt från Boverkets Byggregler, men hur ser 

möjligheterna ut för att kunna konstruera ett tystare ventilationssystem vid en skärpt 

kravnivå? 

Syftet är att utreda vilken kravnivå som är rimlig med hänsyn till teknik och ekonomi. Med 

utgångspunkt från Råtorps Förskola, som ägs och drivs av Karlstads Kommun, utförs 

beräkningar med hjälp av befintligt beräkningsmall samt ljudmätningar enligt Svensk 

Standard. Det görs för att ta reda på hur ljudmiljön i förskolan ser ut idag i relation till de 

krav som ställts. Vidare analyseras personalens uppfattning av ljudalstringen från 

ventilationen för att kunna konstatera vad som är en accepterad bullernivå. Därefter 

genomförs beräkningar av teoretiska förbättringsåtgärder för att ta reda på vad som 

krävs, framförallt tekniskt men även ekonomiskt, för att sänka ljudnivån. 

Enligt de ljudmätningar som gjorts så ligger ljudnivån på förskolan under eller i nivå med 

den kravnivå som finns. De resultaten stämmer överens med de beräkningar som gjorts 

förutom att det rummet som tidigare låg i nivå med kravnivå nu istället ligger över 

gränsen. Ljudalstringen uppfattas som delvis störande i två av de fyra rummen, men 

resultaten av de teoretiska förbättringsåtgärder som beräknats visar på att det går att 

sänka ljudnivån markant, till en nivå som är inte direkt störande. Detta kan göras utan 

större ekonomiska konsekvenser, då den mest kostsamma och omständiga 

förbättringsåtgärden som testats visade sig vara minst effektiv för att sänka ljudnivån. 

Arbetet resulterar i att även fast uppsatta krav följs så upplevs ventilationen till viss del 

som störande ändå. Det skulle gå att sänka ljudalstringen med relativt små medel utan 

allt för stora ekonomiska konsekvenser och på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö.  
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Abstract 

Noise from the ventilation systems affects us more or less every day. There are some 

requirements on how much noise that’s allowed to generate from the ventilation system 

set by Karlstads Kommun based on Boverkets Byggregler. But how could a more silent 

system be constructed at a more stringent level of requirements? 

The aim is to investigate a reasonable sound level based on technology and economics. 

Based on Råtorps preschool, owned and operated by Karlstads Kommun, performed 

calculations using the existing calculation template and sound measurement according to 

a Swedish Standard. It is done to find out how the sound environment of preschool looks 

like today in relation to the requirements set. An analyze of the staff's perception of 

sound generation from ventilation to be able to consider what is an acceptable noise 

level. Subsequently, calculations are made to find out which theoretical improvements 

that can be done, especially technically and also financially, in order to reduce the noise 

level. 

According to the noise measurements that are made, the noise level at the preschool is 

below or at the same level as the requirements. The results are consistent with the 

calculations performed in addition to the room that previously was in line with the 

requirements, now is over the limit. The noise from the ventilation is perceived as 

disruptive in two of the four rooms, but the results of the theoretical improvements are 

showing that it is possible to reduce the noise to a more acceptable level. This can be 

done without major financial consequences, than the most costly and improvement 

measure that was tested found to be least effective in lowering the noise level. 

This work results in that even though the set requirements are followed as perceived 

ventilation to some extent as disturbing nonetheless. It would be possible to reduce noise 

generation with relatively small funds without excessive economic consequences and 

thus create a better working environment.  
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Förord 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 

därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 

seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

Ett speciellt tack skall framföras till Jens Beiron som verkat som handledare under detta 

arbete och som med stor kunskap inom ämnet, genom diskussioner och ifrågasättande, 

hjälpt till att utveckla det här arbetet till sitt slutgiltiga resultat. Ytterligare ett tack skall 

framföras till uppdragsgivarna på Karlstad Kommun och Teknikförvaltningen, Malin 

Pettersson och Sixten Westlund med medarbetare för förtroende att genomföra ett 

arbete å Karlstads Kommuns vägnar och den hjälp de bidragit med. 
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1 Inledning 
Buller är ett arbetsmiljöproblem och är den miljöstörning som påverkar flest människor i 

Sverige. Buller uppfattas inte som direkt livshotande som många andra 

arbetsmiljöproblem men påverkar oss människor mycket och har en stor betydelse för vår 

hälsa och livskvalitet. Mycket starka ljud kan orsaka hörselskada med tinnitus som följd. 

Samhällsbuller som till exempel från industrier, trafik, grannar eller fläktar är sällan direkt 

skadligt för hörseln men orsakar en del andra problem. Upplevda problem från 

samhällsbuller är försämrad talförståelse, sömnsvårigheter, försämrad inlärning och 

prestation. Hur vi upplever och påverkas av buller är högst individuellt men särskilt 

känsliga grupper är äldre, hörselskadade samt barn och ungdomar.[1] 

Inom kategorin samhällsbuller finns installationsbuller vilket är buller som alstras av 

installationer avsedda att tjäna byggnadens krav på tillgänglighet, hygien och miljö.[2] Det 

finns vissa krav på hur mycket installationsbuller som är tillåtet i olika typer av byggnader 

och lokaler. Gemensamt för alla nyare typer av byggnader och lokaler är att de 

åtminstone måste uppnå ljudklass C vilket avser minimikraven i boverkets föreskrifter 

BBR och Svensk standard SS 252 68:2007. Ljudklass C är den lägsta av totalt fyra 

ljudklasser där de två övre, A och B, kan väljas till lokaler och byggnader där särskilda 

ljudförhållanden önskas, och den lägre ljudklass D avser äldre byggnader. [3] Exakt vilken 

nivå det i sin tur är beror på vilken typ av aktivitet som lokalen eller byggnaden är avsedd 

för. Ofta ställs ytterligare krav från det företag eller kommun som förvaltar verksamheten 

i byggnaden, men med utgångspunkt från BBR.  

Problemet med att välja rätt kravnivå för rätt verksamhet är att det enda kravet som finns 

från BBR är att uppnå ljudklass C. Utöver det så är det beställarens/byggherrens krav- och 

ambitionsnivå som bestämmer vilken ljudklass det i slutändan blir.[4] Tekniken och 

kunskapen för att konstruera ett ventilationssystem som klarar av ljudklass A och B finns 

och bygger i grund och botten på att få till rätt flöde med en låg hastighet och ett lågt 

tryckfall. Ljud uppkommer från turbulens som skapar tryckfall. Vid en låg hastighet är 

risken mindre att det bildas turbulens i kanaler, vid spjäll eller don vilket resulterar i ett 

lägre tryckfall i systemet.[5] Det kräver ofta mer arbete vid projektering och injustering 

vilket bidrar till en högre kostnad än för att klara av grundkravet. Frågan är dock om det 

är ekonomiskt försvarbart om exempelvis buller från ventilationen upplevs som störande 

för de som vistas mer än tillfälligt i lokalen/byggnaden. 

Karlstads Kommun både äger och driver flera olika typer av verksamheter runt om i 

Karlstad och däribland många förskolor som påverkas av dessa krav.  Råtorps förskola är 

en av dem och invigdes under hösten 2012. Förskolan är i full drift och det är med 

utgångspunkt från den som det här projektet skall ta reda på hur problematiken med 

ventilationsbuller ser ut idag, hur mycket eller lite det låter samt hur buller från 

ventilationen upplevs av personalen. Kravet som kommunen ställt på installationsbuller 

idag är 30dB vilket motsvarar ljudklass A och B enligt BBR, lite beroende på rum, och 

gäller för den nybyggda förskolan.[6] 
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1.1 Syfte  
Syftet med rapporten är att ge Karlstads Kommun ett underlag för kravspecificering vad 

gäller ventilationsbuller vid planering och projektering av byggander i framtiden.  

1.2 Mål 
Målet med projektet är att ge Karlstads Kommun ett underlag genom att svara på 

följande frågor: 

 Hur är ljudmiljön på förskolan idag relaterat till de krav som ställts? 

 Vilken ljudklass och vilka ljudkrav behövs för att få personalen nöjd? 

 Vad behöver förändras för att få en bättre ljudmiljö, tekniskt? 

 Vad blir de ekonomiska konsekvenserna av en höjd kravnivå? 

1.3 Avgränsning 
Det här projektet är avgränsat till att enbart behandla ventilationsbuller, alltså buller som 

kommer från ventilationsanläggningen. 
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2 Metod 
För att ta reda på hur ljudmiljön på förskolan är idag, jämfört med de krav som ställts från 

kommunen, så har både beräkningar samt ljudmätningar gjorts på några olika typer av 

rum som representerar större delen av förskolan. Vid tidpunkten för ljudmätningen 

gjordes även en analys av personalens uppfattning på ljudalstring från ventilationen. För 

att därefter kunna göra förbättringar på det befintliga systemet gjordes nya beräkningar 

där de komponenter som bidrog till den avgörande ljudalstringen byttes ut mot t ex ett 

större tilluftsdon, annan ljuddämpare eller effektivare fläkt. Därefter uppskattades 

ungefärlig ekonomisk påverkan av de beräknade utbytena som var avgörande för att få till 

ett tystare ventilationssystem. 

2.1 Ljud och Buller 
”Allt oönskat ljud kallas för buller”, enligt arbetsmiljöverket. Det kan vara allt från lite 

störande till direkt skadligt ljud.[7] Ljud är tryckvariationer som sprider sig via en gas, 

vätska eller fast kropp och som får trumhinnan att vibrera.  För att kunna skapa 

tryckvariationer i till exempel luften krävs en energikälla. Ljudtryck uppkommer då av en 

eller flera ljudkällor som avger en ljudeffekt. Ljudeffekt kan beskrivas som den totala 

ljudenergin som en maskin eller dylikt avger oberoende av omgivningen, medan ljudtryck 

endast beskriver ljudet i en punkt. Ljudvågor sprids likt vågor på vattnet och avtar likaså i 

styrka ju längre från källan de transporterats. Ljudtrycksnivån beror på omgivningen, 

avståndet från ljudkällan samt ljudkällans ljudeffektnivå. På grund av detta så presenteras 

ljuddata i produktkataloger som ljudeffekt, som därefter kan beräknas till ljudtryck.[8]  

Vi människor kan uppfatta ljud mellan 20 och 20 000Hz, men hör bäst ljud mellan 100 – 

5000Hz. Ljudalstringen från tex en fläkt, ett spjäll eller ett don är olika mycket vid olika 

frekvenser och därför redovisas ljudalstringen från dessa oftast i 6 till 8 olika frekvenser. 

Det är även så beräkningarna genomförs eftersom även dämpningens effekt är olika för 

olika frekvenser. Till sist så redovisas däremot ljudalstringen som ett tal för den totala 

ljudalstringen från alla frekvenser. Ljudnivåer är logaritmiska värden och kan därför inte 

adderas linjärt. Det innebär att två ljudkällor med en ljudeffekt på 30dB inte får summan 

60dB utan snarare 33dB.[8] 

2.2 Metod för teoretisk beräkning av ventilationsbuller 
Beräkningsmetoden för ventilationsbuller handlar om att addera ljudalstringskällorna och 

dra bort ljuddämpningen längs vägen med utgångspunkt från själva hjärtat av systemet, 

fläkten och luftbehandlingsaggregatet. Genom att följa luftens väg från fläkten via spjäll 

och ljuddämpare vidare i luftkanalerna ut till tilluftsdonen i var och ett av rummen fås en 

total ljudnivå för varje rum. Till en början gjordes ljudberäkningar för åtta olika typer av 

rum på förskolan för att få en helhetsbild av ljudalstringen i hela förskolan. Därefter 

valdes fyra av dessa rum ut för vidare bearbetning då det är rum som antingen 

förekommer ofta eller endast en gång, som låg nära eller långt ifrån kravnivån och där det 

ofta förekommer aktivitet. Det första rummet är allrummet, ett stort rum som fungerar 

som både matsal, till lek och spel samt ett rum där personalen sitter och planerar. 

Allrummet till sin karaktär återfinns i fyra av de fem avdelningarna. Nästa rum är 
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grupprummet/lekrummet som är ett mindre rum där mindre grupper kan leka och lära 

med en skjutdörr som verkar som avskiljare. Det finns två grupprum per avdelning. Det 

tredje rummet är vilrummet som är det minsta rummet med enda syfte att fungera som 

just vilrum och som alla avdelningar samsas om. Det sista rummet som bearbetats, som 

också är det enda i sitt slag på förskolan, är personalrummet som ska finnas till för 

personalen mellan deras arbete med barnen, sammanträden etc. Det är mindre än 

allrummet men större än grupprummet och kräver ett högt luftflöde för att möjligheten 

till att exempelvis ha personalmöten för fler än 10 personer. För ytterligare information, 

se Tabell 1. 

Tabell 1. Beskriver de olika rummens golvyta, antal tilluftsdon samt tilluftsflöde.  
(Karlstads Kommun) 

Rum Golvyta (m2) Antal tilluftsdon (st) Tilluftsflöde (l/s) 

Allrum 108 60 2 100 

Grupprum 109 14 1 50 

Vilrum 606 4 1 10 

Personalrum 616 24 2 150 

 
Nedan följer ett exempel på en ljudalstringsberäkning till det rum som kallas Grupprum 

109 och som gjorts med hjälp av en skapad beräkningsmodell i Microsoft Excel. 

Beräkningsmallen som används är skapad utifrån en redan befintlig beräkningsmall som 

verkar som hjälpmedel för att bestämma ljuddämpare i ventilationssystem. 

Beräkningsmallen används nu istället för att kunna beräkna den totala ljudalstringen i de 

olika rummen.[9] Ljudalstringen har en början i luftbehandlingsaggregatet i fläktrummet 

där en total ljudeffektnivå för tilluftsfläkten finns att tillgå genom dokumenterade tester 

från tillverkaren. [10] Näst efter fläkten kommer ett injusteringspjäll som också bidrar till 

ljudalstring. Injusteringsspjället används för att fördela luftflödet rätt mellan olika delar av 

systemet, i vissa ventilationssystem regeleras även ventilationsflödet under drift av 

reglerade spjäll.[5] Se figur 1. 
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Figur 1. Ventilationsritning över luftbehandlingsaggregatet, injusteringsspjället samt ljuddämparen 

som alla är placerade i fläktrummet. (Karlstads Kommun) 

Ljudalstringen från spjället är hämtad ur en ljudalstringsgraf, tabell och given ekvation 

från tillverkaren.  Ett tryckfall på 50Pa har mätts upp vid ett tilluftsdon i ett av de 

bearbetade rummen. Därför är det antaget gälla som ett grundtryckfall vid beräkning av 

injusteringsspjället och de andra donen. Dessutom krävs en lufthastighet för att kunna ta 

reda på spjällvinkeln vilket beräknats fram från givet volymflöde på 0,820m3/s.[10] Se 

ekvation 1 där r är ventilationsrörets genomskärningsradie. 

          

                    ⁄    (1) 

Så med ett tryckfall på 50Pa och resultatet av ekvation 1 bestäms spjällvinkeln, alltså hur 

stängt spjället är. Beroende på hur stängt spjället är så alstras olika mycket ljud. Ett mer 

stängt spjäll innebär ett högre tryckfall och därför en högre ljudalstring. Tryckfallet över 

spjället kan injusteras på mellan 10 – 500Pa och med en spjällvinkel på mellan 20 och 55 

grader vid givet flöde.[11] 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ljudeffekts- och Spjällvinkelgraf för injusteringsspjäll. 
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Figur 3. Korrektionsfaktor K1 som funktion av storlek och korrektionsfaktor K2 som funktion av 

spjällvinkeln. 

                    (2) 

För att kunna addera två olika ljudeffektnivåer uttryckt i decibel, som är av logaritmisk 

karaktär, krävs det en omvandling från en ljudeffektnivå(dB) till endast en ljudeffekt(W) 

vilket kan göras med ekvation 3, där LW är ljudeffektnivå, W är ljudeffekt och W0 är 

referensvärde 10-12W.[12] 

        
 

  
       (3) 

Genom en omvandling av ekvation 3 kan fläktens ljudalstring adderas logaritmisk med 

ljudalstringen från injusteringsspjället enligt ekvation 4. LWT är den totala ljudeffektnivån 

och LW1 respektive LW2 de två ljudkällorna, i det här fallet fläkten och spjället.[12] 

   
          

   
     

   
     (4) 

Därefter subtraheras den totala ljudnivån med den dämpande effekten som 

ljuddämparen bidrar med och för vilka värden är hämtade från leverantörens 

produktdatablad där dämparens effekt i ljudeffektnivå redovisas. Se ekvation 5. 

                                 (5) 

 Även vid subtraherande av ljudeffektnivåer(dB) så måste en omvandling till ljudeffekt(W) 

genomföras, men den dämpande effekten i ljudeffektnivå har tagits fram av tillverkarens 

redan genomförda tester så att det bara är att subtrahera på en gång.[13] Se figur 4. 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ljuddämparens dämpningseffekt i dB vid åtta olika frekvenser. 

Även ventilationsrören bidrar till en viss ljuddämpning längs vägen från fläkten till de olika 

rummen. Den ljuddämpande effekten är hämtad ur ett diagram räknad i dämpning per 

meter.[9] Se figur 5 och 6. 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Luften väg från fläkten via ventilationsrören till grupprum 109. (Karlstads Kommun) 
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Figur 6. Visar den dämpande effekten per meter för både runda och rektangulära luftkanaler i olika 

dimensioner. (Beräkningsunderlag, Akustik planering – VVS-installationer. Tidigare Stifab Farex, nu 

Swegon) 

Den totala tilluften mätt i volymflöde delas upp under vägen och olika rum kräver olika 

mycket luft. Även den totala ljudalstringen från fläkten och spjället sprids och delas på 

grund av detta med olika stor påverkan i de olika rummen. Vid beräkningar förklaras 

detta enklast som en ljuddämpning där delflödet till ett rum beräknas procentuellt av den 

totala tilluften från fläkten. Därefter används den procentsatsen för att hämta ett 

ljuddämpningsvärde ur en tillämpad graf. Se figur 7 och 8 samt ekvation 6.[9]  

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Luftens väg från fläkten via ventilationsrören till tilluftsdonet i grupprum 109. (Karlstads 

Kommun) 
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Figur 8. Visar hur den procentuella luftmängden till varje rum överstätts med hjälp av grafen till en 

ljuddämpande effekt. (Beräkningsunderlag, Akustik planering – VVS-installationer. Tidigare Stifab 

Farex, nu Swegon) 

        

         
                                (6) 

Sist i systemet sitter tilluftsdonet som har till uppgift att sprida luften i rummet. Innan 

själva luftdonet sitter en låda som dämpar den ljudeffektnivå som kommer via kanalen 

från fläkt och spjäll. Det sitter ytterligare ett injusteringsspjäll i början av den så kallade 

”lådan” som används för att få till rätt tryckfall över donet.  Luftdonet i sig kan därför 

delas upp i två olika ljudkällor. En vid injusteringsspjället, vars ljud till viss del dämpas i 

”lådan”, och den andra vid det slutliga spridarmunstycket. Injusteringsspjället alstrar ljud 

likt tidigare spjäll, alltså olika mycket beroende på hur stängt det är. Vid 

spridarmunstycket höjs hastigheten för att skapa en eller flera luftstrålar och på så vis 

sprida luften i rummet. Det bidrar till turbulens och medför ett ökat tryckfall vilket i sin 

tur leder till ljudalstring. Den ljuddämpande effekten subtraheras likt ljuddämparen och 

ventilationsrören vid beräkning. Ljudalstringen från tilluftsdonet är hämtat ur data från 

tillverkaren och återigen används 50Pa som grundtryckfall.[14] Därefter adderas den 

återstående ljudeffektnivån med ljudalstringen från tilluftsdonet logaritmiskt enligt 

ekvation 1. Se Figur 9, 10, 11 och 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Placeringen av tilluftsdonet i Grupprum 109. (Karlstads Kommun) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Exempel på hur den ljuddämpande lådan är placerad i slutet av ventilationsröret innan 

luften sprids i rummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Korrektionsfaktorn för ljudalstringen från tilluftsdonet till vänster samt ljuddämparens 

dämpande effekt till höger. 
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Figur 12. Ljudalstringsdiagrammet för tilluftsdonet i Grupprum 109. 

Som tidigare nämnt så är det ljudtrycknivå som får oss att uppfatta ljud, men ljudet som 

alstras från fläktar, spjäll etc. beräknas som en ljudeffektnivå. När den ljudeffektnivån 

lämnar luftdonet i rummen så sätts molekylerna i luften i gungning likt vågor och det 

bildas ett ljudtryck i rummet. Väggar, tak, golv samt möblering påverkar den totala 

ljudalstringen från ventilationssystemet på ett dämpande sätt genom att absorbera en 

viss del av ljudvågorna. Ljudtrycksnivån sänks på så sätt olika mycket beroende på 

rummets storlek och hur det är möblerat. 

Den ljuddämpande effekten från rummet (R) beräknas genom följande ekvation 7, där S 

är den totala absorptionsarean från väggar, tak, golv samt inredning och αm är en 

medelabsorptionsfaktor som är satt till 0,075 enligt tabell.[15]  

  
    

    
    (7) 

För att kunna redogöra ungefär hur örat uppfattar den ljudnivå som systemet avger och 

därefter kunna jämföra de beräknade resultaten med de ljudmätningar som görs senare i 

projektet adderas ett så kallat A-filter till den totala ljudnivån. Den ljudmätare som 

används för att ta reda på vilken ljudnivå som alstras mäter ett ljudtryck med ett 

referensvärde som är satt till de lägsta hörbara ljudet P0=2x10-5 Pa vid 1000Hz. Det filtret, 

den A-vägda nivå, som adderas gör så att ljudmätaren lättare kan efterlikna örats 

egenskaper att höra ljud vid olika frekvenser.[16] Utöver den A-vägda nivå som används 

för att redovisa krav och ljuddata, används även ett C-filter, en C-vägd ljudnivå. Om den 

A-vägda ljudnivån används för att mäta svaga ljud, så används den C-vägda ljudnivån för 

att mäta de högsta ljuden och är även mer känsligt för lågfrekvent buller. I regel så 

används det A-vägda filtret mer flitigt eftersom det ger en bra bild över hörupplevelsen, 

men även ljud som vi inte hör påverkar oss negativt, och därför används även C-filtret när 

vetskapen finns om att det förekommer mycket lågfrekvent buller.[19] Den C-vägda 

ljudnivån skall helst inte vara mer än 15dB högre än den A-vägda.[17] 
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Slutligen så adderas ljudtrycksnivåerna för samtliga frekvenser logaritmiskt, enligt 

ekvation 3 och 4, för att kunna jämföra den beräknade ljudnivån som ett tal, med den 

uppmätta totala ljudtrycksnivån.[12]  

När beräkningsmallen upprättats används den för att göra samma typ av beräkningar igen 

fast för de olika rummen. Det som skiljer rummen beräkningsmässigt är att vissa rum har 

ett don och andra två. Det som sker när ett rum har två tilluftsdon är att ljudalstringen för 

dessa adderas likt tidigare summering av två eller flera ljudeffektnivåer enligt ekvation 4. 

När alla beräkningar gjorts för ventilationssystemets standardutförande, alltså med ett 

tryckfall på 50 Pa, så ska ljudalstringen även mätas med hjälp av en decibelmätare (Brüel 

& Kjaer Type 2231) i de fyra rum som valts ut för vidare bearbetning.  

2.3 Upplevd ljudmiljö 
Innan mätningarna genomfördes gjordes en genomgång av förskolans olika lokaler. Under 

genomgången så tillfrågades personalchefen på förskolan hur ljudet från ventilationen 

uppfattades i de olika aktuella rummen. Det gjordes i förhoppning om att kunna få en 

uppfattning på hur mycket det låter då ljudtrycksnivån är accepterad, alltså då personalen 

inte störs av ljudet från ventilationen. 

2.4 Metod för ljudmätning av ventilationsbuller 
Ljudmätningarna utfördes under en eftermiddag för att kunna mäta ljudalstringen från 

ventilationssystemet vid normalt driftfall. De utvalda samt intilliggande rummen 

utrymdes på barn och personal för att kunna göra en så rättvis bullermätning som möjligt. 

Bullermätningarna gjordes enligt SS-EN ISO 16032:2004. Det är en Svensk Standard som 

används för ”Mätning av buller från installationer i byggnader”.[18] Det innebär att 

mätningen utförs vid tre olika punkter/positioner i rummet för att få en bild av hur 

mycket det låter från ventilationen i rummets vistelsezon utan att vara för nära luftdonet 

eller luftdonen. Den första positionen är i ett av hörnen i rummet och de andra två är i 

efterklangsfältet. Ljudtrycket från luftdonet avtar med avståndet från ljudkällan. Närmst 

ljudkällan, där ljudet inte hunnit avta, kallas för direktfältet. Därefter kommer 

övergångszonen där ljudtrycket börjat avta och påverkats av rummets dämpande 

effekter. Till sist, när rumsdämpningen påverkat ljudnivån fullt ut och där ljudnivån slutat 

avta, är efterklangsfältet.[15]Se figur 13. 
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Figur 13. Exempel på hur placeringen för ljudmätningarna skulle kunna se ut. 

2.4.1 Position 1 - Hörnet 

Det hörnet i rummet där högst C-vägda ljudtrycksnivå mäts upp används för position 1. C-

vägningsfiltret används för att få en bredare bild över vilket hörn där ljudtrycksnivån är 

störst efter det, som tidigare nämnts, även är känsligare för lågfrekvent buller än A-filtret. 

Decibelmätaren ställs in på ljudupptagning med C-vägningsfilter och tidsvägning F ”fast”. 

Det innebär att det bildas ett medelvärde under ett visst intervall som sedan används för 

att få fram den ekvivalenta ljudtrycksnivån. 

Mikrofonen skall placeras ungefär 0,5 meter från golvet och vardera vägg för att förhindra 

att ljudet studsar och på så sätt träffar mikrofonen två gånger. 

2.4.2 Position 2 & 3 – Inom efterklangsfältet 

Position 2 och 3 kan väljas med lite mer hänsyns till vad som fungera mest praktiskt. 

Avstånden mellan positionerna 1, 2 och 3 bör vara minst 1,5 meter och avståndet till 

närmsta vägg för position 2 och 3 bör vara minst 0,75 meter. I mindre rum där detta 

avstånd inte är möjligt så kan det sänkas till 0,5 meter ifrån rummets övriga ytor. För 

höjden på position 2 och 3 gäller samma som för position 1. 

2.4.3 Antalet mätningar vid varje position 

Vid position 1 görs två mätningar för att bestämma maximal A-vägd ljudtrycksnivå. Är 

skillnaden mellan de två mätningarna större än 1dB, så skall lika många mätningar göras 

på varje position som skillnaden i dB. Till exempel om skillnaden är 3dB mellan de första 

mätningarna så skall det göras tre mätningar vid varje position. Är skillnaden däremot 

mindre än 1dB så behövs endast en mätning per position. Anledningen till detta är att 

undvika påverkan av impulsartade ljud som sällan förekommer och tex. härrör från andra 

ljudkällor än ventilationssystemet.[19] 

1 2 
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2.5 Förbättringar 

2.5.1 Bullerkällor 

Det som framförallt bidrar till buller i ventilationsanläggningen är vid tryckökning eller 

tryckfall som uppkommer i systemet. Huvudkällorna till större tryckökningar eller tryckfall 

är där luften antingen blir av med eller tillförs energi. Det innebär att den första och 

kanske den enskilt största ljudkällan i systemet är fläkten i luftbehandlingsaggregatet som 

höjer lufttrycket. Därefter kommer injusteringsspjället där rätt luftflöde ställs in och 

bidrar till tryckfall. Slutligen, sist i systemet, är tilluftsdonet placerat där luften återigen 

först stryps för att få till rätt tryckfall över donet, och där sedan lufthastigheten höjs för 

att sprida luften i rummet. För att kunna sänka ljudalstringen i ventilationssystemet 

används bland annat ljuddämpare som består av ett eller flera ljuddämpande material. 

Material som absorberar en viss del av ljudvågorna och på så sätt sänker ljudeffektsnivån.  

Det finns ytterligare åtgärder för att sänka ljudalstringen i ventilationssystemet. Genom 

en mer utförlig injustering kan tryckfallet över spjäll och don sänkas. Ett högre injusterat 

tryckfall är lättare att åstadkomma än ett lägre och därför mer tidseffektivt av flera 

anledningar. En injustering av ventilationssystemet går till så att ett spjäll/don i taget 

injusteras. Det innebär att när ett exempelvis det första donet injusteras till ett tryckfall 

på 30Pa så ska även nästa don injusteras till 30Pa. Svårigheten ligger i att när det andra 

donet regleras till ett tryckfall på 30Pa så påverkas även det första donets tryckfall och 

det första donet måste troligtvis återigen regleras lite till. Utöver detta så är även den 

utrustning som används för injustering av tryckfall känsligare vid ett högre tryckfall och 

därav upptäcks små tryckfallsförändringar lättare än vid ett lägre tryckfall vilket 

underlättar vid injusteringen av hela systemet.  

Utöver en mer utförlig injustering så kan ljudalstringen från donen sänkas genom att byta 

ut befintliga don till samma typ av don fast i en större storlek. På så sätt bibehålls samma 

luftflöde men vid en lägre lufthastighet och ett lägre tryckfall och på så viss en lägre 

ljudalstring. 

Med denna vetskap kunde ytterligare beräkningar göras för att teoretiskt testa hur olika 

förändringar påverkar ljudalstringen från ventilationssystemet.  

2.5.2 Injustering & Don 

Genom att teoretiskt injustera ett lägre tryckfall över både spjäll och don jämfört med det 

till en början uppmätta 50Pa till ett lägre antaget tryckfall på 30Pa. Det lägre tryckfallet 

antogs vara rimligt men har inte kontrollberäknats.  Se Figur 2 och 3 samt ekvation 1 för 

förändring av spjällets ljudalstring och Figur 11 och 12 för förändring av ljudalstringen 

från tilluftsdonet. Därefter byttes de befintliga tilluftsdonen ut mot don av större storlek i 

de rummen där ljudnivån låg nära kravgränsen. De beräknades sedan vid både 

grundtryckfall och det lägre tryckfallet för att kunna ta reda på skillnaden i ljudalstring. Se 

Figur 15, 16 och 17.[14] 
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Figur 15. Visar förändringen i ljudalstring för två olika dimensioner av samma tilluftsdon i 

Grupprum 109 vid två olika tryckfall 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Visar förändringen i ljudalstring för två olika dimensioner av samma tilluftsdon i 

Personalrum vid två olika tryckfall 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Visar förändringen i ljudalstring för två olika dimensioner av samma tilluftsdon i Allrum 

108 vid två olika tryckfall. 
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2.5.3 Luftbehandlingsaggregat 

Även beräkningar på sänkt ljudalstring från luftbehandlingsaggregatet har gjorts för att ta 

reda på vilken påverkan det gör på den totala ljudalstringen från ventilationssystemet. 

Genom att byta ut luftbehandlingsaggregatet till ett större aggregat, vilket innebär en 

större dimension på fläkten, så skulle det kunna köras med ett lägre varvtal som 

resulterar i en lägre ljudalstring. Vid den teoretiska beräkningen av detta byte sänktes 

ljudalstringen från fläkten och luftbehandlingsaggregatet med 5dB. Det är ett uppskattat 

värde som använts för att kunna göra beräkningar på luftbehandlingsaggregatets 

betydelse på den totala ljudalstringen. 

2.6 Ekonomisk påverkan 
En ekonomisk jämförelse gjordes till sist mellan det system som används idag, och de 

ekonomiska konsekvenser som tillkommer för tillämpning av de teoretiska 

förbättringsåtgärder som beräknats. De ekonomiska konsekvenserna har inte jämförts i 

kronor och ören utan bygger på en uppskattad merkostnad för att t ex. byta storlek på ett 

eller flera tilluftsdon. Vidare uppskattas storleken på den merkostnaden i förhållande till 

kostnaden för hela systemet.  

Kostnaden för en mer utförlig injustering antas och redovisas som ytterligare 

arbetskostnad. Merkostnaden för att byta tilluftsdon jämförs med kostnaden för det 

ursprungliga donet samt i förhållande till hela ventilationssystemets kostnad. Slutligen så 

antas ett värde på den ungefärliga kostnaden för att byta ut luftbehandlingsaggregatet 

och tas i förhållande till hela systemets kostnad.  
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3 Resultat 

3.1 Ljudmiljö 
Resultatet från de ljudberäkningar och -mätningar som gjorts för att ta reda på hur 

ljudmiljön på förskolan ser ut idag skiljer sig åt. Enligt beräkningarna så ska 

ljudtrycksnivån i tre av de fyra rummen vara under den uppsatta kravgränsen och precis 

över gränsen i det fjärde rummet. Resultatet av mätningarna följer beräkningsmönstret 

men skiljer sig genom att alla rum klarar av kravnivån, om än nätt och jämt. Röd linje i 

följande figurer visar uppsatt kravnivå. Se figur 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Beräknad samt uppmätt ljudalstring. 

3.2 Accepterad ljudnivå 
Ljudnivån i de rum som benämns grupprum och allrum anses vara accepterad och inte 

direkt störande, däremot upplevs ljudnivån som störande i personalrummet och 

vilrummet. 

3.3 Teknik 
Ett sänkt tryckfall över spjäll och don i det befintliga ventilationssystemet skulle sänka 

ljudalstringen upp till 3dB enligt de beräkningar som gjorts. Se figur 18. 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

15

20

25

30

35

Grupprum Vilrum Allrum Personalrum

Lj
u

d
tr

yc
ks

n
iv

å 
(d

B
) 

Injustering 

Injust. 50Pa Injust. 30Pa

15

20

25

30

35

Grupprum Vilrum Allrum Personalrum

Lj
u

d
tr

yc
ks

n
iv

å 
(d

B
) 

Ändrat tilluftsdon 

Injust. 50Pa Injust. 30Pa Injust 30Pa + tilluftsdon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Förändringen i ljudalstring till följd av lägre injusterat tryckfall. 

I de två av rummen, grupprummet och personalrummet, där tilluftsdonen bytts ut mot 

större don så sjunker ljudalstringen ytterligare upp till 6dB. Se figur 19. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19. Visar hur ljudalstringen påverkas av ändrat tilluftsdon. 

Resultatet av att använda ett större luftbehandlingsaggregat är att ljudtrycksnivån sjunker 

ytterligare i personalrummet och grupprummet men är oförändrad i vilrummet samt 

allrummet. Se figur 20.   
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Figur 20. Visar hur ljudalstringen i ventilationssystemet förändras om systemet körs med ett större 

luftbehandlingsaggregat. 

3.4 Ekonomiska konsekvenser 
Den första åtgärden som innefattar en mer utförlig injustering av systemkomponenternas 

(tilluftsdon och injusteringsspjäll) tryckfall bidrar uppskattningsvis till en merkostnad på 

en dags arbete för den som utför injusteringen. En dags extra arbetskostnad i förhållande 

till den arbetskostnad som är avsatt för hela systemet är liten. 

Kostnaden för att byta tilluftsdon, av samma typ, fast till större storlek är liten i 

förhållandet till donets grundkostnad. I sammanhanget handlar det om kostnaden för att 

byta storlek på ungefär 10-12 don vilket också uppskattas vara liten i förhållandet till 

kostnaden för hela ventilationssystemet. 

Däremot så uppskattas kostnaden för att införskaffa ett större luftbehandlingsaggregat 

till relativt hög då kostnaden för aggregatet redan är en stor del av hela systemet. Ett 

större aggregat skulle innebära större kyl/värmeelement, större filter, större ljuddämpare 

samt större fläkt och medför en större kostnad än de komponenter som sitter i ett 

tilluftsdon. 
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4 Diskussion 
Resultaten från den beräknade ljudalstringen och den uppmätta stämmer relativt bra 

överens. De beräknade resultaten visar att ljudtrycksnivån ligger under det krav på 30dB 

som kommunen satt upp i tre av de fyra rummen. I det fjärde rummet så överstiger 

ljudtrycksnivån kravet med knappt en decibel. De uppmätta resultaten liknar de 

beräknade, men skillnaden där är att ljudtrycksnivån i det fjärde rummet klarar av 

kommunens krav, om än nätt och jämt.  

Det är också i det fjärde rummet, personalrummet, som ventilationen upplevs som 

störande vilket bekräftar resultaten från de beräknade samt uppmätta ljudtrycksnivåerna. 

Utöver personalrummet så upplevs ljudalstringen i vilrummet som störande vilket är mer 

anmärkningsvärt. Resultaten efter mätningarna visar på liknande ljudalstring i vilrummet 

som i allrummet och grupprummet med skillnaden att ljudnivån i de sistnämnda rummen 

upplevs som inte direkt störande. 

Den teoretiska förbättringsåtgärden som innebar sänkt tryckfall över injusteringsspjäll 

och tilluftsdon resulterade i att även ljudnivån sänktes mellan 2-3dB i alla rumstyper. Det 

skulle innebära att bland annat personalrummets ljudnivå sänks till under kommunens 

krav på 30dB. Merkostnaden som innebär en dags extra arbetskostnad för en utförligare 

injustering bör anses som rimlig och näst intill försumbar i förhållande till kostnaden för 

hela systemet. 

Nästa åtgärd som var att byta tilluftsdon i två av de rumstyper som undersökts, med 

fortsatt sänkt tryckfall, bidrog till en nästan tre gånger så stor sänkning av ljudalstringen 

jämfört med endast injusteringsåtgärden. Det medför att ljudnivån skulle sänkas till under 

25dB i de fyra olika rumstyperna och troligtvis inte upplevas som störande alls. Denna 

åtgärd medför en större ekonomisk insats men sänker också ljudnivån betydligt mer än 

vid endast injusteringen. Det handlar i storleksordningen om att byta dimension på 

mellan 10 – 12 stycken tilluftsdon vilket borde räknas som en liten investering för att få 

ett tystare system i förhållande till kostnaden för hela ventilationssystemet. 

Resultaten av den sista åtgärden som var att byta luftbehandlingsaggregat var egentligen 

bara märkbar i personalrummet där ljudnivån sänktes med ungefär 2dB. I grupprummet 

sänktes ljudalstringen med en halv decibel och i de återstående rummen lägre än så vilket 

kan anses som en oförändrad ljudbild. Kostnaden för att byta luftbehandlingsaggregat 

uppskattas till att vara en stor del av kostnaden för hela ventilationssystemet och på 

grund av den låga sänkningen på ljudalstringen bör denna åtgärd ses som orimlig. Den 

marginella sänkning av ljudnivån i förhållanden till de höga ekonomiska konsekvenser 

som ett byte av storlek skulle innebära bör ej anses ekonomiskt försvarbar. 

Vid ljudmätningen användes en decibelmätare som inte kalibrerats på ett par år vilket kan 

påverkat de uppmätta resultaten med ett par decibel plus eller minus. Det betyder 

däremot inte att resultaten efter ljudmätningen är helt felaktiga då den verkliga 

ljudalstringen både skulle kunna vara lägre alternativt högre än de resultat som 

presenterats. Tre av de fyra rummen skulle inte påverkas nämnvärt genom att inte klara 
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av de uppsatta kraven utan klarar ändå av en höjd ljudalstringen med kanske 2dB. 

Personalrummet däremot skulle påverkas om den verkliga ljudalstringen är högre än 

uppmätt genom att inte klara av kravnivån på 30dB, men skulle lika gärna kunna klara av 

kravet med en god marginal om ljudalstringen skulle vara lägre än uppmätt. 

Ljudalstringsberäkningarna som gjorts är från början beräknade med ett tryckfall över 

injusteringsspjäll och tilluftsdon på 50Pa vilket skulle kunna vara högst troligt men är inte 

fullt säkerställt. Det tryckfall, som använts som standardtryckfall, är uppmätt i ett rum vid 

ett av tilluftsdonen och bör därför även gälla vid de andra tilluftsdon som beräknats. 

Detta antagande bygger på att man strävar efter att få till ungefär samma tryckfall över 

alla don. Att tryckfallet däremot skulle vara detsamma över injusteringsspjället är inte 

helt säkert och beror på hur mycket flödet stryps från fläkten till den beräknade delen av 

ventilationssystemet. Större delen av ljudalstringen från spjället dämpas däremot av 

ljuddämparen som är placerad direkt efter spjället och ett något högre tryckfall förändrar 

inte ljudalstringsresultatet nämnvärt. 

Att de beräkningar som gjorts inte riktigt stämmer överens med de uppmätta resultaten 

kan bero på lite olika orsaker. Till att börja med så bygger ljudalstringen som beräknats 

fram på att flödet i verkligheten stämmer överens med det projekterade flödet som 

hämtats från ventilationsritningarna. Det troliga är att det stämmer ganska bra överens, 

men att det skulle kunna påverka skillnaden mellan de uppmätta och de beräknade 

resultaten. För det andra så har de beräkningarna som gjorts endast tagit hänsyn till en 

rumsdämpning utan inredning, alltså endast dämpningen från väggar, golv och tak vilket 

skulle ge att de beräknade resultaten blir lägre. Resultaten i personalrummet och 

grupprummet skulle troligtvis stämma bättre överens då de beräknade ljudalstringen är 

högre i de rummen än den uppmätta. Däremot så skulle differensen i vilrummet samt 

allrummet bara bli större då de uppmätta resultaten där redan är lägre. I vilrummet så 

kan det bero på att det är ett ganska litet rum och gör det därför svårt att mäta i 

efterklangsfältet, alltså där rummets dämpande effekt påverkat ljudalstringen från 

luftdonet fullt ut och ljudalstringen stabiliserats. Detta resonemang stämmer däremot 

inte överens med allrummet, som är det största rummet som undersökts. Den mest 

troliga anledningen till varför den beräknade ljudnivån är lägre än den uppmätta där är 

att i allrummet finns det andra installationer som kan påverka mätningens resultat så som 

kyl, frys samt spisfläkt som inte tagits med i beräkningarna. Med hänsyn till dessa 

parametrar så skulle troligtvis de beräknade resultaten stämma bättre överens med de 

uppmätta då de redan nu har ett liknande mönster. 

De ekonomiska konsekvenserna av de förbättringsåtgärder som teoretiskt tillämpats är 

antagna och bygger på erfarenhet från tidigare projekt till viss del information som 

bearbetats under projekttiden. Resultaten av den ekonomiska aspekten är inte tänkt ligga 

till grund för några beslut utan är snarare tänkt ge en indikation om den merkostnad som 

var och en av förbättringsåtgärderna innebär. Tanken med den ekonomiska aspekten är 

att kunna ligga grund för att lyfta frågan om vilka förbättringar som kan genomföras för 

att sänka ljudalstringen från ventilationssystemet. 
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5 Slutsats 
Ljudnivån från ventilationssystemet på Råtorps förskola följer Karlstad Kommuns och 

BBRs uppsatta krav för ventilationsbuller. Det betyder nödvändigtvis inte att alla är nöjda 

utan att ljudnivån upplevs som störande till viss del ändå. Genom att göra en mer utförlig 

injustering samt byta tilluftsdon i några av rummen så skulle ljudnivån troligtvis inte 

uppfattas som störande alls. En rimlig åtgärd, både rent ljudtekniskt och ekonomiskt, som 

skulle bidra till en bättre arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

6 Referenser 
[1] Nilsson, M. Eriksson, C. (2009). Socialstyrelsen – Miljöhälsorapport 2009: Kapitel 15 

Buller, Karolinska Institutet. 

[2] Akustikmiljö. Installationsbuller. Hämtad från 

http://www.akustik.nu/index.php/ljudmatning/installationsbuller (2013-05-10) 

[3] SS 25268:2007. Svensk Standard. Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i 

byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. 

[4] Åkerlöf, L. (2007) Byggvägledning 11 (3 uppl.). Bullerskydd: En handbok i anslutning till 

Boverkets byggregler. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst 

[5] Warfvinge, C. Dhalbom, M (2010) Projektering av VVS-installationer (1 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

[6] Lund, Pernilla. E-mail. (2013-02-26). Karlstads Kommun – Teknikförvaltningen. Krav på 

ljus/ljud vid byggnation av skolor i Karlstad. (2006) 

[7] Arbetsmiljöverket. Buller. (2013) Hämtad från http://www.av.se/teman/buller/ (2013-

05-10) 

[8] Fläkt Woods. Teknisk Handbok - Luftbehandlingsteknologi. Hämtad från 

http://www.flaktwoods.se/0/0/2/4293030b-bd15-4dad-9904-d9a0217086fa (2013-05-

10) 

[9] Beräkningsunderlag, Akustikplanering – VVS-installationer. Tidigare Stifab Farex, nu 

Swegon (2005). 

[10] Relationshandling, Södra Råtorps Förskola – Nybyggnad av förskola. (2012-06-19). 

Fläktteknik via Teknikförvaltningen, Karlstads Kommun. (2013) 

[11] Fläkt Woods, Veloduct. Tekniska produkter – Teknisk produktkatalog 2003. 

Injusteringsspjäll, BDEP-1. Hämtad från http://www.flaktwoods.se/5dd3190a-4ad6-4bcf-

b0aa-ea949b1618b0 (2013-05-10) 

[12] Stampe,O,B. (1982) Glent – Lyd i Ventilationsanlæg. Glent & CO AS 

[13] Lindab, Katalogsida SLCU 100. Hämtat från 

http://itsolution.lindab.com/lindabwebproductsdoc/pdf/ 

documentation/ads/se/technical/slcu100.pdf (2013-05-10) 

[14] Swegon. Eagle Ceiling Katalog/Produktblad. Hämtat från 

http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20diffusers/Ceiling%20diffusers/Flush%20des

ign/_sv/EAGLECa.pdf 

[15] Swegon. Katalog/Produktblad, Fläktar – Teknik(2007). Hämtat från 

http://www.swegon.com/Global/PDFs/Fans/General/_sv/technology.pdf (2013-05-10) 



 

24 

 

[16] Davidsson, L. LJUD – Buller & Bång. Hämtad från 

http://www.ahlsell.se/upload/2481/ljud.pdf (2013-05-10) 

[17] Swegon. Systemteknik – Akustik. Hämtad från 

http://www.swegon.com/Global/PDFs/Acoustics/_sv/Akustik-Teknik.pdf (2013-05-10) 

[18] SS-EN ISO 16032:2004. Svensk standard. Byggakustik – Mätning av buller från 

installationer i byggnader – Teknisk metod (ISO 16032:2004)  

[19] Johansson, B. m fl. (2002) Buller och Bullerbekämpning (4 uppl.). Arbetsmiljöverket. 

 

  


