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Sammanfattning
Trafikverket genomför årligen bullerskyddsåtgärder för hundratals miljoner kronor
för att skydda närboende från trafikbuller. Ett sätt är att förbättra befintliga fasaders
ljudnivåskillnad. Projektering av fasadåtgärder för befintliga bostadsbyggnader är
komplicerat, eftersom det är en mängd olika variabler som påverkar möjligheten att
nå en hög ljudnivåskillnad. Det handlar exempelvis om byggnadens konstruktion,
material och utförande av fasadens olika delar.

Under 2014 har Trafikverket drivit ett utvecklingsprojekt avseende fasadåtgärder
som bullerskydd. Syftet har varit att förbättra metoder och produkter för att kunna
säkerställa att de bullerskyddande åtgärder vi gör får avsedd effekt. Vi har samarbetat
med tillverkare, entreprenörer och akustiker mfl för att ta fram gemensamma
arbetssätt för projektering, utförande och uppföljning av fasadåtgärder.

I denna slutrapport redovisar vi med de lärdomar och slutsatser som dragits under
utvecklingsprojektet ”Fasader som bullerskydd”. Observera att slutrapporten inte
utgör något styrande dokument i Trafikverket. Den kommer däremot att utgöra
underlag vid framtagande av Tekniska Krav och Råd avseende fasadåtgärder.

Baserat på omfattande mätningar av fasaders ljudnivåskillnad har vi kunnat dra
slutsaster om hur långt det går att nå med olika fasadåtgärder. Följande tumregler är
tänkta att användas vid en första bedömning av vilka åtgärder som kommer att
behövas för att kunna innehålla riktvärdena Lmax 45 och Leq 30 dBA inomhus:

1. Fönsteråtgärder är vanligen tillräckliga

Upp till Lmax 80 och Leq 65 dBA från tåg/landsvägstrafik resp. Lmax 75 och Leq

60 dBA från stadstrafik är det normalt att fönsteråtgärder är tillräckliga.
Friskluftventiler behöver ersättas med ljuddämpande ventiler.
Friskluftventiler i fönsterkarmar kan fungera om de förses med ljuddämpare.

2. Kontrollera vägg

Vid Lmax 80-85 och Leq 65-70 dBA från tåg/landsvägstrafik resp. Lmax 75-80
och Leq 60-65 dBA från stadstrafik bör en kontroll av yttervägg göras för att
bilda sig en uppfattning om dess ljudreducerande förmåga. Friskluftventiler
bör ersättas med ljuddämpande ventiler genom vägg. Friskluftventiler i
fönsterkarmar bör undvikas.

3. Ta hänsyn till vägg

Vid Lmax 85-90 och Leq 70-75 dBA från tåg/landsvägstrafik respektive Lmax 80-
85 och Leq 65-70 dBA från stadstrafik är det vanligt att väggåtgärder krävs för
att nå riktvärden inomhus. Friskluftventiler bör ersättas med ljuddämpande
ventiler genom vägg. I många fall behövs även utanpåliggande ljudfällor.

4. Tekniskt svårt att nå riktvärden

Vid Lmax > 90 och Leq >75 dBA dBA från tåg/landsvägstrafik respektive Lmax >
85 och Leq >70 dBA från stadstrafik kan det bli tekniskt svårt att nå riktvärden
inomhus. Allt bör inventeras, projekteras och utföras noggrant. Friskluft
behöver tas in från bullerskärmad sida.

Slutsatser har även dragits avseende fördelning av ansvar mellan Trafikverket och
fastighetsägare samt avseende principer för projektering, besiktning och uppföljning
av fasadåtgärder som bullerskydd.
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1 Inledning

Trafikverket genomför årligen bullerskyddsåtgärder för hundratals miljoner kronor
för att skydda närboende från trafikbuller. Ett sätt är att förbättra befintliga fasaders
ljudnivåskillnad. Projektering av fasadåtgärder för befintliga bostadsbyggnader är
komplicerat, eftersom det är en mängd olika variabler som påverkar möjligheten att
nå en hög ljudnivåskillnad. Det handlar exempelvis om byggnadens konstruktion,
material och utförande av fasadens olika delar.

Mätningar av genomförda fasadåtgärders effekt har under årens lopp utförts i
begränsad omfattning. Under 2013 genomfördes dock ett större antal uppföljande
mätningar i ett av våra större järnvägsprojekt och de indikerade att vidtagna fönster-
och ventilåtgärder inte alltid får avsedd effekt. Flera bostadshus med höga ljudnivåer
vid fasad visade sig ha maximala ljudnivåer över riktvärdet 45 dBA inomhus, i vissa
fall även över det vi angivit som högsta acceptabla nivå (55 dBA).

Dessa fakta blev startskottet för ett utvecklingsprojekt avseende fasadåtgärder inom
Trafikverket. Projektet har finansierats av Planering via medel för riktade
miljöåtgärder och drivits av Investering Teknik & Miljö.

Syftet med detta arbete har varit att förbättra metoder och produkter för att kunna
säkerställa att de bullerskyddande åtgärder vi gör får avsedd effekt. Under 2014 har
vi samarbetat med tillverkare, entreprenörer och akustiker mfl för att ta fram
gemensamma arbetssätt för projektering, utförande och uppföljning av
fasadåtgärder.

I denna slutrapport delar vi med oss av de lärdomar och slutsatser vi dragit under
utvecklingsprojektet ”Fasader som bullerskydd”.

Observera att slutrapporten inte utgör något styrande dokument i Trafikverket. Den
kommer däremot att utgöra underlag vid framtagande av Tekniska Krav och Råd
avseende fasadåtgärder.

2 Bakgrund & syfte

2.1 Uppföljande mätningar efter Ådalsbanan
Under 2013 genomfördes mätningar av fasaders ljudnivåskillnad efter Ådalsbanan.
Mätningarna utgjorde en del i uppföljningen av genomförda bullerskyddsåtgärder
inom Projekt Ådalsbanan. Mätresultaten visade att vidtagna fönsterbyten i flera fall
inte fått avsedd effekt.

Fortsatt utredning visade att orsakerna inte var Ådalsbanespecifika, utan att det med
all sannolikhet förhöll sig på likande sätt överallt där Trafikverket genomfört
fasadåtgärder. Orsakerna bedömdes vara att:

 Trafikverket och dess konsulter och entreprenörer har använt, och använder
fortfarande i många fall, förenklade och/eller felaktiga metoder för
projektering av fönsteråtgärder. Exempel finns, där resultat från olika
projekteringsmetoder skiljer 10 dB.

 Provning på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, genomförd på
uppdrag av Trafikverket, indikerade att fönster av samma konstruktion men i
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olika storlekar och utföranden kan ha olika ljudreduktion.  Skillnader på upp
till 7 dBA uppmättes för Rw+C och Rw+Ctr i jämförelse med vad
provningsintyget redovisade. Rw diffade upp till 4 dB.

 Väggar kan vara begränsande för att nå 45 dBA inomhus vid högre ljudnivåer
utomhus. Mätningar efter Ådalsbanan indikerar att det är vanligt vid
maxnivåer över 85 dBA vid fasad.

 Tilluft för med sig ljud in i bostäder.

 Besiktning av fönsteråtgärder har vanligen inte innefattat kontroll av
ljuddämpande funktion.

Sammantaget innebar den osäkra projekteringen, variationer i ljuddämpning hos
fönster, ventilation och dåligt dämpande väggar samt den undermåliga besiktningen
att Trafikverket kan ha genomfört åtgärder som inte fått avsedd effekt.

2.2 Nuvarande arbetssätt inom Trafikverket

Trafikverket saknar ett gemensamt och doumenterat arbetssätt för fasadåtgärder som
bullerskydd.

Fd Banverket hade ”Riktlinjer för buller och vibrationer från spårburen trafik” och fd
Vägverket hade ”Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd för Vägverket”. Arbetet med
att ta fram en Trafikverksgemensam riktlinje för buller och vibrationer pågår.

Riktlinjerna innehöll, och innehåller, styrning avseende åtgärds- och målnivåer.
Styrning avseende HUR målnivåerna ska nås saknas dock.

2.2.1 Riktade miljöåtgärder i befintlig miljö

Sedan 1998 har Trafikverket arbetat med riktade miljöåtgärder i befintlig miljö.
Närmare 100 000 personer beräknas ha fått bullerskyddsåtgärder till en kostnad av
drygt 1 miljard kr.

Åtgärdsnivå och målnivå för fasadåtgärder har förändrats under åren, men
åtgärderna tycks ha förblivit de samma.

2.2.1.1 Riktade miljöåtgärder inom dåvarande Banverket

Banverket hade inledningsvis en bullerpolicy som angav att bostäder med ekvivalent
ljudnivå (Leq) inomhus >45 dBA och maximal ljudnivå (Lmax) >60 dBA i sovrum
skulle utredas för åtgärder. Man hade tumregeln att normala fasader endast dämpade
tågbuller med 25 dB, vilket innebar att bostäder med Leq utomhus >70 dBA och Lmax

85 dBA utreddes. Senare ändrades åtgärdsnivån till Lmax 55 dBA inomhus och
tumregeln till att fasader dämpar tågbuller med 30 dB.

Det har funnits regionala skillnader i målnivå. I några regioner var målnivån Lmax 45
dBA inomhus. Man räknade med att åtgärder på källan (spår och fordon) på sikt
skulle resultera i 5 dB lägre ljudnivåer, så målsättningen för fasadåtgärder var att nå
Lmax 50 dBA inomhus. I andra regioner var målnivån Lmax 55 dBA inomhus.

Bostäder fick åtgärder på befintliga fönster eller nya fönster. Även vid nivåer så höga
som 93 dBA vid fasad har tilläggsrutor med reduktionskrav Rw 38 dB monterats för
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att nå 55 dBA inomhus. Det var heller inte ovanligt att åtgärder nekades om befintliga
fönster hade 3-glaskasettfönster (som vi nu vet har låg ljudreduktion).

Tumregel för projektering av fönsterbyten var att ta Lmax vid fasad minus önskad
inomhusnivå = Rw på fönster som ska beställas, vilket innebar att man tog Lmax vid
fasad minus 55 eller 50, ibland med 1-6 dB tillägg.

Stora regionala skillnader har funnits avseende hur man hanterat ljuddämpning av
tilluft. I vissa regioner har man åtgärdat friskluftventiler om sådana funnits i
bostaden, i andra regioner har man inte gjort det. Ingen hänsyn togs till reducerat
luftflöde vid åtgärd.

Uppföljande mätningar av uppnådd ljudnivå inomhus eller fasadens ljudnivåskillnad
har genomförts i mycket begränsad omfattning.

Tilläggsisolering av väggar har genomförts/övervägts i några regioner, dock i mycket
begränsad omfattning.

Om ljudnivån vid fasad var mycket hög och man bedömde att det inte gick att nå
målnivå inomhus erbjöds förvärv. Avböjde fastighetsägaren så lämnades bostaden
vanligen helt utan åtgärd.

Flera regionala skillnader avseende metoder för åtgärder förekom och de finns
sammanställda i Förslag till bullerskyddsåtgärder i befintlig miljö, riktlinjer etapp 1
med dnr HK07-384/SA60.

2.2.1.2 Riktade miljöåtgärder inom dåvarande Vägverket

Vägverket hade Lmax 55 dBA inomhus och/eller Leq 40 dBA i sovrum som både
åtgärdsnivå och målnivå. Från 2003 har samtliga bostadsrum åtgärdats (oklart om
det funnits regionala skillnader).

Fasadåtgärder innebar huvudsakligen olika typer av åtgärder på befintliga fönster.
Målsättningen har varit att åtgärder på befintliga fönster ska medföra 6 dB ökad
ljudreduktion.

Om befintliga fönster inte varit i tillräckligt bra skick för att kunna åtgärdas med
ytterligare glas, har fastighetsägare erbjudits ersättning om 1500-2500 kr/kvm
fönster för att vidta åtgärder i egen regi. Fastighetsägaren fick då själv bekosta de nya
fönstren. Ersättningen var endast tänkt att motsvara den kostnadsökning som ökad
ljudreduktion innebär. Samma erbjudande har utgått till fastighetsägare som valt att
byta fönster istället för att få åtgärder på befintliga fönster.

Tumregel för projektering av fönsterbyten var att ta Lmax vid fasad minus önskad
inomhusnivå = Rw på fönster som ska beställas, vilket innebar att man tog Lmax vid
fasad minus 55, ibland med 1-6 dB tillägg.

Stora regionala skillnader har funnits avseende hur man hanterat ljuddämpning av
tilluft. I vissa regioner har man åtgärdat friskluftventiler om sådana funnits i
bostaden, i andra regioner har man inte gjort det. Ingen hänsyn togs till reducerat
luftflöde vid åtgärd.

Uppföljande mätningar av uppnådd ljudnivå inomhus eller fasadens ljudnivåskillnad
har genomförts i mycket begränsad omfattning.
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2.2.1.3 Riktade miljöåtgärder inom Trafikverket

Under de senaste åren har målninvån varit Lmax 45 dBA/Leq 30 dBA i samtliga
boningsrum. Åtgärdsnivån är fortfarande Lmax 55 dBA/Leq 40 dBA. Åtgärdsnivån Leq

40 dBA inomhus gäller även för tågtrafik sedan 2013.

Tumregel för projektering av fönsterbyten har varit att ta Lmax vid fasad minus
önskad inomhusnivå = Rw på fönster som ska beställas, ibland med 1-3 dB tillägg.

Även under Trafikverkstiden har der funnits skillnader i arbetssätt beroende på
region och trafikslag.

I beslut om ensning 2011 infördes att åtgärder skulle genomföras i samtliga
boningsrum inklusive kök.

2.2.2 Investeringsprojekt

För investeringsprojekt har det inte funnits någon styrning eller samordning
avseende bullerskyddsåtgärder. Ambitionsnivån har styrts av Vägverkets och
Banverkets riktlinjer samt de krav som kommuner och länsstyrelser ställt i
planprocesserna. Metodvalen för hur fasadåtgärder utförts har varit avhängiga av
vilka konsulter som arbetat i projekten.

Hurman har arbetat i olika projekt under årens lopp finns inte redovisat eller
sammanställt på sätt som lätt kan hittas. De personer som arbetat i projekten finns
ofta heller inte kvar inom Trafikverket. Därför vet vi inte så mycket om hur man har
arbetat i investeringsprojekten.  Under utvecklingsprojektet har vi försökt att nå ut
till olika pågående och avslutade investeringsprojekt med ett frågeformulär om hur
man arbetat, men vi har bara fått in enstaka svar.

I de projekt vi har kännedom om har:

 Fönsterbyten/fönsteråtgärder projekterats av akustiker alternativt har
handläggare/byggledare använt samma princip som i befintlig miljö (ute-
inne=Rw på fönster). Exempel finns där motsvarande metod används men
med tilläggen +6 för beställning i Rw och +3 för beställning i Rw+Ctr.

 Friskluftventiler ofta åtgärdats eller ersatts för ökad ljudnivåskillnad.

 Åtgärder av väggar genomförts i mycket begränsad omfattning (enstaka hus).

 Uppföljande mätningar genomförts i mycket begränsad omfattning, förutom i
Projekt Ådalsbanan.

2.3 Syftet med projektet

För varje dag som går riskerar Trafikverket att utföra ytterligare otillräckliga
bullerskyddsåtgärder som kan innebära kostsamma omtag senare.

Fasadprojektets syfte har varit att utarbeta ett arbetssätt för att säkerställa att
framtida bullerskyddsåtgärder får avsedd effekt. Arbetssättet ska vara gemensamt för
hela Trafikverket och förankrat även hos konsulter, entreprenörer och tillverkare.
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Under arbetets gång ändrades målsättningen till att lägga grunden för ett
framtagande av Tekniska Krav & Råd för fasadåtgärder. Processen med att hitta rätt
ambitionsnivå och förankra ett gemensamt arbetssätt inom Trafikverkets olika
enheter blev ett allt för omfattande arbete parallellt med att vi utredde de tekniska
och juridiska bitarna.

3 Genomförande

Med anledning av vad som framkommit vid de uppföljande mätningarna efter
Ådalsbanan bjöd Trafikverket in aktörer i branschen till dialog i januari 2014. Temat
för dagen var hur vi ska kunna säkerställa avsedd effekt av fasadåtgärder. Ett 30-tal
tillverkare, entreprenörer, akustiker, projektledare, besiktningsmän m fl deltog.

De förslag och frågeställningar som framkom vid januarimötet sammanställdes till en
ansökan om medel för ett utvecklingsprojekt. Fasadprojektet inleddes i slutet av mars
2014 och avslutades i december 2014.

3.1 Bemanning och organisation

Projektet har letts av Katrin Nielsen och Katrin Olofsson. Representanter från
Nationella Projekt, Samhälle, Stora Projekt, Underhåll, Upphandling och Juridik har
ingått i styrgrupp samt i olika arbetsgrupper.

Extern kompetens inom akustik, ventilation och besiktning samt tillverkare av
fönster och ventilationsutrustning och entreprenadföretag som arbetar med
fasadåtgärder åt Trafikverket har också medverkat i projektet.

På sidan 2 redovisas vilka personer och företag som deltagit.

3.2 Block A

Arbetsgrupp med representanter från Juridik, Samhälle och Investering. I dialog med
Boverket och Sveriges kommuner och landsting.  Samordnades av Katrin Nielsen.

Block A har arbetat med Trafikverkets ansvar för inomhusnivåer samt med
resonemang kring ekonomisk rimlighet.

3.3 Block B

Arbetsgrupp med representanter från Samhälle och Investering (Nationella Projekt).
Extern kompetens inom akustik, ventilation och besiktning samt fönster- och
ventilationstillverkare och entreprenörer. I dialog med SP och SIS. Samordnades av
Katrin Olofsson.

Block B har arbetat med utredningar kring olika fasadelements ljudreduktion,
genomfört mätningar i fält och lab samt tagit fram arbetssätt för projektering av
fasadåtgärder.
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3.4 Block C

Arbetsgrupp med representanter från Inköp & Logistik och Investering. Extern
kompetens inom besiktning. I dialog med entreprenörer. Samordnades av Katrin
Olofsson.

Block C har arbetat med arbetssätt för besiktning och uppföljning av fasadåtgärder
samt med principer för upphandling och avrop av fasadåtgärder.

3.5 Dialog & samarbete med branschen

Tre fönstertillverkare och tre ventilationstillverkare har medverkat vid
labmätningarna på SP i Borås. Vi har också haft en tät och givande dialog med dessa
tillverkare under hela projekttiden. Mer om detta under 4.2 nedan.

Projektet har haft löpande dialog med fyra entreprenadföretag som genomfört
fasadåtgärder på uppdrag av Trafikverket.

I september 2014 hölls ett heldagsmöte med samtliga deltagare i projektet där vi
redovisade resultat från fält- och labmätningar och diskuterade arbetssätt.

I november 2014 hölls ett heldagsmöte tillsammans med representanter för Boverket,
Sveriges kommuner och landsting och SL med syfte att stämma av
verksamhetsutövares ansvar för inomhusnivå.

Tre akustiker från tre stora konsultbolag har ingått i arbetsgruppen för Block B. I
november 2014 bjöd Block B in ytterligare ett stort antal akusiker från olika företag
till dialog.  Under en dag ”kalibrerades” på så sätt projektets mätresultat, slutsatser
och förslag till principer för projektering med akustikbranschen.

4 Resultat

Resultaten av utvecklingsprojektet finns främst redovisat i bilagorna till denna
rapport. Nedan finns kortfattade sammanfattningar och hänvisningar till de olika
bialgorna.

4.1 Block A

Trafikverket har, som verksamhetsutövare, ett långtgående ansvar för att att gällande
riktvärden inomhus innehåll.

I PM Ansvar, se bilaga 1, redovisades Fasadprojektet syn på övervägande av
bulleråtgärder, ansvarsfördelning mellan Trafikverket och fastighetsägare samt hur
man bör säkerställa att tilluften inte försämras i samband med bullerskyddsåtgärder.

Förtydliganden om ansvar har sen Fasadprojektet genomfördes förts in i TDOK
2016:0246 och bilagan togs bort vid revidering i september 2021.
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4.2 Block B

4.2.1 Standards, termer och begrepp

Det finns en mängd olika begrepp avseende ljudisolering. I bilaga 2 finns en
sammanställning av de standards, termer och begrepp som används för ljudisolering
i fasader.

4.2.2 Fönsters ljudreduktion

I december 2013 genomfördes labmätningar på fönster som demonterats från en
åtgärdad fastighet. Mätningar genomfördes även på fönster från tre olika tillverkare
som skulle monteras på fastigheter efter Ådalsbanan. För flera fönster visade dessa
mätningar att fönstren inte höll den ljudreduktion som tidigare provningar visat.
Tillsammans med tillverkarna diskuterade vi möjliga orsaker:

 Kunde storleken på fönster spela roll? Hittills har praxis varit att bara prova
en storlek per fönstertyp i lab. De fönster som provades i december var större
än den ursprungliga provningsstorleken.

 Kunde antal luft spela roll? Hittills hade enbart 1-luftare provats. De fönster
som nu provades var flerluftfönster.

 Kunde spröjs och persienner spela roll? Varken fönster med spröjs eller
persienner har testats tidigare, och dessa utföranden är mycket vanliga i
praktiken.

Tillsammans med fönstertillverkarna Domlux, Svenska Fönster och Snidex
genomfördes i augusti 2014 en omfattande provning av fönster på SP i Borås.
Följande slutsatser kunde dras:

 Varierande storlek har i allmänhet måttlig påverkan på ljudreduktionen.

 Det har i regel liten betydelse att dela ett fönster i fler lufter. Vidare ger två
enluftsfönster i samma glugg samma ljudreduktion som ett tvåluftsfönster.
Vissa 2-luftfönster hade dock en lågfrekvent dipp.

 Spröjs och persienner har försumbar påverkan på fönstrens ljudreduktion.

I bilaga 3 finns metoder och resultat från dessa mätningar mer utförligt redovisade.

I bilaga 4 finns en mer kortfattad redovisning av vad som avgör hur mycket ljud som
ett fönster släpper igenom samt hur ett fönsters ljudreduktion beskrivs.

4.2.3 Åtgärder på befintliga fönster

Vid bullerskyddsåtgärder för vägtrafik är det vanligt att befintliga fönster åtgärdas
istället för att bytas ut. I Trafikverkets nu gällande ramavtal finns följande alternativa
metoder angivna:

 Tilläggsruta (TR): Tilläggsruta alternativt byte av innerglas till ny isolerruta
eller trappad isolerruta i befintligt 2-glasfönster. Glastjocklek 8 mm
alternativt 8+4 mm vid byte till isolerruta.
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 Isolerglas (IG): Nya 3-glas isolerutor med 1 st 8,8 mm ljudlamell, 1 st 4 mm
le-glas och 1 st 4 mm float samt argonfylld spalt. Prislistan gäller även 2-glas
isolerrutor där 4 mm float utgår.

 Glasbyte (GB): Glastjocklek 6,4 mm (lamell).

I ramavtalet ställer Trafikverket kravet att åtgärder på befintliga fönster ska innebära
att fönstret får mist 6 dB förbättrad ljudreduktion alternativt att åtgärden ska ge
minst 6 dB förbättrad ljudreduktion i fasad (otydligt angivet i ramavtalet).

Ramavtalet ställer inga krav på att drevning kontrolleras och åtgärdas vid behov,
vilket enligt projektets bedömning är mycket viktigt för att nå god ljudreduktion.
Tidigare ställde dåvarande Vägverket krav på ny drevning vid åtgärder på befintliga
fönster (enligt uppgift från miljökontoret i Kramfors drevades samtliga fönster om
vid åtgärder efter Rv 90).

I utvecklingsprojektet har vi ifrågasatt dessa åtgärders effekt. Vi hade dock inte
möjlighet att genomföra några mer omfattande studier. I bilaga 5 redovisas de
mät/beräkningsresultat som ligger till grund för att projektet ifrågasatt effekten av
åtgärder på befintliga fönster.

Projektet anser att Trafikverket bör verifiera effekten av åtgärder på befintliga fönster
innan ytterligare beställningar görs.

4.2.4 Friskluftventilers ljudnivåskillnad

Tilluft är en utmaning vid fasadåtgärder av två anledningar; dels är det svårt att
dämpa ljud genom friskluftventiler, dels innebär ljuddämpning av ventiler och
nya/åtgärdade fönster att mängden tilluft kan minska. Dessutom får Trafikverket inte
försämra boendemiljön i övrigt i samband med att bulleråtgärder vidtas.

I bilaga 6 finns en PM om friskluftventilers ljudnivåskillnad.

Bullerskyddsåtgärder ska inte försämra byggnaders funktion eller boendemiljön.
Ventilationen behöver därför ses över inför fasadåtgärder. Ansvarsfördelningen
mellan Trafikverket och Fastighetsägaren ska regleras innan fasadåtgärder utförs.”

Projektet föreslår att Trafikverket ska tillhandahålla ljuddämpande friskluftventiler
till fastigheter som tidigare saknat anordnad ventilation. Fastighetsägaren bör dock
själv få ansvara för projektering och montage.

Revidering februari 2018:

Trafikverket har nu ändrat arbetssätt avseende friskluftventiler. Oavsett om
fastighetsägaren sen tidigare har friskluftventiler eller inte så erbjuds montage av
ljuddämpande friskluftventiler i samband med fönsterbyten. Detta för att inte
riskera att försämra möjligheten till tilluft.

Trafikverket har genom en innovationsupphandling låtit utveckla en ny typ av
friskluftventil som borras genom vägg. Friskluftventilen kan användas för
självdragsventilation (8 liter/sekund vid 10 pascal tryckskillnad) och ger trafikvägd
ljuddämpning Dw+C och Dw+Ctr på minst 55 dB respektive 50 dB i en fasadvägg
med 200 mm väggtjocklek. Prodkten väntas finnas på marknaden hösten 2018.

Revidering februari 2020:

Ändringen i stycke 1 ovan som infördes i februari 2018 var inte förankrad i
Trafikverket och motsägs av bilaga 1. Texten är därför struken.
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4.2.5 Sammansatta produkter

Befintliga fönster kan ha friskluftventiler monterade i karm. Trafikverket har då
vanligen låtit montera ventiler även i de nya fönstren.

Ovan nämnda labmätningar visade dock att ventiler kraftigt försämrar fönstrens
ljudreduktion. Vilken ljudnivå den sammansatta produkten får är svår att beräkna
utifrån respektive komponenters ljudreduktionn respektive ljudnivåskillnad.
Fasadprojektet anser därför att provningsintyg på sammansatta produkter bör krävas
vid upphandling.

Om fönstret kompletteras med en friskluftsventil på ett sådant sätt att fönster och
ventil ska samverka (tex att luften leds in via håligheter i fönstrets aluminiumutsida)
bör provningsintyget även innefatta luftflöde.

4.2.6 Ljudreduktion i väggar

Väggars konstruktion och tjocklek påverkar fasadens ljudreduktion.

I bilaga 7 redovisas vilka ljudreduktioner man kan förvänta sig av sex vanliga
väggtyper.

Principer för tilläggsisolering av väggar för ökad ljudreduktion redovisas i bilaga 8.
Där finns också en exempelbank på olika typer av väggar och vilken ljudreduktion de
har före och efter tilläggsisolering.

Revidering februari 2018: Trafikverket har låtit SP/RISE granska olika typer av
åtgärder på väggar med avseende risk för fuktproblem. I bilaga 8B och 8C
redovisas exempel på metodbeskrivningar för utvändig respektive invändig
väggåtgärd som bör fungera både avseende ljudreduktion och fukt. Invändiga
åtgärder bör inte genomföras om fasaden utsida är utät/i dåligt skick.

Revidering februari 2021: Bilaga 8A, 8B och 8C har omarbetats till Bilaga 8.

4.2.7 Fasaders ljudnivåskillnad

Fasadens totala ljudnivåskillnad är summan av ljudreduktionen för vägg och fönster
respektive ljudnivåskillnad för eventuella friskluftsventiler samt, i förekommande
fall, ljudreduktionen för tak och takfot. Det betyder att ljudets samtliga
transmissionsvägar samverkar och adderar till ljudnivån inomhus. Om en
konstruktion, exempelvis fönstret, är mycket akustiskt svagare än övriga
byggnadsdelar kommer denna att bestämma ljudnivån inomhus. I bilaga 9 finns en
PM som beskriver detta.

I bilaga 10 A-F redovisas de fältmätningar av fasaders ljudnivåskillnad som
genomförts efter Ådalsbanan och i centrala Sundsvall. Sammantaget har mätningar
genomförts i 34 fastigheter och 64 rum innan fasadåtgärder vidtagits samt i 69
fastigheter och 85 rum efter att fasadåtgärder vidtagits. För 11 fastigheter har
mätningar genomförts både före och efter åtgärd.

Huvuddelen av de nya fönster som monterades efter Ådalsbanana och i centrala
Sundsvall håller Rw+C ca 40 dB. Mätresultatens stora spridning även efter åtgärd
vittnar om väggars och ventilers stora påverkan på fasadens ljudnivåskillnad (se figur
1 nedan).



Slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 15(21)

Figur 1. Mätresultatens spridning före och efter fönsterbyten genomförts.
Observera att diagrammen inte är avsedda att jämföras med varandra eftersom
det till viss del inte är samma hus och heller inte samma antal hus i de båda
graferna. Sammanställning av mätningar genomförda efter Ådalsbanan och i
centrala Sundsvall under 2013-2014.

I bilaga 11 redovisas de slutsatser utvecklingsprojektet dragit avseende hur hög
ljudnivåskillnad i fasad som går att nå med olika åtgärder på olika typer av
bostadshus. Slutsatserna baseras på resultaten av fältmätningar och litteraturstudier.

Slutsatserna kan sammanfattas i följande tumregler som är tänkta att användas vid
en första bedömning av vilka åtgärder som kommer att behövas för att kunna
innehålla riktvärdena Lmax 45 och Leq 30 dBA inomhus:

1. Fönsteråtgärder är vanligen tillräckliga

Upp till Lmax 80 och Leq 65 dBA från tåg/landsvägstrafik resp. Lmax 75 och Leq

60 dBA från stadstrafik är det normalt att fönsteråtgärder är tillräckliga.
Friskluftventiler behöver ersättas med ljuddämpande ventiler.
Friskluftventiler i fönsterkarmar kan fungera om de förses med ljuddämpare.

2. Kontrollera vägg

Vid Lmax 80-85 och Leq 65-70 dBA från tåg/landsvägstrafik resp. Lmax 75-80
och Leq 60-65 dBA från stadstrafik bör en kontroll av yttervägg göras för att
bilda sig en uppfattning om dess ljudreducerande förmåga. Friskluftventiler
bör ersättas med ljuddämpande ventiler genom vägg. Friskluftventiler i
fönsterkarmar bör undvikas.

3. Ta hänsyn till vägg

Vid Lmax 85-90 och Leq 70-75 dBA från tåg/landsvägstrafik respektive Lmax 80-
85 och Leq 65-70 dBA från stadstrafik är det vanligt att väggåtgärder krävs för
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att nå riktvärden inomhus. Friskluftventiler bör ersättas med ljuddämpande
ventiler genom vägg. I många fall behövs även utanpåliggande ljudfällor.

4. Tekniskt svårt att nå riktvärden

Vid Lmax > 90 och Leq >75 dBA dBA från tåg/landsvägstrafik respektive Lmax >
85 och Leq >70 dBA från stadstrafik kan det bli tekniskt svårt att nå riktvärden
inomhus. Allt bör inventeras, projekteras och utföras noggrant. Friskluft
behöver tas in från bullerskärmad sida.

4.2.8 Principer för projektering av fasadåtgärder

Fasadprojektet anser att projektering av fasadåtgärder ska göras enligt följande
principer:

• Hela fasaden ska beaktas, dvs även väggar.

• Projektering ska ske enligt SS EN 12354-3.

• Om förenklingar behöver göras, ska de vara förbestämda och konsekvenserna
av dem belysta.

• Om platsbesök inte kan göras i samband med projektering bör
fastighetsägaren ombedas att lämna uppgifter om befintlig fasad.

• Anpassningstermer ska användas. För närvarande C och Ctr. Det vore dock
önskvärt att Trafikverket fortsätter utvecklingsarbetet och tar fram
Trafikverksspecifika anpassningstermer.

• I samband med att fasadåtgärder erbjuds bör kontrolleras om bostaden har
anordnad ventilation. Om så inte är fallet ska avtal upprättas där det
tydliggörs att det är fastighetsägarens ansvar att anordna ventilation, men att
Trafikverket kan tillhandahålla ljuddämpande friskluftventiler.

Revidering sept 2021: I bilaga 12 A finns en beskrivning av hur fasadåtgärder
projekteras med en ingenjörsmässig metod avsedd för projektör med god
akustiskkunskap.

Revidering sept 2021: I bilaga 12 B finns en beskrivning av hur fasadåtgärder kan
projekteras förenklat.

I bilaga 13 finns en checklista för vad som bör ingå i en rapport avseende
projektering av fasadåtgärder.

4.2.9 Verktyg för åtgärdsbedömning avseende fasader

Revidering februari 2018: Bilaga 14A och 14B har utgått. I ny bilaga 14 redovisas
mer utförligt en metod för förenklad åtgärdsbedömning avseende fasader.
Förändringen är genomförd för att metoden också ska kunna användas i
bullerutredningar i väg- och järnvägsplaner.

Fasadprojektet har tagit fram en metod för förenklad projektering av fasadåtgärder.
Metoden, med tillhörande beräkningsark, är tänkt att användas internt inom
Trafikverket. Metoden resulterar i åtgärdsförslag alternativt en anvisning om att
fortsatt projektering av akustiker krävs. Metoden beskrivs i bilaga 14A och
beräkningsarket finns i bilaga 14B.
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Inför mätningar efter Ådalsbanan skickades ett frågeformulär ut till fastighetsägarna
där de ombads att lämna uppgifter om sin bostads fasad. Uppgifterna, som
kompletterades i samband med att mätningarna genomfördes, låg sedan till grund
för de slutsatser som projektet dragit avseende olika väggtyper. Formuläret, som
redovisas i bilaga 15, kan även användas vid projektering av fasadåtgärder.

I bilaga 16 finns ett exempel på information till fastighetsägare avseende
projektering och anordnande av tilluft. Mallen har testats med relativt gott utfall på
fastighetsägare ut efter Ådalsbanan och i Centrala Sundsvall.

En fastighet längs med Ådalsbanan fick omfattande fuktskador efter att
ljuddämpande friskluftventiler monterats in av Trafikverkets entreprenör. Det visade
sig att montaget var felaktigt i kombination med extremt väder. Om fackmän kan
göra fel, finns stor risk att fastighetsägare också gör det. Därför har projektet tagit
fram en information till fastighetsägare om hur friskluftventiler bör monteras (se
bilaga 17).

4.2.10 Anpassningstermer

Ljud från olika ljudkällor, t ex vägtrafik och järnvägstrafik med olika hastigeter, har
olika frekvensinnehåll. Hur väl en fasad reducerar ljud beror bland annat på
frekvensinnehållet hos ljudkällan.

I de bullerberäkningar som vanligen görs för trafik anges en ljudnivå i dBA vid fasad.
Vid bedömning/beräkning av vilken ljudnivå det blir inomhus behöver hänsyn tas till
vilken typ av trafik som alstrar ljudet.

I nuläget finns två standardiserade s k anpassningstermer: C och Ctr. Den
förstnämnda C ska motsvara järnvägstrafik och vägtrafik i hastigheter över 80 km/h
och den sistnämnda Ctr är tänkt att motsvara vägtrafik i stadsmiljö.

Någon anpassningsterm för vägtrafik i hastigheter mellan 50 och 80 km/h finns inte.
Dessutom finns frågetecken kring om C och Ctr verkligen är representativa för trafik
med dagens fordon.

I bilaga 18 finns en mer utförlig beskrivning av anpassningstermerna C och Ctr samt
ett förslag till fortsatt utredning.

4.2.11 Litteratur

Projektet har samlat in och sammanställt standards och annan litteratur om
ljudreduktion i fasader. Sammanställningen redovisas i bilaga 19.

4.3 Block C

4.3.1 Besiktning och uppföljning av fasadåtgärder
Hittills har besiktning av fönsteråtgärder genomförts med fokus på utförande.
Besiktning har också genomförts i olika omfattning och med olika ambitionsnivå.
Detta innebär att Trafikverket saknar kunskap om vidtagna åtgärders effekter och om
vilka ljudnivåer de boende har inomhus efter åtgärd. Med dagens arbetssätt är det
därmed oklart om riktvärden och åtaganden i planer nås eller inte.
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Projektet anser att fokus vid besiktning bör ligga på funktion, d v s åtgärdernas
ljuddämpande effekt. Funktion bör kontrolleras på flera olika sätt, se bilaga 20.

Ambitionsnivån kan även fortsättningsvis behöva skilja mellan åtgärder i befintlig
miljö och i invetsreingsprojekt p.g.a. geografisk spridning. I bilaga 21 redovisas
nuläge och två olika scenarion för ambitionsnivå.

Möjligheten att kontrollera effekt vid besiktning begränsas av hur entreprenaden är
upphandlad. Nu genomför Trafikverket vanligen åtgärder i utförandeentreprenader
eller styrda totalentreprenader.  Trafikverket har ofta angivit vilka åtgärder som ska
göras och vilken ljudreduktion, respektive ljudnivåskillnad, nya fönster och ventiler
ska hålla. Därmed kan besiktning av funktion endast innefatta kontroll av att rätt
fönster och ventiler levererats och att de monterats på ett ljudmässigt korrekt sätt.
Ansvaret för fasadens totala ljudnivåskillnad vilar på Trafikverket.

Vid en ren totalentreprenad, där Trafikverket köpt en ljudnivå inomhus och endast
angivit en ljudnivå utomhus vid fasad, skulle funktion kunna kontrolleras genom
mätning av fasadens ljudnivåskillnad.

Oavsett entreprenadform anser utvecklingprojektet att Trafikverket behöver utföra
uppföljande mätningar i långt mycket större utsträckning än vad som görs i dag. I
bilaga 22 redovisas olika mätmetoder och diskueras deras respektive fördelar och
nackdelar. I bilaga 23 finne en checklista för vad som bör krävas av en mätrapport
avseende ljudnivåskillnad i fasad.

4.3.2 Upphandling av fasadåtgärder
Med kunskap från samtliga delprojekt behöver upphandlingsform och teknisk
beskrivning för fasadåtgärder ses över:

• Olika avtal för fönsterbyten och glasåtgärder skulle ge fler leverantörer.

• Ansvar för projektering behöver preciseras i ramavtal och/eller i enskilda
avrop från ramavtalet.

• Provningsintyg för fönster och ventiler bör inte få vara för gammalt, t ex max
5 år.

• Trafikverket bör förbehålla sig rätten att stickprovsvis kräva labprovning av
fönster ur leveranser till våra objekt. Det bör då framgå av teknisk beskrivning
hur Trafikverket ser på mätosäkerhet, d v s hur stora skillnader som tolereras
i jämförelse med de uppgifter som lämnats vid upphandling/avrop avseende
ljudreduktion.

• Det befintliga kravet på att åtgärder på befintliga fönster ska medföra en ökad
ljudreduktion på 6 dB behöver förtydligas. Avses fönstrets ljudreduktion eller
fasadens ljudnivåskillnad? Entreprenörerna behöver också redovisa hur de
säkerställer denna förbättring. T ex genom provning på lab.

• Vid åtgärder på befintliga fönster bör drevning kontrolleras och åtgärdas vid
behov. Vad som avses med ”vid behov” bör tydligt anges i TB.

• I TB bör framgå att ljuddämpning av ventiler inte får försämra förutsättningar
för flöde av tilluft. Entreprenören bör redogöra för hur detta säkerställs.
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• Vid byte till nya fönster bör undvikas att sätta spaltventiler i fönsterkarm. Om
detta ändå görs bör samprovning av ljud och luftflöde krävas.

• Kraven på entreprenörens egenkontroll bör ses över och förtydligas. Om
kraven i TB behöver frångås för någon entreprenad kan det anges i respektive
avrop.

• Revidering februari 2018: Det har vid garantibesiktning visat sig att ljudfog
torkat ihop och släppt från regel/fönsterkarm. Trafikverket behöver därför
ställa krav på akustikfogens åldersbeständighet avseende elasticitet.

Trafikverket bör fortsätta dialogen med jurister och entreprenörer om möjligheter att
handla upp rena totalentreprenader där entreprenören ansvarar för projektering
även avseende ljudnivåskillnad.

SIS och SP har i samarbete med branschen tagit fram kriterier för P-märkning av
fönstermontage. P-märkningen innefattar bl a krav för god ljudreduktion. Det skulle
underlätta för Trafikverket att ställa krav på P-märkning istället för att ange
omfattande krav i TB. Kritereierna och märkningsprocessen är just sjösatt. Enligt SP
har en eller ett par entreprenörer påbörjat arbetet och de kommer möjligen att vara
klara före sommaren 2015. Det är därför inte rimligt att ställa krav på P-märkning av
fönstermontage i den upphandling som görs under våren 2015. Däremot bör
Trafikverket vara tydligt med att man avser ställa detta krav vid nästa upphandling.

5 Slutsatser och rekommendationer

5.1 Kan implementeras direkt

Tekniska Krav och Råd behöver tas fram för projektering, utförande och uppföljning
av fasadåtgärder. Möjligen kan olika krav ställas på åtgärder i Befintlig miljö
respektive i investeringsprojekt.

Det är projektets bedömning att följande arbetssätt bör kunna implementeras under
2015:

 De ställningstaganden som redovisas i PM Ansvar bör fastställas av
Trafikverket.

 Vid erbjudande om fasadåtgärd bör Trafikverkets ställningstagande avseende
ansvar för ventilation kommuniceras. Ansvarsförhållandet bör också anges i
de avtal som upprättas avseende fasadåtgärder.

 Saknar bostaden anordnad ventilation bör Trafikverket låta fastighetsägare
projektera tilluft innan fasadåtgärder vidtas. Exempel på information till
fastighetsägare finns i bilaga 16. Därefter bör Trafikverket tillhandahålla
lämpliga friskluftventiler som fastighetsägaren får montera.

 Revidering sept 2021: Trafikverket och dess konsulter bör arbeta enligt de
principer för projektering som redovisas i bilaga 12A, 12B och 13. Trafikverket
bör ta ställning till i vilka fall förenklingar får göras.

 Trafikverket bör låta fastighetsägare bidra till underlag för projektering.
Särskilt lämpligt vid riktade miljöåtgärder där fastigheterna kan ha stor
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geografisk spridning och platsbesök i samband med projektering kan bli
mycket kostsamt. Exempel på frågeformulär finns i bilaga 15.

 Projektets slutsatser om hur upphandling av fasadåtgärder kan förbättras bör
beaktas vid utformning av förfrågningsunderlag för den upphandling som
planeras genomföras under våren 2015.

 Trafikverket måste följa upp fasadåtgärders funktion och effekt. Besiktning
och uppföljning av fasadåtgärder bör kunna utföras enligt Scenario 1 i bilaga
21. Metoder för detta finns i bilaga 20, 22 och 23.

5.2 Behov av fortsatt utvecklingsarbete

Under de nio månader som utvecklingsprojektet drivits har vi hunnit utreda och dra
slutsatser inom flera områden. Det återstår dock viktigt utvecklingsarbete för att
kunna säkerställa att Trafikverkets bullerskyddsåtgärder får avsedd effekt:

 Anpassningstermer: Kontroll av befintliga anpassningstermerer C och Ctr

behöver göras genom beräkningar och mätningar. Nya kompletterande
termer för de typer av trafik som inte representeras av C och Ctr behöver tas
fram. Arbetet bör även innefatta riktlinjer för hur man i bullerberäkningar ska
klassa ljudnivå vid fasad beroende på typ av trafik. Anpassningstermer är
viktiga vid projektering och framförallt vid uppföljande mätningar. Arbetet
bör därför prioriteras! Utredningsarbetet bör utföras under mars-augusti
2015 (med hänsyn tagen till lämplig tidsperiod för mätningar). Bedömd
kostnad 0,2 tkr.

 Effekter av åtgärder på befintliga fönster: Om Trafikverket ska
fortsätta bullerskydda bostäder genom åtgärder på befintliga fönster måste
effekten av dessa åtgärder verifieras. Endera ställs krav på entreprenörerna
att de ska redovisa att avsedd ljudreduktion nås, eller så ska Trafikverket som
beställare kräva att entreprenörerna deltar i samordnade labprovningar på
olika typer av fönster innan och efter olika typer av åtgärder vidtagits.
Framtagande av provningsschema och genomförande av provning torde kosta
150-300 tkr. Entreprenörerna bör kunna medfinansiera provning av deras
respektive metoder på samma sätt som fönster- och ventiltillverkarna
medfinansierade provningarna under utvecklingsprojektet.

 Drevning av fönster: Det finns flera olika metoder och material för
drevning av fönster. Likaså finns olika principer för uppmätning av fönster
vid fönsterbyten. Det är projektets bedömning att drevmånens storlek samt
metod och material för drevning har stor påverkan på fasadens
ljudnivåskillnad. Vi anser därför att metoder och material bör provas i lab. Ett
förslag till provningsserie finns framtaget och mätning kan bokas med någon
månads framförhållning. Bedömd kostnad: 50 tkr.

 Bygglov: Förändring av en fasads exteriör kan kräva bygglov. Det är inte
ovanligt att det blir problem att få bygglov för fasadåtgärder som bullerskydd.
Trafikverket bör inventera andra typer av fönsteråtgärder som inte påverkar
fasadens exteriör samt föra dialog med Sveriges kommuner och landsting om
hur bullerskyddsåtgärder kan göras i värdefulla byggnadsmiljöer.

 Åtgärder för ljuddämpning av tilluft: De produkter som finns på
marknaden i dag ger inte tillräcklig ljudnivåskillnad för att klara höga
ljudnivåer från framförallt järnvägstrafik. Trafikverket bör fortsätta dialogen
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med tillverkare om produktutveckling samt aktivt söka nya lösningar.
Revidering februari 2018: Trafikverket har genom en
innovationsupphandling låtit utveckla en ny typ av friskluftventil som håller
mycket hög ljudnivåskillnad även i tunna väggar. Komplettering februari
2020: Produkten finns nu på marknaden under namnet NonSonus.
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1 Inledning 

I denna PM förklaras ett antal akustiska begrepp som en inledning till övriga PM i 
denna serie av bilagor till huvudrapporten. 

Revidering september 2021: Gällande standarder har uppdaterats. Råd gällande 
hantering av hastighetsintervall 60-80 har justerats. Termer för ljudreduktion och 
ljudnivåskillnad har förtydligats. 
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2 Standarder 
Följande standarder beskriver fasaders ljudisolering: 

Standard Avser 

SS-EN ISO 16283-3:2016 

Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering 
i byggnader och hos byggnadselement - 
Del 3: Fasad ljudisolering 

Instruktioner för mätning av 
ljudnivåskillnad för fasad 
(fasaddämpning). 

 

SS-EN ISO 717-1:2020 

Byggakustik – Värdering av ljudisolering i 
byggnader och hos byggdelar –  
Del 1: Luftljudsisolering 

Bestämmer metoden hur ett vägt entals 
värde, exempelvis Rw, skall beräknas från 
uppmätta tersband. Anger även 
anpassningsspektra, C och Ctr. 

SS-EN 12354-3:2017 

Byggakustik – Bestämning av akustiska 
egenskaper hos byggnader utgående från 
egenskaper hos byggnadselement –  
Del 3: Luftljudsisolering mot utomhusljud 

Anger hur ljudnivåskillnad för fasad 
(fasaddämpning) skall beräknas med 
utgångspunkt från laboratoriemätta 
reduktionstal. 

SS-EN ISO 10140-2:2021 

Byggakustik –Mätning av ljudisolering 
hos byggnadselement i laboratorium –  
Del 2: Mätning av luftljudsisolering 

Mätning av ljudisolering hos 
byggnadselement i laboratorium 

SS-EN 14351 -1:2006+A2:2016Fönster 
och dörrar - Produktstandard, 
funktionsegenskaper - Del 1: Fönster och 
ytterdörrar 

Anger krav för provning som underlag för 
CE-märkning 

SS 25267:2015 

Byggakustik – Ljudklassning av 
utrymmen i byggnader – Bostäder 

Anger fyra ljudklassningsstandarder som 
ska motsvara akustisk kvalitet i bostäder i 
fyra nivåer. 
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3 Termer som beskriver byggnadsdelar 

Fasad – Total skiljeyta mellan inom- och utomhus 

Fasadåtgärd – Åtgärd på fasad för att sänka ljudnivån inomhus 

Vägg – Tät del av fasaden som inte är fönster 

Väggåtgärd – Åtgärd på vägg för att förbättra dess ljudreduktion, exempelvis 
tilläggsisolering 

Fönsteråtgärd – Åtgärd på fönster för att förbättra dess ljudreduktion, exempelvis 
fönsterbyte eller glasåtgärd 

Glasåtgärd - Åtgärd på glas för att förbättra fönstrets ljudreduktion, 
exempelvis glasbyte eller montage av tillsatsruta. 

Friskluftsventil – Ventil placerad i fasad som släpper in friskluft 

Fönsterventil – Friskluftsventil placerad i fönster  

Väggventil – Friskluftsventil placerad i vägg  

 

  

Fönster 

Fasad 

Vägg 
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4 Termer som beskriver ljudisolering 
Ljudisolering är ett samlande begrepp för att beskriva hur mycket ett ljud sänks av en 
konstruktion. Skillnaden mellan ljudnivå utomhus, mätt eller beräknad, och ljudnivå 
inomhus, betecknas som ljudnivåskillnad för fasad. För att beskriva en 
skiljekonstruktions ljudisolering, utan hänsyn till dess storlek och placering, används 
begreppet ljudreduktion. Ljudisoleringen i ett enskilt byggelement, exempelvis 
fönster eller fasadvägg, beskrivs som ljudreduktion. Nedan redovisas definierade 
akustiska begrepp som används för att mäta, beräkna och förklara ljudisolering för 
fasader. 

4.1  Labmätt ljudreduktion, R  
Detta mått beskriver hur stor förmåga en skiljekonstruktion har att reducera ljud. 
Värdet är oberoende av storlek och akustik i mottagarrum. Värdet avser reduktion i ett 
tersband (1/3 oktav) mätt i lab och definieras enligt SS-EN ISO 10140-2:2010 som 

𝑅 = 𝐿 − 𝐿 + 10 ⋅ log (
𝑆

𝐴
) 

där 

L1 är energimedelvärdesbildad ljudtrycksnivå i sändarrummet, i decibel 

L2 är energimedelvärdesbildad ljudtrycksnivå i mottagarrummet, i decibel 

S är arean på den fria öppningen där testobjektet är monterad, i m2 

A är ekvivalent ljudabsorptionsarea i mottagarrummet, i m2 

4.2 Fältmätt ljudreduktion, R’ 
Måttet R’ är samma värde som R, enligt ovan, med den skillnaden att R’ avser ett värde 
mätt i fält. Ett fältmätt värde är ofta något lägre än ett labmätt då montage och 
utförande kan vara mindre idealiskt. Mätförfarandet i fält är också mindre omfattande. 

Måttet kan beskrivas mer precist som exempelvis R’45°, mät med högtalare med 45° 
ljudinfall, eller R’tr,s, mätt med verkligt trafikbuller som ljudkälla. 

Generellt gäller att alla former av ljudreduktion, R, som redovisas nedan även gäller 
för fältmätta värden, R’. 

4.3 Vägd ljudreduktion, Rw 
Måttet Rw avser en sammanvägning av R i samtliga tersband, enligt ovan, till ett 
ensiffervärde som ska beskriva byggelementets ljudreduktion för samtliga frekvenser. 
Metod för sammanvägning redovisas i SS-EN ISO 717-1:2013. 

4.4 Anpassningstermer C och Ctr 
Olika konstruktioner dämpar höga och låga frekvenser olika bra. Det innebär att Rw 
inte på ett fullgott sätt beskriver hur konstruktionen reducerar trafikbuller från olika 
ljudkällor. Som exempel kan nämnas att buller från en startande buss innehåller 
mycket mer lågfrekventa ljud (basljud) än vad ett passerande snabbtåg gör, trots att 
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den beräknade ljudnivån kan ha samma värde mätt i dBA. För att hantera denna 
skillnad finns ett antal anpassningstermer. De som är avsedda för att använda vid 
bedömning av fasaders ljudreduktion av buller från trafik är C respektive Ctr. Den 
sammanlagda ljudreduktionen för en konstruktion beskrivs som: 

 Rw+Ctr för vägtrafik i urban miljö med hastigheten upp till 50 km/tim. 

 Rw+C för tågtrafik i medel och hög hastighet samt landsvägstrafik i hastigheter 
över 80 km/tim. 

Anpassningstermerna, och hur de ska användas, förklaras i SS-EN ISO 717-1:2013. Det 
är värt att notera att vägledning saknas för vägtrafik i hastigheter mellan 50 och 90 
km/tim.  

I bilaga 14 finns ett förslag på hur hastigheterna 60-80 km/h kan hanteras.  

Rw+Ctr är tillämpligt för tågtrafik i låg hastighet. Detta stämmer dåligt med svenska 
eltåg men kan vara lämpligt om dimensionerande ljudnivåer avges av diesellok i låga 
hastigheter. 

Det kan vara värt att påpeka att dessa termer inte beskriver vilken ljudnivåskillnad 
som erhålls av en viss konstruktion. För att ljudreduktion ska räknas om till 
ljudnivåskillnad måste hänsyn tas till konstruktionens storlek, mottagarrum och 
anslutande konstruktioner mm. Se separat PM om projektering av fasadåtgärder. 

4.5 Ljudreduktion av buller från vägtrafik RA,tr 
RA,tr är en äldre formulering av vägd ljudreduktion gällande buller från vägtrafikbuller. 
Den är nu ersatt med Rw+Ctr. Definitionen är den samma så RA,tr = Rw+Ctr. 

4.6 Ljudnivåskillnad för hel fasad, Dn / Dn,e,w / DnT,w 
För att beskriva sammanlagd ljudnivåskillnad i en fasad används Dn. På motsvarande 
sätt som för reduktionstalet R avser Dn ljudnivåskillnaden i ett tersband. Vägt 
ensiffervärde skrivs Dn,w.  

Dn,e,w betyder att värdet är normaliserat till att gälla i en situation där mottagarrummet 
har en absorptionsmängd på 10 m2. Friskluftsventiler redovisas ofta med detta värde 
för att beskriva deras ljudisolerande förmåga. 

DnT,w betyder att värdet är standardiserat till att gälla i en situation där 
mottagarrummet har en efterklangstid på 0,5 sekunder. Trafikverket rekommenderar 
att projektering utförs utifrån att efterklangstiden i bostadsrum är 0,5 sekunder. 

Vägd ljudnivåskillnad, normaliserad eller standardiserad, kan kompletteras med 
anpassningstermer enligt avsnitt 4.4 för att beskriva fasadens ljudnivåskillnad för 
trafikbuller av det slag som förekommer i det aktuella fallet. 

Mätt ljudnivåskillnad med en mikrofon inne och en mikrofon ute kan avvika från vägd 
ljudnivåskillnad då hänsyn i det fallet inte tas till de fastställda anpassningstermerna 
samt att rummet kan vara möblerat på ett sätt som avviker från det normala. 
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5 Övriga vanligt förekommande akustiska termer 

5.1 Decibel och decibel (A) 
Det vi uppfattar som ljud är tryckvariationer i luft. Lufttryck mäts i Pascal. Decibel, dB, 
är ett mått på dessa tryckvariationer i en skala som bättre motsvarar vår förmåga att 
uppfatta ljud.  

Vår känslighet för ljud varierar mycket med ljudets frekvens. Vi har lättare att uppfatta 
höga frekvenser än låga frekvenser. För att ta hänsyn till detta när vi beskriver ljud 
som numeriska värden finns därför ett flertal vägningsfilter framtagna. Det vanligast 
förekommande är A-filtret, dBA. Detta filter motsvarar örats känslighet vid låga och 
medelhöga ljudnivåer.  

5.2 Ljudtryck, Lp / L / LpA 
Termen för att beskriva ljudtryck är Lp (L = Level p = pressure). Ofta utelämnas det 
indexerade ”p”, jämför med beskrivning av ljudtrycks i sändar- respektive 
mottagarrum i 4.1, men det är mest korrekt att inkludera det. Om man vill beskriva att 
ljudtrycksnivån är A-vägd, dvs inkluderar A-filtret, kan man skriva LpA och utelämna 
”A” efter dB. Exempel, ljudtrycksnivå LpA 30 dB. 

5.3 Efterklangstid, T 
Efterklangstid är ett mått på hur mycket ljudabsorption ett rum har i förhållande till 
sin storlek. Ett stort kalt rum har lång efterklangstid och ett litet välmöblerat rum har 
kort efterklangstid. Definitionen på efterklangsid är den tid det tar för ett ljud att 
sjunka 60 dB efter att ljudkällan stängts av. 
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1 Inledning 

Trafikverket har låtit utföra mätningar av fönster och fasadventilers ljudreducerande 
förmåga på akustiklab hos SP, Statens Tekniska Forskningsinstitut, i Borås. 
Mätningarnas syfte var i huvudsak att utreda om det finns orsak till att ifrågasätta de 
mätdata som leverantörer av fönster och friskluftsventiler tillhandahåller för sina 
produkter samt att stimulera leverantörena att, i dialog med Trafikverket, 
vidareutveckla sina produkter så att ännu bättre ljudreduktion skulle kunna 
åstadkommas. 

Mätningarna utfördes i december 2013 och augusti 2014. De resultat som redovisas i 
denna PM är från mätningen i augusti 2014 men resultaten från mätningarna i 
december 2013 ligger även till grund för de slutsatser som dragits. 

Revidering januari 2021: Termer för ljudreduktion och ljudnivåskillnad har 
förtydligats. 

2 Deltagare 

Tre fönstertillverkare och tre ventilationstillverkare var inbjudna att delta med sina 
produkter vid mätningen. Produkter från en fjärde ventilationstillverkare provades på 
fönstertillverkarnas uppmaning. Leverantörernas namn är avidentifierade av respekt 
för företagshemligheten. 
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Förutom Trafikverkets projektledning, Katrin Olofsson och Katrin Nielsen, deltog 
akustikkonsulterna Henrik Naglitsch och Peter Petterson, Sweco respektive ÅF. Roger 
Fred, WSP, deltog även i planering av mätserien. Mätningarna utfördes av Joachim 
Stadig, SP. 

3 Fönster 
En mätserie arbetades fram för att besvara följande frågeställningar 

• Spelar fönstrens ytdimensioner roll för det uppmätta reduktionsvärdet? 
• Spelar antalet lufter någon roll? 
• Spelar spröjs någon roll? 
• Spelar persienner någon roll? 

 
Tre fönsterkonstruktioner från respektive leverantör kallade ”Bra”, ”Bättre” och ”Bäst” 
mättes. Respektive tillverkade valde själv vilket målvärde de använde för de tre 
kategorierna. Vilket värde som respektive fönsterkonstruktion uppnådde var inte det 
viktiga utan om och hur värdet påverkades när faktorerna enligt uppräkningen ovan 
förändrades. Tillverkarna var dock uppmanade att välja konstruktioner i spannen 
Rw+C 39-48 dB samt Rw+Ctr 39-44 dB. 

3.1 Mätserier 
Provning av storlek M11×M13 samt skillnad enlufts och tvålufts. 
 
Tabell 1. Mätdag 1, mätobjekt storlek M11×M13 

Nr Leverantör Rw+C/Ctr Luft 
1 A Bra 1 
2 A Bättre 1 
3 A Bäst 1 
4 A Bättre 2 
5 B Bra 1 
6 B Bättre 1 
7 B Bäst 1 
8 B Bättre 2 
9 C Bra 1 

10 C Bättre 1 
11 C Bäst 1 
12 C Bäst 2 
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Provning av storlek M13×M15, spröjs samt enlufts och tvålufts. 

Tabell 2. Mätdag 2, mätobjekt storlek M13×M15 

Nr Leverantör Rw+C/Ctr  Luft Övrigt 
1 A Bra 1 – 
2 A Bra 1 Pyntspröjs 
3 A Bra 1 Glasdelande spröjs 
4 A Bra 2 – 
5 B Bra 1 – 
6 B Bra 1 Glasdelande spröjs 
7 B Bra 2 – 
8 C Bra 1 – 
9 C Bra 1 Pyntspröjs 

10 C Bra 2 – 
 
Provning av storlek M18 × M12 med olika antal lufter. Som enlufts ställdes fönstret på 
högkant som M12×M18.   
 

Tabell 3. Mätdag 3, mätobjekt storlek M18×M12 / M12×18 

Nr Leverantör Rw+C/Ctr Luft 

1 A Bäst 1 
2 A Bäst 2 
3 A Bäst 3 
4 B Bäst 1 
5 B Bäst 2 
6 B Bäst 3 
7 C Bäst 1 
8 C Bäst 2 
9 C Bäst 3 

 

Provning av storlek M9 × M12 med och utan persienner samt som referens för 
provning av fönsterventiler 
 

Tabell 4. Mätdag 4, mätobjekt storlek M9×M12 

Nr Leverantör Rw+C/Ctr Luft Övrigt 

1 A Bäst 1 – 
2 A Bäst 1 Persienn 
3 B Bäst 1 – 
4 B Bäst 1 Persienn 
5 C Bäst 1 – 
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3.2 Resultat 

3.2.1 Spelar fönstrens dimensioner någon roll? 
Jämförelse gjordes mellan sex olika modeller där fönstren har samma konstruktion 
men varierade storlekar. Nedan redovisas hur stor spridning som uppstod mellan 
mätresultat för olika fönsterstorlekar med samma konstruktion. För förklaring av 
begreppen Rw, Rw+C och Rw+Ctr, se separat PM Standarder, termer & begrepp. 
 
Tabell 5. Resultat fönsterstorlek. 

Avvikelse mellan högsta och lägsta värde (dB) 
Rw Rw+C Rw+Ctr 

0 1 3 
1 1 2 
1 2 1 
2 2 1 
0 1 1 
1 0 0 

 
Slutsats: Varierande storlek har i allmänhet måttlig påverkan på 
ljudreduktionen. Ett undantag. 

3.2.2 Spelar antalet lufter någon roll? 
Jämförelse gjordes mellan nio olika modeller där fönstren har samma konstruktion 
men en eller två lufter. Nedan redovisas hur stor spridning som uppstod mellan 
mätresultat för en- och tvåluftsfönster med samma konstruktion.  
 
Tabell 6. Resultat enlufts-tvålufts. 

Förändring av ljudreduktion i tvåluftsfönster jämfört med enluftsfönster (dB) 
Rw Rw+C Rw+Ctr 

0 -1 -2 
-1 -3 -4 
2 2 1 
2 2 2 
0 1 1 
0 1 1 
1 -1 -4 
2 2 4 
2 1 1 

 
Som tabellen visar är skillnaden mellan en- och tvåluftsfönster i regel måttlig. Dock 
förekommer märkbara försämringar för vissa fönsterkonstruktioner. Genomgående 
gick det att konstatera att denna försämring bara uppstår när ljudreduktionen i 
fönstren var, i sammanhanget, låg. Försämringen uppstod genomgående i enstaka 
tersband i lågfrekvensområdet, se exempel nedan. 
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Jämförelse gjordes mellan tre modeller där fönstren har samma konstruktion men en 
eller tre lufter. Nedan redovisas hur stor spridning som uppstod mellan mätresultat för 
en- och treluftsfönster med samma konstruktion.  
 

Tabell 7. Resultat enlufts-trelufts. 

Förändring av ljudreduktion i treluftsfönster jämfört med enluftsfönster (dB) 
Rw Rw+C Rw+Ctr 

1 1 0 
-1 0 0 
1 1 2 

 
Resultaten visar på mycket små variationer mellan en- och treluftsfönster. De tre 
konstruktionerna som provades hade alla mycket hög ljudreduktion. 
 
Jämförelse mellan ett tvåluftsfönster och två enluftsfönster, med halva karmbredden, i 
samma glugg i fasaden. De fönster som jämfördes hade samma glaskonstruktion. 
 

Tabell 8. Resultat enlufts-tvålufts, samma karmstorlek. 

Förändring av ljudreduktion i tvåluftsfönster jämfört med enluftsfönster med halva 
storleken, dvs samma storlek på fönsterkarm. (dB) 

Rw Rw+C Rw+Ctr 

1 1 1 
0 0 1 
0 1 1 

 
Inte heller här kunde avvikelser som var större än försumbara konstateras. 
 
Slutsatsen blir att det har i regel liten betydelse att dela ett fönster i fler lufter. Vidare 
ger två enluftsfönster i samma glugg samma ljudreduktion som ett tvåluftsfönster.  
 
Det verkar föreligga en risk för dipp i lågfrekvensen för tvåluftsfönster med måttlig 
ljudreduktion. Orsaken till detta fenomen har inte kunnat fastställas. Tills vidare är 
rekommendationen att kräva av leverantören att redovisat 
ljudreduktionsvärde ska gälla för aktuellt fönster med det antal lufter som 
ska användas.   
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3.2.3 Spelar spröjs och persienner någon roll? 
 
Fönster med mycket hög ljudreduktion användes vid testet då tesen var att dessa 
fönster skulle vara mest känsliga för små försvagningar. I tabell nedan redovisas hur 
mätt ljudreduktion påverkas av att fönster kompletteras med spröjs och persienner. 
 

Tabell 9. Resultat spröjs och persienn. 

Förändring av ljudreduktion pga glasdelande spröjs (dB) 
Rw Rw+C Rw+Ctr 

1 0 0 
0 0 0 

Förändring av ljudreduktion pga pyntspröjs (dB) 
Rw Rw+C Rw+Ctr 

1 0 0 
1 0 1 

Förändring av ljudreduktion pga persienner (dB) 
Rw Rw+C Rw+Ctr 

0 0 0 
1  1 

 
 
Slutsatsen blir att spröjs och persienner har försumbar påverkan på 
fönstrens ljudreduktion. 

4 Ventiler 
En mätserie arbetades fram för att besvara följande frågeställningar 

 Vilken är den bästa ljudreduktionen som går att få med en fönsterventil? 
 Vilken är den bästa ljudreduktionen som går att få med en fasadventil? 

och 

 Vi ville testa de bästa produkterna som finns på marknaden 
 Vi ville se om tillverkarna hade nya prototyper att prova 

Leverantörerna var uppmanade att ta med de ventiler som hade den högsta 
ljudreduktionen samt ta med prototyper för provning. Syftet var att stimulera utvecklig 
av nya produkter då friskluftsventiler i vissa lägen kan vara begärensande för vilken 
total ljudnivåskillnad som går att uppnå i en fasad. 
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4.1 Mätserier 
Fönsterventiler monterades antingen i fönster eller i separat ”låda” ovanför fönstret. 
Kravet på luftflöde i fönsterventil var minst 4 l/s vid 10 Pa, något som dock ej 
provades. 

Tabell 10. Mätdag 4 (fortsättning), fönsterventil i fönster med storlek M9×M12 

Nr Leverantör Rw+C/Ctr Luft Övrigt 

1 A Bäst 1 Ventil (Leverantör X) 
2 A Bäst 1 Ventil (Leverantör Y) 
3 B Bäst 1 Ventil (Leverantör Z) 
4 B Bäst 

M9×M11 
1 - 

5 B Bäst 
M9×M11 

1 Ventil (Leverantör Z alt1, montage 
ovan fönster) 

6 B Bäst 
M9×M11 

1 Ventil (Leverantör Z alt2, montage 
ovan fönster) 

7 C Bäst 1 Ventil (Leverantör Y alt1) 
8 C Bäst 1 Ventil (Leverantör Y alt2) 
9 C Bäst 1 Ventil (Leverantör X alt1) 

10 C Bäst 1 Ventil (Leverantör X alt2) 
11 C Bäst 1 Ventil (Leverantör X alt3) 
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Provning genomfördes av tillgängliga produkter respektive prototyper av tilluftdon 
genom vägg. Kravet på luftflöde i väggventil var minst 8 l/s vid 10 Pa, något som dock 
ej provades.  

Mätning av ventilationsdon utfördes i vägg med mycket hög ljudisolering och 
tjockleken 400 mm respektive 200 mm. Håltagning med diameter 150 mm. För att 
inte tillgodoräkna ljuddämpning i väggens isolering avskiljdes ventilen från väggens 
isolerade spalt genom att en stålcylinder fördes in i hålet. 

Tabell 11. Mätdag 5, fasadventil med ljuddämpare. 

Nr Testobjekt (prototyp från leverantör) Väggtjocklek 

1 Proppat hål 400 mm 

2 Leverantör Z originalventil 400 mm 

3 Leverantör Z originalventil med variant 1 400 mm 

4 Leverantör Z originalventil med variant 2 400 mm 

5 Leverantör Z originalventil med 
Trafikverkslåda 

400 mm 

6 Leverantör X 400 mm 

7 Leverantör W ventil 1 400 mm 

8 Leverantör W ventil 2 400 mm 

9 Proppat hål 200 mm 

10 Leverantör Z originalventil 200 mm 

11 Leverantör Z originalventil med variant 1 200 mm 

12 Leverantör Z originalventil med variant 2 200 mm 

13 Leverantör Z originalventil med 
Trafikverkslåda 

200 mm 

14 Leverantör X 200 mm 
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4.2 Resultat 

4.2.1 Fönsterventiler 
Ett betydande antal kombinationer provades, vilket framgår ovan, och ett flertal av 
dessa inkluderade prototyper och obeprövade kombinationer av komponenter. Vi har 
valt att endast redovisa slutsatserna från mätserien.  Mätning av fönsterventil 
monterad i fönster med mycket hög ljudisolering för att så tydligt som möjligt se om 
och hur ljudreduktionen försämrades. 
 
Tabell 12. Mätresultat för fönsterventiler 

 Ljudreduktion i hela konstruktionen (dB) 
 

 Rw Rw+C Rw+Ctr 

Bara fönster nr 1 45 44 39 
Fönster nr 1 med 
ljuddämpad ventil 
(tillgänglig produkt) 42 41 38 
Bara fönster nr 2 51 49 45 
Fönster nr 2 med icke 
ljuddämpad ventil 
(referensmätning) 27 27 27 
Fönster nr 2 med 
ljuddämpad ventil 
(tillgänglig prototyp) 43 42 40 

 
Anledingen att mätvärde för ”bara fönster” skiljer mellan tillgänglig produkt och 
prototyp är att de inte testades i kombination med samma fönster. 
 
Slutsats blir att högre ljudreduktion än drygt 41/38 dB (Rw+C/Rw+Ctr) inte går att 
åstadkomma med på marknaden tillgängliga produkter. Något högre värden kan 
förväntas om uppvisade prorotyper leder till kommersiella produkter. Observera att 
redovisade resultat avser Rw och inte Dn,e,w på grund av att ventilerna testades i 
kombination med ett fönster som i sig har en begränsad ljudreduktion. 
Ljudnivåskillnaden i ventiler redovisas oftast som Dn,e,w. Vid mätning av Dn,e,w 
monteras ventilen i en konstruktion som har så pass mycket högre ljudreduktion än 
ventilen att transmission genom grundkonstruktionen kan försummas. 

4.2.2 Väggventiler 
Tabell 8. Tabellen visar den bästa ljudnivåskillnaden som gick att uppnå med på 
marknaden tillgängliga produkter samt de prototyper som testades. 
 
Tabell 13. Mätresultat för fönsterventiler 

  Bästa ljudnivåskillnad i ventilen (dB) 
 

 Vägg-
tjocklek 

Dn,e,w Dn,e,w+C Dn,e,w+Ctr 

Tillgänglig 
produkt 

400 mm 47 46 44 
200 mm 43 42 42 

Prototyp 400 mm 58 56 51 
 200 mm 57 55 51 
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Den ljudnivåskillnad som uppmättes för väggventiler var något högre än för 
fönsterventil, dock avsevärt lägre än de värden som framgick av leverantörernas 
produktblad. Orsaken till detta är att leverantörerna redovisar värden för ventil 
monterad i 400 mm tjock regelvägg där ventilen även drar nytt av ljudenergiförlusten 
orsakad av väggens isolering. 
 
Den prototyp som provades med bästa resultat var framtagen av Trafikverket efter en 
konstruktion av Henrik Naglitsch, Sweco. Principen var en ljudfälla i form av en 
utanpåliggande plåtlåda klädd med en ljudabsorbent. Ljudfällan skapar en längre väg 
för ljudet genom ljuddämparen samtidigt som storleken är vald för att inte strypa 
luftflödet. 
 
Observera även att efterfrågat luftflöde i väggventilerna var dubbelt så stort som i 
fönsterventilerna. 
 
Slutsatser som går att dra är att: 

 Det går att nå längre med en väggventil än med en fönsterventil.  

 Väggtjockleken påverkar ljudnivåskillnaden i en väggventil. En halvering av 
väggtjockleken gav en försämring med 3 dB. 

 I en vägg utan mjuk isolering försämras ventilens ljudnivåskillnad avsevärt, i 
vårt test med 6 dB. 

 
Ovanstående ger att kunskap om väggkonstruktion krävs för att kunna förutsäga vilken 
ljudnivåskillnad en väggventil kommer att ge. Leverantören bör kunna beskriva vilken 
ljudnivåskillnad deras produkt kommer att ge i den vägg där den ska monteras. 

5 Övriga observationer från labmätningarna. 
 
Ett felvänt glas (isolerpaketet var monterat åt fel håll) orsakade en sänkning av 
ljudreduktionen med 3 dB. Orsaken till detta var att det fönster som skulle vara 
monterat ytterst hamnade mellan de två andra glasen. Detta visar att det är viktigt i 
vilken ordning glasen monteras i karmen. En rekommendation är att 
glastjocklek och montage i karmen kontrolleras vid besiktning. 
 
Inledningsvis i detta projekt kunde vi konstatera att vissa provningsintyg på fönster 
var mycket gamla, upp till 20 år. Vår upplevelse efter att ha provat många fönster och 
samrått med tillverkarna är att de förändrar konstruktionen lite grand kontinuerligt. 
Respektive förändring är så liten att bedömningen är att ljudreduktionen inte påverkas 
men efter en tid medför summan av alla små förändringar att konstruktionen är så 
pass förändrad att en ny ljudreduktionsmätning bör utföras. Rekommendationen blir 
följaktligen att det bör finnas ett krav att provningsintyg inte får vara hur gamla som 
helst. Tills vidare är rekommendationen att provningsintyg inte får vara 
äldre än 5 år. 
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1 Inledning 

Fönsters ljudreduktion är ofta, men inte alltid, den faktor som begränsar en byggnads 
totala ljudreduktion och i slutändan avger vilken ljudnivå som uppstår inomhus om 
byggnaden exponeras för ljud utomhus. I denna PM beskrivs vad som avgör hur 
mycket ljud som ett fönster släpper igenom samt hur ett fönsters ljudreduktion 
beskrivs. 

Revidering januari 2021: Termer för ljudreduktion och ljudnivåskillnad har 
förtydligats. 
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2 Faktorer som styr fönsters ljudreduktion 
Ljudenergi tar sig igenom fönstret genom följande transmissionsvägar: 

1. Genom glaset  
2. Genom karmen 
3. Genom springa mellan karm och vägg 
4. Genom otätheter mellan karm och fönsterbåge 

 

 

Ljudnivån inomhus avgörs av den totala ljudenergin som de fyra transmissionsvägarna 
tillsammans släpper igenom men om någon av transmissionsvägarna är akustiskt 
mycket svagare än de andra kommer den att ensamt styra vilken ljudnivå som uppstår 
inomhus. 

Vid ett fullgott montage är drevning och tätning utfört på sådant sätt att läckage 
mellan karm och vägg är så litet att ljudtillskottet är försumbart för vilken ljudnivå 
som erhålls inomhus.  Därför är det av stor betydelse att fönstermontage sker enligt 

1 

3 
2 
4 
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leverantörens anvisningar. Ett fullgott montage inkluderar i regel drevningsremsa, 
bottningslist, fogmassa och fönsterfoder men ett flertal varianter förekommer. 

Otäthet mellan fönsterkarm och båge uppstår i regel bara om ett fönster har en skadad 
tätningslist. I äldre fönster kan tätningslister vara uttorkade, bristfälliga eller saknas. 
För att en tätningslist ska ge fullgod tätning ska den vara hel, smidig och tillräckligt 
stor för att fylla ut spalten mellan båge och karm. List av silikon eller EPDM-gummi är 
att föredra framför skum- och tygmaterial. I vissa äldre fönstertyper, exempelvis 
pivotfönster, går inte täthet mellan karm och båge att åstadkomma även med 
tätningslister av god kvalitet. Denna typ av fönster har alltid mycket låg ljudreduktion. 

Den mest uppenbara transmissionsvägen för ljudenergi är genom glasdelen. 
Ljudreduktionen i en glasruta styrs i huvudsak av dess tjocklek, ju tjockare desto 
bättre. Ljudreduktionen genom ett glaspaket (kombination av glasrutor) styrs av de 
ingående glasrutornas tjocklek, antal glas samt avståndet mellan glasen. I ett 
treglasfönster spelar det även roll i vilken ordning glasen placeras och hur 
glastjocklekarna förhåller sig till varandra. Generellt gäller att ljudreduktionen ökar 
med ökande glastjocklek och -avstånd. Det är även gynnsamt att mått på tjocklek och 
glasavstånd varieras i ett fönster för att inte förstärka de resonansfrekvenser som 
respektive konstruktion innehar. För att få ytterligare ljudreduktion i en glasruta kan 
rutan bestå av två glas som lamineras, limmas ihop tillsammans med en plastfilm, 
vilket ger rutan en annan styvhet och bättre ljudvärden. 

Ljudtransmission genom karm styrs av trätjockleken. Ju tjockare karm desto högre 
ljudreduktion går att nå. Aluminiumbeklädnad av karm kan påverka ljudreduktionen 
negativt. Karmar i PVC förekommer men inte i fönster med hög ljudreduktion. 

Fönster kan enkelt delas in i tre huvudsakliga konstruktionstyper. 

2.1 Kopplat fönster med 1+1 glasning 

I ett kopplat fönster är respektive glasruta monterad i en båge som skruvas samman, 
kopplas, till en gemensam båge. Kopplade tvåglasfönster är en mycket vanlig typ av 
fönster i äldre bebyggelse men förekommer fortfarande i nyproduktion. Vanligaste 
glastjockleken är 3 mm per ruta. Dessa har oftast en mycket begränsad ljudreduktion. 

2.2 Fönster med enkelbåge och isolerruta 

I ett isolerfönster är gasen mellan glasen, luft eller ädelgas, isolerade mot den 
omgivande luften och glaspaketet går inte att ta isär. Såväl två- som 
treglasisolerfönster förekommer. Med treglas kommer en tjockare total glastjocklek 
som i sig medför en bättre ljudreduktion än de kopplade tvåglasfönstren. 
Glastjockleken 4 mm är vanligt men även 3 mm förekommer. Det begränsade 
glasavståndet, ofta 12-16 mm, medför dock en begränsad ljudreduktion, i synnerhet i 
de låga frekvenserna, om inte mycket tjocka glas används. 
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2.3 Kopplade fönster med 1+2 glasning 

Denna fönstertyp är en kombination av de ovan beskrivna fönstren i och men att man 
har utgått från ett kopplat fönster men försett den ena bågen med ett isolerglasfönster. 
Bilden på sidan 3 visar kopplade fönster med 1+2 glasning. Den högra delen visar ett 
tvåglasisolerfönster och den vänstra ett enkelglas. 
 

De flesta fönster med hög ljudreduktion har denna konstruktion. Fönster-
konstruktionen tillåter stora glasavstånd och varierande glastjocklekar. När 
Trafikverket utför fönsterbyten är det denna typ som monteras.  

2.4 Utan-/innanfönster 
I äldre byggnader förekommer utan/innan fönster. Det betyder att det i fönstergluggen 
är monterat ett inåtgående och ett utåtgående fönster som inte är kopplade till 
varandra. Dessa fönster är i regel mycket tunna, 2 mm är inte ovanligt, men har ett 
stort glasavstånd. Om de är försedda med fungerande tätning är ljudreduktionen 
motsvarande som för kopplade tvåglasfönster, möjligen något bättre i 
lågfrekvensområdet på grund av att glasavståndet ofta är stort och att fönstret vintertid 
kompletteras med vadd som fungerar som en karmabsorbent. Sommartid tas dock ofta 
innanfönstret bort vilket gör att fönstret får en extremt låg ljudreduktion. 

3 Termer som beskriver fönsters ljudreduktion 
Ett fönsters ljudreduktion beskrivs av termen Rw där R står för reduktion och det 
indexerade w för vägt ensiffervärde. För att bättre beskriva fönstrets ljudreduktion av 
buller från trafik används anpassningstermerna C respektive Ctr. Reduktionstalet är 
storleksneutralt.  För att beräkna ljudnivå inomhus måste hänsyn tas till fönstrets 
storlek, typ av ljud och väggkonstruktion mm. Se separat PM för detaljer. 

Vid mätning i fält kompletteras värdet med en apostrof, t ex R’w+C, som visar att det 
inte avser ett labvärde. Observera att det fortfarande är fönstret och inte den totala 
fasaden som beskrivs. 

Skillnaden mellan Rw, Rw+C och Rw+Ctr är individuellt för varje fönsterkonstruktion 
och kan inte ges med ett generellt värde. 

Krav bör vid beställning av fönster ställas som Rw+C i de fall ljudkällan är järnvägs- 
eller landsvägtrafik och Rw+Ctr om det är stadstrafik. 

4 Ny kunskap från laboratoriemätningar 
Trafikverket har låtit mäta ljudreduktion hos ett stort antal olika fönstertyper för att 
besvara ett par frågetecken gällande huruvida vissa faktorer systematiskt påverkar 
fönstrens ljudreduktion. Frågan var om det går att lita på de mätvärden som 
fönsterleverantörerna redovisar, trots att de bara är mätt på en viss fönsterstorlek. 

4.1 Storlek 
Fönster med varierande storlek, men samma konstruktion, uppvisar samma mätta 
ljudreduktion vid labmätningarna. Det betyder att fönster kan upphandlas utan att det 
finns labmätning på exakt samma fönsterstorlek som ska användas. 
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4.2 Antal lufter 
Mätningarna visade i regel på mycket små variationer i ljudreduktion mellan en-, två- 
och trelufter i samma båge. För fönster med relativt måttlig ljudreduktion förekommer 
det dock en märkbar försämring i lågfrekvensområdet. Vid beställning bör det 
säkerställas att redovisning gällande ljudreduktionstal, erhållet från fönsterleverantör, 
avser aktuellt antal lufter. 

4.3 Persienner och spröjs 
Provningen visade att varken persienner eller spröjs påverkade ljudreduktionen. Både 
pyntspröjs och glasdelande spröjs provades. Detta betyder att spröjs och persienner 
kan användas utan att ljudreduktionen riskerar att försämras.  

4.4 Sammansatta produkter 
Om fönstret kompletteras med en friskluftsventil på ett sådant sätt att fönster och 
ventil ska samverka bör provningsintyg på ljudreduktion och luftflöde för den 
sammansatta produkten efterfrågas. 

5 Viktigt att tänka på 
Fullgott montage, drevning och tätning är avgörande för att ett fönster ska ge den 
ljudreduktion som förväntas. 

När Trafikverket utför bullerskyddsåtgärder bör 2+1-fönster med tillräcklig 
ljudreduktion användas. 

Hänsyn ska tas till vilken ljudkälla som ventilen är avsedd att reducera, järnväg- och 
landsvägstrafik (Rw +C) eller stadstrafik (Rw +Ctr). 

Erhållet testprotokoll av fönstrets ljudreduktion bör avse rätt antal lufter samt inte 
vara mer än 5 år gammalt. 

Projektering skall utgöra underlag för kravvärde på ljudreduktion för nytt fönster, se 
separat PM. 
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Åtgärder på befintliga fönster 
Bilaga 5 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

I nu gällande ramavtal för fönsteråtgärder ställer Trafikverket kravet att åtgärder på befintliga fönster (tilläggsruta, glasbyte) ska innebära att 
fönstret får mist 6 dB förbättrad ljudreduktion.  

I utvecklingsprojektet har vi ifrågasatt dessa åtgärders effekt. Vi hade dock inte möjlighet att genomföra några mer omfattande studier. Nedan 
redovisas de mät/beräkningsresultat som ligger till grund för att projektet ifrågasatt effekten av åtgärder på befintliga fönster.  I Insul går det att 
räkna hem förbättringar ≥6 dB om utgångsläget är ett kopplat tvåglasfönster. Fältmätningen visar dock inte på lika stor effekt. Om utgångsläget är 
ett 3-glas kassett fönster eller som i Dingersjöfallen nedan 2+1 fönster, så går det inte ensa att räkna hem en förbättring högre än 4-5 dB.  

Projektet ställde frågan till de entreprenörer som har ramavtal med Trafikverket hur de säkerställer att åtgärder på befintliga fönster ger ≥6 dB 
förbättrad ljudreduktion, men ingen av dem svarade. 

Beräkningarna är gjorda i Insul. Mätningarna i fält genomförda enligt SS-EN ISO 140-5. 

Huvuddelen av de åtgärder på befintliga fönster som Vägverket, Banverket och Trafikverket låtit genomföra består av tilläggsruta i befintliga 
kopplade 1+1 fönster där 2+35+2 eller 3+35+3 blivit kompletterade med 8 float eller 8,8 ljudlamell, t. ex. 3+35+3-12-8 eller har  innerglas tagits bort 
och ersatts med trappat ig/thermo så att det blir t. ex. 2+35+4-12-8. 
 

 

Glasning 
Före åtgärd 

Glasning 
Efter åtgärd 

Fönster 
Beräknat 
Före åtgärd 
Rw+Ctr  

Fönster 
Beräknat  
Efter åtgärd 
Rw+Ctr  Skillnad 

Fasad 
Uppmätt  
Före åtgärd 
DnTw+Ctr  

Fasad 
Uppmätt  
Efter åtgärd 
DnTw+Ctr  Skillnad 

Mätt i fält Öråker  2+40+2 2+34+8,76la 23 32 9 28 33 5 
Exempel kopplat 1+1 3+35+3 3+35+3-12-8,76la 26 33 7 - - - 

Mätt i fält Dingersjö 1  4-12-4+40+4 6,76la-11-4+40+4  29 32 3 29 29 0 
Mätt i fält Dingersjö 2  4-12-4+55+4 4-12-4+50+8,76la 31 36 5 28 33 5 

Mätt i fält Lövudden 3+35+4-12-4 3+35+4-12-8,76la 28 33 5 - 30 - 

Exempel isolerglas 3 glas 3-12-3-12-3 4-20-8,76la 28 32 4 - - - 
  

Upprättad av: Katrin Olofsson, konsult Trafikverket Teknik & Miljö. 
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1 Inledning 

För att släppa in friskluft i bostaden monteras ofta ventiler i fasaden. Tanken är att 
undertryck i bostaden ska suga in luft via de håligheter som ventilerna utgör. Dessa 
kan vara enkla kanaler som släpper in ljud utan att dämpa eller vara speciellt 
framtagna för att reducera ljud så mycket som det är möjligt. 

I denna PM beskrivs vad som avgör hur mycket ljud som en fasadventil släpper igenom 
samt vägledning om hur de bör användas när Trafikverket utför bullerskyddsåtgärder. 

Det kan vara värt att notera att hus utan mekanisk frånluft, och utan en eldstad som 
skapar ett självdrag genom skorstenen, ofta har ett mycket litet undertryck. Därmed 
skapas mycket små luftflöden genom friskluftsventiler. 

Om bostaden har befintlig ventilation får Trafikverket inte försämra denna när 
bullerskyddsåtgärder vidtas. I dessa fall behöver oftast befintliga ventiler bytas mot 
ljuddämpade. 

Revidering februari 2020: Uppdaterad information om friskluftventil med extra hög 
ljudnivåskillnad har lyfts in. 

Revidering september 2021: Termer för ljudreduktion och ljudnivåskillnad har 
förtydligats. 

 
  



 

Bilaga 6 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd                                                                             3(5) 
 

2 Väggventiler 
Ljudnivåskillnaden i en väggventil styrs av ytskiktet på ventilens insida. En 
ljudreducerande ventil är försedd med en tjock ljudabsorbent så att ventilen bildar en 
ljuddämpare. Ju bättre ljudabsorbenten är och ju längre ventilen är desto högre blir 
ljudnivåskillnaden i ventilen. Även väggens utformning påverkar ljudnivåskillnaden. I 
en regelvägg utnyttjar många ventiler isoleringslagret i väggen som en extra ljudfälla.  

Det är viktigt att känna till att de värden som leverantörerna redovisar ofta avser 
mätning i en 400 mm tjock regelvägg full med isolering. Då 400 mm är en mycket 
tjock vägg, och vissa väggtyper saknar porös isolering (exempelvis en lättbetongvägg 
med cellplastisolering) är det viktigt att från leverantören efterfråga värden på vilken 
ljudnivåskillnad det går att förvänta i den aktuella väggkonstruktionen. 

 

Trafikverket har genom en innovationsupphandling låtit utveckla en ny typ av 
friskluftventil som borras genom vägg. Friskluftventilen kan användas för 
självdragsventilation (7 liter/sekund vid 10 pascal tryckskillnad) och ger trafikvägd 
ljudnivåskillnad Dn,e,w+C och Dn,e,w+Ctr på 55dB respektive 54 dB i en fasadvägg med 
200 mm väggtjocklek. I 400 mm vägg är ljudnivåskillnaden Dn,e,w+C och Dn,e,w+Ctr på 
63 dB respektive 58 dB. Produkten heter NonSonus och produceras av HIAK. 
Produktens prestanda påverkas inte av väggens konstruktion. 
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3 Fönsterventiler 

En fönsterventil monteras på ett fönsters karm eller båge. Luften kan tas in antingen 
via hål rakt igenom karm/båge eller passera inom fönstret innan det når ventilen. Ett 
exempel på detta är att ta in luft i spalten mellan båge och aluminiumbeklädnad för att 
sedan gå genom karmen och slutligen in i den ljuddämpande ventilen.  

En fönsterventil har i regel ett mer begränsat luftflöde jämfört med en väggventil. I de 
produkter som finns tillgängliga på marknaden är även luftflödet mindre i förhållande 
till den ljudnivåskillnad som går att erhålla. Det innebär att fönsterventiler inte bör 
användas om mycket hög ljudnivåskillnad krävs. 

 
I de fall fönster kompletteras med en friskluftsventil på ett sådant sätt att de ska 
samverka bör provningsintyg på ljudnivåskillnad och luftflöde för den sammansatta 
produkten efterfrågas. 

4 Speciallösningar 
Om en byggnad har vägg och fönster med hög ljudreduktion så blir friskluftsventiler 
begränsande för den totala ljudnivåskillnaden, även om de bästa produkterna på 
marknaden används. Därför bör friskluftsventiler i fasad mot trafiken undvikas vid 
mycket höga ljudnivåer. Var denna gräns går beror i huvudsak på hur väggen ser ut 
och behöver kontrolleras i respektive fall. Detta är huvudsakligen ett problem i 
järnvägsprojekt med mycket höga maximala ljudnivåer. 

I de fall där friskluftsventiler är enda möjligheten att få in friskluft i bostaden, och 
fasaden är exponerad för mycket höga ljudnivåer, kan en väggventil kompletteras med 
en utanpåliggande huv. Huven ska vara konstruerad av ett ljudisolerande material och 
försedd med ett ljudabsorberande ytskikt, lika väggventilen. Huven ska ha tillräckligt 
stor tvärsnittsarea så att luftflödet genom ventilen inte begränsas menligt. Denna typ 
av huvar finns ännu inte på marknaden men har testats i enstaka Trafikverksprojekt. 
Vid behov får de tas fram i respektive fall. 

5 Termer som beskriver ventilers ljudnivåskillnad 
En ventils ljudnivåskillnad beskrivs av termen Dn,e,w där Dn står för skillnad, det 
indexerade w för vägt ensiffervärde och e för en ljudnivå i rum med motsvarande 10 m2 
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ljudabsorberande material. I äldre dokumentation finns benämningen Rw,10m
2 vilket 

betyder samma sak. 

För att bättre beskriva ventilens ljudnivåskillnad av buller från trafik används 
anpassningstermerna C och Ctr. Se separat PM för hur inomhusnivå beräknas. 

Skillnaden mellan Dn,e,w, Dn,e,w +C och Dn,e,w +Ctr är individuell för varje 
ventilkonstruktion och kan inte ges med ett generellt värde. 

Krav bör vid beställning av fönster ställas som Dn,e,w +C i de fall ljudkällan är järnvägs- 
eller landsvägtrafik och Dn,e,w +Ctr om det är stadstrafik. 

6 Viktigt att tänka på 
Friskluftsventil utan ljuddämpning släpper in mycket ljud och ska inte användas när 
fasaden ska användas som bullerskydd. 

Med väggventil går det att nå en högre ljudnivåskillnad än med en fönsterventil. 

Hänsyn ska tas till vilken ljudkälla som ventilen är avsedd att reducera, järnväg- och 
landsvägstrafik (Dn,e,w +C) eller stadstrafik (Dn,e,w +Ctr). 

Vid användning av väggventil ska hänsyn tas till väggens tjocklek och uppbyggnad. 
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Ljudreduktion i väggar – 6 typväggar 
Bilaga 7 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

Under arbetet med detta utvecklingsprojekt konstaterades att väggar i bostadshus i många fall 
kan approximeras till 6 olika typväggar med varierande ljudreduktion.  

I realiteten kan ljudreduktionen variera mer än vad som framgår av redovisningen nedan, såväl 
mellan som inom de redovisade typväggarna, men i många fall ger ände denna klassning en god 
bedömning av vilken ljudreduktion som kan förväntas i en befintlig vägg. 

I redovisningen av respektive typvägg finns en enkel beskrivning, foton på två hus som har denna 
typvägg samt redovisning av vilka reduktionstal som kan förväntas.  

Förväntad ljudreduktion är ett bedömt schablonvärde av mätdata från utvecklingsprojektets 
fältmätningar och labmätningar redovisade i litteratur.  

Dessa typväggar används vid förenklad projektering av fasadåtgärder, se separat PM. 

I bilaga 11 finns ett fortsatt resonemang kring dessa typväggar och hur långt man kan nå med 
olika typer av fasadåtgärder. 

1. Enkel trävägg 

Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal, väl underhållen stuga, även vissa villor ca 70-80 tal. 

 

  Förväntad ljudreduktion 

Vägg Tjocklek R´w R´w+C R´w + Ctr 

Trä, plank, panel.  
Alt. Träregelvägg med isolering 

Icke isolerad timmerstomme 

Ca 150 - 200 mm 38 dB 37 dB 33 dB 
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2. Medelbra trävägg 

Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal med isolering. Normal 80-90-00 -tals villavägg.  

 

 

 

 

 

 

  Förväntad ljudreduktion 

Vägg Tjocklek R´w R´w+C R´w + Ctr 

Träregelvägg isolerad, ofta gips på 
insida.  

Alternativt isolerad plank- eller 
timmervägg. 

Alternativt isolerad timmerstomme 

Ca 200 - 300 
mm 

44 dB 43 dB 39 dB 

3. Trästomme, väl tilläggsisolerad 

Bra utförd tilläggsisolerad vägg. 

 

  Förväntad ljudreduktion 

Vägg Tjocklek R´w R´w+C R´w + Ctr 

Träregelvägg väl isolerad, 
korslagda reglar. 

Minst 300 mm 50 dB 48 dB 43 dB 
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4. Lättbetong 

Flerfamiljshus och villor ofta 50 – 60 -tal. Oisolerad eller enkelt isolerad.  

 

 
  Förväntad ljudreduktion 

Vägg Tjocklek R´w R´w+C R´w + Ctr 

Putsad lättbetong 300 - 400 mm 44 dB 43 dB 39 dB 

5. Tegelfasad 

Fasadtegel med bakomliggande träregelvägg. 

 

  Förväntad ljudreduktion 

Vägg Tjocklek R´w R´w+C R´w + Ctr 

Träregelvägg med fasadtegel 250 – 350 mm 50 dB 49 dB 45 dB 
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6. Tung fasad 

Dubbel betongvägg eller homogen tegelvägg. 

 

  Förväntad ljudreduktion 

Vägg Tjocklek R´w R´w+C R´w + Ctr 

Betong med isolering Ca 250 – 300 55 dB 54 dB 50 dB 

Homogen tegelvägg 400 – uppåt mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprättad av: Henrik Naglitsch, WSP och Peter Petterson, ÅF. 

Revidering september 2021: Termer för ljudreduktion och ljudnivåskillnad har förtydligats. 

Avser suterrängvåningen 
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Revideringar 

I september 2021 uppdaterades bilagan med ny layout, tabeller med insul-beräkningar togs 
bort, förtydliganden om 4 alternativa metoder fördes in. Termer för ljudreduktion och 
ljudnivåskillnad har förtydligats. 

I februari 2020 uppdaterades bilagan med 3 metoder.  

0.  Inledning 

Denna bilaga till Fasadprojektet beskriver hur ytterväggar kan åtgärdas för ökad ljudreduktion.  

I Fasadprojektets bilaga 12 och 14 finns metodbeskrivningar för hur man kan komma fram till 
om åtgärder på ytterväggar behöver genomföras. I bilaga 11 finns räkneexempel på hur hög 
ljudreduktion det går att åstadkomma utan och med väggåtgärder för olika väggtyper. I 
Fasadprojektets bilaga 7 finns väggtyperna beskrivna. 

Om ytterväggar begränsar möjligheten att öka fasadens ljudreduktion kan åtgärder genomföras 
endera utvändigt eller invändigt. I denna bilaga redovisas fyra åtgärdsförslag: 

A. Invändig åtgärd med fibergips dikt an 

B. Invändig åtgärd med gips på akustikprofil 

C. Utvändig åtgärd med isolering och plastdistanser 

D. Utvändig åtgärd med isolering och plastdistanser förstärkt med invändig fibergips 

Åtgärdsförslagen avser i första hand metoder för att förbättra enkel trävägg, men även 
medelbra trävägg och lättbetongvägg bedöms kunna förbättras med en eller flera av dessa 
metoder.  

I bilaga 11 finns kortfattade kommentarer avseende åtgärdernas förväntade effekt på de olika 
väggtyperna. Bedömningen av förbättringen baseras i huvudsak på erfarenheter och mätningar 
av åtgärder som utförts på befintliga väggar. Det spann som anges på effekten av respektive 
åtgärd beror på att grundkonstruktionen, uppbyggnad av den befintliga väggen kan variera 
väldigt mycket. I regel är det så att ju lägre ljudreduktion före åtgärd, desto större effekt av den 
utförda åtgärden. Bedömningen i detta dokument avser att ge en indikation på vilken effekt 
som kan uppnås. Vid projektering av väggåtgärd behöver befintlig väggs konstruktion alltid 
klargöras innan val av åtgärd och bedömning av effekt.   
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1.  Övergripande rekommendationer 

1.1 Generella principer 

Åtgärders effekt är avhängigt befintlig väggs konstruktion. En enkelvägg, exempelvis en solid 
timmervägg, kan inte ges ökad ljudreduktion genom att skivmaterial monteras dikt an mot den 
befintliga väggen enligt A. Det enda som händer då är att mer massa tillförs till en enkelvägg 
som redan har en betydande massa. För att få en ökad ljudreduktion behöver en dubbelvägg 
skapas, exempelvis genom att skivor monteras på en regelstomme fristående från den befintliga 
väggen enligt B eller C. 

En dubbelkonstruktion, exempelvis en regelvägg med utvändig träpanel och invändigt 
skivmaterial, kan ges en ökad ljudreduktion genom att tyngre skivmaterial monteras utvändigt 
och/eller invändigt genom att på så vis tillföra en betydande ökad massa till de två skikten i en 
dubbelkonstruktion. För större effekt kan åtgärd enligt B, C eller D väljas.   

Ju bättre ytterväggen är från början, desto mindre är möjligheterna att förbättra den 
ytterligare. Samtidigt gäller förstås att ju klenare konstruktionen är från början, desto större 
möjligheter till förbättring finns. 

Det är värt att poängtera att det generellt är svårare att få till en stor förbättring av väggens 
ljudreduktion i Ctr-spektrum jämfört med C-spektrum.  

Invändiga åtgärder kan genomföras av Trafikverket upphandlad entreprenör.  

Utvändig åtgärd kan normalt endast utföras av fastighetsägare med bidrag från Trafikverket, 
eftersom den för med sig stora kostnader för delar som i sig inte ger ökad ljudreduktion. I de 
fall fastighetsägare ändå behöver/vill genomföra fasadbyte kan Trafikverket ge bidrag för 
merkostnaden att vidta bullerskyddsåtgärd. 

1.2 Åtgärder av snedtak 

För snedtak gäller samma generella vägledning som för väggar.  

Vid utvändig åtgärd på tak krävs normalt rivning, och återställande, av takpannor och 
tillhörande läkt. Tätning vid takfot och nock måste beaktas så att fuktskador inte uppstår i 
efterhand.  

Invändigt kan både dikt an montage, respektive montage på akustikprofil, användas beroende 
på vilket som bedöms ge bäst effekt. 

1.2 Fuktprojektering 

Trafikverket har låtit fuktexperter på RISE bedöma olika typer av väggåtgärder med avseende 
på risk för fuktproblematik. Deras slutsats är att invändig dubbel gips (åtgärd A) inte kan 
medföra fuktproblem.  

Utvändig tilläggsisolering bör kunna göras utan att medföra fuktproblem.  

Invändig gips på akustikprofil (åtgärd B) ska heller inte kunna medföra fuktproblem förutsatt 
att fasaden är i gott skick. Om fasaden är i sämre skick bör fuktprojektering utföras innan 
åtgärd föreslås. Vid projektering av åtgärden bedöms om fuktspärr ska monteras mellan 
befintligt och nytt inre skikt beroende på hur väggen är konstruerad i övrigt. 

I de fall invändiga åtgärder enligt A-B inte ger tillräcklig effekt kan akustikprofilen ersättas med 
en fristående regel med mellanliggande mineralull. En sådan åtgärd ska dock alltid granskas av 
fuktexpert i varje enskilt fall för att säkerställa att åtgärden inte skapar fuktproblem i väggen.  
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2.  Rekommenderade metoder  

2.1 Invändig åtgärder (alt A och B) 

A. Dubbel fibergips (2 x 12,5 mm) dikt an befintlig innervägg 

För att åtgärden ska få någon effekt krävs att det inre skiktet är monterat på reglar. En vanlig 
träregelvägg eller en timmer- eller plankvägg med reglar och lätt byggskiva på insidan fungerar, 
däremot fungerar det inte på en homogen timmervägg. Om timmerväggen har otätheter, som 
medför att ljudisoleringen påverkas negativt, kan en dikt an monterad gipsskiva användas för 
att ge väggen den ljudproduktion som kan förväntas av en tät konstruktion. 

Befintligt inre skiva (gips/porös board/spånskiva) behöver inte rivas bort innan gips monteras, 
annat än om man vill spara utrymme. 

Bedömd effekt:  

Om befintlig vägg, klassad som enkel trävägg, har en lätt byggskiva som inre bedöms 
ljudreduktionen kunna förbättras med 1-4 dB med två lager gips dikt an. 

För övriga väggtyper bedöms denna åtgärd inte medföra någon generell förbättring. Varje 
väggkonstruktion behöver studeras och beräknas specifikt. 

B. Akustikprofil och dubbel gips (2 x 12,5 mm) 

Gips på akustikprofil* ska monteras enligt 
montageanvisning från leverantör av 
akustikprofil, men med följande förändring: 

En 50 mm bred och 20 mm tjock drevremsa ska 
fästas på befintlig vägg mellan varje 
akustikprofil.  

Befintligt inre skiva (gips/porös 
board/spånskiva) ska normalt monteras bort. 
Vid homogen vägg utan isolering behöver 
befintligt inre skiva inte rivas bort. 

Se principskiss i figuren till höger. 

Det är av särskild vikt att instruktionen följs 
avseende att undvika stum kontakt mellan 
befintligt inre skikt och det nya inre skiktet 
eftersom det kraftigt försämrar effekten av 
bullerskyddsåtgärden. 

Skiss av metod med akustikprofil 

Akustikprofilerna klarar inte att bära vikten av fibergips varför gipsskivor av standardtyp ska 
användas vid montage på akustikprofil. 

Bedömd effekt:  

Akustikprofil med dubbel gips bedöms kunna förbättra ljudreduktionen hos en homogen enkel 
trävägg (tex oisolerad timmerstomme) med 2-4 dB.  

Akustikprofil med dubbel gips bedöms kunna förbättra ljudreduktionen hos en medelbra 
trävägg med 2-3 dB.  

Akustikprofil med dubbel gips bedöms kunna förbättra ljudreduktionen hos en lättbetongvägg 
så pass att den kan bedömas som ”Trästomme väl tilläggsisolerad” med följande reservation: 
Åtgärden är tveksam när det gäller bostäder i stadsmiljö eller vid vägar med låg hastighet (ca 
≤60 km/h), åtgärden rekommenderas ej. Den totala ljudreduktionen ökar men i ett område 
under 100 Hz kommer ljudreduktionen att minska pga resonans i konstruktionen. Tung trafik i 
stadsmiljö kan orsaka höga ljudnivåer under 100 Hz. Projektering utföras för varje enskilt fall. 

 

* Akustikprofil är en fjädrande stålskena med syfte att skapa en svag koppling mellan tillkommande skivor och befintlig 
vägg.  
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2.2 Utvändig åtgärd (alt C)  

Utvändig åtgärd som rekommenderas är 45 + 50 mm isolering monterad enligt beskrivning 
nedan. Den yttre isolerings skivan ska utgöras av en styv fasadskiva av vindtät mineralull 
avsedd att monteras med distanshylsa. 

Bedöms kunna ge 4-6 dB förbättring av enkel trävägg, både med regelstomme och homogen 
timmerstomme. Åtgärden skulle kunna medföra att enkel trävägg motsvarar medelbra trävägg. 
Behöver bedömas från fall till fall beroende på hur invändigt skikt är anordnat. 

Bedöms kunna ge 2-3 dB förbättring av medelbra trävägg. Om befintliga väggen har minst två 
lager invändig gips bedöms åtgärden göra att medelbra trävägg motsvarar trästomme, väl 
tilläggsisolerad. 

Beskrivningen nedan avser en befintlig regelvägg, men åtgärden kan även utföras på homogen 
trävägg.  

Utvändig åtgärd genomförs enligt följande: 

1. Befintlig yttre panel och asfaltboard/papp ska demonteras. Endast om befintlig vägg är 
en homogen trävägg kan panelen behållas.  

2. Liggande 45x45 regel med 45 mm isolering (densitet ca 25 kg/m3) monteras. 

3. Utanpå 45x45 regel monteras 50 mm fasadskiva av mineralull (densitet ca 70 kg/m3). 

4. Spikregel, ca 32 mm, monteras på fasadskivan av mineralull med distanser av plast 
enligt tillverkarens anvisningar. Distanserna placeras på sidan om, förskjuts, i 
förhållande till befintlig regel, se skiss. 

5. Ny panel. Till exempel 22 mm lockpanel där locket skruvas mot bottenbrädan för att i 
högre grad garantera täthet. Skruv är att föredra framför spik pga att tätheten mellan 
lock och panel bevaras långsiktigt. 

 

Befintlig yttervägg: 

 

 

Åtgärdad yttervägg med ökad ljudreduktion: 

 

 

 

  

Inifrån: 

Träfiberskiva 

Regel + mineralull 

Asfaltboard 

Spikläkt 

Panel 

 

Notera att spikregeln skruvas genom 
distanser av plast som förskjuts i 
förhållande till befintlig regel 

Inifrån: 

Befintlig Träfiberskiva 

Befintlig regel + mineralull 

Ny liggande 45 mm regel + 
mineralull (densitet ca 25 kg/m3) 

Ny 50 mm fasadskiva av mineralull 
(densitet ca 70 kg/m3) 

Ny spikläkt ca 32 mm 

Ny panel ca 22 mm 
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2.3 Utvändig åtgärd förstärkt med invändig fibergips (alt D) 

Om ytterligare förbättring av väggen krävs kan utvändig och invändig åtgärd kombineras.  

Bedöms kunna ge ca 6 dB förbättring av enkel trävägg, både med regelstomme och homogen 
timmerstomme. Åtgärden bedöms göra att enkel trävägg motsvarar medelbra trävägg. 

Bedöms kunna ge ca 6 dB förbättring av medelbra trävägg. Åtgärden bedöms göra att medelbra 
trävägg motsvarar trästomme, väl tilläggsisolerad. 

För väggar med homogen timmerstomme bedöms den invändiga gipsningen inte ge någon 
effekt, varför endast utvändig åtgärd enligt C rekommenderas. 

Åtgärder enligt följande: 

1. Befintlig yttre panel och asfaltboard/papp ska demonteras. Endast om befintlig vägg är 
en homogen trävägg kan panelen behållas. 

2. Liggande 45x45 regel med 45 mm isolering (densitet ca 25 kg/m3) monteras.  

3. Utanpå 45x45 regel monteras 50 mm fasadskiva av mineralull (densitet ca 70 kg/m3). 

4. Spikregel, ca 32 mm, monteras på fasadskiva av mineralull med distanser av plast 
enligt tillverkarens anvisningar. Distanserna placeras på sidan om, förskjuts, i 
förhållande till befintlig regel, se skiss. 

5. Ny panel. Till exempel 22 mm lockpanel där locket skruvas mot bottenbrädan för att i 
högre grad garantera täthet. 

6. På insidan monteras 2 lager 12,5 mm fibergips. Gipsskivorna skruvas på den befintliga 
träfiberplattan. Diffusionsspärren bör kontrolleras. 

Befintlig yttervägg: 

 

 

Åtgärdad yttervägg med ökad ljudreduktion: 

 

Inifrån: 

Träfiberskiva 

Regel+ mineralull 

Asfaltboard 

Spikläkt 

Panel 

 

Notera att spikregeln skruvas genom 
distanser av plast som förskjuts i 
förhållande till befintlig regel 

Inifrån: 

Nytt lager med 2 st 12,5 mm 
fibergips 

Befintlig regel + mineralull 

Ny liggande 45 mm regel + 
mineralull (densitet ca 25 kg/m3) 

Ny 50 mm fasadskiva av mineralull 
(densitet ca 70 kg/m3) 

Ny spikläkt ca 32 mm 

Ny panel ca 22 mm 
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Fasaders ljudreduktion 
Bilaga 9 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

Revidering januari 2021: Termer för ljudreduktion och ljudnivåskillnad har förtydligats. 

 

Ljudnivån inomhus styrs av ljudnivå utomhus, spektrum på ljudet utomhus samt fasadens 
totala ljudisolering. Fasadens totala ljudisolering är summan av ljudisoleringen för vägg, 
fönster och eventuella friskluftsventiler samt, i förekommande fall, tak och takfot. Det 
betyder att ljudets samtliga transmissionsvägar samverkar och adderar till ljudnivån 
inomhus. Om en konstruktion, exempelvis fönstret, är mycket akustiskt svagare än övriga 
byggnadsdelar så kommer denna att bestämma ljudnivån inomhus. 

 

 

Den ljudnivåskillnad som hela fasaden ger beskrivs som DnTw. För att bättre beskriva 
fönstrets ljudreduktion av buller från trafik används anpassningstermer C respektive Ctr. Det 
betyder som ett exempel att värdet på skillnaden mellan ljudnivå inomhus och utomhus vid 
en passage av ett järnvägsfordon är DnTw+ C 

Bullerskyddsåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att störst nytta erhålls i förhållande till 
kostnaden. Fönster i befintliga byggnader är i de allra flesta fallen det som begränsar 
fasadens sammanlagda ljudreduktion. I synnerhet gäller det för kopplade tvåglasfönster men 
även treglasfönster kan ha en mycket måttlig ljudreduktion. Friskluftsventiler som inte är 
valda med avseende på hög ljudnivåskillnad är i regel inte försedda med någon ljuddämpare 
och utgör ett ”hål” i byggnadens akustiska skal. Väggar har i de allra flesta fallen avsevärt 
högre ljudreduktion än fönster och motsvarande ljudnivåskillnad för friskluftsventiler.  

Fönster 

Vägg 

Ventil 

Tak 

Takfot 

Grund 
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Vid högre krav på ljudreduktion är det dock inte ovanligt att väggen begränsar vilken 
ljudnivånivå inomhus som det är möjligt att åstadkomma. Det finns ingen självklar koppling 
mellan att en vägg har låg ljudreduktion och att det skulle vara tal om ett bristfälligt eller 
dåligt underhållet hus. Även äldre trähus med tunna väggar kan ha mycket begränsad 
ljudreduktion utan att inomhusklimat eller någon annan boendekvalitet talar mot att det är 
en fullgod bostad. Det samma gäller ofta för hus byggda i lättbetong, i synnerhet i 
kombination med cellplast. Enkla trähus, typ kolonistuga som inte är åretrunt-isolerat, har i 
de allra flesta fall en mycket låg ljudreduktion i väggar och fönster. 

Det betyder i regel att ventiler och fönster åtgärdas i första hand och att väggar endast 
åtgärdas i de fall som ljudnivå utomhus är mycket hög alternativt att ljudreduktionen i 
befintlig vägg är mycket låg. Det är oftast kostnadseffektivt att sätta in en friskluftsventil med 
mycket hög ljudnivåskillnad om detta medför att ljudreduktionskrav på fönstret kan minskas. 

I ett hörnrum blir båda fasadväggarna exponerade för buller vilket gör att ljudnivån inomhus 
ökar. Därför är hörnrum med mycket fönster de rum i en bostad som får de högsta 
ljudnivåerna. 

Se vidare under separata PM gällande fönsters, väggars och friskluftsventilers 
ljudnivåskillnad. 

 

 

Upprättad av: Henrik Naglitsch, WSP. 
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Inledning 

Rapporten redovisar resultat från mätningar och beräkningar avseende fasadåtgärder i samband 

med projekt Ådalsbanan i Kramfors kommun.  

 

Maximal ljudnivå är dimensionerade för alla fastigheter, alla redovisade ljudnivåer och 

kommentarer avser maximal ljudnivå.  

 

I resultaten redovisas fönster från SP-fönster och Snidex med en asterix, följande not gäller. 

 

* = Det finns indikationer på att fönster från SP-fönster och Snidex har lägre ljudreduktion än vad 

som anges i deras produktinformation (Rw = 44 dB och Rw+C = 43 dB samt Rw+Ctr = 38-39 dB).  I 

november-december 2013 skickade Projekt Ådalsbanan fem fönster av samma modeller som 

använts efter Ådalsbanan för provning på SP labb i Borås. Ytterligare två fönster av samma 

modeller provades i februari 2014. Resultaten visar en variation av ljudreduktionen med spannen 

Rw 40-43 dB, Rw+C 38-42 dB och Rw+Ctr 32-38 dB. Mätosäkerheten i labb kan förenklat sägas 

vara ±3 dB. . Mätresultaten indikerar därmed att ljudreduktionen ligger lägre än vad som angivits 

i produktinformationen. 

 

Vid beräkningsexempel har följande antagits för samtliga fönster: Rw+C = 40 dB, Rw+Ctr = 35 dB. 
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1 Centrala Sundsvall 

1.1 Avståndet 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 87 67 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä 24 cm 47  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Kök/matrum 

(öppning från 

hall 2,1x0,9) 

4,4 x 3,5 x 2,6 = 

40 

2 st  

12 x 15 

Ej mätt 37 

Sovrum 4x3,2x2,6 = 33 1 st  

12 x 15 

Ej mätt 41 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 46 dBA. 

Maximal ljudnivå inomhus i kök/matrum 

beräknas vara ca 50 dBA. Visst läckage via 

hall. 
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1.2 Avståndet 3 

 
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 87 67 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lätt vägg, trä, sovrum 15 cm, v-rum ? 40  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum 4 x 3,1 x 2,6 = 32 1 st 12 x 14 Ej mätt 36 

V-rum 5,9x4,3x2,75 = 70 1 st 12 x 15 Ej mätt 42 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara ca 51 dBA. Väggen 

begränsar tydligt fasaddämpningen. 

 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum  

beräknas vara ca 45 dBA. 
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1.3 Bisittaren 2 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - - - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, Dn,e,w Reduktion, Dn,e,w+C 

Våning 1-3; Väggmonterad, Fresh TL80F-dB Ca 50-51 Ca 50 

Vindsvåning; Fresh AL –dB 800/42 42 Ej redovisat 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Våning 1 – 3, Putsad ½-stens tegel 100 mm 

mineralull 70 mm lättbetong  

 50 dB (mätt med 

proppat fönster) 

Vindsvåning, tak. Plåt+trä/mineralull/gips 52  

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m2) 

Vägg Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum med 

ventil 

4 x 2,3 x 2,5 = 

23 

puts 

 
 

1 st 14 x 15 32 (mindre 

sovrum) 

38 öppen ventil 

41 proppad 

ventil 

Vindslgh, 

sovrum 

2,5 x 4,6 x 2,4 = 

28 

tak 1 st 17 x 11 32 42 

Beräkning skillnadsnivå ute - inne, sovrum, med olika ventiler 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 50 44 Ej ventil 43 

Sovrum 50 44 50 38 

Sovrum 50 44 53 40 

Beräkning skillnadsnivå ute - inne, sovrum vindslägenhet 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Vindslgh, sovrum 52 44 Ej ventil 43 

Vindslgh, sovrum 52 44 42 37 

Vindslgh, sovrum 52 44 51 42 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

plan 1 – 3 beräknas vara ca 47 dBA. Ventilation 

begränsar tydligt fasaddämpningen. 

 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

vindslägenheter, beräknas vara ca 43 dBA 
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1.4 Bisittaren 3 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds, montage av 

ljuddämpare på 

karmventiler 

Ej bytt fönster 2013  44* 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, Dn,e,w Reduktion, Dn,e,w+C 

Befintliga spaltventiler har försetts med 

ljuddämpare, Fresh AL-dB 800/42. 

Spaltventiler mot spår i vardagsrum har 

pluggats 

 42 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Tung 60  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt 

DnTw+C 

före 

Uppmätt DnTw+C 

efter 

Sovrum 3,3 x 2,9 x 

2,5 = 24 

1 st  

12 x 13  

Karmventil 

öppen 

31 (v-rum) 36 

Sovrum   Stängd 40 (v-rum) 38 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Rum 60 43 42 38 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 49 dBA med öppen 

ventil. Ventiler begränsar tydligt 

fasaddämpningen. 
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1.5 Bokhållaren 1 

 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Tung, sten ca 50 cm 64 Ej mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster, modul b x h Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum 4,2 x 3,9 x 3,2 = 52 10 x 17 Ej mätt 44 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 41 dBA. 
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1.6 Bokhållaren 2 

 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, Dn,e,w Reduktion, Dn,e,w+C 

Väggmonterad, Fresh TL80F-dB  53 52 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Tegel 57 cm, bröstning 50 cm 64 Ej mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster, modul b x h Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Vardagsrum 4 x 6,1 x 3,2 = 80 3 st  

12 x 21, 3-luft 

Ej mätt 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum  

beräknas vara ca 45 dBA. 
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1.7 Bokhållaren 17 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* och 46 

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Plan 1 – 5, Väggmonterad, Fresh TL80F-dB  53 52 

Vindsvåning; Fresh AL –dB 800/42 42 På Bisittaren 2 

uppmätt bättre än 42, 

här beräknat 44  

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw +C, dB 

330 mm (tegel/isolering/gips) 53 

450 mm (tegel/isolering/betong) 60 

Vindsvåning, tak 50 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = 

v (m, m2) 

väggtyp Fönster Reduktion, 

fönster 

Rw+C 

Ventil Uppmätt 

DnTw+C 

före 

Uppmätt 

DnTw+C 

efter 

Sovrum 3,4 x 3,3 x 

2,4 = 27 

Tung, 

Rw+C = 

53 

 
 

1 st  

11 x 12  

Beräknat, 

ca 36 

Öppen 33 40 

V-rum 3,4 x 6,1 x 

2,4 = 50 

Tung 

Rw+C = 

60 

1 st  

11 x 12 

1 st  

17 x 12 

1 st  

5 x 12 

Beräknat, 

ca 36 

Stängd 

 

Öppen 

37 

 

30 

Ej mätt 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 45 dBA med öppen 

ventil. Ventiler begränsar tydligt 

fasaddämpningen.  
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Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne plan 1 - 5 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 53 46 Ej ventil 46 

 53 46 50 41 

Vardagsrum 60 44 Ej ventil 46 

 60 44 50 45 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne vindsvåning 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 50 46 Ej ventil 43 

 50 46 44 36 

Vardagsrum 50 44 Ej ventil 44 

 50 44 44 40 
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1.8 Borgaren 3 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 83 < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

33 cm, Putsad tjock plankvägg 48  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt 

DnTw+C före 

Uppmätt 

DnTw+C efter 

Sovrum 4,8 x 4,5 x 

2,8 

2 st  

12 x 20 

Ej ventil Ej mätt 41 

V-rum 6,6 x 7 x 3,2 3 st  

12 x 20 

Ej ventil Ej mätt Ej mätt 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 42 dBA. 
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1.9 Borgaren 4 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 83 < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Plan 1 – 3, Väggmonterad, Fresh TL80F-dB, rel 

tunn vägg, 25 cm 

47 46 

 

Väggtyp Reduktion bedömd 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

25 cm, puts på trä eller tegel (ny ull och puts 

på utsidan) 

50 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m3) 

Fönster Ventil Uppmätt 

DnTw+C före 

Uppmätt DnTw+C 

efter 

V-rum 4,9 x 3,8 x 3,0 

= 56 

1 st  

16 x 18 

En ventil i 

vägg 

Ej mätt 42 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum  

beräknas vara ca 41 dBA  
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1.10 Inspektoren 4 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Ej åtgärd     

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Karmventil, ljuddämpare får ej plats   

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Tung 60  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt 

DnTw+C före 

Uppmätt 

DnTw+C efter 

Markplan, 

omklädning 

4 x 3,5 x 3,2 = 

45 

1 st  

12 x 21 

Tätad ventil 37   

Sovrum 5,5 x 3,3 x 3 = 

55 

1 st  

12 x 21 

Ljuddämpad 

ventil 

Öppen  

Stängd  

  

 

38 

39 

Rum Litet sovrum 1 st  

12 x 21 

Ej 

ljuddämpad 

ventil 

31  

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 60 39 45 39 

Vardagsrum 60 39 45 42 

 

 

Slutsats: 

Fastighetsägaren tillåter ej ventiler genom 

vägg. Ljuddämpare på karmventil får ej 

plats. 

 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum i 

befintligt skick med ej ljuddämpad ventil 

är ca 54dBA 

 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum med 

ljuddämpad ventil skulle beräknas bli ca 

47 dBA. 
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1.11 Inspektoren 13 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Befintliga Z-formade kanaler Ingen uppgift Beräknad till 36 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

40 cm tegel + puts  60 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Rum 5,7 x 7,6 x 3,2 = 138 3 st 12 x 21  Ej mätt 39 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt 

DnTw+C, dB 

Rum 60 44 Beräkning utan 

ventiler 

47 

Rum 60 39 Beräkning utan 

ventiler 

42 

Rum 60 39 36 39 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i rum  

beräknas vara ca 46 dBA. Befintliga 

odämpade ventilschakt begränsar tydligt 

fasaddämpningen.  

 

Åtgärder har ej kunnat göras på grund av 

att ventilschakten är gemensamma för 

flera lägenheter och påverkar brandrisken. 

 

TRV har påtalat problemet för 

fastighetsägaren.  
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1.12 Köpmannen 2 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - - - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

60 cm tung ? (lite ”ihålig” känsla)  60  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Rum 3,1 x 4,4 x 2,9 = 

40 

1 st  

12 x 20  

Ej mätt 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i rum  

beräknas vara ca 44 dBA  
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1.13 Lagmannen 10 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - - - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Långsida: Lättbetong 30 cm + ädelputs, Rw+C = 44 44 

”fransk balkong” 17 cm Rw+C = 41   41 

Gavel: Lättbetong 20 cm + betong 12 cm Rw+C = 54 60 

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Plan 1 – 3, Väggmonterad, Fresh TL80F-dB, 

vägg, 30 cm 

50 50 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Reduktion, 

fönster 

Rw+C, dB 

Ventil 

Dnew + C, 

dB 

Uppmätt 

DnTw+C 

före, dB 

Uppmätt 

DnTw+C 

efter, dB 

Sovrum 

med fransk 

balkong 

4,8 x 2,9 x 

2,5 = 35 

1 st  

15 x 15 

1 st  

10 x 15 

Beräknat 

36 

50 33 40 (ej 

fransk 

balkong) 

Matrum 3,9 x 2,9 x 

2,5 

1 st  

15 x 25 

Beräknat 

36 

Ej ventil 31 Ej mätt 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 45 dBA.  

 

I det här fallet begränsar väggar, fönster 

och ventil fasaddämpningen ungefär lika 

mycket. 
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1.14 Ripan 2 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Lätt, trä ca 18 cm 

 
40 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = 

v (m, 

m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Sovrum övre 

plan 

3,4 x 4,1 

x 2,8 

1 st  

13 x 13 gavel 

2 - glas 

Ej ventil 26 35 

V-rum 5,1 x 4,7 

x 2,8 

1 st  

15 x 15 

2-glas 

2 st 

4 x 15  

Ej ventil 30 40 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 40 44 Ej ventil 35 

V-rum 40 44 Ej ventil 37 

 

 

Slutsats: 

Maxmal ljudnivå i sovrum beräknas vara 

ca 51 dBA. 

Maximal ljudnivå i vadagsrum beräknas 

vara ca 46 dBA. 

Notera att förbättringen är 9-10 dB efter 

utförda fönsteråtgärder. 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen. 
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1.15 Ripan 3 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Lätt, trä ca 15 cm mot järnväg, 20 cm gavlar 40 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C  

Uppmätt efter 

DnTw+C  

Sovrum övre 

plan 

4,2 x 4,5 x 

2,9 

1 st  

16 x 18 gavel 

2 - glas 

Ej ventil 32 37 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 40 44 Ej v entil 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå i sovrum beräknas vara 

ca 49 dBA. 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen. 
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1.16 Rådmannen 3 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* och 46 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Tung, tegel, 36 cm 55 

I hörnrum bröstning av skivmateriel, 32 cm 50 

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Plan 1 – 3, Väggmonterad, Fresh TL80F-dB, 

vägg, 36 cm 

50 50 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Sovrum  4,5 x 3,2 x 2,5 

= 36 

1 st  

13 x 14  

 

öppen 35 40 

V-rum 

(hörn) 

3,8 x 3,7 x 2,5 

= 35 

2 st  

15 x 16 

  

öppen 29 40 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 55 44 - 47 

Sovrum 55 44 50 42 

Sovrum 55 39 50 40 

V-rum 40 46 50 42 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum och 

vardagsrum beräknas vara ca 45 dBA. 

Mätningen i vardagsrum är utförd på plan 1 tr 

där även ”golvet” i hörnet kan påverka 

fasaddämpningen. 

I sovrummet begränsar ventiler 

fasaddämpningen. I vardagsrummet begränsar 

bröstning, vägg, fönster och ventil ungefär lika 

mycket 
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1.17 Rådmannen 5 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 85 - - - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Beräknad  

Reduktion Rw +C, dB 

Tung, tegel, 55 cm, bröstning 50 cm 65 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Rum  5,3 x 7,2 x 3,6 = 

137 

3 st  

12 x 23 

Ej ventil 31 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i rum beräknas 

vara ca 42 dBA 
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1.18 Slutet 1 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 84 < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion Rw +C, dB 

Lätt, trä 17 cm 45 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt 

efter DnTw+C 

V-rum, 

markplan 

3,7 x 5,6 x 

2,4 = 50 

2 st 

11 x 13 

1 st  

9 x 13 

1 st 

fönsterdörr  

8 x 21 

Ej ventil 32 40 

Sovrum, 

övre plan 

4,3 x 2,4 x 

2,3 = 24 

12 x 13 Ej ventil 29 Ej mätt 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum  

beräknas vara ca 44 dBA 
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1.19 Slutet 2 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 85 < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lätt, trä klädd med eternitplattor 22 cm 45 Ej mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster, modul 

b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum 4,1 x 4 x 2,6 = 43 14 x 14 Ej mätt 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 45 dBA  
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1.20 Slutet 3 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 87 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lätt, trä ca 26 cm  44  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster, modul 

b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum 4,8 x 4,0 x 2,6 = 50 1 st  

11 x 15  

Ej mätt 40 

 

 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 47 dBA. 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen. 
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1.21 Slutet 12 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 87 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lätt, trä ca 26 cm, reduktion uppmätt med 

proppat fönster 

 
51 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster, modul 

b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Vardagsrum 4,5 x 4,8 x 2,9 = 50 2 st  

12 x 15 

Ej mätt 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i rum  

beräknas vara ca 45 dBA  
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1.22 Tjädern 8, hus A 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 85 < 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Beräknat 

Reduktion Rw +C, dB 

Lätt, trä 30 cm, beräknat 50 

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Plan 1 – 3, Väggmonterad, Fresh TL80F-dB, 

vägg, 30 cm 

50 50 

 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m2) 

Fönster Ventil  Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Litet sovrum, 

hörn 

4,1 x 2,8 x 2,7 

= 31 

2 st  

12 x 19 

 Ej mätt Ej mätt 

St sovrum, 

hörn 

4,7 x 4,4 x 2,7 

= 56 

2 st  

12 x 19 

öppen Ej mätt 40 

Vardagsrum 4,4 x 4,7 x 2,7 

= 56 

1 st 

12 x 19 

 Ej mätt Ej mätt 

Mittensov-

rum 

4,1 x 3,3 x 2,7 

= 37 

2 st 

12 x 19 

 Ej mätt Ej mätt 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 45dBA 
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1.23 Tjädern 8, hus B 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 85 67 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* och 46 

 

Väggtyp Beräknat 

Reduktion Rw +C, dB 

Lätt, trä 29 cm, beräknat 46 

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Plan 1 – 3, Väggmonterad, Fresh TL80F-dB, 

vägg, 30 cm 

50 50 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Sovrum, 

hörn 

3,5 x 3,3 x 

2,7 = 31 

    

Sovrum mot 

spår 

4,5 x 2,7 x 

2,7 = 33 

12 x 19 öppen  40 

Vardagsrum, 

hörn 

4,5 x 3,7 x 

2,7 = 45 

    

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 45 dBA 
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1.24 Tystnaden 1 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Ej åtgärdad     

 

Väggtyp Reduktion Rw +C, dB 

Lätt, trä  Ej beräknad 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Vägg

-typ 

Fönster Reduk-

tion, 

fönster 

Rw+C 

Ventil Uppmätt 

före 

DnTw+C 

Uppmätt 

efter 

DnTw+C 

V-rum      37  

Sovrum 

(källare) 

     41  

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 49 – 45 dBA med 

befintliga fönster. 
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1.25 Tystnaden 2 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 87 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lätt, ca 25 cm. Träpanel / 200 mineralull 

/plankstomme / mineralull / gips. Reduktion 

uppmätt med proppat fönster 

 

52 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum 1, markplan 

Smyg 190 

4,2 x 3,1 x 2,5 = 

32,5 yttervägg 

1,6x2,5 

1 st  

12 x 14  

Ej mätt 43 

Sovrum 2, markplan 

hörn närmast i bild 

4,8 x 4,4 x 2,5  

= 52,8 

2 st  

12 x 14  

Ej mätt 43 

Sovrum 3, markplan 

hörn bortre 

3,9  x 4,4 x 2,5 = 

42,9 

2 st 

12 x 14 

Ej mätt 40 

 

Sovrum4, 1 tr samma 

som sovrum 1 

Smyg 120 

4,2 x 3,1 x 2,5 = 

32,5 yttervägg 

1,6x2,5 

1 st  

12 x 14  

Ej mätt 42 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 1, markplan 

Smyg 190 

52 44 Ej ventil 44 

Sovrum 2, markplan 

hörn närmast i bild 

52 44 Ej ventil 43 

Sovrum 3, markplan 

hörn bortre 

52 44 Ej ventil 43 

Sovrum4, 1 tr samma 

som sovrum 1 

Smyg 120 

52 44 Ej ventil 44 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i rum  

beräknas vara ca 44 - 47 dBA. 

Fönster i sovrum 3 med lägst 

fasaddämpning är monterade med 

”svällband” som tätning mellan karm och 

vägg. Detta antas vara orsaken till den 

lägre fasaddämpningen. Mätningen 

utfördes direkt efter montage och 

möjligtvis hade bandet inte ”svällt” färdigt 

pga minusgrader. 
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1.26 Tystnaden 3 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lätt, trävägg  44  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m3) 

väggtyp Fönster Reduktion, 

fönster 

Rw+C 

Uppmätt 

DnTw+C 

före 

Uppmätt 

DnTw+C 

efter 

Sovrum 3,6 x 2,8 x 2,4 

= 24 

Lätt 

 
 

1 st  

10 x 13  

44 Ej mätt 40 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 46 dBA. 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen. 
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1.27 Ugglan 1 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 67 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion Rw +C, dB 

Lätt, trä 15 cm (övre plan 20 cm) 40 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Vägg

-typ 

Fönster Ventil Uppmätt 

före 

DnTw+C 

Uppmätt 

efter DnTw+C 

Sovrum 4,6 x 3,4 x 

2,7 = 42 

 2-glas Ej ventil 29 37 

Vardagsrum 4,6 x 6,4 x 

2,7 = 78 

 2-glas Ej ventil Ej mätt Ej mätt 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 40 44 - 36 

Vardagsrum 40 44 - 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 49 dBA. 

Sovrummet ligger på gaveln så ljudnivån  

utomhus kan vara något lägre. 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen. 
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1.28 Ugglan 4 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 67 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* och 46 

 

Väggtyp Beräknat 

Reduktion Rw +C, dB 

Lätt, trä ca 27 cm 42 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, bedömd  

Dnew, dB 

Reduktion, bedömd  

Dnew +C, dB 

Plan 1 – 3, Väggmonterad, Fresh TL80F-dB, 

vägg, 27 cm 

49 49 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m2) 

Fönster Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Sovrum 4,7 x 4,2 x 2,5 

= 49 

1 mot spår 19 x 16  

1 sida spår 12 x 16 
Ej mätt Ej mätt 

Vardags-

rum 

4,7 x 6,1 x 2,5 

= 72 

1 mot spår 19 x 16  

1 mot spår 12 x 16  

2 mot spår 7 x 16  

1 sida spår 12 x 16  

Ej mätt 37 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 45 44 49 39 

Vardagsrum 45 44 + 46 i 

utbyggnad 

49 38 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum  

beräknas vara ca 49 dBA med öppen 

ventil. 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen. 
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Inledning 

Rapporten redovisar resultat från mätningar och beräkningar avseende fasadåtgärder i samband 

med projekt Ådalsbanan i Kramfors kommun.  

 

Maximal ljudnivå är dimensionerade för alla fastigheter, alla redovisade ljudnivåer och 

kommentarer avser maximal ljudnivå.  

 

I resultaten redovisas fönster från SP-fönster och Snidex med en asterix, följande not gäller. 

 

* = Det finns indikationer på att fönster från SP-fönster och Snidex har lägre ljudreduktion än vad 

som anges i deras produktinformation (Rw = 44 dB och Rw+C = 43 dB samt Rw+Ctr = 38-39 dB).  I 

november-december 2013 skickade Projekt Ådalsbanan fem fönster av samma modeller som 

använts efter Ådalsbanan för provning på SP labb i Borås. Ytterligare två fönster av samma 

modeller provades i februari 2014. Resultaten visar en variation av ljudreduktionen med spannen 

Rw 40-43 dB, Rw+C 38-42 dB och Rw+Ctr 32-38 dB. Mätosäkerheten i labb kan förenklat sägas 

vara ±3 dB. . Mätresultaten indikerar därmed att ljudreduktionen ligger lägre än vad som angivits 

i produktinformationen. 

 

Vid beräkningsexempel har följande antagits för samtliga fönster: Rw+C = 40 dB, Rw+Ctr = 35 dB. 
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1 Ådalsbanan, Sundsvall 

1.1 Bergsåker 39:5 

Beräknat resultat, ljudnivå inomhus efter 

åtgärd 

 Tågbuller 

 LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Sovrum 38 17 

V-rum 37 16 

 Vägtrafikbuller 

Sovrum 40 29 

V-rum 39 28 

Beräkningsmässigt kommer gällande riktvärden 

att innehållas. 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 80 59 77 66 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw + C, dB 

Reduktion  

Rw +Ctr, dB 

Mockfjärds Snidex 2013 44* 38 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion beräknad 

Rw +Ctr, dB 

Tegel  50 45 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster Uppmätt före 

DnTw+C / Ctr 

Uppmätt efter 

Dn(T)w+C / Ctr  

Sovrum 3x3,5x2,4 = 

25 

1 st 12x14 34 / 32 Ej mätt 

V-rum 4x5x2,4 = 48 2 st 12x14 32 / 29 Ej mätt 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 50 44 Ej ventil 42 

V-rum 50 44 Ej ventil 43 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne vägtrafikbuller 

Rum Vägg,  

Rw+Ctr, dB 

Fönster  

Rw+Ctr, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+Ctr, dB 

Sovrum  45 38 Ej ventil 37 

V-rum 45 38 Ej ventil 38 
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1.2 Granlo 3:396 

 
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 79 59 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Trä, ca 25 cm 43 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter  

Dn(T)w+C 

Sovrum 3,5 x 3 x 2,4 = 

25 

14 x 16  29 Ej mätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas bli ca 41 – 40 dBA med nya 

fönster. 
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1.3 Granlo 3:76 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 90 69 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013  46 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Trä, 18 cm 40 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Uppmätt före 

DnTw+C  

Uppmätt efter 

Dn(T)w+C 

Rum 3,9 x 4,1 x 2,7 

= 43 

2 st 12 x 15 

(varav ett på 

gavel) 

Ej mätt 38 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Rum 40 46 Ej ventil 38 

Rum 49 46 56 (Ventil med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

45 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara ca 52 dBA med nya fönster. 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen.  

För att nå en ljudnivå under 45 dBA 

inomhus krävs åtgärder på väggar samt 

en ventil med utanpåliggande 

ljuddämpare. 
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1.4 Västland 26:37 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 89 87 65 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Vardagsrum: ? ?    

Kök: Mockfjärds Snidex 2013 44 44* 

 

Fönster, fabrikat Reduktion Rw, dB Reduktion Rw +C, dB 

Vardagsrum, 44 43 

Kök/matrum (öppen planlösning till v-rum) 44 44 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Betong / cellplast / betong, 31 cm  (ev 

lättbetong) 

55 (betong) 

40 (lättbetong) 

Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster Uppmätt  

DnTw+C före 

Uppmätt 

Dn(T)w+C efter 

V-rum 8 x 5 x 2,4 = 

96 

13 x 13 35 40 

Öppen 

planlösning 

från kök 

8 x 3,9 x 2,4 = 

75 

18 x 13   

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

V-rum 55 (betong) 43 och 44 Ej ventil Ca 47 

V-rum 40 (lättbetong) 43 och 44 Ej ventil Ca 38 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum  

beräknas vara ca 47 dBA 

 

Frågetecken avseende material i fasad. 
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1.5 Västland 14:8 

 

  
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  Plan 1 84 

Plan 2 85 

63 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013 44 44 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Nedre plan:, betonghålsten + 120 minull, 440 

mm 

50  

Övre plan: träregelvägg, lockpanel 290 mm 45  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster Uppmätt  

DnTw+C före 

Uppmätt  

DnTw+C efter 

Sovrum nedre 

plan 

2,2 x 3,7 x 2,3 

= 19 

11 x 12  41 

Sovrum övre 

plan 

3,8 x 3,5 x 2,4 

= 32 

10 x 13 fönster 

10 x 20 fönster-

dörr 

 39 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

blir 43-46 dBA 
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Inledning 

Rapporten redovisar resultat från mätningar och beräkningar avseende fasadåtgärder i samband 

med projekt Ådalsbanan i Kramfors kommun.  

 

Maximal ljudnivå är dimensionerade för alla fastigheter, alla redovisade ljudnivåer och 

kommentarer avser maximal ljudnivå.  

 

I resultaten redovisas fönster från SP-fönster och Snidex med en asterix, följande not gäller. 

 

* = Det finns indikationer på att fönster från SP-fönster och Snidex har lägre ljudreduktion än vad 

som anges i deras produktinformation (Rw = 44 dB och Rw+C = 43 dB samt Rw+Ctr = 38-39 dB).  I 

november-december 2013 skickade Projekt Ådalsbanan fem fönster av samma modeller som 

använts efter Ådalsbanan för provning på SP labb i Borås. Ytterligare två fönster av samma 

modeller provades i februari 2014. Resultaten visar en variation av ljudreduktionen med spannen 

Rw 40-43 dB, Rw+C 38-42 dB och Rw+Ctr 32-38 dB. Mätosäkerheten i labb kan förenklat sägas 

vara ±3 dB. . Mätresultaten indikerar därmed att ljudreduktionen ligger lägre än vad som angivits 

i produktinformationen. 

 

Vid beräkningsexempel har följande antagits för samtliga fönster: Rw+C = 40 dB, Rw+Ctr = 35 dB. 

  



 577296-C 2014-12-04  3 (23) 

 

 

1 Timrå 

1.1 Ala 1:81 

 
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 77 54 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

FSN Domlux 2013  38 

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Plan 1 – 3, Väggmonterad, Fresh TL80F-dB, 

vägg, 30 cm 

50 50 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Träregelvägg, väl tilläggsisolerad 32 cm  48 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Sovrum 4,2 x 2,4 x 

2,5 = 49 

10 x 11  

2-luft 

Ej ventil 34 41 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 48 38 Ej ventil 40 

Sovrum 48 38 51 38 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 39 dBA med monterad 

öppen ventil. 
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1.2 Forsmon 1:182 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 75  

(fel vindriktning) 

82 59 - - 

Uppmätt ljudnivå betydligt lägre än beräknad. Mätning vi fel vindriktning, bedömd maximal 

ljudnivå utomhus 80 dBA 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

FSN Domlux 2014 44 43 

 

Väggtyp Reduktion Rw +C, dB 

Lättbetong 30-35 cm 43 

Bröstning tunnare lättvägg 37 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

V-rum 

(södra delen 

stort 

fönster) 

7,1 x 4,3 x 

2,4 = 73 

42 x 18  

 

Ej ventil 26 Ej uppmätt 

V-rum 

(norra delen 

mindre 

fönster) 

4,3 x 7,1 x 

2,4 = 73 

20 x 14  

 

Ej ventil 30 Ej uppmätt 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

V-rum (södra 

delen stort 

fönster) 

43 

(bröstning 37) 

43 Ej ventil 40 

V-rum (norra 

delen mindre 

fönster) 

43 

(bröstning 37) 

43 Ej ventil 41 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum 

beräknas vara högst 44 dBA med nya 

fönster. 
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1.3 Finsta 1:28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  74 (plan 1) 

79 (plan 2) 

67 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

FSN Domlux 2014 44 43 

 

Väggtyp Reduktion Rw +C, dB 

Träregelvägg, 400 mm 48 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt 

före 

DnTw+C 

Uppmätt 

efter 

DnTw+C, dB 

Uppmätt 

efter 

DnTw+Ctr, dB 

Vardagsrum, 

nedre plan 

3,7 x 4,8 x 

2,2 = 39 

9 x 13 Ej ventil Ej mätt 40 37 

Vardagsrum 

övre plan 

3,5 x 6,5 x 

2,4 = 55 

2 st 9 x 

13 

Ej ventil Ej mätt 38 35 

 

  

Slutsats: 

Fastigheten ligger skärmad, vilket innebär att 

ljudspektrat från tåget kan ha mer 

lågfrekvent innehåll än icke skärmat läge. 

Fasaddämpningen har därför även 

utvärderats med anpassningsterm Ctr vilken 

tar mer hänsyn till lågfrekvent ljud. 

 

Med C-spektra gäller följande: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum 

nedre plan beräknas vara 34 dBA.  

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum övre 

plan beräknas vara 41 dBA. 

Maximal ljudnivå i mest bullerutsatt sovrum 

beräknas vara något lägre än 41 dBA på 

grund av inglasning. Övriga sovrum ligger på 

skärmad sida och ljudnivåerna beräknas vara 

lägre där. 

 

Med Ctr-spektra försämras fasad-

dämpningen med ca 3 dB, maximala 

ljudnivåer inomhus beräknas trots det vara 

under 45 dBA. 
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1.4 Forsmon 1:22 

 
 

 

 

 Järnväg 

uppmätt 

Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  86, 87 plan 2 63   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds etapp 3 Snidex 2014 44 44* 

 

Väggtyp Reduktion Rw +C, dB 

Trä ca 17 cm, på plan 2 kan även taket begränsa fasdaddämpningen 37 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt 

före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Hall övre 

plan 

2,5 x 3,9 x 

2,5 = 24 

9 x 19  

 

Ej ventil Ej mätt 29 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum, 

befintligt 

37 40 Ej ventil 34 

Sovrum, åtgärd 50 45 51 42 

Vardagrum, 

befintligt 

37 40 Ej ventil 37 

Vardagrum, 

befintligt 

50 45 51 42 

 

 

Slutsats: 

Mätning i allrum/hall på övre plan. 

Maximal ljudnivå inomhus är där ca 58 

dBA. Mätningen utfördes i detta rum för 

att fönsterentreprenaden skulle följas 

upp. Inga brister i montaget av fönster 

kunde noteras, däremot begränsade 

väggar och tak samt läckage via ytterdörr 

tydligt fasaddämpningen. Ljudnivå i 

sovrum och vardagsrum beräknas ligga 

på 50 dBA eller strax över. 

För att nå en ljudnivå under 45 dBA 

inomhus krävs åtgärder på vägg, fönster 

och ljuddämpad ventil. 
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1.5 Ri 2:93 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  91 65   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex  44 43* 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Trä, ca 17 cm 41 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum, 

övre plan 

3,9 x 3,3 x 2,2 = 

28 

11 x 13 Ej mätt 35 

V-rum 6,2 x 6,1 x 2,4 = 

91 

11 x 13 (via kök) Ej mätt 36 

 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 50 dBA. 

 

Väggar begränsar fasaddämpning. 

 

Fönsterbyte utfört men ej tilläggsisolering 

 

TRV beslutade att lösa in och riva huset 

eftersom tilläggsisolering beräknades bli 

mycket kostsamt.   
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1.6 Sandarna 1:40 

 
 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 87 plan 1 85 plan 1 

86 plan 2 

62 - - 

 

Fönster, fabrikat Reduktion Rw, dB Reduktion Rw +C, dB 

Mockfjärds etapp 3 (kök) 44 43* 

Övriga fönster tidigare åtgärder 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion Rw +C, dB 

Träregelvägg + eternitskiva  Ej beräknat / mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Uppmätt fasaddämpning i 

vardagsrum med godståg 

Uppmätt fasaddämpning i 

vardagsrum med godståg men 

utvärderat med spektrum C 

V-rum 39 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum  

är uppmätt till 48 dBA innan montage av 

nytt fönster i kök. Ljudnivån i vardags-

rummet påverkdes av ljudnivån i kök via 

öppen planlösning. 

 

Efter montage av nytt fönster i kök 

bedöms ljudnivån i vardagsrum vara 

under 45 dBA. Väggar och tak kan 

begränsa något men ljudnivån i sovrum 

bedöms vara under 48 dBA. 
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1.7 Sörberge 1:147 

  
 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  88 plan 1 

88 plan 2 

65   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2012 44 43 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Träregelvägg, 22 mm lockpanel isolering, totalt ca 250 mm  43 

Plan 2, tegeltak / 19 råspont /175 regel + spånisolering? / 19 panel + 

träfiberskiva 
46 

Inglasning utanför sovrum nedre plan gav ca 15 dämpning av ljudnivå 

mot vägg 
Dw+C = 15 dB 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

sovrum 

nedre plan 

4,4 x 2,8 x 

2,4 = 30 

1 st 10 x 12  

 

Dnew ca 

45 (vägg 

250 mm) 

Ej uppmätt 37 + 15 = 52 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

V-rum övre plan 43 + tak 46 40 45 (beräknad från 

mätning i sovrum) 

38 

V-rum övre 

plan, ny ventil 

43 + tak 46 40 56 (ventil med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

39 

V-rum övre 

plan, åtgärder 

54 + tak 46 45 56 (ventil med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

43 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i nedre sovrum plan 

beräknas vara lägre än 45 dBA. 

 

I vardagsrum på hela övre plan där hela taket och 

väggar på gavlar är exponerade för buller från 

tåget beräknas ljudnivån vara ca 50 dBA. Om 

ventilen i vardagsrummet byts till ventil med 

utanpåliggande ljuddämpare minska ljudnivån i 

vardagrummet med ca 1 dBA. För att ljudnivån i 

vardagsrum på övre plan skall ligga under 45 dBA 

krävs åtgärder på vägg, fönster och ventil 
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1.8 Sörberge 1:325 

 
 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  82 plan 1 

83 plan 2 

60   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds etapp 3 Snidex 2013 44 43* 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Trä ca 30 cm  43 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Allrum övre 

plan 

4,2 x 2,4 x 

2,5 = 49 

2 st 5 x 8 

fönsterdörr 

8 x 18 

 

Ej ventil Ej uppmätt 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i allrum övre 

plan beräknas vara ca 47 dBA. 

 

Mätningen utfördes i detta rum för att 

fönsterentreprenaden skulle följas upp. 

Inga brister i montaget av fönster kunde 

noteras. Ett fönster i trapphus mellan 

våningsplanen var inte bytt, detta kan ha 

påverkat fasadämpningen negativt. 

 

Sovrummen bedöms ligga något mer 

skärmade från spår. Ljudnivån i sovrum 

bedöms därför kunna vara ca 45 dBA eller 

lägre. 
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1.9 Sörberge 1:406 

  
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  85 plan 1 

 

64   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2012 44 43* 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Lättbetong 300 mm ”blåbetong” 43 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Sovrum 3,3 x 3,2  x 

2,5 = 26 

1 st 12 x 13 

 

Ej ventil Ej uppmätt 39 

 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i allrum övre 

plan beräknas vara ca 46 dBA. 

 

Maximalljudnivå i sovrum beräknas vara 

lägre än 45 dBA, sovrummet ligger 

skärmat från spår. 
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1.10 Sörberge 1:426 

Södra huskroppen    Norra huskroppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 88 90 66 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

FSN Domlux 2013  46 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Södra fasaden ca 32 cm (betong?),  51 

Norra fasaden ca 30 cm (lättbetong?) 45 

 

Ventil, fabrikat Reduktion  

Dnew, dB 

Reduktion  

Dnew +C, dB 

Väggmonterad, Fresh TL80F-dB, vägg, 30 cm 50 50 

 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Sovrum, 

Södra 

3,1 x 3,2 x 2,5 = 25 14 x 13 Ej ventil  37 44 

Sovrum, 

Norra 

3 x 3 x 2,5 = 23 14 x 13 Ej ventil 32 39 

Slutsats med utgångspunkt från beräknad ljudnivå utomhus: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum i den södra huskroppen är ca 46 dBA (ventil ej monterad) 

Med ventil blir maximal ljudnivå inomhus ca 49 dBA. Väggar begränsar till viss del men ventilen 

begränsar tydligt fasaddämpningen i den södra huskroppen för att nå en ljudnivå närmare 45 dBA 

krävs en ventil med utanpåliggande ljuddämpare. 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum i den norra huskroppen är ca 51 dBA (ventil ej monterad) 

Med ventil blir maximal ljudnivå inomhus ca 52 dBA. Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen i den norra huskroppen, även ventil begränsar fasaddämpningen. För att nå en 

ljudnivå under 45 dBA i den norra huskroppen krävs åtgärder på vägg och ventil med 

utanpåliggande ljuddämpare.  
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1.11 Söråker 5:37 

 
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  89 plan 1 

89 plan 2 

65   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds etapp 3 Snidex 2013 44 44* 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Lätt, trä 29 cm  45 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Kök (öppen 

planlösning 

till v-rum) 

3,8 x 3,8 x 

2,5 = 36 

12 x 15  

 

Ej ventil Ej mätt 40 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Kök 45 44 Ej ventil 40 

Kök 45 39 Ej ventil 39 

Kök 48 40 Ej ventil 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i kök beräknas vara 

ca 49 dBA. 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen. 
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1.12 Tallnäs 11:1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  87 plan 1  63   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex 2013 44 43* 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Plan 1, träregelvägg, delvis träpanel, delvis tegel 220 resp 280 mm  42 

Källarplan (sovrum mot spår), murad med betongsten ”gråsuggor” samt 

invändig isolering ca 50 mm och träpanel, totalt ca 340 mm 
50 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Sovrum plan 

1 

3,7 x 2,4 x 

2,4 = 21 

1 st 13 x 12  

 

Ej ventil Ej mätt 36 

Sovrum 

källarplan 

3,5 x 3,4 x 

2,2 = 21 

2 st 9 x 6 Ej ventil Ej mätt 41 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

V-rum + läckage via 

ytterdörr 

42 40 (dörr ca 28) Ej ventil 34 

V-rum med 

förbättrad ytterdörr 

42 40 (dörr 40) Ej ventil 37 

Sovrum plan 1, 

åtgärd 

54 40 56 (ventil med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

43 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum, källarplan 

beräknas vara ca 46 dBA.  

 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum, plan 1 

beräknas vara ca 51 dBA. 

 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum är 

beräknat till ca 53 dBA, öppen planlösning till 

ytterdörr. För att nå en ljudnivå under 45 dBA i 

vardagsrum krävs ny ytterdörr med högre 

ljudreduktion samt åtgärder på vägg och fönster. 

Genom byte av ytterdörr till en dörr med 

reduktionstal Rw =40 dB beräknas ljudnivån i 

vardagrum ligga under 50 dBA. 
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1.13 Vivstavarv 1:17 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 64 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

FSN Domlux 2014  44 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Lättvägg, trä 17 cm, Panel, timmer, gips 37 

 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

Arbetsrum  

vån 1 

1,85 x 4,9 x 3 = 

28 

12 x 20 Ej ventil Ej mätt Ej mätt 

v-rum, vån 2 5,6 x 8,3 x 3 = 

139 

3 st  

12 x 20 

Ej ventil Ej mätt Ej mätt 

Sovrum, vån 3 3,8 x 6,4 x 2,5 

= 61 

10 x 10 Ej ventil Ej mätt Ej mätt 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Arbetsrum  

vån 1, befintligt 

37 44 Ej ventil 32 

Arbetsrum  

vån 1, åtgärd 

50 44 51 (längd 300 med 

isolering i vägg) 

41 

v-rum vån 2 37 44 Ej ventil 37 

v-rum vån 2, 

åtgärd 

43 44 51 (längd 300 med 

isolering i vägg) 

42 

Sovrum vån 3 37 44 Ej ventil 35 

Sovrum vån 3, 

åtgärd 

50 44 51 (längd 300 med 

isolering i vägg) 

42 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i rum  

beräknas vara ca 49 – 55 dBA 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen. 

 

Med åtgärder på vägg och normal 

ljuddämpad ventil beräknas ljudnivån 

inomhus vara högst 45 dBA. 
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1.14 Vivstavarv 1:71 

  
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 89 65 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP 2006 40 38(bedömd) 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Träregelvägg med spånfyllning ca 300 mm 41 

 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

V-rum 7 x 3,6 x 2,6 = 

66 

11 x 11 Ej ventil Ej mätt 41 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden 

inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

V-rum, befintligt 41 38 Ej ventil 41 

V-rum, åtgärd 50 38 51 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum  

beräknas vara ca 48 dBA 

 

Väggarna begränsar tydligt 

fasaddämpningen i vardagsrummet. 

Ljudnvån i sovrum beräknas vara lika som 

i vardagsrum men beroende på 

rumsformen kan åtgärder behöva utföras 

både på vägg och fönster i sovrum för att 

nå en ljudnivå under 45 dBA. 
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1.15 Vivstavarv 1:79 

  
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 83 65 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

OBS: Mockfjärds enl. 

schema 

    

Tillsatsrutor monterade, FÄ 

renoverar fönster själv, ej 

klart med tätningslister 

Innifrån: 

Isolerpaket 

6/12/4 33 luft /2 

  Beräknad 34 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Timmervägg med foamglasisolering 40 mm + sprutbetong 10 

mm. Invändigt gips 
45 

 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

V-rum 9 x 5,2 x 2,5 = 

117 

3 st 10 x 14 Ej ventil Ej mätt 34 (tydligt 

läckage mellan 

båge och karm 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden 

inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster  

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

V-rum 45 34 Ej ventil 37 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum  

beräknas vara ca 46 dBA med täta fönster 
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1.16 Vivsta 1:85 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 83 63 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

FSN Domlux   44 

 

Väggtyp Beräknad 

Reduktion Rw +C, dB 

Lättvägg, trä 20 cm,  39 

 

Rum Volym 

dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Ventil Uppmätt före 

DnTw+C 

Uppmätt efter 

DnTw+C 

V-rum 7 x 3,9 x 

2,5 = 25 

18 x 12 Ej ventil 35 Ej mätt 

Sovrum, övre 

plan 

3,8 x 4 x 

2,4 = 40 

2 st  

14 x 13? 

Ej ventil  Ej mätt 

Hall, övre plan 

möblerad 

3,3 x 4,2 x 

2,6 = 36 

12 x 20 

(fönster-

dörr) 

Ej ventil  Ej mätt 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum med 

befintliga fönster beräknas vara ca 48 

dBA. 

 

FÄ tillät inte montage av nya fönster. Inga 

åtgärder gjorda. 
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1.17 Vivsta 7:67 

 
 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 87 61 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex  44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Betonghålsten ca 300 mm ingen isolering, 

mätning på vägg utan fönster 

 
44 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Vardagsrum 

övre plan 

5,7x6x2,5=85 1 st 20 x 13 

2 st 14 x 13 

Ej mätt 39 

Sovrum övre 

plan 

3,9x3,4x2,5=33 1,4x1,3 Ej mätt 40 

Allrum  

nedre plan 

Ej mätt Ej mätt Ej mätt 30 (kraftigt läckage 

från dörr) 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden 

inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum, åtgärd 44 45 56 (ventil med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

42 

Vardagsrum, 

åtgärd 

48 45 56 (ventil med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

43 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 47 dBA, maximal ljudivå i 

vardagsrum beräknas vara ca 48 dBA. 

 

Sovrummet ligger något skärmat från spår 

Ljudnivån beräknas kunna vara 45 dBA i 

sovrum.  

Alternativt kan bättre fönster och ventil 

med utanpåliggande ljuddämpare 

monteras för att nå 45 dBA i sovrum 

I vardagsrum krävs åtgärder på vägg, 

fönster och ventil med utanpåliggande 

ljuddämpare för att nå en ljudnivå under 

45 dBA 
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1.18 Vivsta 7:71 

 
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 84 61 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds (endast källare) Snidex  44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättbetong (antagen) 43 Ej mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum   35 Ej åtgärdad 

Vardagsrum   32 Ej åtgärdad 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden 

inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 43 44 56 (ventil med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

39 

Vardagsrum 43 44 56 (ventil med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

41 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i rum beräknas 

vara ca 50-52 dBA med befintliga fönster. 

 

Med fönsterbyte och ventil med 

utanpåliggande ljuddämpare beräknas 

ljudnivån inomhus i sov- och vardagsrum 

ligga under 45 dBA. 
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1.19 Vivsta 11:4 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 61 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex  44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Träregelvägg ca 150 mm 38 Ej mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

vardagsrum 5 x 3,6 x 2,5 = 

45 

18 x 12 samt 

dörr 13 x 20 

Ej mätt 39 

Sovrum med 

ventil mot spår 

3,6 x 2,9 x 2,5 = 

26 

13 x 12 Ej mätt 32 

Sovrum tätad 

ventil 

   36 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden 

inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum, 

befintligt 

38 40 38 32 

Sovrum, 

åtgärdat 

47 40 56 (ventil med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

41 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum med 

ventil mot spår beräknas vara ca 54 dBA. I 

vardagsrum ca 47 dBA. 

 

För att nå en ljudnivå under 45 dBA i 

sovrum krävs åtgärder på vägg och ventil 

med utanpåliggande ljuddämpare. 

 

Samma åtgärder krävs i vardagrum.  
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1.20 Östrand 9:13 

 
Skolgatan 1 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 79 60 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex  44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

?   

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Vardagsrum ?  34  

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

bedöms ligga under 45 dBA med 

befintliga fönster. 
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1.21 Östrand 9:6 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 81 60 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Mockfjärds Snidex  44 43* 

 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

?   

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, modul 

b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Vardagsrum    36 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 45 dBA 
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Inledning 

Rapporten redovisar resultat från mätningar och beräkningar avseende fasadåtgärder i samband 

med projekt Ådalsbanan i Kramfors kommun.  

 

Maximal ljudnivå är dimensionerade för alla fastigheter, alla redovisade ljudnivåer och 

kommentarer avser maximal ljudnivå.  

 

I resultaten redovisas fönster från SP-fönster och Snidex med en asterix, följande not gäller. 

 

* = Det finns indikationer på att fönster från SP-fönster och Snidex har lägre ljudreduktion än vad 

som anges i deras produktinformation (Rw = 44 dB och Rw+C = 43 dB samt Rw+Ctr = 38-39 dB).  I 

november-december 2013 skickade Projekt Ådalsbanan fem fönster av samma modeller som 

använts efter Ådalsbanan för provning på SP labb i Borås. Ytterligare två fönster av samma 

modeller provades i februari 2014. Resultaten visar en variation av ljudreduktionen med spannen 

Rw 40-43 dB, Rw+C 38-42 dB och Rw+Ctr 32-38 dB. Mätosäkerheten i labb kan förenklat sägas 

vara ±3 dB. . Mätresultaten indikerar därmed att ljudreduktionen ligger lägre än vad som angivits 

i produktinformationen. 

 

Vid beräkningsexempel har följande antagits för samtliga fönster: Rw+C = 40 dB, Rw+Ctr = 35 dB  
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1 Härnösand 

1.1 Bågen 1 

Mätning av ljudreduktion på inglasade balkonger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Halv inglasning Hel inglasning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 76 77-87 53-59 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP Fönster 2012 44 43* 

 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Balkong Uppmätt  

D+C, dB 

Helt inglasad 14 

Halvt inglasad i riktning mot spår 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå på helt inglasad balkong blir ca 73 dBA med utomhusnivå på 87 dBA 

Maximal ljudnivå på halvt inglasad balkong blir ca 68 dBA med utomhusnivå på 77 dBA  
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1.2 Antjärn 5:20 

  
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 88 64 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP-Fönster 2006 40 Ej angivet 

38(bedömd) 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Timmer klädd med panel, 210 mm 33  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum  

övre plan 

(hörn) 

3,9 x 3,6 x 2,4 = 

34 

2 st 12 x 13 Ej mätt 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara 60 dBA. 

 

Väggar i dåligt skick. 

 

För att nå en ljudnivå under 45 dBA 

inomhus krävs kraftfulla åtgärder på 

både fönster, vägg och eventuellt tak 

samt ventil med utanpåliggande 

ljuddämpare. Om åtgärder skall utföras i 

vardagsrum, nedre plan krävs även ny 

ytterdörr.  



 577296-D FÖRHANDSKOPIA 2014-12-03  5 (20) 

 

 

1.3 Antjärn 5:23 

  
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 89 65 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks ? SP-Fönster i sovrum 

övre plan 

SP och Snidex i v-rum 

2006 40 38 (bedömd) 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Träregelvägg med panel, 190 mm. Sovloft 

under enkelt isolerat plåttak, 250 mm. 

Vägg = 38 

Tak = ej beräknat 
 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum  

övre plan 

3,1 x 3,3 x 1,8 = 

18 

1 st 6 x 10 Ej mätt 27 

Vardagsrum 

nedre plan 

3,9 x 3,5 x 2,3 1 st 12 x 10 Ej mätt 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara 62 dBA. Maximal ljudnivå 

inomhus i vardagsrum beräknas vara 53 

dBA. 

För att nå en ljudnivå under 45 dBA 

inomhus krävs kraftfulla åtgärder på 

både fönster, vägg och tak samt ventil 

med utanpåliggande ljuddämpare. Om 

åtgärder skall utföras i vardagsrum, 

nedre plan krävs även ny ytterdörr 
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1.4 Gådeå 6:15 

  
 

 

 

 

 

 Järnväg 

uppmätt 

Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86, övre plan 

82, nedre plan 

60 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundells Snidex 2009 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion 

uppmätt Rw 

+C, dB 

Träregelvägg med panel, 230 mm nedre plan 

och 300 mm övre plan 

Ca 40 nedre plan (bedömd) 

Ca 43 övre plan (bedömd) 
Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Vardagsrum  

övre plan 

4,3 x 6,3 x 2,4 = 

65 

1 st 13 x 13 Ej mätt 38 

Sovrum 

nedre plan 

3,3 x 4,4 x 2,5 = 

36 

3 st 6 x 15 Ej mätt 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå i vardagsrum övre plan 

beräknas vara 48 dBA. Maximal ljudnivå 

i sovrum beräknas vara 47 dBA.  

 

I vardagsrum övre plan begränsas 

fasaddämpningen till viss del på ljud via 

ytterdörr på nedre plan via öppen 

planlösning, även vägg begränsar. I 

sovrum nedre plan begränsas 

fasaddämpningen till viss del av ett 

fönster med lägre reduktionstal i hall 

(ingen dörr till sovrum) även väggar 

begränsar. 
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1.5 Gådeå 7:55 

  
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 78 < 60 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

? Snidex ? 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Timmervägg med panel, tunn isolering+skiva 

invändigt, 260 mm 

38 40 (Uppmätt på liten 

stuga intill) 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum  

övre plan 

3,1 x 3,3 x 1,8 = 

18 

1 st 6 x 10 Ej mätt 27 

Vardagsrum 

nedre plan 

3,9 x 3,5 x 2,3 1 st 12 x 10 Ej mätt 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Huvudbyggnad och mindre stuga  

Maximal ljudnivå inomhus i rum men nya 

fönster beräknas vara 42 dBA. Där inte fönster 

är utbytta beräknas ljudnivån inomhus vara 51 

dBA. 

 

Åtgärd i huvudbyggnad och lite intilliggande 

stuga är fönsterbyte med lika reduktionstal 

som de bytta fönstren i huvudbyggnaden. 
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1.6 Gådeåbro 40:2 

  
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 90 65 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP-Fönster  2012 44 43 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Träregelvägg med panel, 190 mm.  Vägg = 37 Ej mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum  

övre plan 

3,6 x 3 x 2,3 = 

25 

1 st 13 x 12 Ej mätt 27 (öppen ventil) 

35 (tätad ventil) 

Sovrum 

nedre plan 

(hörn) 

3,0 x 3,6 x 2,4 = 

31 

1 st 13 x 12 Ej mätt 31 

Sovrum nedre 

plan (mitt) 

3,0 x 2,9 x 2,4 = 

21 

1 st 13 x 12 Ej mätt 34 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum  

övre plan 

52 49 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

44 

Sovrum 

nedre plan 

(hörn) 

52 49 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

45 

Sovrum nedre 

plan (mitt) 

52 49 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

44 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå i sovrum beräknas vara  

63 – 56 dBA. 

 

För att nå en maximal ljudnivå under 45 dBA 

inomhus krävs kraftfulla åtgärder på både fönster 

och vägg samt ventil med utanpåliggande 

ljuddämpare. Tak består av betongpannor och 

bedöms ha bra ljudreduktion.  
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1.7 Gåsnäs 1:5 

  
 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 (plan 1) 

87 (plan 2) 

63 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP-Fönster  2006 40 38 (bedömd) 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Timmervägg med panel spånskiva invändigt, 

250 mm 

Ej beräknad 
39 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Vardagsrum, 

plan 1 

4,7 x 4,5 x 2,4 = 

51 

3 st 9 x 11  34 

Sovrum plan 1 4,6 x 4,6 x 2,4 = 

51 

1 st 17 x 11  37 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Vardagsrum, 

plan 1, befintligt 

39 38 Ej ventil 34 

Vardagsrum, 

plan 1, åtgärder 

50 40 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

45 

Sovrum plan 1 

befintligt 

39 38 Ej ventil 37 

Sovrum plan 1 

åtgärder 

44 38 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

45 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå i vardagsrum på plan 1 

beräknas vara 52dBA. 

Maximal ljudnivå i sovrum ligger på delvis 

skärmad sida beräknas vara ca 48 dBA. 

Väggarna begränsar till stor del 

fasaddämpningen. För att nå högst 45 dBA 

inomhus i vardagsrum krävs åtgärder på vägg 

och fönster samt ventil med utanpåliggande 

ljuddämpare, För att nå 45 dBA i sovrum krävs 

åtgärder på vägg samt ventil med 

utanpåliggande ljuddämpare 
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1.8 Haga 1:117 

 
 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 63 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Sovrum övre plan, 

Grundells 

Snidex 2009 44 43* 

Vardagsrum, Ryds glas? Ej projekterat av 

Trafikverket. 

Efter 

Trafikverkets 

projektering 

? Ca 33 

(bedömd) 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Träregelvägg ca 300 mm 43  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum  

övre plan 

2,6 x 5,7 x 2,1 = 

31 

12 x 10 Ej mätt 38 

Vardagsrum  

nedre plan 

7,6 x 6,6 x 2,7 = 

33 

6 st 7 x 15 

2 st 10 x 15 

1 st 11 x 21 

Ej mätt 33 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum beräknas 

vara högst 48 dBA.  

 

Väggarna begränsar fasadämpningen i sovrum. 

Ventil med utanpåliggande ljuddämpare kan 

monteras utan att försämra fasadämpningen.  

 

Maximal ljudnivå i vardagsrum beräknas vara 53 

dBA. 

 I vardagsrum begränsas fasaddämpningen av 

fönstren. Notera att vardagsrummet är utbyggt 

efter projektering av åtgärder i samband med 

upprustning av Ådalsbanan och någon 

projektering av fönster är inte utförd. 
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1.9 Haga 2:70 

 
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 77 54 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Ej åtgärd     

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Souterängplan (gatuplan): 170 mm lättbetong 

/ 120 mineralull / 13 mm gip 

Ej beräknad Ej uppmätt 

Bottenplan: träpanel / luftning / 3,2 mm hård 

träfiberskiva / 95 mm mineralull / 150 mm 

lättbetong  

Ej beräknad Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

V-rum 

gatuplan 

5,6 x 3,9 x 2,4 = 

40 

2 st  

12 x 15 

33 Ej mätt 

Sovrum 

bottenplan 

4x3,2x2,6 = 33 1 st  

12 x 15 

Ej mätt Ej mätt 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i rum  

beräknas vara ca 44dBA med befintliga 

fönster. Fönsterbyte krävs ej. 
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1.10 Lommen 1 

  
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 63 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundells Snidex 2009 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Träregelvägg med Masonite-reglar, 325 mm 44 Ej mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh 

= v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum 3,3 x 3,9 x 2,4 

= 31 

1 st  

11 x 13 

Ej mätt 40 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara 46 dBA. 
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1.11 Lövudden 1:25 

Slutsatser 

Ljudkrav vid beställning av fönster  

(Reduktionstal gäller för angiven fönsterstorlek) 

Rw+C    (dB): 46 

Rw+Ctr  (dB): 40 

Ljudnivå inomhus efter åtgärd 

 Tågtrafik (dBA) Vägtrafik (dBA) 

LAFmax LAeq 24h LAFmax LAeq 24h 

V-rum 46 21 47 33 

Sovrum 43 18 45 31 

Kommentar: Väggarna kommer att begränsa 

fasaddämpningen. Högre reduktionstal på 

fönster kommer inte att öka total 

fasaddämpning. Ventiler i fasad mot den bullriga 

sidan kommer att öka ljudnivåer inomhus med 

ca 1 dBA. 

 

Beräkningsförutsättningar 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  85 60 78 64 

 

Väggtyp Reduktion beräknad, Rw + C, dB  Reduktion beräknad Rw +Ctr, dB 

Trä 47 38 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, Dn,e,w+C Reduktion, Dn,e,w+Ctr 

Väggmonterad, Fresh TL80F-dB 50 45 

 

Mätresultat före åtgärd 2013-10-18, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster, modul  

b x h 

Uppmätt före (tåg) 

DnTw+C, dB 

Uppmätt före (väg) 

DnTw+Ctr, dB 

V-rum 3,9x5,3x2,7 = 56 12x14 32 27 

Sovrum 3,9x4,7x2,4 = 44 10x14 33 29 

 

Beräkningsresultat 

Tågtrafik: Skillnadsnivå ute – inne 

Rum Vägg, Rw+C, dB Fönster Rw+C, dB Ventil , Dnew + C, dB Totalt, DnTw+C, dB 

V-rum 47 46 (50) 39 (oförändrat) 

Sovrum 47 46 (50) 42 (-1) 

 

Vägtrafik: Skillnadsnivå ute – inne 

Rum Vägg, Rw+Ctr, dB Fönster Rw+Ctr, dB  Ventil, Dnew + Ctr, dB Totalt, DnTw+Ctr, dB 

V-rum 38 40 (45) 31 (oförändrat) 

Sovrum 38 40 (45) 33 (-1) 
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1.12 Lövudden 1:36 

Slutsatser 

Ljudkrav vid beställning av fönster  

(Reduktionstal gäller för angiven fönsterstorlek) 

Rw+C    (dB): 48 

Rw+Ctr  (dB): 41 

Ljudnivå inomhus efter åtgärd 

 Tågtrafik (dBA) Vägtrafik (dBA) 

LAFmax LAeq 24h LAFmax LAeq 24h 

V-rum 47 19 44 30 

Sovrum 

bv och öv 

47 19 44 30 

Kommentar: Väggar begränsar 

fasadämpningen, finns risk att maximal ljudnivå 

från tåg överskrids inomhus. Ventiler i fasad mot 

den bullriga sidan kommer att öka ljudnivåer 

inomhus med ca 2 dBA. 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  89 61 80 66 

 

Väggtyp Reduktion beräknad, Rw + C, dB  Reduktion beräknad Rw +Ctr, dB 

Trä 48 43 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, Dn,e,w+C Reduktion, Dn,e,w+Ctr 

Väggmonterad, Fresh TL80F-dB 50 45 

 

Mätresultat före åtgärd 2013-10-18, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster, modul  

b x h 

Uppmätt före (tåg) 

DnTw+C, dB 

Uppmätt före (väg) 

DnTw+Ctr, dB 

V-rum 3,3x3,2x2,4 = 25 20x12 32 29 

Sovrum bv 3,0x3,3x2,4 = 24 12x12 31 28 

Sovrum öv 3,3x4,0x2,4 = 32 12x19 33 29 

Beräkningsresultat 

Tågtrafik: Skillnadsnivå ute – inne 

Rum Vägg, Rw+C, 

dB 

Fönster Rw+C, dB Ventil , Dnew + C, dB Totalt, DnTw+C, dB 

V-rum 48 48 (50) 42 (-2) 

Sovrum bv 48 48 (50) 42 (-2) 

Sovrum öv 48 48 (50) 42 (-2) 

 

Vägtrafik: Skillnadsnivå ute – inne 

Rum Vägg, Rw+Ctr, 

dB 

Fönster Rw+Ctr, dB  Ventil, Dnew + Ctr, dB Totalt, DnTw+Ctr, dB 

V-rum 43 41 (45) 36 (-2) 

Sovrum bv 43 41 (45) 36 (-2) 

Sovrum öv 43 41 (45) 36 (-2) 

Beräkningsförutsättningar 
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1.13 Lövudden 1:37 

Slutsatser 

Ljudkrav vid beställning av fönster  

(Reduktionstal gäller för angiven fönsterstorlek) 

Rw+C    (dB): Sov 48 v-rum 43 

Rw+Ctr  (dB): 40 

Ljudnivå inomhus efter åtgärd 

 Tågtrafik (dBA) Vägtrafik (dBA) 

LAFmax LAeq 24h LAFmax LAeq 24h 

V-rum 43 11 44 30 

Sovr. ej åtg 48 16 48 34 

Sovrum 45 13 47 33 

Kommentar: Sovrummet har relativt bra fönster, 

fönsteråtgärd i sovrum minskar ljudnivåer 

inomhus 1 -3 dBA. Väggarna sätter begränsning 

för fasaddämpning. Ventiler i fasad mot den 

bullriga sidan kommer att öka ljudnivåer inomhus 

med ca 1-2 dBA. 

 

Beräkningsförutsättningar 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  84 52 80 66 

 

Väggtyp Reduktion beräknad, Rw + C, dB  Reduktion beräknad Rw +Ctr, dB 

Trä 45 40 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, Dn,e,w+C Reduktion, Dn,e,w+Ctr 

Väggmonterad, Fresh TL80F-dB 50 45 

 

Mätresultat före åtgärd 2013-10-18, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster, modul  

b x h 

Uppmätt före (tåg) 

DnTw+C, dB 

Uppmätt före (väg) 

DnTw+Ctr, dB 

V-rum 4,6x4,0x2,4 = 44 16x12 33 29 

Sovrum 2,6x2,0x2,4 = 12 10x12 36 32 

 

Beräkningsresultat 

Tågtrafik: Skillnadsnivå ute – inne 

Rum Vägg, Rw+C, dB Fönster Rw+C, dB Ventil , Dnew + C, dB Totalt, DnTw+C, dB 

V-rum 45 43 (50) 41 (-1) 

Sovrum 45 48 (50) 39 (-2) 

 

Vägtrafik: Skillnadsnivå ute – inne 

Rum Vägg, Rw+Ctr, dB Fönster Rw+Ctr, dB  Ventil, Dnew + Ctr, dB Totalt, DnTw+Ctr, dB 

V-rum 40 40 (45) 36 (-1) 

Sovrum 40 40 (45) 33 (-2) 
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1.14 Lövudden 1:38 

Slutsatser 

Ljudkrav vid beställning av fönster  

(Reduktionstal gäller för angiven fönsterstorlek) 

Rw+C    (dB): Sov 38 

Rw+Ctr  (dB): Sov 33 

Ljudnivå inomhus efter åtgärd 

 Tågtrafik (dBA) Vägtrafik (dBA) 

LAFmax LAeq 24h LAFmax LAeq 24h 

V-rum ej åtg 44 20 44 31 

Sovr. ej åtg 48 24 49 36 

Sovrum 42 18 43 30 

Kommentar: Vardagsrummet har tillräcklig 

fasaddämpning i befintligt skick för att klara 

inomhusnivåer med reservation för ekvivalent ljudnivå 

väg där riktvärdet överskrids med en dB.  Med 

fönsteråtgärder i sovrum kan samtliga riktvärden 

inomhus klaras. Ventiler i fasad mot den bullriga sidan 

kommer att öka ljudnivåer inomhus med ca 1-2 dBA. 

 

Beräkningsförutsättningar 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  81 57 77 64 

 

Väggtyp Reduktion beräknad, Rw + C, dB  Reduktion beräknad Rw +Ctr, dB 

Tegel 50 45 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, Dn,e,w+C Reduktion, Dn,e,w+Ctr 

Väggmonterad, Fresh TL80F-dB 50 45 

 

Mätresultat före åtgärd 2013-10-18, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster, modul  

b x h 

Uppmätt före (tåg) 

DnTw+C, dB 

Uppmätt före (väg) 

DnTw+Ctr, dB 

V-rum 2,4x7,9x2,4 = 46 18x13 

12x13 

37 33 

Sovrum 3,7x3,7x2,4 = 33 12x12 33 28 

 

Beräkningsresultat 

Tågtrafik: Skillnadsnivå ute – inne 

Rum Vägg, Rw+C, dB Fönster Rw+C, dB Ventil , Dnew + C, dB Totalt, DnTw+C, dB 

Sovrum 50 38 (50) 39 (+1) 

 

Vägtrafik: Skillnadsnivå ute – inne 

Rum Vägg, Rw+Ctr, dB Fönster Rw+Ctr, dB  Ventil, Dnew + Ctr, dB Totalt, DnTw+Ctr, dB 

Sovrum 45 33 (45) 34 (+1) 
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1.15 Lövudden 1:80 

  
 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 85 (plan 1) 

86 (plan 2) 

62 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundells Snidex 2009 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

20 mm ytterpanel /Plankvägg med spånisol. / 

45 isolering / 12 spånskiva, 240 mm 

47 Ej mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

V-rum, plan 1 5,6 x 3,9 x 2,4 = 

40 

2 st  

12 x 15 

33 43 

Sovrum, plan 2 4x3,2x2,6 = 33 1 st  

12 x 15 

Ej mätt 40 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum med 

spaltventil 

47 40 42 (spaltventil 

med ljuddämpare) 

35 

Sovrum med 

bättre ventil 

47 40 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

41 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå i vardagsrum beräknas vara 

42 dBA. 

Maximal ljudnivå i sovrum beräknas vara 46 

dBA. Det som begränsar fasaddämpningen i 

sovrum bedöms vara vägg mot spår som ej är 

tilläggsisolerad lika övriga väggar.  

 

Ett sovrum mot spår har spaltventil, maximal 

ljudnivå i det sovrummet beräknas vara ca 51 

dBA. Om spaltventilen tätas och en ventil med 

utanpåliggande ljuddämpare monteras 

beräknas ljudnivån i sovrummet bli 45 dBA. 
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1.16 Saturnus 10 

  
 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 84 (plan 1) 

86 (plan 2) 

61 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks Sp-fönster 2012 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Trä. 230 mm 44  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum plan 2, 

hörn mot spår 

5,2 x 3,4 x 2,6 = 

46 

12 x 16 

13 x 16 

 38 

Sovrum plan 2 

med burspråk 

4,9 x 4,2 x 2,6 = 

54 

2 st 11 x 16 

1 st 16 x 16 

 36 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum plan 2 

med burspråk 

54 40 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

41 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå i sovrum beräknas vara 48 – 

50 dBA. 

 

En odämpad ventil, delvis skärmad, i 

sovrummet med burspråk kan vara en orsak 

till den låga fasaddämpningen i detta 

sovrum, möjligen något läckage via fönster, 

drevning eller tätningslist kan vara orsak. 

Med hjälp av en dämpad ventil och översyn 

av drevning och tätning av fönster beräknas 

ljudnivån bli under 48 dBA i detta sovrum. 

 

För att nå under 45 dBA krävs åtgärder på 

vägg i båda sovrummen. 
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1.17 Saltvik 1:45 

 
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 71 71 49 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Ej åtgärd     

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä Ej beräknat/bedömt Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster Uppmätt skillnadsnivå med 

godståg 

 

Vardagsrum Ej uppmätt 2-glas kopplade 

bågar 

33 

Sovrum Ej uppmätt 2-glas kopplade 

bågar 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slutsats: 

Både maximal ljudnivå och ekvivalent ljudnivå 

ligger väl under 45 resp. 30 dBA i vardagsrum 

och sovrum. 
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1.18 Saltvik 1:49 

 

 

 

Ej bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 64 69 48 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Ej åtgärd     

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä  Ej beräknat/bedömt Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m2) 

Fönster Uppmätt skillnadsnivå med 

godståg 

 

Vardagsrum Ej mätt 2-glas kopplade 

bågar 

29 

Sovrum Ej mätt Nyare 2-glas (paket) 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Både maximal ljudnivå och ekvivalent ljudnivå 

ligger väl under 45 resp. 30 dBA i vardagsrum 

och sovrum. 
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Inledning 

Rapporten redovisar resultat från mätningar och beräkningar avseende fasadåtgärder i samband med 

projekt Ådalsbanan i Kramfors kommun.  

 

Maximal ljudnivå är dimensionerade för alla fastigheter, alla redovisade ljudnivåer och kommentarer 

avser maximal ljudnivå.  

 

I resultaten redovisas fönster från SP-fönster och Snidex med en asterix, följande not gäller. 

 

* = Det finns indikationer på att fönster från SP-fönster och Snidex har lägre ljudreduktion än vad som 

anges i deras produktinformation (Rw = 44 dB och Rw+C = 43 dB samt Rw+Ctr = 38-39 dB).  I november-

december 2013 skickade Projekt Ådalsbanan fem fönster av samma modeller som använts efter 

Ådalsbanan för provning på SP labb i Borås. Ytterligare två fönster av samma modeller provades i 

februari 2014. Resultaten visar en variation av ljudreduktionen med spannen Rw 40-43 dB, Rw+C 38-42 

dB och Rw+Ctr 32-38 dB. Mätosäkerheten i labb kan förenklat sägas vara ±3 dB. . Mätresultaten indikerar 

därmed att ljudreduktionen ligger lägre än vad som angivits i produktinformationen. 

 

Vid beräkningsexempel har följande antagits för samtliga fönster: Rw+C = 40 dB, Rw+Ctr = 35 dB. 
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1 Kramfors 

1.1 Bonden 1 

  
Huset står snett i förhållande till spåret och  

maxima ljudnivå vid fasad varierar därför.  

Sovrum och vardagsrum finns i hörnen på 

 byggnaden. Resten av fönstren mot spår är  

kök och trapphus. 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus Ej mätt 88 64   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundells Snidex 2009 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättbetong med Cellplastisolering + puts  43 Ej uppmätt 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = v 

(m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt 

fasaddämpning, 

tåg 

DnTw+C, dB 

Uppmätt 

fasaddämpning, 

väg 

DnTw+Ctr, dB 

Matrum  3,6 x 3,5 x 2,6 = 33 1 st 14x 14 38 35 

Kommentar: Övriga rum bedöms ha motsvarande ljudreduktion i fasad som matrummet.  

  

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden inomhus: 

Scenario Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Värst utsatt sovrum, hörnrum mot spår 43 40 Ej ventil 36 

Värst utsatt sovrum, hörnrum mot spår 43 49 Ej ventil 38 

Bättre fönster & vägg 54 49 Ej ventil 47 

Om tilluft behöver anordnas 54 49 46  42 

Slutsats:  

I rummen på gavel som delvis vetter mot skärmad sida, och 

därmed bara har ett fönster mot spår beräknas maximal 

ljudnivå inomhus från tågtrafik vara ca 50 dBA.  

I rummen med två fasader mot spår, beräknas en maximal 

ljudnivå inomhus från tågtrafik vara ca 52 dBA.  

I rummen längre bort från spår beräknas nivån vara upp till 4 

dBA lägre. Rummen på skärmad beräknas ha <45 dBA.  

Åtgärder hörnrum med ett fönster mot spår: 

Åtgärder fönster (Rw+C=45): 47 dBA inomhus. På skärmad sida 

sitter spaltventiler i fönstren. 

Åtgärd på vägg men inte fönster ger 44 dBA inomhus. 

Åtgärder hörnrum med två fönster mot spår: 

Åtgärder på vägg ger 48 dBA inomhus. Åtgärder på vägg och 

nya fönster (Rw+C=45) ger 44 dBA inomhus. Bara nya fönster 

(Rw+C=49) ger 51 dBA inomhus. 

Friskluftventil skulle kräva utanpåliggande ljuddämpare för att 

inte försämra med uppåt 5 dB.  
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1.2 Bollsta 7:36 

 
 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  88 62   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP 2012 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Träregelvägg, 200 mm  42 (vägg utan fönster) 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt 

fasaddämpning, 

tåg 

DnTw+C, dB 

Uppmätt 

fasaddämpning, 

väg 

DnTw+Ctr, dB 

Sovrum  3 x 4,2 x 2,4 = 

30 

1 st 16x 13 35 30 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden inomhus: 

Scenario Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Befintligt 42 40 Ej ventil 35 

Bättre fönster 42 45 Ej ventil 36 

Bättre vägg 55 40 Ej ventil 42 

Bättre vägg + fönster 55 45 Ej ventil 45 

Om tilluft behöver anordnas 55 40 Dnew + C = 

51 (300 vägg 

med isolering) 

43 

 

 

 

 

Slutsats: 

Husets gavel (bild) vetter mot spåret. Två sovrum ligger 

mot gaveln närmast spår, där beräknas maximal ljudnivå 

inomhus från tågtrafik vara ca 53 dBA. Sovrum 3 ligger 

längre bort från spår och ljudnivån beräknas nivån vara 

upp till 2 dBA lägre. Vardagsrummet ligger skyddat av en 

inglasning och ljudnivån där bedöms ljudnivån vara <45 

dBA. 

Med enbart nya fönster minskar ljudnivån inomhus 

marginellt. För att nå 45 dBA inomhus i sovrummen spår 

krävs tilläggsisolering av vägg samt byta av fönster. 

Friskuftsventil minskar fasaddämpningen med ca 2 dB 

men ljudnivån beräknas klara <45 dBA även med ventil. 
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1.3 Bollsta 7:38 

  
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  86 59   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP-Fönster 2012 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Fasadtegel/träregelvägg, 250 mm 46 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt 

fasaddämpning, 

tåg 

DnTw+C, dB 

Uppmätt 

fasaddämpning, 

väg 

DnTw+Ctr, dB 

Vardagsrum  4 x 7,4 x 2,4 = 

71 

1 st 11 x 13 42 38 

 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum från 

tågtrafik beräknas vara ca 44 dBA. 
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1.4 Dynäs 3:12/2:2 

 
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  87 62   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks via FSN SP-fönster 2013 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Plan 1 och 2, Trä, reglar eller plank/timmer, 

150 mm 

37 (bedömd ”enkel 

trävägg”) 

Ej uppmätt 

Källarvåning, ”porös” sten+ gips på insida  44 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt 

fasaddämpning, 

tåg 

DnTw+C, dB 

Uppmätt 

fasaddämpning, 

väg 

DnTw+Ctr, dB 

V-rum 

källarplan 

3,9 x 4,3 x 2,4 = 

40 

2 st 10x 14 40 38 

 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Vardagsrum  37 40 Ej ventil 37 

Sovrum 37 40 Ej ventil 34 

Vardagsrum, 

åtgärder + 

ventil 

52 45 Frisklufts ventil 49 

(200mm med 

isolering) 

42 

Sovrum, 

åtgärder + 

ventil 

52 45 Frisklufts ventil 49 

(200mm med 

isolering) 

43 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum 

källarplan från vägtrafik beräknas vara ca 

47 dBA. 

 

Maximal ljudnivå inomhus i rum plan 1 

och 2 beräknas vara ca 53 - 57 dBA. 

Beräkningar visar att väggarna begränsar 

möjligheten att nå under 45 dBA 

inomhus. Skall friskluftsventiler monteras 

krävs åtgärder på både vägg och fönster 

krävas som kompensation för att nå under 

45 dBA inomhus. 
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1.5 Dynäs 25:8 

 
 

 

 Järnväg 

uppmätt 

Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  86 nedre plan 

87 övre plan 

60   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP-fönster 2012  44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Träregelvägg tilläggsisolerad + plastpanel,  

310 mm 

44 
Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, modul b 

x h 

Uppmätt fasaddämpning, tåg 

DnTw+C, dB 

Sovrum  

Övre plan  

 

4 x 3,6 x 2,5 = 

36  

Fönster 12 x 12 

Fönsterdörr  

8 x 19 

40 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i rum beräknas 

vara ca 47 dBA.  

 

Beräkningar visar att det är väggarna som 

begränsar möjligheten att nå under 45 

dBA inomhus. Skall friskluftsventiler 

monteras kan åtgärder på både vägg och 

fönster krävas som kompensation för att 

nå under 45 dBA inomhus.  
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1.6 Dynäs 25:9 

 
 

 

 

 Järnväg 

uppmätt 

Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  87 (övre plan) 

85 (nedre plan) 

60   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP-Fönster 2011 och 2012 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Träregelvägg 220 mm 38 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, modul b x h Uppmätt fasaddämpning, tåg 

DnTw+C, dB 

Övre plan, 

allrum  

3,5 x 4,9 x 2,4 = 

41 

Fönster 6 x 13 

Fönsterdörr  

8 x 21 

37 

Övre plan 

sovrum 

3,6 x 3 x 2,4 = 

26 

Fönster 13 x 13 36 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 

befintligt 

38 40 Ej ventil 36 

Sovrum bättre 

fönster 

38 49 Ej ventil 37 

Sovrum bättre 

vägg 

54 40 Ej ventil 43 

Sovrum bättre 

vägg och 

fönster samt 

ventil 

54 45 Frisklufts ventil 51 

(300mm med 

isolering) 

43 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå från tågtrafik inomhus i allrum 

beräknas vara ca 48 dBA. Allrummet ligger något 

längre från spår, ljudnivån utomhus bedöms vara ca 

2 dB lägre än högsta ljudnivån på gaveln. 

 

Maximal ljudnivå i sovrum övre plan mot spår  på 

gavel, se bild, beräknas vara ca 51 dBA. För att nå 

under 45 dBA krävs tilläggsisolering av vägg Skall 

friskluftsventiler monteras krävs åtgärder på både 

vägg och fönster som kompensation för att nå under 

45 dBA inomhus. 
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1.7 Dynäs 25:11 

 
 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus  83 (övre 

plan) 

57   

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks via FSN  2012 och 2013 44 43 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä 23 cm Ej beräknat Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt fasaddämpning, tåg 

DnTw+C, dB 

Övre plan 

Allrum  

(inglasad 

balkong) 

3,2 x 5,7 x 2,3 = 

42  

Fönster 7 x 13 

Fönsterdörr  

9 x 12 

39 (öppen inglasning) 

43 (stängd inglasning) 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i allrum beräknas vara ca 

44 dBA med öppen inglasning. 

 

Visst läckage via ytterdörr, öppen planlösning via 

trapp från entré till allrum på övervåning.  

 

Sovrummen ligger något längre från spår och 

beräknas därför ha lägre ljudnivå utomhus vid fasad. 

Ljudnivå inomhus i sovrum beräknas vara under 

 45 dBA. 
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1.8 Gammelgården 7 

 
 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 83 88 62 85 (84 

uppmätt) 

64 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, 

år 

Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Reduktion 

Rw + Ctr, dB 

Grundels Snidex 2009 44 43* 38 

 

Väggtyp Reduktion bedömd 

Rw + C, dB  

Reduktion bedömd 

Rw +Ctr, dB 

Lättvägg, trä  Ej bedömd Ej bedömd 

 

  

Slutsats,  

Se separat PM 
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1.9 Gösen 2 

 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 79 53 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Ej åtgärd     

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä Ej beräknad Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum Ej uppmätt Ej uppmätt 37 Ej uppmätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 42 dBA med befintliga 

fönster. 

 

Ej Fönsteråtgärd. 
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1.10 Laxen 13 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 76 53 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Ej åtgärd     

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä Ej beräknad Ej beräknad 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Vardagsrum Ej mätt Ej mätt 38  

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum 

beräknas vara ca 38 dBA med befintliga 

fönster. 
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1.11 Laxen 14 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 79 55 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundels Snidex 2012 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä Ej beräknad Ej beräknad 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum Ej mätt Ej mätt Ej mätt 35 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara ca 44 dBA  
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1.12 Laxen 16, hus 1 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus 83 83 57 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundels Snidex 2009 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Putsad vägg Ej beräknad Ej beräknad 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Gästrum Ej mätt  Ej mätt 39 

Kök (ej åtg.) Ej mätt  Ej mätt 30 

Sovrum via 

kök 

Ej mätt  Ej mätt 50 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

(gästrum) mot spår beräknas vara ca 44 

dBA 

Maximal ljudnivå i sovrum på skärmad 

sida (ljud via kök) beräknas vara ca 33 dBA 
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1.13 Lästa 3:87 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 82 58 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks Snidex 2013 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Tung, tegel, 38 cm 50 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum 1 3,4 x 4,9 x 2,4 = 

40 

1 st  

14 x 14 

1 st 

fönsterdörr 

9 x 20 

Ej mätt 37 

Sovrum 2 4x3,4x2,4 = 33 1 st  

14 x 14 

Ej mätt 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara ca 44 – 45 dBA 
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1.14 Lästa 10:30 

  
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 88 64 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks Sp-Fönster 2012 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Träregelvägg, 300 mm 48 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Vardagsrum 3,9 x 4,0 x 2,6 = 

41 

2 st 14 x 16 Ej mätt 39 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Vardagsrum 48 40 Ej ventil 39 

Vardagsrum, 

nya fönster 

48 49 Ej ventil 43 

Vardagsrum 

med ventil 

48 49 51 (vägg 300 mm 

med isolering) 

41 

Sovrum 

(åtgärdat) med 

ventil 

48 49 51 (vägg 300 mm 

med isolering 

43 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i vardagsrum 

beräknas vara ca 49 dBA. 

 

Väggarna beräknas vara relativt bra, med 

fönsterbyte går det att nå under 45 dBA 

inomhus. 

 

Friskluftsventil försämrar 

fasaddämpningen med 1-2 dB 
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1.15 Makrillen 2 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 84 60 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundels Snidex 2009 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä  Ej beräknad Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum, övre 

plan 

Ej mätt  Ej mätt 39 

 

 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara ca 45 dBA  

 



 577296-E  2014-12-03 18 (23) 

 

 

1.16 Norra Banken 13 

 
 

 

  

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara ca 45 dBA.  

 

Omfattande utredning genomförd liksom 

kompletterande åtgärder, se separat PM. 

 



 577296-E  2014-12-03 19 (23) 

 

 

1.17 Penningen 3 

 
 

 

 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 93 68 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundels Snidex 2009 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

1 tr: Lättvägg, trä, 20 cm 43 Ej uppmätt 

2 tr: Tak, plåt + lättvägg tunn 38 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

V-rum 1 tr 4,8 x 5,5 x 3,0 = 

78 

Burspråk  

3,5 x 2 m 

Ej mätt 39 

V-rum 2 tr 

(vindsvåning) 

4x3,2x2,6 = 33 2 st  

18 x 18 

Ej mätt 36 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden inomhus: 

Scenario Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Befintligt 1 tr. 43 40 Ej ventil 39 

Bättre vägg och fönster 1 tr. 

beräkningen gäller både 1 tr 

och 2 tr. 

58 48 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

48 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus beräknas vara  

ca 54 – 57 dBA 

 

För att nå en ljudnivå inomhus som ligger 

under 45 dBA krävs kraftfulla åtgärder på 

både väggar och fönster samt ventil med 

utanpåliggande ljuddämpare. Åtgärder som 

krävs på vägg på plan 2 tr är tveksamt om det 

går att utföra på praktiskt genomförbart sätt. 

 

Ett alternativ är att använda lokalerna till 

kontor med mildare ljudkrav men även i det 

fallet bör åtgärder studeras. 
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1.18 Penningen 4 

 
 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 89 65 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundels Snidex 2009 44 43* 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, Dn,e,w Reduktion, Dn,e,w+C 

Fresh AL –dB 800/42 42 Ca 42 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Puts på 300 mm lättbetong, svag bröstning 43 Ej uppmätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

V-rum 4,9 x 3,6 x 2,5 = 

44 

2 st 11 x 16 Ej mätt 38 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Vägg, 

bröstning 

Rw+C 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

V-rum, befintligt 43 42 43 42 38 

V-rum, bättre 

fönster, ej ventil 

43 42 48 Ej ventil 42 

V-rum, bättre 

fönster, åtg. På 

bröstning, 

ej ventil 

43 50 48 Ej ventil 44 

V-rum, alla åtg. 

Samt ventil 

43 50 48 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

44 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas vara ca 51 dBA med fönster 

bytta 2009. 

 

Med nytt fönsterbyte och åtgärder på 

bröstning samt ventil med 

utanpåliggande ljuddämpare finns 

möjlighet att nå en ljudnivå som ligger 

under 45 dBA inomhus. 
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1.19 Södra Banken 9 

 
 

 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 89 65 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Grundels Snidex 2009 44 43* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättbetong, 250 mm puts på ut och insida 45 Ej uppmätt 

 

Ventil, fabrikat Reduktion, Dn,e,w Reduktion, Dn,e,w+C 

Fresh AL –dB 800/42 42 Ca 42 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

V-rum   Ej mätt 39 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute – inne 

Nedan redovisas resultat av beräkningar för olika scenarion med ambitionen att nå riktvärden inomhus: 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

V-rum, befintligt 45 40 45? 39 

V-rum, bättre 

fönster 

45 48 Ej ventil 45 

V-rum, bättre 

fönster samt 

ventil 

45 48 56 (med 

utanpåliggande 

ljuddämpare) 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum 

beräknas vara ca 50 dBA dBA med fönster 

bytta 2009. 

 

Med nytt fönsterbyte samt ventil med 

utanpåliggande ljuddämpare finns 

möjlighet att nå en ljudnivå som ligger 

under 45 dBA inomhus. 
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1.20 Skärted 2:38 

  
 

 

 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 86 64 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP Fönster 2006 40 Ej angivet, 

(38 bedömd) 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä, 300 mm 43 Ej mätt 

Tak och vägg på övre plan 39 Ej mätt 

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m3) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt fasaddämpning, tåg 

DnTw+C, dB 

Sovrum  

övre plan  

3 x 3,1 x 2,3 = 

21  

Fönster  

12 x 12 

36 

 

Vardagsrum 

nedre plan 

4 x 3 x 2,4 = 29 2 st 12 x 13 36 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Vardagsrum, 

befintligt 

43 38 Ej ventil 36 

Vardagsrum, 

nytt fönster 

43 45 Ej ventil 38 

Vardagsrum, 

nytt fönster och 

vägg 

54 45 52 43 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå i sovrum övre plan och 

vardagsrum nedre plan beräknas vara 50 

dBA med fönster bytta 2009. 

 

Vardagsrummet ligger i hörn. Med nya 

fönster i vardagsrum går det att klara 48 

dBA inomhus. För att ljudnivån i 

vardagsrum skall vara högst 45 dBA krävs 

åtgärder på vägg. 

 

Samma kommentarer gäller sovrum på 

övre plan samt att ljudnivån i det södra 

sovrummet påverkas av ljudnivå från 

enkelt tvåglas-takfönster i hall via öppen 

planlösning. 
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1.21 Å 1:9 

 
 

 Järnväg uppmätt Järnväg beräknad Vägtrafik beräknad 

LAFmax, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA LAFmax, dBA LAeq 24h, dBA 

Ljudnivå utomhus - 81 58 - - 

 

Entreprenör Fönsterfabrikat Åtgärdad, år Reduktion  

Rw, dB 

Reduktion  

Rw +C, dB 

Wiiks SP Fönster 2013  44* 

 

Väggtyp Reduktion beräknad 

Rw + C, dB  

Reduktion uppmätt 

Rw +C, dB 

Lättvägg, trä, 19 cm 37  

 

Mätresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Volym dxbxh = 

v (m, m2) 

Fönster, 

modul b x h 

Uppmätt före 

DnTw+C, dB 

Uppmätt efter 

DnTw+C, dB 

Sovrum 

mindre övre 

plan 

2,8 x 4,6 x 2,4 = 

40 

1 st  

17 x 15 

31 Ej mätt 

Sovrum större 

övre plan 

3,8 x 4,5 x 2,6 = 

33 

1 st 12 x 16 

Fönsterdörr: 

1 st 12 x 23 

23 Ej mätt 

 

Beräkningsresultat, skillnadsnivå ute - inne 

Rum Vägg,  

Rw+C, dB 

Fönster 

Rw+C, dB 

Ventil  

Dnew + C, dB 

Totalt  

DnTw+C, dB 

Sovrum 1 övre 

plan 

37 40 Ej ventil 34 

Sovrum 2 övre 

plan 

37 40 Ej ventil 36 

 

 

 

 

Slutsats: 

Maximal ljudnivå inomhus i sovrum  

beräknas bli ca 47 – 45 dBA med nya 

fönster. 

 

Väggar är begränsande för att inte nå 

under 45 dBA i alla rum. 
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Kontrollmätning av ljudnivåskillnad för fasad före och efter åtgärd 

Bilaga 10F till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

Bilagan redovisar uppmätt ljudnivåskillnad för fasad, DnTw, utan anpassningsterm och med anpassning C och Ctr. Mätningarna är genomförda enligt SS-
EN ISO 140-5. I vissa fall är det inte exakt samma rum men rummen är valda så att de i samtliga fall är samma typ av rum, sovrum eller vardagsrum och. 
De olika måtten, w, C och Ctr förklaras mer utförligt i andra bilagor. I de flesta fall blir förbättringen lika stor för alla tre mått, w, C och Ctr (inom någon 
dB), men för tre fastigheter skiljer resultatet, Bisittaren 2 vindsvåning, Ala 1:81 och Inspektoren 4. Det som skiljer de tre fastigheterna jämfört med övriga 
fastigheter är att i Bisittaren 2 vindsvåning och i Inspektoren 4 är spaltventiler med ljuddämpare monterade i Inspektoren 4 är fönstren inte utbytta. I Ala 
1:81 sitter ett annat fönster monterat än i övriga fastigheter. 

Fastighet Rum Väggtyp 
Fönster före 
åtgärd 

Fönster efter 
åtgärd Ventil 

Skillnadsnivå för 
fasad, uppmätt  

före åtgärd  
DnT (dB) 

Skillnadsnivå för 
fasad, uppmätt  

efter åtgärd 

DnT (dB) Skillnad (dB) 

Bisittaren 2 sovrum 

Lättbetong  

t = 290 

Kopplade 

fönster med 

1+1 glasning 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 40 dB 

Rw+Ctr ≈ 35 dB 

Före = pluggad 

spaltventil 

 Efter = 

45/44/43 

w  33  40 7 

C  32  38 6 

Ctr 29  35 6 

Bisittaren 2 

Sovrum 

vindsvåning 

Trä  

t = ca 300 

Kopplade 

fönster med 

1+1 glasning 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 40 dB 

Rw+Ctr ≈ 35 dB 

Före = pluggad 

spaltventil 

Efter = 

spaltventil 

Fresh Al-dB 

450 (Dnew = 

40) 

w 33  44 11 

C 32  42 10 

Ctr 30  38 8 

 

 

 

Bokhållaren 17 Sovrum 

Tung 

(tegel+ 

betg)  

t = 330 

Fönster med 

enkelbåge och 

3-glas 

isolerruta 

3/64/3/11/3 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 46 dB 

Rw+Ctr ≈ 44 dB 

Före = pluggad 

spaltventil 

Efter = 

52/51/47 

w 34  42 8 

C 33  40 7 

Ctr 31  38 7 
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Fastighet Rum Väggtyp 
Fönster före 
åtgärd 

Fönster efter 
åtgärd Ventil 

Skillnadsnivå för 
fasad, uppmätt  

före åtgärd  
DnT (dB) 

Skillnadsnivå för 
fasad, uppmätt  

efter åtgärd 

DnT (dB) Skillnad (dB) 

Inspektoren 4 Sovrum 

Tung  

t ca 500 

Kopplade 

fönster med 

1+2 glasning 

6/50/3/11/3 

Bra fönster! 

Dock ventil i 

karm.  Ej fönsterbyte 

Montage av 

ljuddämpare 

Fresh Al-dB 

450 (Dnew = 

40) 

w 31  40 9 

C 31  38 7 

Ctr 31  35 4 

Lagmannen 10 Sovrum 

Lättbetong 

t = 300 

Fönster med 

enkelbåge och 

3-glas 

isolerruta 

3/50/3/8/3 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 40 dB 

Rw+Ctr ≈ 35 dB 

Före pluggad 

spaltventil 

Efter 45/44/43 

w 34  41 7 

C 33  40 7 

Ctr 30  37 7 

Ripan 2  Sovrum 

Trä  

t = 180 

Kopplade 

fönster med 

1+1 glasning 

2/32/2 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 40 dB 

Rw+Ctr ≈ 35 dB Ej ventil 

w 28  37 9 

C 26   35 9 

Ctr 23  32 9 

Ripan 2 V-rum 

Trä  

t = 180 

Kopplade 

fönster med 

1+1 glasning 

3/80/3 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 40 dB 

Rw+Ctr ≈ 35 dB Ej ventil 

w 32  41 9 

C 30  40 10 

Ctr 27  36 9 
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Fastighet Rum Väggtyp 
Fönster före 
åtgärd 

Fönster efter 
åtgärd Ventil 

Skillnadsnivå för 
fasad, uppmätt  

före åtgärd  
DnT (dB) 

Skillnadsnivå för 
fasad, uppmätt  

efter åtgärd 

DnT (dB) Skillnad (dB) 

Ripan 3 Sovrum 

Trä 

t = 150 

Kopplade 

fönster med 

1+1 glasning 

3/32/3 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 40 dB 

Rw+Ctr ≈ 35 dB Ej ventil 

w 33  39 6 

C 32  37 5 

Ctr 28  33 5 

Rådmannen 3 Sovrum 

Tung, tegel  

t = 360 

Fönster med 

enkelbåge och 

3-glas 

isolerruta 

4/12/4/12/4 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 40 dB 

Rw+Ctr ≈ 35 dB 

Före pluggad 

spaltventil 

Efter 52/51/47 

w 36  41 5 

C 35  40 5 

Ctr 33  38 5 

 

 

Ugglan 1 

 

 

Sovrum 

Trä 

t=150 

Kopplade 

fönster med 

1+1 glasning 

3/40/3 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 40 dB 

Rw+Ctr ≈ 35 dB 

 

 

Ej ventil 

w 30  38 8 

C 29  37 8 

Ctr 26  34 8 

Ala 1:81 Sovrum 

Trä 

t = 320 ? 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C ≈ 38 dB Ej ventil 

w 35  44 9 

C 34  41 7 

Ctr 31  37 6 

Sörberge 1:426 norra 

flygeln Sovrum 

Lättbetong? 

t = 300 

Fönster med 

enkelbåge och 

3-glas 

isolerruta 

4/36/3/12/3 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C = 47 dB 

Rw+Ctr =43 dB Ej ventil 

w 32  37 5 

C 32  36   4 

Ctr 28  32 4 
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Fastighet Rum Väggtyp 
Fönster före 
åtgärd 

Fönster efter 
åtgärd Ventil 

Skillnadsnivå för 
fasad, uppmätt  

före åtgärd  
DnT (dB) 

Skillnadsnivå för 
fasad, uppmätt  

efter åtgärd 

DnT (dB) Skillnad (dB) 

Sörberge 1:426 södra 

flygeln Sovrum 

Betongsten? 

t = 320 

Fönster med 

enkelbåge och 

3-glas 

isolerruta 

4/36/3/12/3 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C = 47 dB 

Rw+Ctr =43 dB Ej ventil 

w 38  45  7 

C 37  44 7 

Ctr 33  41 8 

Norra Banken 13 

(tidigare åtgärdad 

genom fönsterbyten) Sovrum 

Lättbetong 

+ 50 mm 

isol+gips 

t = 300 

Kopplade 

fönster med 

1+2 glasning  

Rw+C =  

38 - 40 dB 

Kopplade fönster 

med 1+2 

glasning  

Rw+C = 49 dB  

Rw+Ctr = 45 dB 

samt tilläggs-

isolerad vägg Ej ventil 

w 38  47 9 

C 37  46 9 

Ctr 34  43 9 

Norra Banken 13 

(tidigare åtgärdad 

genom fönsterbyten) V-rum 

Samma som 

sovrum men 

även svag 

bröstning 

Kopplade 

fönster med 

1+2 glasning  

Rw+C =  

38 - 40 dB 

Rw+C = 49 dB  

Rw+Ctr = 45 dB 

samt förbättrad 

bröstning 

Ventil: Rettig 

(m. förbättrad 

renslucka) 

w 36  44 8 

C 34  43 9 

Ctr 30  40 10 

  

 

 

 

 

 

Upprättad av: Peter Petterson, ÅF Infrastruktur Ljud & Vibrationer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 11 

Vilka nivåer är möjliga att nå 
 
 
Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
Projektnummer: 144711100        
Upprättad 2015-02-18 av Peter Petterson, AFRY 
Senast reviderad 2021-09-06 av Jonas Aråker, Tyréns AB, Katrin Olofsson, IVpn och Henrik Naglitsch, WSP 

 

Yta för bild  
 



Bilaga 11 till slutrapport för Fasadåtgärder som bullerskydd                                    2(20) 
 

Innehåll 
0   Inledning ................................................................................................................................... 3 

1   Exempelrum och typer av åtgärder .......................................................................................... 3 

2   Enkel trävägg ............................................................................................................................. 5 

3   Medelbra trävägg....................................................................................................................... 9 

4   Trästomme, väl tilläggsisolerad ............................................................................................. 12 

5   Lättbetong ................................................................................................................................ 14 

6   Tegelfasad .................................................................................................................................17 

7   Tung fasad ................................................................................................................................ 19 

Revideringar 

 Revidering september 2021 
 Förändrad layout, mindre justeringar i text samt synkning med bilaga 8 och 14. 
 Delat upp i befintliga och åtgärdade fönstertyper, justerat beräkningar så att de synkar 

med de fönstertyper som används i metoden för förenklad projektering samt 
kompletterat med text om väggåtgärder. 

Revidering februari 2020 
 Komplettering med beräkningar för rum utan friskluftventiler. 
 Mindre justeringar av avrundade resultat.   

Revidering mars 2019 
 Utökade beräkningsexempel med odämpad fönsterventil och väggventil. 
 Utökade beräkningsexempel med olika typer av fönster. 
 Kompletterat med mer exempel på mätningar före åtgärd. 

Förtydligande mars 2019 
Beräkningarna i denna bilaga har utförts i enlighet med standard SS-EN 12354-3 med en 
anpassning som beskrivs i bilaga 12, för att vara tydliga förklarar vi även anpassningen här. 
Enligt SS-EN 12354-3 skall den vägda standardiserade ljudnivåskillnaden beräknas som 
skillnaden mellan ljudnivån utomhus 2 m framför fasaden och ljudnivån inomhus i 
mottagarrummet, D2m,nT,w. Med detta värde måste en beräknad eller uppmätt trafikbullernivå, 
frifältsvärde, utomhus ökas med 3 dB innan ljudnivån inomhus bestäms. Vi har i stället valt att 
beräkna den vägda standardiserade ljudnivåskillnaden avseende frifältsvärde utomhus med 
beteckningen DnT,w  därmed kan ljudnivån inomhus bestämmas direkt från den beräknade eller 
uppmätta trafikbullernivån, frifältsvärde, utomhus och den beräknade standardiserade 
ljudnivåskillnaden.  

Revidering april 2018 
 Justering av rum och rumsstorlekar. Tidigare beräkningsexempel innefattade bara två 

rum, sovrum och vardagsrum. Nya beräkningsexempel utförda med mindre sovrum, 
standardrum och stort vardagsrum. Standardrummet definieras i bilaga 14. 

 Utökade varianter av fönster i beräkningarna, samt justerade reduktionstal.  
 Ventiler, kompletterat med ny information om ljudnivåskillnad i olika väggtjocklekar. 

Samt utökat med väggventil med extra hög dämpning. 
 Justering av exempel på tilläggsisolering av vägg så att de stämmer med exempel i 

bilaga 8B och 8C.  
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0   Inledning 

I denna bilaga har beräkningar genomförts enligt bilaga 12 för tre olika rumsstorlekar med 
samtliga typer av ytterväggar, fönster och friskluftventiler som redovisas i bilaga 14 och olika 
åtgärder utifrån dessa förutsättningar.  

Syftet med bilaga är att det snabbt och enkelt ska gå att bedöma olika byggnaders befintliga 
ljudnivåskillnad och även effekten av olika åtgärder utan att behöva utföra egna beräkningar.  

Ljudnivåskillnaden (DnT,w+C/Ctr) som redovisas dras från beräknad ljudnivå utomhus vid fasad 
(frifält) för att erhålla ljudnivå inomhus. 

Observera att uppgifter om ljudreduktion i fönster anges i fältvärden. För att motsvara värden 
som anges vid beställning av fönster behöver 3 dB adderas. 

1   Exempelrum och typer av åtgärder 

Beräkning av hur bra fasaddämpning som kan åstadkommas med hjälp av fönster-åtgärder 
bygger på 6 st exempel på ytterväggskonstruktioner. För de ytterväggs-konstruktioner som har 
lägst reduktionstal har även beräkningar utförts med förbättring av vägg för att få en 
uppfattning av hur mycket förbättring som går att få. 

Beräkningarna är utförda med anpassningsspektra C för tågtrafik och anpassnings-spektra Ctr 
för vägtrafik i lägre hastigheter, stadstrafik. Eftersom resultatet till viss grad beror på 
rumsdimensioner har beräkningarna utförts på tre exempel-rum, litet sovrum, standardrum 
enligt den förenklade metoden i bilaga 14 samt ett stort vardagsrum. Det kommer alltid att 
finnas en variation i reduktionstal på alla ingående komponenter, vägg, fönster, ventiler, detta 
beror på naturliga variationer i byggnadssätt, material, tillverkning mm. De värden som har 
valts i beräkningarna är vanliga typvärden, det kommer därför alltid att finnas byggnader som 
avviker från de resultat som redovisas i beräkningarna.  

1.1  Rumsmått 

Litet sovrum 

Benämns ”Litet”  
Mått: 3,5 x 2,5 x 2,4 m, volym 21 m3, Yttervägg: 3,5 x 2,4 m = 8,4 
m2. Ett fönster på 1,23 x 1,48 m = 1,8 m2 (standard för CE-
märkning). 

Standardrum 

Benämns ”Standard” 

Mått: 5 x 4 x 2,5 m, volym 50 m3, Yttervägg: 5 x 2,5 m = 12,5 m2. 
Två fönster på 1,4 x 1,4 m = 3,92 m2. 

Vardagsrum 

Benämns ”Stort” 
Mått: 6 x 6 x 3 m, volym 108 m3, Yttervägg: 6 x 3 m = 18 m2.  

Två fönster på 1,23 x 1,48 m = 3,6 m2, en fönsterdörr på 0,8 x 2 m = 
1,6 m2. 

1.2  Beräkningsmetod 

Beräkning av ljudnivåskillnad enligt denna metod utförs i enlighet med svensk och europeisk 
standard SS-EN 12354-3 Byggakustik – Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader 
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utgående från egenskaper hos byggnadselement – Del 3: Luftljuds-isolering mot utomhusljud. 
Redovisning av formler för beräkning finns i bilaga 12 i Fasadprojektets slutrapport.  

Samtliga indata för vägg, fönster och ventiler följer värden enligt bilaga 14 förutom att en 
väggventil för 200 mm vägg har lagts till. 

1.3  Ljudreduktion i olika typer av fasadelement 

Observera att uppgifter om ljudreduktion i ytterväggar och fönster anges i fältvärden. För att 
motsvara värden som anges vid beställning av fönster behöver 3 dB adderas. 

Tabell 1. Ytterväggar 
 Benämning Exempel R´w+C 

(dB) 
R´w+Ctr 

(dB) 
1A Enkel trävägg Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal, väl 

underhållen stuga, även vissa villor ca 70-80 tal. 
Oftast en väggtjocklek på under 20 cm 

37 33 

1B Medelbra  
trävägg 

Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal med isolering. 
Normal 80-90-00-tals villavägg. Tjocklek ca 20 – 30 
cm 

43 39 

1C Trästomme, väl 
tilläggsisolerad 

Bra utförd tilläggsisolerad vägg. Tjocklek över 30 cm 48 43 

1D Lättbetong Flerfamiljshus och villor ofta 50 – 60 – tal. Oisolerad 
och enkelt isolerad 

43 39 

1E Tegelfasad Fasadtegel med bakomliggande träregelvägg. 
Tjocklek ca 25 – 35 cm 

49 45 

1F Tung fasad Dubbel betongvägg, tjocklek ca 25 -30 cm eller 
homogen tegelvägg, tjocklek över 40 cm. 

54 50 

 
Tabell 2. Fönster 

 Benämning fönster R´w+C 
(dB)  

R´w+Ctr 
(dB)  

Befintliga fönster 
2A Befintligt fönster. Kopplade fönster med 1+1 glasning  

Det finns mätresultat som visar att denna fönstertyp i äldre 
byggnader i stadskärnor med fönster i mycket gott skick, har 
högre ljudreduktion (upp till R´w+C 30 dB respektive R´w+Ctr 
26 dB).  

28 23 

2B Befintligt fönster. Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta 4 
mm glas  

32 27 

2C Befintligt fönster. Moderna 1+2 fönster. Avser moderna fönster 
med 4 mm glastjocklek och dubbel tätning. I annat fall anses det 
vara 1+1 glasning.  

34 
 

28 
 

Vid byte till nya fönster 

2D Enkelt ljudfönster. Moderna 1+2 fönster* eller 3-glas isoler med 
kraftigare glas.  

34 28 

2E Ljudfönster (1+2 glasning) med förhöjd ljudreduktion. 38 33 
2F Ljudfönster (1+2 glasning) med hög ljudreduktion, mycket tjocka 

glas eller stort karmdjup. Få tillverkare erbjuder fönsterdörrar 
med denna ljudreduktion, men fönster kan förses med tröskel och 
nyttjas för detta ändamål. 

43 39 

2G Ljudfönster (1+2 glasning) med extremt hög ljudreduktion, 
mycket tjocka glas och mycket stort karmdjup. Ingen tillverkare 
erbjuder fönsterdörrar med denna ljudreduktion, men fönster kan 
eventuellt förses med tröskel och nyttjas för detta ändamål. 

47 45 
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Tabell 3. Ventiler 

 Benämning  Dn,e,w+C (dB)  Dn,e,w+Ctr (dB)  

3A Ljuddämpad fönsterventil 1)  39 37 

3B Ljuddämpad väggventil i 400 mm vägg 2)  54 50 

3Ba Ljuddämpad väggventil i 400 mm homogen vägg 5)  51 47 

3C Ljuddämpad väggventil i 300 mm vägg 2)  49 47 

3Ca Ljuddämpad väggventil i 300 mm homogen vägg 6)  46 43 

3D Ljuddämpad väggventil i 200 mm vägg 4) 42 42 

3E Ljuddämpad väggventil med extra hög dämpning 
framtagen i Trafikverkets FoI-projekt. 3)  

57 55 

3F Odämpad fönsterventil (spaltventil) 34 33 

3G Odämpad väggventil 32 31 

För noter 1 – 3, se bilaga 14. 

4. Uppmätt i lab (SP 2012) 

5. Antagen försämring enligt mätningar på liknande ventiler där ventilröret monteras i 
stålrör för att motsvara en homogen vägg utan mineralullsisolering  

6. Uppmätt i lab med ventilen monterad i stålrör. 
 

1.4  Åtgärder av ytterväggar 

Effekter av tre olika typer av åtgärder på ytterväggar finns beräknade/kommenterade för 
respektive väggtyp:  

A. Invändig åtgärd med gips dikt an 

B. Invändig åtgärd med gips på akustikprofil 

C. Utvändig åtgärd med isolering och platsdistanser 

D. Utvändig åtgärd med isolering och platsdistanser förstärkt med invändig fibergips 

Åtgärderna finns beskrivna i bilaga 8 till Fasadprojektet. 
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2   Enkel trävägg 

Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal, väl underhållen stuga, även vissa villor ca 70-80-tal. 

 

Vägg, 1A  Tjocklek (mm) R´w+C (dB) R´w+Ctr (dB) 

Trä, plank, timmer, panel.  
Alt. Träregelvägg med isolering 

Ca 150 - 200 mm 37 33 

2.1  Före åtgärd 

Uppmätt före åtgärd med 2A 1+1 glasning utan ventil 

DnT,w+C (dB) DnT,w+Ctr (dB) 

29 - 30 25 - 26 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2A 1+1 glasning Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  29 24 26 23 25 22 

Standard 30 25 28 24 28 24 

Stort 32 27 31 27 30 26 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2B 3-glas isolerruta Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  31 27 27 25 26 24 

Standard 33 28 30 27 29 26 

Stort 35 30 32 29 32 28 
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2.2  Åtgärd: Fönsterbyte och ljuddämpad ventil  

Fönster: 2D. Enkelt ljudfönster. Moderna 1+2 fönster* eller 3-glas isoler med kraftigare glas. 
Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3A 3D 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  32 27 30 26 31 27 32 27 

Standard 34 29 32 28 33 29 34 29 

Stort 36 31 35 30 35 31 36 31 

 

Fönster: 2E. Nytt fönster. Ljudfönster med förhöjd ljudreduktion 1+2 glasning. Alla resultat i 
dB 
Ventil Ingen 3A 3D 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  33 29 31 27 32 28 33 29 

Standard 35 31 33 30 34 31 35 31 

Stort 37 33 36 32 36 33 37 33 

 

Fönster: 2F. Nytt fönster. 1+2 glasning, mycket tjocka glas alternativt stort karmdjup. 
Fönsterdörr i stort rum förutsätts utgöras av fönster med monterad tröskel. Alla resultat i dB  

Ventil Ingen 3A 3D 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  34 30 31 28 32 29 34 30 

Standard 36 32 34 31 35 32 36 32 

Stort 38 34 36 33 37 34 38 34 

Högre ljudreduktion i fönster ger ingen ytterligare förbättring eftersom väggen begränsar.  

2.3  Åtgärd: Dubbel fibergips dikt an 

För att åtgärden ska få någon effekt krävs att det inre skiktet är monterat på reglar. En vanlig 
träregelvägg eller en timmer- eller plankvägg med reglar och lätt byggskiva på insidan fungerar, 
däremot fungerar det inte på en homogen timmervägg. 

Om befintlig vägg har en lätt byggskiva som inre skikt bedöms ljudreduktionen kunna 
förbättras med 1-4 dB med två lager gips dikt an med följande resultat i medeltal går det att 
räkna med en förbättring på av vägg med 3 dB. 

Vägg Tjocklek R´w+ C 
(dB) 

R´w+Ctr 

(dB) 

Träregelvägg med isolering + 
komplettering med 2 lager gips dikt an 
inre skivan.   

Ökar väggens tjocklek ca 
26 – 30 mm 

40 36 

 

Fönster: 2D. Nytt fönster. Enkelt ljudfönster. Moderna 1+2 fönster* eller 3-glas isoler med 
kraftigare glas. Alla resultat i dB 
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Ventil Ingen 3A 3D 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  34 29 31 27 32 28 34 29 

Standard 35 30 33 29 34 29 35 30 

Stort 37 32 36 31 36 32 37 32 

 
Fönster: 2E. Nytt fönster. Ljudfönster med förhöjd ljudreduktion 1+2 glasning. Alla resultat i 
dB 

Ventil Ingen 3A 3D 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  36 31 32 29 33 30 35 31 

Standard 37 33 35 31 36 32 37 33 

Stort 39 35 37 33 38 34 39 35 

 

Fönster: 2F. Nytt fönster. 1+2 glasning, mycket tjocka glas alternativt stort karmdjup. 
Fönsterdörr utgörs av fönster med monterad tröskel. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3A 3D 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  37 33 32 29 34 31 36 32 

Standard 39 35 35 32 37 34 39 35 

Stort 41 37 38 35 39 36 41 37 

Högre ljudreduktion i fönster ger ingen ytterligare förbättring eftersom väggen begränsar. 

2.4  Åtgärd: Akustikprofil och dubbel gips 

Denna åtgärd fungerar både på träregelvägg och homogen timmervägg men rekommenderas i 
första hand för homogena väggar. Med denna åtgärd bedöms väggens ljudreduktion kunna öka 
med 2-4 dB. 

2.5  Åtgärd: Utvändig åtgärd  

Med utvändig åtgärd bedöms väggens ljudreduktion kunna öka med 4-6 dB.  Åtgärden skulle 
kunna medföra att enkel trävägg motsvarar medelbra trävägg, men det beror på hur invändigt 
skikt är anordnat och behöver bedömas från fall till fall. 

2.6 Åtgärd: Utvändig åtgärd och dubbel fibergips dikt an 

Lämpar sig bäst för regelstommar (inte solid timmerstomme). Med utvändig, och invändig, 
åtgärd bedöms väggens ljudreduktion kunna öka med ca 6 dB och väggen bedöms kunna 
motsvara ” Medelbra trävägg”. 

Det går att utföra åtgärder så att ”enkel trävägg” ska kunna motsvara ”Trästomme, väl 
tilläggsisolerad” men detta kräver detaljerad projektering för varje enskilt projekt.  
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3   Medelbra trävägg 

Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal med isolering. Normal 80-90-00-tals villavägg.  

 

Vägg, 1B Tjocklek 
(mm) 

R´w+C 
(dB) 

R´w+Ctr 

(dB) 

Träregelvägg isolerad, ofta gips på insida. 
Alternativt isolerad plank- eller timmervägg 

Ca 200 - 300  43 39 

3.1 Före åtgärd 

Uppmätt före åtgärd med fönster 2B 3-glas isolerruta utan ventil 

DnT,w+C (dB) DnT,w+Ctr (dB) 

29-32 27-29 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2A 1+1 glasning Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  30 25 27 24 25 23 

Standard 31 26 29 25 28 24 

Stort 33 28 31 27 31 27 
 

Beräknat före åtgärd med fönster 2B (3-glas isolerruta) Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F (Odämpad fönsterventil) 3G (Odämpad väggventil) 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  34 29 28 26 26 24 

Standard 34 30 31 28 29 27 

Stort 36 32 33 30 32 29 
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3.2 Åtgärd: Fönsterbyte och ljuddämpad ventil 

Fönster: 2D. Nytt fönster. Enkelt ljudfönster. Moderna 1+2 fönster* eller 3-glas isoler med 
kraftigare glas. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3A 3C 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  35 30 32 28 35 29 35 30 

Standard 36 30 34 29 36 30 36 30 

Stort 38 32 36 32 38 32 38 32 

 

Fönster: 2E. Nytt fönster. Ljudfönster med förhöjd ljudreduktion 1+2 glasning. Alla resultat i 
dB 

Ventil Ingen 3A 3C 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  37 33 33 30 37 32 37 33 

Standard 39 34 35 32 38 34 39 34 

Stort 41 36 38 34 40 36 41 36 

 

Fönster: 2F. Nytt fönster. 1+2 glasning, mycket tjocka glas alternativt stort karmdjup. 
Fönsterdörr i stort rum förutsätts utgöras av fönster med monterad tröskel. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3A 3C 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  39 35 33 30 38 34 39 35 

Standard 41 37 36 34 40 37 41 37 

Stort 43 39 39 36 42 38 43 39 

 

Fönster 2G: Nytt fönster. Ljudfönster med extremt hög ljudreduktion 1+2 glasning, mycket 
tjocka glas och mycket stort karmdjup. Fönsterdörr i stort rum förutsätts utgöras av fönster 
med monterad tröskel. Fönsterventil ej aktuellt, därav ingen beräkning för 3A.Alla resultat i 
dB 

Ventil Ingen 3C 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  40 36 38 35 39 36 

Standard 42 38 41 38 42 38 

Stort 44 40 43 39 44 40 

Att öka ljudreduktionen i fönstren från 2F till 2G ger väldigt liten effekt eftersom väggen 
begränsar.  

3.3 Åtgärd: Dubbel fibergips dikt an 

I detta fall rekommenderas inte en åtgärd med gips monterad dikt an befintlig vägg. Detta 
eftersom väggen redan är relativt bra bedöms inte några extra gipsskivor medföra någon 
förbättring av väggens ljudreduktion.  Om timmerväggen har otätheter, som medför att 
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ljudisoleringen påverkas negativt, kan en dikt an monterad gipsskiva användas för att ge väggen 
den ljudproduktion som kan förväntas av en tät konstruktion. 

3.4 Åtgärd: Akustikprofil och dubbel gips 

Med denna åtgärd bedöms väggens ljudreduktion öka med 2-3 dB. Förutsättningen är att den 
yttre väggpanelen är i bra skick och tät. Notera att det är viktigt att montageanvisningen följs. 

3.5 Åtgärd: Utvändig åtgärd  

Åtgärden bedöms i de flesta fall ge en ökning av väggens ljudreduktion med 2-3 dB. Om 
befintliga väggen har minst två lager invändig gips bedöms åtgärden göra att väggen motsvarar 
”Trästomme, väl tilläggsisolerad”. 

3.6 Åtgärd: utvändig åtgärd och dubbel fibergips dikt an 

För vägg med regelstomme bedöms åtgärden kunna ge ca 6 dB förbättring av medelbra trävägg. 
Åtgärdad medelbra trävägg bedöms motsvara trästomme, väl tilläggsisolerad. 

För vägg med homogen timmerstomme bedöms den invändiga gipsningen inte ge någon effekt, 
varför endast utvändig åtgärd rekommenderas. 
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4   Trästomme, väl tilläggsisolerad 

Bra utförd tilläggsisolerad vägg. 

 

Vägg, 1C Tjocklek R´w+C  
(dB) 

R´w+Ctr  

(dB) 

Träregelvägg väl isolerad, korslagda reglar Minst 300 mm 48 43 

4.1 Före åtgärd 

Uppmätt före åtgärd med fönster 2B 3-glas isolerruta utan ventil 

DnT,w+C (dB) DnT,w+Ctr (dB) 

34 31 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2A 1+1 glasning Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  31 26 27 24 26 23 

Standard 31 26 29 25 28 25 

Stort 33 28 31 27 31 27 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2B 3-glas isolerruta Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  34 29 28 26 26 25 

Standard 35 30 31 28 30 27 

Stort 37 32 34 30 32 30 
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4.2 Åtgärd: Fönsterbyte och ljuddämpad ventil 

Fönster: 2D. Nytt fönster. Enkelt ljudfönster. Moderna 1+2 fönster* eller 3-glas isoler med 
kraftigare glas. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3A 3B 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  36 30 32 28 36 30 36 30 

Standard 37 31 34 30 37 31 37 31 

Stort 39 33 37 32 39 33 39 33 
 

Fönster: 2E. Nytt fönster. Ljudfönster med förhöjd ljudreduktion 1+2 glasning. Alla resultat i 
dB 

Ventil Ingen 3A 3B 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  39 34 33 30 39 34 39 34 

Standard 40 35 36 33 40 35 40 35 

Stort 42 37 39 35 42 37 42 37 

 

Fönster: 2F. Nytt fönster. 1+2 glasning, mycket tjocka glas alternativt stort karmdjup. Kan 
även vara fönsterdörr men det innebär en speciell konstruktion med hög tröskel. Alla resultat 
i dB 

Ventil Ingen 3A 3B 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  42 38 34 31 42 37 42 38 

Standard 44 39 37 34 43 39 44 39 

Stort 46 41 40 37 45 41 46 41 

 

Fönster 2G: Nytt fönster. Ljudfönster med extremt hög ljudreduktion 1+2 glasning, mycket 
tjocka glas och mycket stort karmdjup. Fönsterventil ej aktuellt, därav ingen beräkning för 
3A. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3B 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  44 39 43 38 43 39 

Standard 46 42 45 41 45 41 

Stort 48 43 47 43 47 43 

Att öka ljudreduktionen i fönstren från 2F till 2G ger väldigt liten effekt eftersom väggen 
begränsar.  

4.3 Åtgärd: Väggar 

Det går inte att ange generella åtgärder för att förbättra befintlig vägg. Varje fall måste studeras 
för sig.   
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5   Lättbetong 

Flerfamiljshus och villor ofta 50 – 60 – tal. Oisolerad och enkelt isolerad. 

  

Vägg, 1D Tjocklek (mm) R´w+C (dB) R´w+Ctr (dB) 

Lättbetong 300 – 400 43 39 

5.1 Före åtgärd 

Uppmätt före åtgärd med fönster 2A 1+1 glasning utan ventil 

DnT,w+C (dB) DnT,w+Ctr (dB) 

31 27 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2A 1+1 glasning Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  30 25 27 24 25 23 

Standard 31 26 29 25 28 24 

Stort 33 28 31 27 31 27 
 

Beräknat före åtgärd med fönster 2B 3-glas isolerruta Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  34 29 28 26 26 24 

Standard 34 30 31 28 29 27 

Stort 37 32 34 30 32 30 
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5.2 Åtgärd: Fönsterbyte och ljuddämpad ventil 

Fönster: 2D. Nytt fönster. Enkelt ljudfönster. Moderna 1+2 fönster* eller 3-glas isoler med 
kraftigare glas. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3A 3Ca 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  35 30 32 28 34 29 35 30 

Standard 36 30 34 29 36 30 36 30 

Stort 38 32 36 32 38 32 38 32 

 

Fönster: 2E. Nytt fönster. Ljudfönster med förhöjd ljudreduktion 1+2 glasning. Alla resultat i 
dB 

Ventil Ingen 3A 3Ca 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  37 33 33 30 36 32 37 33 

Standard 39 34 35 32 38 34 39 34 

Stort 41 36 38 34 40 36 41 36 

 

Fönster: 2F. Nytt fönster. 1+2 glasning, mycket tjocka glas alternativt stort karmdjup. Kan 
även vara fönsterdörr men det innebär en speciell konstruktion med hög tröskel. Alla resultat 
i dB 

Ventil Ingen 3A 3Ca 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  39 35 33 30 37 33 39 35 

Standard 41 37 36 34 40 36 41 37 

Stort 43 39 39 36 42 38 43 39 

 

Fönster 2G: Nytt fönster. Ljudfönster med extremt hög ljudreduktion 1+2 glasning, mycket 
tjocka glas och mycket stort karmdjup. Fönsterventil ej aktuellt, därav ingen beräkning för 
3A. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3Ca 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet sovrum 40 36 37 34 39 36 

Standardrum 42 38 40 37 42 38 

Vardagsrum 44 40 42 39 44 40 

Att öka ljudreduktionen i fönstren från 2F till 2G ger väldigt liten effekt eftersom väggen 
begränsar. 
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5.3 Åtgärd: Väggar 

För ökad ljudreduktion krävs åtgärder på vägg. 

Den generella åtgärd som är aktuell för lättbetong är akustikprofil med dubbel gips. Med denna 
åtgärd bedöms väggens ljudreduktion motsvara ”Trästomme väl tilläggsisolerad” med följande 
reservation:  

Åtgärden är tveksam när det gäller bostäder i stadsmiljö eller vid vägar med långsam vägtrafik, 
åtgärden rekommenderas ej. Den sammanvägda ljudreduktionen ökar men i ett område under 
100 Hz kommer ljudreduktionen att minska. Tung trafik i stadsmiljö kan orsaka höga 
ljudnivåer under 100 Hz. Projektering utföras för varje enskilt fall. 

Övriga väggåtgärder måste projekteras från fall till fall. 

Beräknad effekt av akustikprofil och 2 lager gips: 

 Vägg Tjocklek (mm) R´w+C 
(dB) 

R´w+Ctr  

(dB) 

Lättbetong (1D) 300 – 400  43 39 

Lättbetong med akustikprofil och 2 lager gips 350 – 450 mm 48 411) 

1) Med reservation i stadsmiljö, se text ovan tabell. 
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6   Tegelfasad 

Fasadtegel med bakomliggande träregelvägg. 

 

Vägg, 1E Tjocklek (mm) R´w+C (dB) R´w+Ctr (dB) 

Träregelvägg med fasadtegel 250 – 350 49 45 

6.1 Före åtgärd 

Uppmätt före åtgärd med fönster 2B 3-glas isolerruta utan ventil 

DnT,w+C (dB) DnT,w+Ctr (dB) 

35 33 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2A 1+1 glasning Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  31 26 27 24 26 23 

Standard 31 26 29 25 28 25 

Stort 33 28 31 27 31 27 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2B 3-glas isolerruta Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  34 29 28 26 26 25 

Standard 35 30 31 28 30 27 

Stort 37 32 34 30 32 30 
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6.2 Åtgärd: Fönsterbyte och ljuddämpad ventil 

Fönster: 2D. Nytt fönster. Enkelt ljudfönster. Moderna 1+2 fönster* eller 3-glas isoler med 
kraftigare glas. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3A 3C 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  36 30 32 28 36 30 36 30 

Standard 37 31 34 30 37 31 37 31 

Stort 39 33 37 32 39 33 39 33 

 

Fönster: 2E. Nytt fönster. Ljudfönster med förhöjd ljudreduktion 1+2 glasning. Alla resultat i 
dB 

Ventil Ingen 3A 3C 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  40 35 33 30 38 34 39 35 

Standard 40 36 36 33 40 35 40 35 

Stort 42 38 39 35 42 37 42 38 

 

Fönster: 2F. Nytt fönster. 1+2 glasning, mycket tjocka glas alternativt stort karmdjup. Kan 
även vara fönsterdörr men det innebär en speciell konstruktion med hög tröskel. Alla resultat 
i dB 

Ventil Ingen 3A 3C 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  43 39 34 31 41 37 42 39 

Standard 44 40 37 35 43 39 44 40 

Stort 46 42 40 38 45 41 46 42 

 

Fönster: 2G. Åtgärdat fönster. Ljudfönster med extremt hög ljudreduktion,  

1+2 glasning, mycket tjocka glas och mycket stort karmdjup. Fönsterventil ej aktuellt, därav 
ingen beräkning för 3A. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3C 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  45 41 41 39 44 41 

Standard 46 43 44 41 46 43 

Stort 48 45 46 44 48 45 

6.3 Åtgärd: Väggar 

Inga generella åtgärder går att utföra för att förbättra befintlig vägg. Varje fall måste studeras 
för sig.  
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7   Tung fasad 

Dubbel betongvägg, tjocklek ca 25-30 cm eller homogen tegelvägg. 

 

Vägg, 1F Tjocklek (mm) R´w+C (dB) R´w+Ctr (dB) 

Betong med isolering Ca 250 – 300 54 50 

Homogen tegelvägg 400 – uppåt 54 50 

7.1 Före åtgärd 

Uppmätt före åtgärd med fönster 2A (1+1 glasning) utan ventil 

DnT,w+C (dB) DnT,w+Ctr (dB) 

32 28 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2A 1+1 glasning Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  31 26 27 24 26 23 

Standard 31 26 29 25 28 25 

Stort 33 28 31 27 31 27 

 

Beräknat före åtgärd med fönster 2B 3-glas isolerruta Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3F Odämpad fönsterventil 3G Odämpad väggventil 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  35 30 28 26 27 25 

Standard 35 30 31 28 30 27 

Stort 37 32 34 30 33 30 

 

 

 

 

(suterrängvåning) 
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7.2 Åtgärd: Fönsterbyte och ljuddämpad ventil 

Fönster: 2D. Nytt fönster. Enkelt ljudfönster. Moderna 1+2 fönster* eller 3-glas isoler med 
kraftigare glas. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3A 3Ba 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  37 31 32 28 36 30 36 31 

Standard 37 31 34 30 37 31 37 31 

Stort 39 33 37 32 39 33 39 33 

 

Fönster: 2E. Nytt fönster. Ljudfönster med förhöjd ljudreduktion 1+2 glasning. Alla resultat i 
dB 

Ventil Ingen 3A 3Ba 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  40 35 33 31 39 35 40 35 

Standard 41 36 36 33 40 36 41 36 

Stort 43 38 39 36 43 38 43 38 

 

Fönster: 2F. Nytt fönster. 1+2 glasning, mycket tjocka glas alternativt stort karmdjup. Kan 
även vara fönsterdörr men det innebär en speciell konstruktion med hög tröskel. Alla resultat 
i dB 

Ventil Ingen 3A 3Ba 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  45 41 34 32 42 38 44 40 

Standard 45 41 37 35 44 40 45 41 

Stort 47 43 40 38 46 42 47 43 

 

Fönster: 2G. Åtgärdat fönster. Ljudfönster med extremt hög ljudreduktion,  

1+2 glasning, mycket tjocka glas och mycket stort karmdjup. Fönsterventil ej aktuellt, därav 
ingen beräkning för 3A. Alla resultat i dB 

Ventil Ingen 3Ba 3E 

Rum DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr DnT,w+C DnT,w+Ctr 

Litet  47 44 44 40 46 43 

Standard 49 46 46 43 48 45 

Stort 50 48 49 45 50 47 

7.3 Åtgärd: Väggar 

Inga generella åtgärder går att utföra för att förbättra befintlig vägg. Varje fall måste studeras 
för sig. 
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Revideringar 

I september 2021 döptes den tidigare bilaga 12 om till 12 A och hänvisning till ”bilaga 12 B 
Förenklad projektering av fasadåtgärder” fördes in i dokumentet. En synkronisering av termer 
med övriga bilagor har också genomförts. 

I februari 2020 har revideringar införts i avsnitt om ljudreduktion i byggnadselement och 
säkerhetsmarginaler.   

Inledning 

Denna PM beskriver utvecklingsprojektets syn på hur en fasads totala ljudnivåskillnad mot 
buller utomhus ska beräknas. Detta är en ingenjörsmässig metod avsedd för projektör med god 
akustiskkunskap.  

Syftet med denna redovisning är att säkerställa att projektering utförs enligt en samordnad 
metodik, oberoende av utförare, vilket skapar förutsägbarhet i processen och höjer kvaliteten i 
de bullerskyddsåtgärder som utförs i Trafikverkets uppdrag. 

I syfte att förenkla projektering och genomförande av fasadåtgärder så har bilaga 12 B 
Förenklad projektering av fasadåtgärder” lagts till i Fasadprojektets slutrapport. Den 
förenklade metoden innebär att vi ansätter endast ett, eller ett par, krav på ljudreduktion i nya 
fönster i en och samma byggnad. 
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Ingenjörsmässig beräkningsmetod 

Ljudnivån inomhus styrs av ljudnivån utomhus, spektrum på ljudet utomhus samt fasadens 
totala ljudisolering. Fasadens totala ljudisolering är summan av ljudisoleringen för vägg, 
fönster och eventuella friskluftsventiler samt, i förekommande fall, tak och takfot. I extrema fall 
kan även golv bidra. Det betyder att man måste ta hänsyn till ljudets samtliga 
transmissionsvägar in och summera effekten av dessa. Om en konstruktion, exempelvis 
fönstret, är mycket akustiskt svagare än övriga byggnadsdelar kommer denna att bestämma 
ljudnivån inomhus. 

Beräkning av ljudnivåskillnad utförs i enlighet med svensk och europeisk standard SS-EN 
12354-3 Byggakustik – Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från 
egenskaper hos byggnadselement – Del 3: Luftljudsisolering mot utomhusljud med den 
anpassningen att den ljudnivåskillnad som hela fasaden ger beskrivs som DnTw. DnTw avser vägd 
ljudnivåskillnad, dvs skillnad mellan ljudnivå inomhus och frifältsvärde utomhus, för hela 
skiljekonstruktionen och anpassad till en möbleringsgrad som ger en efterklangstid i 
mottagarrummet på 0,5 sekunder. Ljudnivåskillnaden beskrivs som 

𝐷 , , =  𝐿 , ä  −  𝐿  +  10 ⋅ log( ) (1) 

• Lute,frifält  är beräknad eller mätt ljudnivå vid fasad, frifältsvärde 

• Linne är beräknad ljudnivå inomhus 

• T = verklig efterklangstid inomhus 

• To = 0,5 sekunder 

 

För att bättre beskriva fönstrets ljudreduktion av buller från trafik används anpassningstermer 
C respektive Ctr. För utförlig beskrivning av anpassningstermerna, se Bilaga 2 Standarder, 
termer & begrepp för detaljer. 

För beräkning av inomhusnivå utifrån känd ljudreduktion i respektive byggnadselement 
(fönster, vägg, tak) används förhållandet  
 

𝐿 , =  𝐿 , ä  − 𝑅′ + 𝐶 +  10 ⋅ log(
⋅

) + 3 (2) 

 

• Linne,1 är beräknad ljudnivå inomhus standardiserad till T0 = 0,5 sekunder, delbidrag 
från byggnadselement nr 1 

• Lute,frifält  är beräknad eller mätt ljudnivå vid fasad, frifältsvärde  

• R’w+C = byggnadselementets ljudreduktion av buller från tåg- eller landsvägstrafik 
(R’w+Ctr för stadstrafik) 

• S = byggnadselementets area i m2 

• V = Mottagarrummets volym i m3 

 

En ventils ljudreduktion beskrivs av termen Dn,e,w där Dn står för skillnad, det indexerade w för 
vägt ensiffervärde och e för en ljudnivå i rum med 10 m2 ljudabsorberande material. 

𝐿 , =  𝐿 , ä  − 𝐷 , ,  + 𝐶 −  10 ⋅ log(0,0326 ⋅ 𝑉) + 3  (3) 

För buller från stadstrafik byts C mot Ctr. 
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Beräknat ljudnivå inomhus beräknas sedan som den logaritmiska summan av 
byggnadselementens delbidrag enligt 

𝐿 = 10 ⋅ 𝐿𝑂𝐺 (10
,

+ 10
,

… + 10
,

)  (4) 

 

Det framräknade Linne jämförs sedan med målvärde för ljudnivå inomhus. Vid behov beräknas 
både maximal och ekvivalent ljudnivå inomhus fram. Om bullerskyddsåtgärder behöver vidtas 
beräknas erforderlig ljudreduktion i respektive byggnadselement fram. Projektering av 
bullerskyddsåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att störst nytta erhålls i förhållande till 
kostnaden. Det betyder i regel att ventiler och fönster åtgärdas i första hand och att väggar 
endast åtgärdas i de fall som ljudnivå utomhus är mycket hög alternativt att ljudreduktionen i 
befintlig vägg är mycket låg, se separata bilagor gällande ljudreduktion i väggar. Det är oftast 
kostnadseffektivt att sätta in en friskluftsventil med mycket hög ljudreduktion om detta medför 
att ljudreduktionskrav på fönstret kan minskas. 

Om byggnaden är exponerad för flera ljudkällor måste samtliga dessa beaktas vid beräkning av 
inomhusnivå och projektering av skyddsåtgärder. I de fall de olika ljudkällorna har olika 
spektrum, exempelvis en järnväg och en stadsgata, måste separata beräkningar av 
ljudreduktionen utföras med hänsyn till detta innan summering av ljudnivå inomhus sker.  

Möjliga behov till anpassning 

Vi har ovan angivit att beräkning ska ske med efterklangstiden 0,5 sekunder. I små rum med 
mycket ljudabsorption, exempelvis mindre sovrum, kan detta leda till att beräkningen visar på 
åtgärdsbehov trots att de verkliga ljudnivåerna i rummet inte överskrider målvärdet. I dessa fall 
kan verklig efterklanstid användas 

I ett hörnrum skall hänsyns tas till den totala yta som exponeras för buller utomhus. Observera 
att ljudnivån kan variera på de olika fasaderna. I de fall bör de betraktas som två olika 
byggnadselement i beräkning enligt ovan. 

Denna metod tar inte hänsyn till bidrag från flanktransmission via innerväggar, bottenplatta 
och bjälklag. Projektets bedömning är att kopplingen mellan fasadvägg och flankerande 
konstruktioner i allmänhet är svag, samt att strålningsfaktorn för lätta innerväggar är låg, vilket 
gör att denna förenkling i de flesta fall ger ett försumbart fel. I konstruktioner med lättbetong i 
fasadvägg och innerväggar kan detta ge en underskattning av inomhusnivån. 

Vidare tas inte hänsyn till påverkan av om fasaderna har en icke slät form (balkong, terrass, 
galleri mm). Råd om hur detta kan hanteras framgår av standarden. 

Reduktionstal på byggnadselement 

Reduktionstal för nya fönster och fasadventiler kan erhållas från respektive leverantör. Det är 
upp till leverantören att visa att produkten är mätt i ett certifierat labb samt kunna redovisa 
värden på ljudreduktion inklusive anpassningsterm C respektive Ctr. Se nedan om 
säkerhetsmarginal gällande fönster. 

Gällande väggars ljudreduktion krävs att man tillämpar erfarenhetsvärden. Denna typ av 
erfarenhetsvärden går bland annat att inhämta i litteraturen. Förslag på lämpliga värden 
redovisas i separat bilaga 14 Förenklad åtgärdsbedömning. Det går även att mäta 
ljudreduktion i befintliga fasader under förutsättning att effekten av ljudtransmission genom 
fönster går att eliminera. Metoder för detta är att proppa fönstren så att ljudreduktionen blir 
minst motsvarande väggens alternativt att man mäter med hjälp av intensitetsprob. 

Att räkna fram fasadväggars ljudreduktion har visat sig förenligt med mycket stor osäkerhet. 
Jämfört med mätta värden är de beräknade ofta kraftigt överskattade. Detta betyder att 
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beräknade värden av väggars ljudreduktion endast kan användas i kombination med stora 
säkerhetsmarginaler. 

Se vidare under separata bilagor gällande fönsters, väggars och friskluftsventilers 
ljudreduktion. 

Säkerhetsmarginaler 

Standarden ger ingen ledning i vilka säkerhetsmarginaler som ska användas men anger 
standardavvikelsen i de beräknade värdena för DnT,w till +/- 1,5 dB. 

Vedertagen säkerhetsmarginal är 3 dB för fönster. Den marginalen är i huvudsak till för att ta 
hänsyn till att montage i fält inte alltid blir lika idealiskt som i labb. Detta leder till 
rekommendationen att ange krav på Rw+C (alternativt Rw+Ctr) som är 3 dB högre än det som 
beräkningen ger (R’w+C respektive R’w+Ctr). Fast vetenskaplig grund för denna marginal 
saknas. 

För ventiler finns inget stöd för att lägga på någon säkerhetsmarginal mellan labbvärden och 
fältvärden. 

Ytterligare säkerhetsmarginaler bör inte adderas. Om formler (2), (3) och (4), samt 3 dB 
marginal mellan labb och fältvärde för fönster enligt ovan, erhålls korrekta värden på 
inomhusnivå. 

Kommersiella beräkningsprogram 

Det går att skapa egna beräkningsverktyg baserade på den beräkningsmetodik som beskrivs i 
denna PM alternativt köpa ett kommersiellt tillgängligt program. Exempel på 
beräkningsprogram som räknar enligt SS-EN 12354-3 är  

 Insul 
 Bastian 
 SonArchitect 
 Byggforsk Håndbok nr 47 
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0 Inledning 
Denna bilaga beskriver utvecklingsprojektets syn på hur förenklad projektering av 
fasadåtgärder kan genomföras. En mer precis metod redovisas i slutrapportens bilaga 12 A. 

Metoden innebär att vi ansätter endast ett, eller ett par, krav på ljudreduktion i 
nya fönster i en och samma byggnad. 

Bakgrunden till metod är att skillnaden i kostnad för fönster med olika ljudreduktion är 
relativt låg inom vissa spann. Det är kostsamt och tidskrävande att beräkna ett exakt värde på 
varje enskilt fönster i en byggnad, och projekteringstiden kostar troligtvis mer än 
merkostnaden för ett fönster med lite högre ljudreduktion än det som faktiskt kanske behövs. 

1 Dokumentation/redovisning 
För beräkningar genomförda enligt denna metod bör följande redovisas: 

 Beskrivning av dimensionerande ljudkälla och -nivå. 

 Använt spektrum på dimensionerande ljudkälla (C/Ctr) inklusive eventuell 
hastighetsanpassning. 

 Att denna förenklade projekteringsmetod har tillämpats. 

 Vilken väggtyp som antagits. 

 Föreslagen fönsteråtgärd inklusive ljudkrav på åtgärden. Kravet ska inkludera lämplig 
anpassningsterm (C/Ctr) och vara möjligt att upphandla. Det ska framgå vilka fönster 
som ska åtgärdas. 

 Föreslagen ventilåtgärd inklusive ljudkrav på åtgärden. Kravet ska inkludera lämplig 
anpassningsterm (C/Ctr) och vara möjligt att upphandla. Det ska framgå vilka ventiler 
som ska åtgärdas/monteras och i vilka rum. 

 Beräknad ljudnivåskillnad, angivet som DnT,w +C/Ctr, samt ljudnivå inomhus med 
föreslagna bullerskyddsåtgärder. 

2 Syfte 
För att undvika att överarbeta detaljprojektering av nya fönsters ljudreduktion, och för att 
förenkla arbetet vid byte av fönster, har en metod för förenklad projektering av fasadåtgärder 
tagits fram. 

Underlag från projektering innefattar ofta ett stort antal olika ljudkrav på fönster i samma 
hus, baserat på att ljudnivån utomhus är olika hög på olika delar av fasaden och rummens 
storlek och exponerad yta varierar. 

Syftet med denna metod är att undvika att lägga ner arbete på att dimensionera åtgärder som 
med betryggande säkerhet kommer att bli Lägsta respektive Förhöjda krav enligt principer 
nedan. 
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3 Beräkningsmetodik 
I stället för att beräkna åtgärdsbehov genom att ansätta exakta mått på rum och fönster, så 
som görs vid en detaljerad beräkning av ljudnivåskillnad i fasad, används metod beskriven i 
Trafikverkets rapport Fasadåtgärder som bullerskydd – Bilaga 14 Förenklad 
Åtgärdsbedömning. Metoden bygger på användande av samma beräkningsprinciper som vid 
detaljerad beräkning men storlekar förenklas så att ett standardrum används. Metoden 
föreslår även lämpliga värden på fasadväggens ljudreduktion. 

Utifrån ovan beskriven metod ansätts nödvändig ljudreduktion på åtgärdade fönster för att 
uppställda mål gällande ljudnivå inomhus inte överskrids. Framräknat behov används sedan 
som underlag för kravställning vid val av fönster enligt nedanstående tabell. På samma sätt 
beräknas krav på ljudnivåskillnad i eventuella friskluftsventiler. 

Observera att en säkerhetsmarginal mellan ansatt fältvärde i beräkningen R’w+C/ R’w+Ctr, och 
kravsatt labvärde Rw+C/ Rw+Ctr behöver adderas, lämpligen 3 dB. 

Om beräkning enligt Förenklad åtgärdsbedömning visar på att riktvärden inomhus klaras 
med minst 3 dB marginal men hjälp av Lägsta respektive Förhöjda krav redovisas krav enligt 
dessa nivåer. 

Om hus som projekteras enligt denna metod även innehåller friskluftsventiler, alternativt om 
endast friskluftsventiler behöver bytas i ett hus, kan dimensionering av dessa utföras baserat 
på beräkningar enligt Förenklad åtgärdsbedömning. Krav på ventiler ska då sättas minst 5 dB 
högre än var beräkningen visar. 

Krav på nya fönster ska beräknas och redovisas om riktvärden inomhus överskrids med 
befintliga fönster. I detta avsnitt redovisas instruktioner, och lämpliga förenklingar, gällande 
vilka värden som bör redovisas för att kostnadsoptimera processen. 

Benämning Framräknat 
behov 

Krav i åtgärdsbeskrivning 

Enkelt ljudfönster  
 

Rw+C<37 dB 

Rw+Ctr<31 dB 

Rw+C=37 dB och/eller 

Rw+Ctr=31 dB 

Ljudfönster med 
förhöjd ljudreduktion 

Rw+C 35-41 dB 

Rw+Ctr 31-36 dB 

Rw+C=41 dB och/eller 

Rw+Ctr=36 dB 

Kräver 
detaljprojektering 

Rw+C >41 dB 

Rw+Ctr >36 dB 

Redovisa detaljräknade kravvärden för 
respektive fönster, se dock nedan. 

 

Observera att värden på ljudreduktion för nya fönster, som redovisas i tabell ovan, avser 
labbvärde. Vid beräkning ska fältvärde anges. För att erhålla fältvärden ska labbvärden som 
är anges i tabellen sänkas med 3 dB. 

För att utreda vilka rum som ska åtgärdas bör ett värde gällande ljudnivå vid fasad beräknas 
för respektive fasad. I långsträckta flerfamiljshus kan fler beräkningar av ljudnivå vid fasad 
vara lämpligt för att nyansera åtgärdsbehovet. 

För att undvika fel vid beställning och montage bör för många olika krav inom samma 
byggnad undvikas.  

 Maximal två olika krav på fönster redovisas inom en byggnad (med undantag för 
flerfamiljshus med långsträckta fasader som delvis vetter från bullerkällan). 

 Endast ett krav på ventiler redovisas inom en byggnad. 

 Olika krav ska inte blandas inom samma rum. Undantag kan göras med syfte att hålla 
ner krav på fönsterdörr eftersom fönsterdörrar är svårare att få med hög 
ljudreduktion än fönster. 
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 Krav ska sättas så att ljudnivån inomhus sjunker minst 3 dB som en effekt av 
åtgärden. Om detta inte är möjligt, exempelvis på grund av begränsningar i 
fasadväggens ljudreduktion, ska detta tydligt redovisas med motiv. 

Annat kan avtalas med fastighetsägaren om det finns särskilda skäl men krav från akustiker 
ska som utgångsläge vara enligt ovan. 
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Checklista rapport projektering av fasadåtgärder 
Bilaga 13 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

Syftet med denna checklista är att visa att projektering är utförd på ett fackmannamässigt sätt samt att 
säkerställa att redovisningen innehåller alla uppgifter som krävs för spårbarhet och fortsatt hantering av 
bullerskyddsärendet.  

Revidering januari 2021: Termer för ljudreduktion och ljudnivåskillnad har förtydligats. 
 

Kontrollera och bekräfta att rapporten redovisar följande saker: 

Nr Beskrivning Ja/Nej 

1 Projektets namn och nummer  

2 Fastighetsbeteckning och/eller adress samt längdmätning om tillgängligt  

3 Om redovisningen innehåller kartbilder, planlösningar och foton ska de vara 
lättorienterade t ex med beskrivningstext, norrpil och beskrivning av ljudkällans 
placering i förhållande till byggnad. 

 

4 Beskrivning av dimensionerande ljudkälla och -nivå. Om fler ljudkällor har beaktats ska 
även det framgå. Är det ekvivalent eller maximal ljudnivå som är dimensionerande.  

 

5 Använt spektrum på dimensionerande ljudkälla (t ex C eller Ctr)  

6 Vilket eller vilka rum som legat till grund för beräkningen  

7 Rumsvolym samt mått på väggar och fönster.  

8 Beskrivning av väggkonstruktion inklusive tjocklek samt antagen, eller mätt, 
ljudreduktion. 

 

9 Beskrivning av befintliga fönster samt antagen, eller mätt, ljudreduktion (om dessa ingår 
i beräkningen). Gäller även dörrar. För fönsterdörrer ska även tjocklek och konstruktion 
för eventuell tät bröstning beskrivas. 

 

10 Beskrivning av befintliga friskluftsventiler samt antagen, eller mätt, ljudnivåskillnad (om 
dessa ingår i beräkningen) 

 

11 Beskrivning av vilka fasadelement som ingått i beräkningen (vägg, fönster, 
friskluftsventil, tak mm) 

 

12 Hänvisning till använd beräkningsmetod, t ex SS-EN 12354-3  

13 Ansatt efterklangstid i mottagarrummet.  

14 Föreslagen fönsteråtgärd inklusive ljudkrav på åtgärden. Kravet ska inkludera lämplig 
anpassningsterm, enligt punkt 4, och vara möjligt att upphandla. Det ska framgå vilka 
fönster som ska åtgärdas 

 

15 Föreslagen ventilåtgärd inklusive ljudkrav på åtgärden. Kravet ska inkludera lämplig 
anpassningsterm, enligt punkt 4, och vara möjligt att upphandla. Det ska framgå vilka 
ventiler som ska åtgärdas/monteras och i vilka rum. 

 

 



PM  

 Upprättat Senaste revidering  

 2015-02-18 2021-09-06 

Projektnummer Sidor 

144711100 2(2) 
 

   

 

 

T
D

O
K

 2
0

10
:2

9 
M

al
l_

P
M

 v
 2

.0
 

16 Föreslagen väggåtgärd inklusive ljudkrav på åtgärden. Kravet ska inkludera lämplig 
anpassningsterm, enligt punkt 4, och vara möjligt att upphandla, alternativt redovisat på 
ett sådant sätt att åtgärden kan utföras utifrån beskrivning i rapporten. Det ska framgå 
vilka delar av väggen som ska åtgärdas 

 

17 Samtliga våningsplan ska hanteras.  

18 Beräknad ljudnivåskillnad, angivet som DnT,w samt ljudnivå inomhus med föreslagna 
bullerskyddsåtgärder 

 

19 Använd säkerhetsmarginal  

20 Eventuella objektsspecifika förutsättningar som påverkar beräkningens noggrannhet  

21 Är rapporten begriplig och lätt att följa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprättad av: Henrik Naglitsch, WSP. 
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Revidering september 2021
Kapitel 2 är förtydligat gällande vilka förenklingar som metoden innebär samt tydligare beskriven
metodmetodik. Som en konsekvens har vissa stycken i dokumentet flyttats till ny plats.

Kapitel 2.2 är kompletterat med information om vilket spektrum som ska tillämpas för vägtrafik i
hastighet 60-80 km/h.

Tabell 6 är reviderad med avseende på lämpliga åtgärdsnivåer vid fönsterbyten samt förklarande
text om fält- och labbvärde.

Koppling till bilaga 11 har förts in.

Kapitel 4, rekommendation att mäta ljudnivåskillnaden i befintlig fasad om ljudnivå inomhus ligger
inom 1 dB under riktvärdet har tagits bort (tidigare punkt B).

Nytt kapitel 5 med hänvisning om väggåtgärder

0 Inledning
Denna bilaga beskriver utvecklingsprojektets syn på hur förenklad beräkning av en fasads totala
ljudnivåskillnad mot buller utomhus kan utföras. En ingenjörsmässig metod redovisas i
slutrapportens bilaga 12.

Syftet med denna redovisning är att säkerställa att identifiering av fastigheter med behov av
fasadåtgärd utförs enligt en samordnad metodik, oberoende av utförare, vilket skapar
förutsägbarhet i processen och höjer kvaliteten i de bullerskyddsåtgärder som utförs åt och inom
Trafikverket.

I planskede kan metoden användas för att göra ett första urval av de fastigheter där
skyddsåtgärder behöver vidtas.
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I bygghandlingsskede kan bilaga 12 A och B användas för projektering av fasadåtgärder och
upprättande av åtgärdsbeskrivningar.

1 Dokumentation/redovisning
Förenklad åtgärdsbedömning bör dokumenteras så att man i senare skede kan gå tillbaka och utläsa
vad som låg till grund för de slutsatser som dragits. Redovisningen kan göras i textformat eller i
tabellform. För respektive byggnad som beräknats enligt denna metod bör följande redovisas:

 Planeringsfall
 Att beräkning genomförts enligt denna beräkningsmetod
 Ljudnivåer utomhus vid fasad inkl bullerkälla och valt spektrum
 Vald väggtyp
 Vald fönstertyp
 Vald typ av friskluftventil (eller att friskluftventiler saknas)
 Kommentar avseende om standardrummet bedöms vara relevant
 Beräknad ljudnivåskillnad före åtgärd
 Slutsats om riktvärden beräknas innehållas utan åtgärder
 Om/vilken typ av åtgärder som behöver vidtas
 Beräknad ljudnivåskillnad med åtgärder
 Slutsats om riktvärden beräknas innehållas med dessa åtgärder

2 Beräkningsmetodik
Ljudnivån inomhus styrs av ljudnivån utomhus, spektrum på ljudet utomhus samt fasadens totala
ljudnivåskillnad. Fasadens totala ljudnivåskillnad är summan av ljudreduktion, respektive
ljudnivåskillnad, för vägg, fönster och eventuella friskluftsventiler samt, i förekommande fall, tak
och takfot. I extrema fall kan även golv bidra. Det betyder att man måste ta hänsyn till ljudets
samtliga transmissionsvägar in och summera effekten av dessa. Om en konstruktion, exempelvis
fönstret, är mycket akustiskt svagare än övriga byggnadsdelar kommer denna att bestämma
ljudnivån inomhus.

Beräkning av ljudnivåskillnad utförs i enlighet med svensk och europeisk standard SS-EN 12354-3
Byggakustik – Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos
byggnadselement – Del 3: Luftljudsisolering mot utomhusljud med den anpassningen att den
ljudnivåskillnad som hela fasaden ger beskrivs som DnTw. DnTw avser vägd ljudnivåskillnad, dvs
skillnad mellan ljudnivå inomhus och frifältsvärde utomhus, för hela skiljekonstruktionen och
anpassad till en möbleringsgrad som ger en efterklangstid i mottagarrummet på 0,5 sekunder.
Redovisning av formler för beräkning finns i bilaga 12 i Fasadprojektets slutrapport.

I den förenklade åtgärdsbedömningen används samma formler som i bilaga 12, men utgår från
antagna mått på rum och fönster enligt  2.3 Standardrum. Värden som används för ljudreduktion är
förutbestämda och de redovisas nedan. Metodiken är som följer:

 Välj åtgärdskategori för att fastställa vilka riktvärden som ska tillämpas
 Inhämta beräknad ljudnivå vid fasad (frifälltsvärde)
 Fastställ spektrum på ljudkällan
 Ansätt ljudreduktion, resp ljudnivåskillnad, på befintlig vägg, fönster och ventil utifrån

genomförd yttre inventering tillsammans med definierade värden på befintliga
konstruktioner enligt tabeller nedan. Ljudnivå inomhus beräknas med befintliga
konstruktioner ansatt i standardrum enligt denna metod.

 Om riktvärden överskrids med befintlig konstruktion beräknas ljudnivån inomhus med
åtgärdade fönster och/eller ventiler med syfte att se om riktvärden bör kunna innehållas
med fönster- och ventilåtgärder eller om mer omfattande åtgärder behövs.
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2.1 Åtgärdskategori
Hur projektet är klassat styr vilken ljudnivå inomhus som medför övervägande om åtgärder. Om
Nybyggnad och Väsentlig ombyggnad är det riktvärden, om Befintlig miljö är det åtgärdsnivåer (se
TDOK 2014:1021).

2.2 Bullerkälla och tillhörande spektrum
Olika bullerkällor har olika sammansättning av höga och låga frekvenser, det vill säga spektrum.
Fasaderna dämpar buller med olika spektrum olika mycket.

Vid bedömning och beräkning av ljudreduktion, respektive ljudnivåskillnad, ska först avgöras vilken
typ av bullerkälla som avses och sen väljs spektrum enligt tabell 1 inkl komplettering.

För mer information se svensk och europeisk standard SS-EN ISO 717-1 Värdering av ljudisolering i
byggnader och hos byggdelar – Del 1: Luftljudsisolering.

Tabell 1. Spektrum enligt SS-EN ISO 717-1.
Bullerkälla

Tågtrafik Vägtrafik
>80 km/h*

Vägtrafik
≤ 50 km/h**

Ljudreduktion i väggar och fönster R’w+C R’w+C R’w+Ctr

Ljudnivåskillnad i ventiler (normaliserad) Dne,w+C Dne,w+C Dne,w+Ctr

Ljudnivåskillnad i fasaden (standardiserad till
0,5 sekunders efterklangstid) DnT,w+C DnT,w+C DnT,w+Ctr

* Skyltad hastighet 90, 100, 110, 120 km/h.  ** Skyltad hastighet 30, 40, 50 km/h

Komplettering till tabell 1.

Som framgår ovan saknas information om vilket spektrum som ska tillämpas för vägtrafik i skyltad
hastighet 60-80 km/h. Enligt nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, Naturvårdsverkets
rapport 4653 från 1996, råder ett linjärt samband mellan ökande hastighet och ökad ljudreduktion
i fasader och dess byggelement. Förslaget blir att detta samband tillämpas för hastigheterna 60-80
km/h vid beräkning av fönster och vägg på så sätt att Ctr-spektrumet används men att
ljudreduktionen ökas med 1 dB i 60, 2 dB i 70 respektive 3 dB i 80 km/h. För ventiler råder inte
alltid detta samband och därför används Dne,w+Ctr för vägtrafik i hastighet upp till och med 80
km/h. För att beskriva fasadens ljudnivåskillnad för hastigheter i spannet 60-80 km/h indexeras
hastigheten så att det inte råder något tvivel om att hänsyn till hastighet har tagits: DnTw+Ctr,60,
DnTw+Ctr,70, respektive DnTw+Ctr,80.

Exempel: En fasad har en vägg med R’w+Ctr 33 dB, fönster med R’w+Ctr 27 dB (enkel trävägg och
fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta) och inga ventiler. Bedömd ljudnivåskillnad är
DnTw+Ctr 28 dB. Om det exponeras för buller från en väg med hastigheten 80 km/h kan
ljudnivåskillnad sättas till DnTw+Ctr.80 = 28+3=31 dB.

Om samma fasad innehåller en odämpad väggventil (Dne,w+Ctr 31 dB) bedöms ljudnivåskillnaden
till DnTw+Ctr 26 dB. Omräknat till spektrum för 80 km/h ansätts R’w+Ctr 33+3 dB för vägg, R’w+Ctr

27+3 dB för fönster och Dne,w+Ctr 31 dB för ventil vilket ger DnTw+Ctr.80 = 27 dB.

När buller från ljudkällor med mycket lågfrekvent ljud kan det vara nödvändigt att studera ljud med
lägre frekvens än vad som omfattas av spektrum Ctr. Exempel på sådana ljudkällor kan vara buss
som startar i backe respektive stillastående diesellok. Dessa ljudkällor är relativt ovanliga på
Trafikverkets infrastruktur och hur detta ska hanteras får beslutas i det enskilda fallet i samråd med
Trafikverkets teknikstöd.

Schabloner för ljudnivåskillnad i fasad ska endast användas vid avgörande om vilka hus som ska
utredas för fasadåtgärd inom ramen för Åtgärdsprogram buller Befintlig infrastruktur. För buller
från konventionell järnväg gäller schablonen 30 dBA och för höghastighetståg, i hastighet från 250
km/h och uppåt, 25 dBA. För buller från vägtrafik gäller de schabloner som anges i tabell 2.

Tabell 2. Schabloner för ljudnivåskillnad i fasad baserade på nordiska beräkningsmodellen för
vägtrafikbuller, Naturvårdsverkets rapport 4653 från 1996.
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Hastighet
km/h

dBA

50 25
60 26
70 27
80 28

Hastighet
km/h

dBA

90 29
100 30
110 30
120 30

2.3 Standardrum
Den förenklade metodiken bygger på att ett antaget standardrum används i beräkningen.

I realiteten påverkas ljudnivån i rummet av rummets volym, fasadens yta och fönstrens antal och
storlek. Det är mycket viktigt att ha detta i beaktande när metodiken används. I de fall då det finns
anledning att anta att rummens verkliga volym och utformning avviker väsentligt ifrån
standardrummets så bör invändig inventering utföras och beräkning bör baseras på verkliga rums-
och fönstermått. Standardrummet får inte heller bidrag från tak eller fler än en yttervägg. Hörnrum,
och rum med snedtak, bör hanteras med försiktighet och med utökad säkerhetsmarginal mellan
beräkningsresultat och riktvärde, alternativt beräknas utifrån verkliga mått.

Figur 1. Standardrum med mått. Mått: 5 x 4 x 2,5 m, volym 50 m3, Yttervägg: 5 x 2,5 m =
12,5 m2. Två fönster på 1,4 x 1,4 m = 3,92 m2.

2.4 Utvändig fältinventering
Den förenklade åtgärdsbedömningen baseras på indata om respektive byggnad inhämtad genom
utvändig fältinventering. Begäran om tillträde till tomtmark bör ha skickats ut i förväg eftersom man
behöver gå nära för att kunna avgöra väggtjocklek, se om det finns spaltventiler m m. Det som bör
inhämtas i fält är:

 Typ av vägg och väggtjocklek (se 3.4.1)
 Typ av fönster och gärna glastjocklek och anstånd mellan glas (se 3.4.2)
 Om friskluftventiler finns, och i så fall vilken typ (se 3.4.3)

Det bör även göras en bedömning om förhållandet mellan rums- och fönstermåtten verkar kunna
stämma hyfsat med det standardrum som används i den förenklade beräkningen. Om inte så bör
mer detaljerad inventering och beräkning genomföras. Tex om det finns rum med snedtak,
hörnrum mot bullerutsatt sida, mycket stora rum respektive mycket små rum osv.
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3 Beräkna ljudnivå inomhus med förenklad åtgärdsbedömning

3.1 Ljudnivå med befintlig fasad
Beräkna fasadens totala ljudnivåskillnad som DnT,w+C respektive DnT,w+Ctr. Efterklangstiden sätts till
0,5 sekunder. Därefter beräknas ekvivalent och maximal ljudnivå inomhus. Slutsats dras om
riktvärden innehålls utan fasadåtgärder.

Ett stort antal beräkningar enligt denna förenklade åtgärdsbedömning finns redan genomförda och
redovisas i bilaga 11. Där finns beräkningar redovisade för standardrummet och ytterligare två
rumsstorlekar, för samtliga väggtyper, fönstertyper och friskluftventiler.

3.1.1 Väggtyper
För den förenklade åtgärdsbedömningen har vi tagit fram sex väggtyper med definierad
ljudreduktion enligt tabellen nedan.

Om det finns detaljerad kunskap om fasadväggens konstruktion och ljudreduktion, bör det verkliga
värdet användas. Se separat Bilaga 7 Ljudreduktion i väggar – 6 typväggar gällande ljudreduktion i
väggar för mer beskrivning av respektive väggtyp.

Tabell 3. Sex väggtyper med definierad ljudreduktion.

Benämning Exempel R’w+C
(dB)

R’w+Ctr

(dB)

Enkel trävägg

Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal, väl
underhållen stuga, även vissa villor ca 70-80 tal.
Icke isolerad timmerstomme.
Oftast en väggtjocklek på under 20 cm.

37 33

Medelbra trävägg

Väl underhållet trähus, tidigt 1900-tal med
isolering. Normal 80-90-00- tals villavägg.
Isolerad timmerstomme.
Tjocklek ca 20 – 30 cm

43 39

Bra trävägg Bra utförd tilläggsisolerad vägg.
Tjocklek över 30 cm 48 43

Lättbetong Flerfamiljshus och villor ofta 50 – 60 – tal.
Oisolerad och enkelt isolerad 43 39

Tegel Fasadtegel med bakomliggande träregelvägg.
Tjocklek ca 250 – 350 mm 49 45

Tung fasad Dubbel betongvägg, tjocklek ca 25 -30 cm eller
homogen tegelvägg, tjocklek över 40 cm. 54 50

3.1.2 Befintliga fönster
För den förenklade åtgärdsbedömningen har vi tagit fram 4 fönstertyper med definierad
ljudreduktion enligt tabell 4 nedan.

Kopplade fönster med 1+1 glasning, Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta, respektive
Kopplade fönster med 1+2 glasning är de i särklass vanligaste fönstren i Sverige.

Äldre fönster med separata ytter- och innanfönster förekommer också. Med både ytter- och
innanfönster motsvarar de kopplade fönster med 1+1 glasning. Men ofta tas innanfönstret bort
sommartid för att kunna öppna fönstren. Därför ska denna typ av fönster hanteras som
enkelfönster, om det inte kan styrkas att innanfönstret sitter monterat året runt.

Om exakta värden på fönstrens ljudreduktion är känd bör verkliga värdet användas.
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Tabell 4. Fyra fönstertyper med definierad ljudreduktion.

Benämning R’w+C (dB) R’w+Ctr (dB)

Kopplade fönster med 1+1 glasning
Det finns mätresultat som visar att denna fönstertyp i äldre byggnader i
stadskärnor med fönster i mycket gott skick, har högre ljudreduktion (upp till
R’w+C 30 dB respektive R’w+Ctr 26 dB).

28 23

Fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta
Avser 4 mm glastjocklek. 32 27

Moderna 1+2 fönster.
Avser moderna fönster med 4 mm glastjocklek och dubbel tätning. I annat fall
anses det vara 1+1 glasning.

34 28

Enkelfönster
Glastjocklek 2 mm 22 19

3.1.3 Befintliga friskluftventiler
För den förenklade åtgärdsbedömningen har vi tagit fram 2 typer av icke ljuddämpade
friskluftventiler med definierad ljudnivåskillnad enligt tabell 5 nedan.

Om det går att se att det sitter ljuddämpade ventiler bör verkligt värde för respektive ventil
identifieras och användas.

Tabell 5. Två friskluftventiler med definierad ljudnivåskillnad (fältvärden).

Benämning Dnew+C
(dB)

Dnew+Ctr

(dB)

Fönsterventil (spaltventil) 34 33

Väggventil 32 31

3.2 Ljudnivå inomhus med åtgärd av fönster och friskluftventiler
Beräkna om det är fönster och/eller friskluftventiler som begränsar fasadens ljudnivåskillnad.
Beräkna vilken ljudnivå inomhus som kan åstadkommas med byte av friskluftventiler och/eller
fönster. Dra slutsats om dessa åtgärder är tillräckliga för att innehålla riktvärden. Om inte,
genomför invändig inventering, se kap 4 nedan.

3.2.1 Nya fönster
För den förenklade åtgärdsbedömningen har vi tagit fram tre olika typer av fönster med definierad
ljudreduktion enligt tabell 6 nedan.

Om slutsatsen blir att riktvärden inte kommer att innehållas med åtgärder bör det tydligt framgå i
redovisning för respektive hus.

Tabell 6. Tre typer av fönster med definierad ljudreduktion.

Benämning R’w+C
(dB)

R’w+Ctr

(dB)
Enkelt ljudfönster
Exempelvis fönster med enkelbåge och 3-glas isolerruta med 4, 4 och 6 mm glastjocklek,
alternativt 1+2 glasning med standardglasning.

34 28

Ljudfönster med förhöjd ljudreduktion
1+2 glasning, tjocka glas alternativt stort karmdjup 38 33

Ljudfönster med extremt hög ljudreduktion
1+2 glasning, mycket tjocka glas och mycket stort karmdjup 47 45

Observera att värden på ljudreduktion för nya fönster, som redovisas i tabell ovan, avser fältvärde
dvs den ljudreduktion som fönstren har monterade i fasad. Vid beställning ska labbvärde anges. För
att erhålla de fältvärden som anges i tabellen ska labbvärden som är 3 dB högre anges.
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3.2.2 Nya friskluftventiler
För den förenklade åtgärdsbedömningen har vi tagit fram fem typer av ljuddämpade friskluftventiler
med definierad ljudnivåskillnad enligt tabell 7 nedan.

Om det går att se att det sitter ljuddämpade ventiler bör verkligt värde för respektive ventil
identifieras och användas.

Tabell 7. Tre typer av friskluftventiler med definierad ljudnivåskillnad (fältvärden).

Benämning Dnew+C  (dB) Dnew+Ctr (dB)

Ljuddämpad fönsterventil 1) 39 37
Ljuddämpad väggventil i 400 mm vägg 2) 54 50
Ljuddämpad väggventil i 300 mm vägg 2) 49 47
Väggventil med extra hög ljuddämpning, 200 mm vägg 3) 55 54
Väggventil med extra hög ljuddämpning, 400 mm vägg 3) 63 58

1) Fönsterventiler bör, om inte särskilda skäl finns, undvikas då de ger lägre ljuddämpning och luftflöde än
väggventiler. Enligt produktblad Fresh AL-dB 800 går det att få en dämpning på upp till 42 dB, men
ljudisoleringsmätning genomförd i mars 2018 i byggnad med tung fasad, fönster med hög ljudreduktion och denna
typ av friskluftventil gav endast Dnew+C 36 och Dnew+Ctr 34 dB. Vi anser att fönsterventiler bör användas med
försiktighet och har därför ansatt ett lägre värde för förenklad beräkning än vad som anges i produktbladen.

2) Avser Fresh TL80D dBR enligt produktblad från tillverkare. 150 mm håltagning. Observera att väggventiler ofta är
beroende av väggtjocklek och väggens konstruktion. Vid beräkning behöver beaktas att tunnare väggar medför
kortare ventiler och därmed lägre ljuddämpning. Även väggar utan mineralull, exempelvis lättbetongväggar, ger
lägre ljuddämpning i väggventiler.

3) Avser HIAK NonSonus framtagen i Trafikverkets FoI-projekt. Kräver 200 mm håltagning. Denna ventil påverkas
inte av väggkonstruktion eftersom den bygger på annan teknik för ljudisolering.

I bilaga 11 finns beräkningar utförda för tre olika rumsstorlekar för samtliga väggtyper med åtgärder
av fönstertyper och friskluftventiler.

4 Fördjupad utredning – beräkning/mätning
På grund av de förenklingar som används i denna metod finns viss osäkerhet i resultaten. De
verifierande mätningar som hittills utförts indikerar att den förenklade beräkningsmetoden vanligen
underskattar fasadens ljudnivåskillnad något, men snedtak och rummens utformning kan också
innebära att ljudnivåskillnad överskattas med den förenklade beräkningen.

Vid åtgärdskategori nybyggnad och väsentlig ombyggnad bör fördjupad utredning genomföras i
följande fall:

A. Om förenklad åtgärdsbedömning indikerar att ljudnivån i inomhus överskrider riktvärden
med upp till 2 dB bör mätning av ljudnivåskillnad i befintlig fasad genomföras för att inte
vidta eller i planer fastställa åtgärder som inte behövs.

B. Om det finns skäl att anta att verkliga förhållandena mellan rums- och fönstermått inte alls
liknar standardrummets bör invändig inventering och detaljerad beräkning utföras
(alternativt mätning av ljudnivåskillnad i befintlig fasad). Tex brukar rum i äldre
flerbostadshus i stadskärnor kunna vara betydligt större än standardrummet.

C. Om förenklad åtgärdsbedömning indikerar att fönster- och ventilåtgärder inte är tillräckliga
för att nå riktvärden inomhus bör detaljerad beräkning baserad på invändig inventering
utföras för att avgöra åtgärdsbehovet och om riktvärden inomhus kan innehållas med
åtgärder.

Vid åtgärdskategori Befintlig infrastruktur genomförs inte fördjupad utredning enligt A.
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5 Åtgärd av ytterväggar
Åtgärd av ytterväggar innefattas inte i förenklad åtgärdsbedömning, utan kräver detaljerad
beräkning enligt bilaga 12.

I bilaga 8 finns fyra metoder åtgärd av ytterväggar beskrivna:

A. Invändig åtgärd med fibergips dikt an

B. Invändig åtgärd med gips på akustikprofil

C. Utvändig åtgärd med isolering och plastdistanser

D. Utvändig åtgärd med isolering och plastdistanser förstärkt med invändig fibergips

I bilaga 11 finns effekter av dessa åtgärder beräknade/kommenterade för respektive väggtyp.
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Formulär Fasad till fastighetsägare 

Bilaga 15 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd  

Denna inventering kommer att ligga till grund för beräkning av husets befintliga ljudisolering. Därför är det 

viktigt att du svarar så noga och utförligt som du kan. Husets ljudisolering är summan av det ljud som släpps 

in genom väggar, fönster, tak, dörrar och tilluftventiler. Vi behöver därför information om alla dessa delar. 

Varje fråga följs av ett exempel. 

Inventeringen avser bostadsrum som helt eller delvis vetter mot järnvägen. Bostadsrum 

definieras som alla rum i bostaden där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila, rum 

för daglig samvaro (t.ex. vardagsrum) och matrum som används som sovrum. Trafikverket definierar även 

matrum utan sovplats som rum för daglig samvaro. Kök i öppen planlösning mot t ex vardagsrum räknas 

som bostadsrum. Däremot räknas inte avskiljt kök, hall och tvättstuga som bostadsrum. Förråd och källare 

räknas inte heller som bostadsrum. 

Om det behövs mer plats för att skriva ytterligare information kan du skriva på ett separat papper och häfta 

ihop det med protokollet. 

Fastighetsbeteckning 

 

Exempel: Sundsvall Tuna 1:342. 

Dina kontaktuppgifter 
Om Trafikverket behöver kontakta dig för kompletterande frågor och/eller bokning av mätning 

Namn: Telefonnummer: 

E-postadress: Alt. telefonnummer: 

Byggår 
När är huset byggt? Ange gärna om det är om- eller tillbyggt vid senare tillfälle. 

 

Exempel: 1920-tal. Tilläggsisolerat på 70-talet. 

Fasadkonstruktion 
Ange så noga du kan vilka material som finns i väggen och hur den är konstruerad. Ange de olika lagrens 

tjocklek. Mät väggens totala tjocklek i en dörr- eller fönsterglugg. Ibland kan det vara olika väggtjocklek och 

konstruktion i olika delar av huset. Om så är fallet i ditt hus, så beskriv det nedan och rita in på planbilden 

nedan var de olika konstruktionerna finns. Gör då en mätning av totaltjocklek för varje väggtjocklek. 

 

Exempel: 250 mm timmer som utvändigt är tilläggsisolerad med 45 mm mineralull och 16 mm träpanel. 

Invändigt ytskikt av 12 mm träfiberskiva (tretex.). Total tjocklek 310 mm. 
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Takkonstruktion 
Om det finns snedtak i bostadsrummen anger du konstruktionen för taket nedan. Ange även vilket/vilka rum 

som har snedtak på planskissen nedan. Om du inte har något bostadsrum med snedtak kan du hoppa över 

denna fråga. 

 

Exempel: Tegeltakpannor på råspont, 90 mm luftspalt, 90 mm mineralull och invändig beklädning med 

gipsskivor och pärlspont. 

Planskiss 
Rita en enkel men tydlig skiss i rutan nedan. Ange vilken typ av rum det är, vilka mått de har, vilken typ av 

fasad de har samt vilken fönstertyp det är i varje rum. Skissen behöver inte vara skalenligt ritad. Rita på ett 

separat papper som du häftar fast sist i formuläret om det behövs mer plats än vad rutorna nedan tillåter. Vi 

behöver kunna se vilka rum som vetter mot järnvägen – rita därför planskissen i förhållande till den svartvita 

linjen som symboliserar järnvägen. Se exempel på sid 6. 

Våning 1 
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Våning 2 
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Fönster 
Den svaga punkten i en väggs ljudisolering är oftast fönstren. För att kunna bestämma ljudisoleringen i era 

fönster behöver vi veta vilken typ av fönster det är, hur tjocka glasen är, vilket avstånd det är mellan 

glasen och vilken typ av tätningslister som sitter mellan fönstrets båge och karm. De typer som 

förekommer är kopplade, isolerglas och innan/utan-fönster. Sist i detta material finns det bildexempel som 

hjälper bedömningen. Glasens tjocklek är svår att bedöma men skriv om du vet. Avståndet mellan glasen kan 

du gissa så gott det går. Tätningslister är oftast tillverkade av tyg, skumplast, gummi eller mjukt silikon. Skriv 

också om de saknas, är skadade eller slitna. Fönster benämner du F1, F2, F3 och så vidare och ritar in dem på 

planbilden. Ange varje fönsters storlek. Nedan på sidan ser du hur du lämpligen mäter fönsterstorlek. Se 

exempel på fönstertyper på sidan 7. 

Fönster Typ Storlek i mm Glastjocklek i 
mm 

Glasavstånd i 
mm 

Tätningslist 

F1      

F2      

F3      

F4      

F5      

F6      

F7      

F8      

F9      

Exempel 1 Kopplat 2-glas 800×1200 3 30 Tyglister 

Exempel 2 3-glas 
isolerfönster 

1200×1300 4 15 Torr smulig 
skumplast 

 

Mät mitt på 
fönsterfodret för att få 
med karmens storlek 

Om det inte finns något foder 
(vanligt i betonghus) mäter du 
hela fönsternischen 
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Dörrar 
Även dörrar kan släppa in buller. Om sådana finns i de rum som inventeringen avser så försök att beskriva 

dessa med typ, tjocklek, storlek och tätning (på samma sätt som för fönstren ovan).  

Dörr Typ, skriv 

fönstertyp 

om det är en 

balkongdörr 

Storlek i 

mm 

Utförande och 

tjocklek för tät 

del. (Ange 

höjd på tät 

nederdel på 

balkongdörr) 

Glastjocklek i 

mm 

 

Glasavstånd i 

mm 

Tätningslist 

D1       

D2       

D3       

Ex 1 Balkongdörr, 

Kopplat 2-

glas 

900×2000 Plywood och 

cellplast, 7 cm 

tjock, 40 cm 

hög 

3 40 Silikonlist 

Ex 2 Ytterdörr  1000×2100 Solitt trä, 5 cm 

tjock 

- - List saknas 

Ventiler 
Friskluftsventiler i fasaden släpper in buller, i synnerhet om de inte är försedda med ljuddämpare. Beskriv 

hur friskluft tas in i er bostad. Rita en pil på planbilden där det finns ventiler. Detta gäller även om ventilerna 

är monterade i fönstren. Om ni vet att ventilen är försedd med ljuddämpare skriver ni det nedan, gärna med 

fabrikat och typbeteckning om det står på. Exempel på ventiler finns på sidan 8. 

Ange även om anordnad tilluft saknas i hela eller delar av bostaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel: Rör genom fasad utan ljuddämpning, diametern 150 mm. 
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Exempel planskiss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
  

Den svartvita linjen visar att 
järnvägen ligger på denna 
sida huset. 
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Exempel fönster 

 

Kopplade 2-glasfönster. Bågen går att öppna så att 

man kommer åt glasets alla sidor. Finns även som 

3-glas men är relativt ovanligt. Vanlig glastjocklek 

3 mm 

 

 

 

3-glas isolerfönster. Glasen sitter förslutna mot 

varandra och går inte att ta isär. Man känner igen 

dem på att det oftast sitter en metallist mellan 

glasen. Finns även som 2-glas. Vanlig glastjocklek 

3-4 mm. 

 

2+1-fönster. En kombination av de två 

ovanstående. Ett 2-glas isolerfönster som kopplas 

till ett tredje enkelglas 

 

Innanfönster är mycket ovanliga i moderna hus 

men förekommer i äldre hus. Ett fönster öppnas 

inåt och ett utåt. På sommarn är det vanligt att det 

inre fönstret tas bort och ställs undan. Vanlig 

glastjocklek 2 mm 
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Exempel på anordning för tilluft 

 

Spaltventil i fönsterkarm 

 

 

Äldre modell av ventil i vägg 

 

Cirkulärt luftdon genom vägg 

 

 

Vädringslucka i fönster 

 

Denna del sitter 

inne i väggen 
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Formulär för fastighetsägares projektering av friskluftventiler 
Bilaga 16 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 
 
Till 
Fastighetsägare som ska få fönster utbytta av Trafikverket 

Ljuddämpning av tilluft 
Hej! 

Trafikverket kommer att byta till nya och väl ljuddämpande fönster i er fastighet. De nya fönstren är helt täta och 
måste vara det för att klara kraven på ljuddämpning.  

I samband med att Trafikverket sätter in nya ljuddämpande fönster, så ljuddämpas även befintliga anordningar för 
tilluft. Befintliga väggventiler förses med ljuddämpare och spaltventiler i fönster ersätts vanligen med ljuddämpade 
väggventil.  

I fastigheter där ingen anordnad tilluft funnits före fönsteråtgärd har Trafikverket inte genomfört några åtgärder 
avseende tilluft. Om de gamla fönstren varit utan tätningslister, haft dåligt fungerande tätningslister eller av annan 
anledning var otäta så kan det bli en minskning av tilluften med nya täta fönster jämfört med de gamla. Några 
fastighetsägare har kontaktat oss och påpekat det. 

Trafikverket har efter dessa påpekanden beslutat utöka sina åtaganden med start hösten 2014:  

Trafikverket anser att det är fastighetsägarens ansvar att anordna ventilation. Däremot kommer 
Trafikverket att erbjuda stöd för att anordna ljuddämpad tilluft i bostadsrum där Trafikverket har 
genomfört, eller ska genomföra, fönsterbyten. Stödet innebär att Trafikverket tillhandahåller 
ljuddämpade väggventiler för tilluft. 

Du som fastighetsägare bekostar och ansvarar för anordnandet av tilluften. Det blir ditt ansvar att projektera 
tilluften, d v s ta ställning till vilka rum som ska förses med tilluft, hur stort luftflöde som behövs och var 
väggventilerna ska sitta. Riktlinjer och principer för detta redovisas nedan. Även håltagning genom vägg och 
montage av väggventiler blir ditt ansvar. Beroende på hur mycket av detta arbete du kan göra själv och på vilken typ 
av väggkonstruktion ditt hus har, så kan kostnaden för att anordna tilluft uppskattningsvis variera från noll till ett 
par tre tusen kr per rum.   

Om du vill anordna ljuddämpad tilluft i din fastighet med stöd från Trafikverket så gäller följande: 

 Fyll i bifogat formulär och skicka det till Kontaktperson och adress.  

 Du som fastighetsägare ansvarar för att projektera tilluften.  

För att tilluften ska kunna ljuddämpas behöver don monteras genom vägg (inte genom fönsterkarm). 
Beroende på behovet av luftflöde så kommer diametern på hålet genom väggen att variera, men ett vanligt 
mått är 150 mm.   

I formuläret behöver du ange var du avser placera respektive väggventil och vilket luftflöde det behöver ha. 
Med de uppgifter du lämnar i formuläret, och beräknade ljudnivåer utomhus, kan Trafikverket ta ställning 
till vilken typ väggventil som bör användas för att tillräcklig ljuddämpning ska nås. 

 Senast i samband med montage av ny fönster lämnar Trafikverket besked om vilka ljuddämpande 
väggventiler som bör sättas i din fastighet. Leverans av väggventilerna och montageanvisning sker kort 
därefter. 

Du får detta brev redan nu för att du ska kunna börja planera för att anordna ventilation. 
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 Väggventiler för tilluft bör sättas så att de vetter helt eller delvis från järnvägen (se skiss nedan). Om den 
enda möjligheten är att sätta en väggventil direkt mot järnvägen, så behöver väggventilen förses med 
ytterligare ljuddämpare.  

 Trafikverket tillhandahåller väggventiler för tilluft i de sovrum och vardagsrum där fönster är utbytta i vår 
regi. (I kök ska det vara frånluft.) 

 Det bör observeras att om ventilationen ska fungera tillfredsställande behöver även frånluft anordnas. I hus 
med en varm murad skorsten kan självdraget vara tillräckligt, men i de flesta fastigheter behöver någon 
slags mekanisk frånluft anordnas.  

Självdragsystem bygger på densitetsskillnad i ute och inneluft. Systemet är tyst och okänsligt för elavbrott. 
Det kan dock medföra dålig ventilation i enplanshus och det finns risk för bakdrag och kallras vid 
tilluftsventilerna. Bakdrag innebär att luften far in istället för ut genom frånluftsventilerna i kök och 
badrum. Kallras kan göra att man inte kan utnyttja utrymmen under och i närheten av tilluftsventilerna, 
speciellt under kalla perioder. Det finns också risk för låg luftväxling sommartid när temperaturen inne och 
ute är lika. 

I vissa situationer kan man även få övertryck inne i huset. Tvåvåningshus är mer känsliga för över- och 
undertryck och särskilt övertryck på övervåning. Rumsluften kan även pressas ut genom väggar och 
håligheter var vid fukten i luften kan kondensera inne i väggar och skapa förutsättningar för mögel- och 
bakterietillväxt. Komplettering med fläkt i fuktiga utrymmen bör beaktas. 

Kondens på fönster kan vara en indikation på låg luftomsättning. 

 Trafikbuller släpps inte in i bostaden via frånluft vid normal konstruktion av mekanisk frånluft eller 
självdrag, varför Trafikverket inte tillhandahåller utrustning för ljuddämpning av frånluft. Vi begär heller 
inte in uppgifter om hur du planerar att anordna frånluft. 

För att nå bästa ljuddämpning bör väggventiler placeras enligt principen i skissen nedan: 
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Projektering av ljuddämpad tilluft 
För att Trafikverket ska kunna beräkna vilken/vilka typer av ljuddämpad väggventil som bör sättas i din 
bostad behöver du som fastighetsägare redovisa de planerade åtgärderna. Det gör du i detta formulär. 

Om det behövs mer plats för att skriva ytterligare information kan du skriva på ett separat papper och häfta ihop 
det med protokollet. Skriv även fastighetsbeteckning på alla eventuella bifogade papper. 

Fastighetsbeteckning 

 

Exempel: Sundsvall Tuna 1:342. 

Dina kontaktuppgifter 

Om Trafikverket behöver kontakta dig för kompletterande uppgifter: 

Namn: Telefonnummer: 

E-postadress: Alt. telefonnummer: 

Väggtjocklek 

Mät väggens totala tjocklek i en dörr- eller fönsterglugg. Ibland kan det vara olika väggtjocklek och konstruktion i 
olika delar av huset. Om så är fallet i din fastighet, gör en mätning av totaltjocklek i varje rum och notera på 
planskissen. 

Uppgiften om väggtjocklek behövs för att kunna avgöra vilken ljuddämpning olika väggventiler ger. 

 

Exempel: Väggtjocklek 310 mm.  

Principer för ventilation 

I Folkhälsomyndighetens Allmänna Råd FoHMFS 2014:18 anges följande:  

”I bostäder bör det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h). 
Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m2) golvarea eller 4 l/s per 
person.” 

I ett sovrum där två personer sover bör väggventilen därmed dimensioneras för 8 l/s. I ett sovrum där en person 
sover bör väggventilen dimensioneras för 4 l/s.  

I ett vardagsrum som är 25 kvm stort behöver väggventilen dimensioneras för minst 8,75 l/s Om fler än två 
personer vistas där stadigvarande bör mängden tilluft dimensioneras enligt principen 4 l/s per person. 

Se Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information: 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/luftkvalitet/
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Planskiss 

Rita en enkel men tydlig skiss av planlösningen i din fastighet i rutorna nedan. För respektive rum anger du vilken 
typ av rum det är och hur stor golvytan är. Skissen behöver inte vara skalenligt ritad. Vi behöver kunna se vilka rum 

som vetter mot järnvägen – rita därför planskissen i förhållande till  som symboliserar järnvägen. 

Ange var du tänker placera väggventiler och vilket luftflöde vart och ett av dem behöver tillåta. 
Placering och dimensionering av tilluft kan tex illustreras genom en pil med siffra som anger antal l/s. 
Om inte annat anges av dig utgår vi från undertryck på 10 Pa. 

 

 Rita på ett separat papper som du häftar fast i formuläret om det behövs mer plats än vad rutorna nedan tillåter.  

Våning 1 

 

Våning 2 
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Att tänka på vid montage av friskluftventiler 

Bilaga 17 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

Bilagan är tänkt att användas som generell anvisning och information till fastighetsägare som 
själva ska låta montera ljuddämpande friskluftventiler tillhandahållna av Trafikverket. 
Montage bör utföras av fackman som avgör om dessa anvisningar är tillämpbara vid montage 
samt beaktar arbetsmiljöfrågor.  

Som exempel på friskluftventil används här Fresh 80 för väggmontage. Den är avsedd för 
kontinuerlig ventilation av bostäder och försedd med filter och kraftig kondensisolering. 
Ventilen manövreras (öppen/stängd) med snöre. Grundflöde kan ställas in. I ljudreducerande 
utförande benämns den Fresh 80-dB. 

Bra att tänka på vid placering och montering 
 Ventilen bör placeras högt upp på väggen, dock minst 10 cm under innertak. 

 Finns det radiator bör man sträva efter en placering ovanför denna.  

 Vid golvvärme bör ventilen placeras minst 1 m från fönster och bör kompletteras med 
luftriktare (tillbehör) som styr lufter uppåt och åt sidorna för att få en bättre inblandning av 
rumsluften och minska risken för kallras. 

 För att minska risken för upplevt kallras bör ventil ej placeras vid soffor , sittgrupp mm. 

 Undvik håltagning i reglar och i närheten av el- och vattenledningar.  

 Tänk på att borra hålet med en lutning utåt (ca 1mm/100mm) för att förhindra att 
eventuell kondensering eller slagregn rinner in igenom ventilen.  

 Planera montage av ytterväggsgaller på ytterväggen. Olika typer av ytterväggar behöver 
olika lösningar av montage för att säkerställa täthet.  

 Alla ytor som kapas upp grund –och täckmålas. Alla ytor på fasad skall luta utåt, utanför 
fasad. 

 Använd borrmall för få rätt lutning vid pilotborrning.  

 Täta mot innervägg och genomföring så att luft ej tränger ut i väggen (se fig 2 nedan). 

 Vid trävägg: Såga upp på utsida typ droppnos se fig A.  

 Vid tegelvägg: Använd anpassat galler typ fig B 

Montering steg för steg 
Kontrollera att montagesatsen är komplett. Använd tätningsmassa anpassad för respektive 
monatgemetod. Läs montageanvisning noga. Nedanstående är endast ett exempel på 
tillvägagångssätt. 

1. Mät ut centrum på vart hålet skall vara och pilotborra ett hål genom ytterväggen. Undvik 
reglar, el och vattenledningar. Minsta avstånd till tak 10 cm. Borra med lutning utåt (ca 
1mm/100mm).  

2. Använd hålsåg 150 mm i diameter och borra inifrån och ut och sluta framför yttervägg. 
Borra utifrån och in med en hålsåg 86 mm i diameter genom ytterväggen. Se figur A. 
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3. Provmontera ljuddämpande del, kapas av innan den går igenom ytterfasad. Montera 
skarvrör från utsida in i ljuddämpande del iskjut ca 30 mm. Se figur B. 

4. Täta med lämplig fog runt hela röret där röret möter gallret så fasaden inte tar in vatten.  

5. Skruva fast ytterväggsgallret och se till att ytterväggsgallret blir ordentligt tätat mot fasad, 
så att vatten ej kan rinna igenom. På väderutsatta ställen bör gallret ersättas utvändigt 
med stormkåpa eller gallret kompletteras med regnskydd. Regnskydd se fig D. 

6. Öppna ventil. Tryck in och vrid ventillocket medsols. Ta bort filterhållare och filter.  

7. Applicera tätmassa ytterst på stosens rördel för att få en tät anslutning till rören. Montera 
ventilhuset med 4 skruvar. 

8. Montera tillbaka filter och filterhållare. Tryck in och vrid ventillocket motsols. Ventilen är 
nu färdigmonterad. 

 

Bilder från montageanvisning:  

 

 
Upprättad av: Ragnar Forsberg, Sweco Systems AB 
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Anpassningstermer 

Bilaga 18 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

 

 

Anpassningstermerna C och Ctr – varifrån kommer de? 

Anpassningstermerna C och Ctr infördes för första gången i ISO 717-1:1996 för att ta bättre hänsyn till 

olika bullerkällor (ex. skärt brus och vägtrafikbuller) och för att utvärdera ljudisoleringskurvor med 

mycket låga värden i enstaka frekvensband. 

Det tidigare införda Rw-värdet ansågs inte ensamt tillräcklig för att beskriva ljudreduktionen hos en 

skiljekonstruktion även om den så kallade 8 dB-regeln förhindrade att stora avvikelser kunde uppstå i 

enstaka frekvensband. Orsaken till det var variationen i frekvensinnehåll hos olika ljudkällor, bland 

annat väg- och järnvägstrafik med olika fordonstyper och hastigheter. Därför var tanken att Rw-värdet 

inklusive 8 dB-regeln skulle ersättas med Rw-värdet tillsammans med de båda anpassningstermerna C 

och Ctr för att bättre beskriva ljudnivåskillnaden hos skiljekonstruktioner, t.ex. fasader. 

Frågan är nu om anpassningstermerna C och Ctr är tillräckliga för att beskriva ljudnivåskillnaden hos 

fasader när man har olika typer av väg- och tågtrafik som ljudkälla och när man har olika 

väggkonstruktioner, fönstertyper och typer friskluftsventiler i kombination. I diagrammen nedan visas 

till att börja med en mängd olika trafikbullerspektrum tillsammans med de båda anpassningstermernas 

spektrum.  
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I det första diagrammet jämförs vägbullerspektrum för olika fordonstyper vid olika hastigheter med 

anpassningstermerna C och Ctr. Beteckningen C1 betyder personbil och lätta transportbilar, C2 tvåaxliga 

tunga fordon och C3 tre- eller fleraxliga tunga fordon. Beteckningen Vpb innebär 90 % av C1, 5 % av C2 

och 5 % av C3 medan Vpt innebär 80 % av C1, 5 % av C2 och 15 % av C3. Beteckningen V_110 innebär 

samma fördelning som Vpb men att lastbiler håller 90 km/h och personbilar 110 km/h. 
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C och Ctr – Vägtrafikspektrum (tabell D.2a och D.2b i SS 25267:2004) 
C1-30 
C1-50 
C1-70 
C1-90 
C1-110 
C2-30 
C2-50 
C2-70 
C2-90 
C2-110 
C3-30 
C3-50 
C3-70 
C3-90 
Vpb50 
Vpb70 
Vpb90 
Vpt90 
V_110 
Ctr_ISO 
C_ISO 
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I det andra diagrammet jämförs tågbullerspektrum för olika tågtyper vid olika hastigheter med de båda 

anpassningstermerna C och Ctr. I beteckningen B73Hh och B73Lh står 7:an för 70 % godståg och 3:an för 

30 % lokdragna persontåg. På motsvarande sätt innebär alltså B55Hh och B55Lh att det är 50 % godståg 

och 50 % lokdragna persontåg. Förkortningen Hh eller hh betyder hög hastighet, vilket innebär 120 

km/h för godståg, 160 km/h för lokdragna persontåg och 200 km/h för X2000. På motsvarande sätt 

betyder förkortningen Lh eller lh helt enkelt låg hastighet, vilket innebär 80 km/h för godståg och X2000 

men 120 km/h för lokdragna persontåg. Förkortningen go betyder att det är enbart godståg, pt att det är 

enbart persontåg och X2 att det är enbart X2000. För godståg och lokdragna persontåg gäller att 

vagnarna dras av RC-lok. 
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C och Ctr – Tågtrafikspektrum (tabell D.3a och D.3b i SS 25267:2004) 

B73Hh 

B73Lh 

B55Hh 

B55Lh 

Bgohh 

Bpthh 

Bgolh 

Bptlh 

BX2hh 

BX2lh 

C_ISO 

Ctr_ISO 
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Hur vet vi om C och Ctr är lämpliga korrektionstermer? 

För buller både från väg- och järnvägstrafik är det missvisande att använda endast Rw som 
ljudreduktionstal vid dimensionering av fasadåtgärder. Man bör istället åtminstone använda sig av ”rätt” 
korrektionsterm, beroende på trafikslag och hastighet, men helst bör man använda sig av detaljerad 
beräkning i tersband. Det är allmänt etablerat som en förenklad dimensionering att använda 
korrektionstermen C för järnvägs- och vägtrafik vid högre hastigheter och korrektionstermen Ctr för 
vägtrafik vid lägre hastigheter. Enligt svensk standard SS-EN ISO 717-1:2013 används C för exempelvis 
landsvägstrafik vid hastigheter högre än 80 km/h och för järnvägstrafik vid ”normal och hög hastighet”. 
Korrektionstermen Ctr används enligt samma standard för exempelvis gatutrafik med ca 10 % tunga 
fordon, men även för järnvägstrafik i ”låga hastigheter”. Frågan uppstår då vad man gör i andra fall, 
exempelvis för landsvägstrafik vid 70 km/h eller för gatutrafik med 30 % tung trafik. En annan fråga är 
också hur bra dessa korrektionstermer är för de fall som anges i standarden. 

För att få svar på dessa frågor behöver man göra beräkningar både detaljerat och förenklat för en mängd 
olika fall, både typiska och extrema åt olika håll. Exempelvis börjar man med ett typiskt fall – ett 500 m 
långt godståg som kör i 100 km/h på avståndet 50 m från ett hus med en yttervägg av typ 2 enligt ovan, 
med kopplade 2-glasfönster och utan friskluftsventiler. För den detaljerade beräkningen använder man 
då ett mätt tersbandsspektrum för just godståg som kör i 100 km/h och beräknar för varje tersband 
ljudnivån som ett frifältsvärde intill husfasaden. Man räknar sedan fram fasadens ljudreduktion vid varje 
tersband var för sig utifrån mätdata för både yttervägg, fönster och friskluftsventiler samt deras 
storlekar. Därefter räknar man fram ljudnivån inomhus för varje tersband med hänsyn tagen till typiska 
rumsparametrar och sammanväger slutligen alla tersband till ett ensiffervärde. 

I den förenklade beräkningen använder man istället den beräknade sammanvägda ljudnivån utomhus 
som ett frifältsvärde intill husfasaden och fasadens totala sammanvägda ljudreduktion med ”rätt” 
korrektionstermen (C för fallet med tåg) för att slutligen beräkna den sammanvägda ljudnivån inomhus 
med hänsyn tagen till samma typiska rumsparametrar som i den detaljerade beräkningen. Den 
förenklade beräkningen kompletteras eventuellt även med en beräkning med ”fel” korrektionsterm (Ctr i 
det här fallet). 

Dessa båda metoder använder man sedan för alla andra fall där man varierar allting som kan påverka 
resultatet. Man skulle behöva variera fordonstyp, hastighet, skärmning, ytterväggskonstruktion, 
fönstertyp och eventuella friskluftsventiler. På det här sättet kan man få reda på noggrannheten i den 
förenklade metoden jämfört med den detaljerade. En fortsättning på denna undersökning skulle sedan 
kunna vara att ta fram nya korrektionstermer som bättre stämmer överens med verkligheten. Men en 
förutsättning då skulle vara att man använder färska indata. Förmodligen har ljudnivåerna från vägtrafik 
ändrats en del sedan man tog fram Nordisk beräkningsmodell 1996, Naturvårdsverkets Rapport 4653. 
Men även vad gäller godståg kan det ha förändrats en del sedan Naturvårdsverkets Rapport 4935 för 
beräkning av buller från spårburen trafik togs fram. 
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Anpassningstermerna C och Ctr – hur bra är de? 

En översiktlig kontroll med en mängd undersökta fall gjordes i detta projekt. Variationer på upp till 6 dB 

har påträffats. De fall som undersöktes var trafikspektrum med olika frekvensinnehåll, tre för tågtrafik 

och tre för vägtrafik, tre olika sorters ytterväggar, tre olika sorters fönster och tre olika sorters 

friskluftsventiler. Detta innebär att antalet undersökta fall var 81 för tågtrafik och 81 för vägtrafik. Då 

kvarstår att undersöka även vilken effekt dämpade spektrum kan ha, framför allt spektrum som har 

dämpats av höga bullerskärmar, d.v.s. spektrum som är mer lågfrekventa i sin karaktär och därför 

dämpas ytterligare sämre genom de flesta fasadkonstruktioner. 

För tågtrafik valdes godståg i 80 km/h, lokdragna persontåg i 160 km/h och X2000 i 200 km/h. För 

vägtrafik valdes fordon från kategori C3 i 30 km/h, kategori C2 i 50 km/h och kategori C1 i 110 km/h. De 

olika typer av ytterväggar som valdes var av typerna ”kolonistuga”, ”tjock enkelvägg” och ”tung vägg”. 

Fönstren som valdes var ett vanligt äldre kopplat tvåglasfönster, en 2-glas ljudruta och en ljudruta av 

typen 2+1 med separata bågar. Friskluftsventilerna var av typerna standard, ljuddämpande ventil och 

ingen ventil alls, d.v.s. ingen håltagning i bullerutsatt fasad. 

Den så kallade kolonistugan har konstruktionen 19 mm ytterpanel, 150 mm timmer och 22 mm 

innerpanel med en mätt ljudisolering Rw(C;Ctr) på 37(0;-4) dB. Den tjocka träväggen har konstruktionen 

28 mm träpanel, 28 mm luftspalt (tätad nedtill), plastduk, 240 mm lättregel/stenull, plast och 13 mm 

gips med en mätt ljudisolering Rw(C;Ctr) på 47(-1;-7) dB. Den tunga väggen har konstruktionen 120 mm 

tegel, 20 mm luftspalt, 13 mm Asfaboard, 70 mm regel/mineralull, Ångspärr, 13 mm gips med en mätt 

ljudisolering Rw(C;Ctr) på 53(-1;-6) dB. 

Det kopplade tvåglasfönstret har konstruktionen 3 mm glas, 42 mm luft och 3 mm glas med en mätt 

ljudisolering Rw(C;Ctr) på 34(-3;-9) dB. Ljudrutan med två glas har konstruktionen 8 mm glas, 18 mm 

luft och 9 mm laminerat glas (44.1) med en mätt ljudisolering Rw(C;Ctr) på 40(0;-4) dB. Ljudrutan med 

tre glas och separata bågar har konstruktionen 4 mm laminerat glas, 16 mm luft, 4 mm glas, stor luftspalt 

och 6 mm glas med en mätt ljudisolering Rw(C;Ctr) på 51(0;-5) dB. 

Standardventilen uppges ha en ljudisolering Dn,e,w(C;Ctr) på 40(-1;-2) dB medan den ljuddämpade 

ventilen uppges ha en ljudisolering Dn,e,w(C;Ctr) på 53(0;-5) dB. För fallet utan ventil antas en 

ljudisolering Dn,e,w(C;Ctr) på 100(1;0) dB för att den inte ska påverka den resulterande ljudisoleringen för 

hela fasaden. 

Oftast är variationen inom ±1 dB för C vid vägtrafik med hög hastighet och vid tågtrafik samt ±2 dB för 

Ctr vid vägtrafik med lägre hastigheter. De vanligaste orsakerna till stor avvikelse är enkla 

friskluftsventiler och kopplade tvåglasfönster. I vissa fall får man avvikelser på upp till 3 dB för C vid 

tågtrafik, tung vägg, ljudruta och en bra friskluftsventil. För Ctr uppstår avvikelser på upp till 6 dB för 

vägtrafik med låga hastigheter, tung yttervägg, ljudruta och friskluftsventil med hög ljuddämpning. För 

tåg är Rw utan C-korrektion bättre anpassat i ca 2/3 av de 81 undersökta fallen. 
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Hur fungerar anpassningstermerna med dämpade spektrum? 

När ljud exempelvis dämpas mycket av en bullerskärm försvinner det mer högfrekvent ljud än 

lågfrekvent ljud. Detta innebär att ljudreduktionen genom en fasad är lägre för ett dämpat ljud än för ett 

odämpat ljud. Enligt Rapport 2001:7 från SP passar ofta Ctr för tåg i sådana fall istället för C som man 

använder i vanliga fall, d.v.s. för odämpat ljud. För ett starkt skärmat spektrum kan till och med Ctr ge en 

överskattning av ljudreduktionen hos en vägg. Detta betyder att dämpat ljud från stadstrafik blir ännu 

mer lågfrekvent vid stark skärmdämpning jämfört med vid odämpat ljud. Rapport 2001:7 innehåller en 

del matnyttigt, men ämnet behöver utredas vidare. 

 

Anpassningstermerna C och Ctr – utvidgat frekvensområde, när använder vi det? 

 I vilka sammanhang var det tänkt att utvidga frekvensområdet uppåt – finns vägledning? 

 Räcker det vid lågfrekvent buller att gå ner till 50 Hz eller skulle man behöva gå ner till 25 Hz? 

 Behövs mer undersökning för att svara på dessa frågor om anpassningstermerna? 

 

Bästa metoden att mäta efter åtgärd? 

Förslag: Mät upp ett spektrum från trafiken utomhus när du ändå är på plats. Mät fasadisolering med 

högtalare och räkna sedan fram ljudnivån inomhus tersbandsvis och summera logaritmiskt på slutet. Gör 

inte misstaget att i onödan "slarva" bort ett högtalarspektrum med den förenklade metoden: 

 

LAeq,inne = LAeq,ute,frifält + 3 – (R'w + C) + 10 · log (3S/V)  för järnvägs- och landsvägstrafik 

LAeq,inne = LAeq,ute,frifält + 3 – (R'w + Ctr) + 10 · log (3S/V)  för stadstrafik 

 

Ska man hellre ansätta ett lämpligt frekvensspektrum utomhus än att använda en förenklad metod? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Upprättad av: Roger Fred, WSP Sverige AB 
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Litteratur om ljudreduktion i fasader 
Bilaga 19 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

 

Följande litteratur, standarder, mätrapporter och handböcker har använts inom projektet. 

Revidering januari 2021: Gällande standarder har uppdaterats.   

 

Standard Avser 

SS-EN ISO 16283-
3:2016 

Instruktioner för mätning av ljudnivåskillnad för fasad 
(fasaddämpning). 

 

SS-EN ISO 717-1 
:2013 

Bestämmer metoden hur ett vägt entals värde, exempelvis Rw, skall 
beräknas från uppmätta tersband. Anger även anpassningsspektra, C 
och Ctr. 

SS-EN 12354-3*) Anger hur ljudnivåskillnad för fasad (fasaddämpning) skall beräknas 
med utgångspunkt från laboratoriemätta reduktionstal. 

SS-EN ISO 10140-2 Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium. 

SS-EN 14351 Anger krav för provning av fönster som underlag för CE-märkning. 

NT ACOU 098 Mätning av tågbuller. 

NT ACOU 039 Mätning av vägtrafikbuller Ingenjörsmetod. 

NT ACOU 056 Mätning av vägtrafikbuller överslagsmetod. 

 

*) BBR 21, Boverkets Bygg Regler, avsnitt 7, Bullerskydd hänvisar till SS-EN 12354-3 för 
detaljerad dimensionering av fasadens ljudisolering för att bestämma ljudnivåer inomhus utifrån 
fastställda ljudnivåer utomhus. 

 

Handböcker och mätrapporter Beskrivning 

Akustiska krav på bullerskydd längs järnvägen, SP 
Akustik Borås 

SP Rapport 2000:37 

BV, Miljösektionen, Rapport 2001:7, 2001-11-10 

Innehåller mätresultat från 
laboratoriemätningar av väggar. 

Bullerskydd i Bostäder och Lokaler 

Boverket november 2008. 

Vägledning för hantering av 
bullerfrågor. 

Fasadisolering mot trafikbuller 

Naturvårdsverket, Rapport 3300. 

Sven-Olof Benjegård, Ingemansson Akustik. 

 

Genomgång av fasadens olika 
delar och de påverkar den totala 
ljuddämpningen för fasaden. 
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Ytterväggars ljudisolering 

Luleå Tekniska universitet 2008:15. 

Innehåller mätresultat från 
laboratoriemätningar av väggar. 

Byggforsk 

Håndbok 47. 

Innehåller data om 
reduktionstal för olika 
fasadelement. 

Fasadisolering mot Stöy 

Håndbok 248, Statens vegvesen. 

Innehåller data om 
reduktionstal för olika 
fasadelement. 

Fönster och ljudreduktion 

Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion. 

Malmö stad och Tyréns. 

Genomgång av fasadens olika 
delar och de påverkar den totala 
ljuddämpningen för fasaden. 

Isolering mot utendors stoy. Nye konstruksjonsdata for 
ytterveggskonstruksjoner 

Presentation av Sigurd Hveem, SINTEF Byggforsk vid NAS 
höstmöte 2011. 

Omfattande presentation av 
mätdata och olika 
väggkonstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprättad av: Peter Petterson, ÅF-Infrastructure Ljud & Vibrationer.  

Uppdaterad av Henrik Naglitsch, WSP 
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Metoder för besiktning och uppföljning av fasadåtgärder 

Bilaga 20 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

Besiktning av fasadåtgärder kan delas in i ”Fysisk besiktning” på plats i respektive fastighet” och 
”Granskning av dokumentation”.  

Olika omfattning 
Fysisk besiktning kan utföras av besiktningsman eller projektledare i olika omfattning: 

 Ingen besiktning 

 Stickprovsvis besiktning  

 Besiktning av samtliga åtgärder 

Granskning av dokumentation kan utföras i olika omfattning: 

 Stickprovsvis granskning  

 Granskning av samtliga fastigheter  

Olika metoder 
Granskning av dokumentation kan innefatta olika metoder: 

 Granskning av entreprenörens egenkontroll – checklista avseende olika moment 

 Granskning av entreprenörens egenkontroll – fotodokumentation av dolda arbeten, tex drevning 
och fogning av fönster. 

 Granskning av och nöjdintyg 

 Granskning av provningsintyg avseende fönsters/ventilers ljudreduktion.  Provningsintyg från 
ackrediterat labb ej äldre än tex 5 år.  

Fysisk besiktning kan innefatta olika metoder: 

 Besiktning av synligt utförande = Kontroll av byggtekniskt utförande (skador, täthet osv). 

 Besiktning av synlig konstruktion = Kontroll av glastjocklek, glasens ordning utifrån och in, 
karmdjup, tätningslister enligt vad som angivits i provningsintyg. 

 Provning på ackrediterat lab av ett eller ett par fönster/ventiler ur aktuell leverans innan montage. 

 Mätning av uppnådd ljudreduktion i fasad = Mätning av DnTw efter åtgärd med högtalare som 
bullerkälla. 

 Mätning av fasadåtgärdens effekt = Mätning DnTw före och efter åtgärd med högtalare som 
bullerkälla. 

 Mätning av ljudnivå inomhus = Mätning LpA med trafik som bullerkälla. 

Vid utförandeentreprenad och styrd totalentreprenad, där projektering gjorts av TRV alternativt av TRV 
anlitad akustiker, bör mätning lyftas ut ur entreprenadbesiktningen och istället benämnas Uppföljning av 
bullerskyddsåtgärd.  

Vid totalentreprenad bör mätning av effekt och uppnådd ljuddämpning kunna ingå i besiktning. 
 

Upprättad av: Katrin Olofsson, konsult Trafikverket Teknik & Miljö och Johnny Örneholm, Örneholm Bygg & Miljö. 
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Scenarion för besiktning & uppföljning av fasadåtgärder 
Bilaga 21 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

Revidering januari 2021: Termer för ljudreduktion och ljudnivåskillnad har förtydligats. 

 

Besiktning av fasadåtgärder kan delas in i ”Fysisk besiktning” på plats i respektive fastighet” och 
”Granskning av dokumentation”.  

Olika omfattning 

Fysisk besiktning kan utföras av besiktningsman eller projektledare i olika omfattning: 
1. Ingen besiktning 
2. Stickprovsvis besiktning  
3. Besiktning av samtliga åtgärder 

Granskning av dokumentation kan utföras i olika omfattning: 
4. Stickprovsvis granskning  
5. Granskning av samtliga fastigheter  

Olika metoder 

Granskning av dokumentation kan innefatta olika metoder: 

A. Granskning av entreprenörens egenkontroll – checklista avseende olika moment 

B. Granskning av entreprenörens egenkontroll – fotodokumentation av dolda arbeten, tex drevning 
och fogning av fönster 

C. Granskning av och nöjdintyg 

D. Granskning av provningsintyg avseende fönsters ljudreduktion / ventilers ljudnivåskillnad.  
Provningsintyg från ackrediterat labb ej äldre än tex 5 år.  

Fysisk besiktning kan innefatta olika metoder: 

E. Besiktning av synligt utförande = Kontroll av byggtekniskt utförande (skador, täthet osv). 

F. Besiktning av synlig konstruktion = Kontroll av glastjocklek, karmdjup, tätningslister enligt 
provningsintyg. 

G. Provning på ackrediterat lab av ett eller ett par fönster/ventiler ur aktuell leverans innan 
montage. 

H. Mätning av uppnådd ljudnivåskillnad i fasad = Mätning av DnTw efter åtgärd med högtalare som 
ljudkälla. 

I. Mätning av fasadåtgärdens effekt = Mätning DnTw före och efter åtgärd med högtalare som 
ljudkälla. 

J. Mätning av ljudnivå inomhus = Mätning LpA med trafik som bullerkälla. 

Vid utförandeentreprenad, där projektering gjorts av TRV alternativt av TRV anlitad akustiker, bör 
mätning enligt H-J ovan lyftas ut ur entreprenadbesiktningen och istället benämnas Uppföljning av 
bullerskyddsåtgärd.  

Vid totalentreprenad bör mätning av effekt och uppnådd ljudnivåskillnad kunna ingå i besiktning. 
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Nuläge 
I dagsläget genomför Trafikverket besiktning i olika omfattning beroende på planeringsfall och 
ambitionsnivå hos enskilda projektledare och besiktningsmän.   

Befintlig miljö  

Stora regionala skillnader. I vissa regioner har man valt att huvudsakligen lita på entreprenörens 
egenkontroll och nöjdintyg från fastighetsägare (pga stor geografisk spridning). I andra regioner 
genomförs stickprovsvis besiktning av utförande. I södra regionen besiktas alla fönsteråtgärder.   

Granskning av dokumentation: 4A, 4C, 4D alternativt 5A, 5C, 5D.  

Fysisk besiktning: 1, 2E och 3E beroende på region. 

Mätning: Nej 

Kostnad: Låg 

Tidsåtgång: Låg 

Kunskap om effekt: Saknas 

Kunskap om vi nått riktvärden: Saknas 

Väsentlig ombyggnad/nybyggnad  

Vanligtvis sker besiktning av utförande på alla åtgärder alternativt stickprovsvis (3B/2B).  

Granskning av dokumentation: 4A, 4C, 4D alternativt 5A, 5C, 5D.  

Fysisk besiktning: 2E alt 3E. I vissa fall och 2F alt 3F. 

Mätning: Mycket få fall 

Kostnad: Medel-Hög 

Tidsåtgång: Medel-Hög 

Kunskap om effekt: Saknas 

Kunskap om vi nått riktvärden och/eller åtaganden i planer: Saknas 
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Scenario 1. Ett snäpp högre ambition 
Fokus ligger på funktion vid besiktning av bullerskyddsåtgärder. Ambitionsnivån är Trafikverksgemensam och 
skiljer endast mellan planeringsfall.  

Befintlig miljö  

För samtliga fastigheter granskas entreprenörens egenkontroll inklusive dokumentation av dolda arbeten. 

10% av fastigheterna besiktas på plats. Besiktning av synligt utförande och konstruktion. 

Kontroll av fönsters ljudreduktion / ventilers ljudnivåskillnad genom att kräva provningsintyg ej äldre än 5 år för 
nya fönster samt provningsintyg ej äldre än 5 år för jämförbar åtgärd för glasåtgärder. 

På 1% av fastigheterna mäts fasadens ljudnivåskillnad före och efter åtgärd. Ytterligare 1% av fastigheterna mäts 
endast efter åtgärd. 

Granskning av dokumentation: 5A, 5B, 5C, 5D.  

Fysisk besiktning: 2E, 2F (10%) samt  

Mätning: 2H (1%) och 2I alt 2J (ytterligare 1%)  

Kostnad: Medel 

Tidsåtgång: Medel 

Kunskap om effekt: Låg 

Kunskap om vi nått riktvärden: Låg-medel 

Väsentlig ombyggnad/nybyggnad 

För samtliga fastigheter granskas entreprenörens egenkontroll inklusive dokumentation av dolda arbeten. 

50-100% av fastigheterna besiktas på plats. Besiktning av synligt utförande och konstruktion. 

Kontroll av fönsters ljudreduktion / ventilers ljudnivåskillnad genom att kräva provningsintyg ej äldre än 5 år för 
nya fönster samt provningsintyg ej äldre än 5 år för jämförbar åtgärd för glasåtgärder. 

I större projekt ställs krav på provning av fönster ur aktuell leverans. 

På 5% av fastigheterna mäts fasaddämpning före och efter åtgärd. Ytterligare 5% av fastigheterna mäts endast efter 
åtgärd. 

Granskning av dokumentation: 5A, 5B, 5C, 5D.  

Fysisk besiktning: 3E, 3F alternativt 2E, 2F (50%).  

Mätning: 2H (5%) och 2I (ytterligare 5%). Förutsatt att prognostiserad trafik har uppnåtts vid besiktnings- eller 
uppföljningstillfället kan mätning enligt 2J genomföras istället för 2I. I större projekt även 2G. 

Kostnad: Medel-Hög 

Tidsåtgång: Medel-Hög 

Kunskap om effekt: Medel 

Kunskap om vi nått riktvärden och/eller åtaganden i planer: Hög 

Kommentar: Ur akustisk synvinkel är det bättre att mäta ljudnivåskillnad på några fler än att göra 
utförandebesiktning på alla. Ur byggnadsteknisk synvinkel är det dock viktigt med besiktning av utförande 
eftersom missar i plåtarbeten m m kan orsaka kostsamma byggnadsskador. Fönsterbyten är ett stort ingrepp i en 
fasad. 
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Scenario 2. Järnkoll 
Fokus ligger på funktion vid besiktning av bullerskyddsåtgärder. Ambitionsnivån är Trafikverksgemensam och 
skiljer inte heller mellan planeringsfall.  

Samtliga planeringsfall  

För samtliga fastigeter granskas entreprenörens egenkontroll inklusive dokumentation av dolda arbeten. 

50-100% av fastigheterna besiktas på plats. Besiktning av synligt utförande och konstruktion. 

Kontroll av fönsters ljudreduktion / ventilers ljudnivåskillnad genom att kräva provningsintyg ej äldre än 5 år för 
nya fönster samt provningsintyg ej äldre än 5 år för jämförbar åtgärd för glasåtgärder. 

I större projekt ställs krav på provning av fönster ur aktuell leverans. 

På 10% av fastigheterna mäts fasaddämpning före och efter åtgärd. Ytterligare 10% av fastigheterna mäts endast 
efter åtgärd. 

Granskning av dokumentation: 5A, 5B, 5C, 5D.  

Fysisk besiktning: 3E, 3F alternativt 2E, 2F (50%)  

Mätning: 2H (10%) och 2I (ytterligare 10%). Förutsatt att prognostiserad trafik har uppnåtts vid besiktnings- eller 
uppföljningstillfället kan mätning enligt 2J genomföras istället för 2I. I större projekt även 2G. 

Kostnad: Hög 

Tidsåtgång: Hög 

Kunskap om effekt: Hög 

Kunskap om vi nått riktvärden och/eller åtaganden i planer: Hög 

Kommentar: Ur akustisk synvinkel är det bättre att mäta ljudnivåskillnad på några fler än att göra 
utförandebesiktning på alla. Ur byggnadsteknisk synvinkel är det dock viktigt med besiktning av utförande 
eftersom missar i plåtarbeten m m kan orsaka kostsamma byggnadsskador. Fönsterbyten är ett stort ingrepp i en 
fasad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprättad av: Katrin Olofsson, IVpn Konsult 
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Inledning 
Denna PM ger en orientering om de alternativa metoder som finns för att bestämma en 
ekvivalent och maximal ljudnivå inomhus från väg- eller tågtrafik. För mer detaljerad 
beskrivning, se respektive standard. Först redovisas respektive metods förfaringssätt (i stora 
drag) sedan följer kommentarer och för- och nackdelar med respektive metod.  

Metoderna är: 

1. Mätning av ljudnivån inomhus med den verkliga bullerkällan, väg- eller tågtrafik. 
2. Mätning av ljudnivåskillnad för fasad1 med hjälp av högtalare.  

I de flesta fall finns redan en bestämd ljudnivå utomhus, uppmätt eller beräknad. Avsikten 
med mätningen är då att bestämma fasadens ljudnivåskillnad så att ljudnivån inomhus kan 
beräknas med utgångspunkt från redan bestämda ljudnivåer utomhus. Ljudnivåskillnad för 
fasad går att bestämma både med verklig trafik och med högtalare.  

Ljudnivåskillnad för fasad kan exempelvis även benämnas fasadisolering, fasaddämpning eller 
ljudreduktion för en hel fasad. 

Revidering sep 2021: Termer för ljudreduktion och ljudnivåskillnad har förtydligats. 

Allmänt om ljudnivå inomhus  
Krav och riktvärden från väg- och tågtrafik inomhus ställs som en A-vägd ljudnivå i rum.  

I vissa fall åberopas Folkhälsomyndigheten riktvärden för lågfrekvent buller i tersband 31,5 Hz 
– 200 Hz, men detta är ett specialfall när det gäller ljud från trafik och behandlas inte i denna 
PM.  

A-vägning innebär att frekvensinnehållet i ljudet viktas enligt ett bestämt filter, benämnt A, 
för att kunna ange en ljudnivå med en siffra i stället för ett frekvensspektrum med flera siffror. 
Detta medför att två olika ljudnivåer med samma A-vägda siffervärde kan upplevas avsevärt 
olika. Det innebär också att den ljudnivåskillnad som en fasad åstadkommer varierar beroende 
på bullerkällans spektrum. Samma fasad har alltså oftast en lägre ljudnivåskillnad för en lastbil 
i låg hastighet i uppförsbacke (lågfrekvent ljud) än för ett snabbtåg som svischar förbi i hög 
hastighet (högfrekvent ljud) även om den A-vägda ljudnivån utomhus vid fasad är lika för de 
två bullerkällorna. På grund av att spektret för källorna är olika måste vi ansätta ett lämpligt 
spektrum om vi inte kan mäta på den verkliga bullerkällan, för närvarande finns det två 
standardiserade och vedertagna spektra C och Ctr. 

Ett annat förhållande som påverkar ljudnivån i ett rum är mängden absorberande material 
som finns i rummet, stoppade möbler, mattor, gardiner mm. Ett tomt rum med hårt material 
på väggar, tak och golv har en längre efterklangstid2 än ett rum som är normalt möblerat. Om 
efterklangstiden är lång skapas en högre ljudnivå i rummet och om efterklangstiden är kort 
skapas en lägre ljudnivå i rummet för samma mängd ljudenergi som förs in i rummet. 
                                                           
1 Fasad, alla ingående delar, vägg, fönster, uteluftventil mm. 
2 Efterklangstid, den tid det tar för ljudet att klinga av i ett rum efter det att en ljudkälla har stängts av, 

mäts i sekunder, s. 
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Referenstillståndet vid mätning av ljudnivå i rum är en efterklangstid på 0,5 s alternativt 
”normalt möblerat”. Vid mätning i tomt rum är det under vissa omständigheter tillåtet att 
korrigera uppmätta ljudnivåer med -3 dB, gäller ofta bostadsrum. Det är inte tillåtet om det 
finns ett absorberande undertak i rummet som kan var fallet i exempelvis kontor. 
Standardisering av efterklangstid görs oberoende av möblering och annan akustikbehandling 
(absorberande undertak) av rum. För att kunna standardisera efterklangstiden i ett rum krävs 
att efterklangstiden mäts. 

Att efterklangstiden standardiseras till just 0,5 s beror på att det väldigt ofta blir ca 0,5 s i ett 
normalt möblerat vardagsrum. För det mått som tillämpas för fasadens ljudnivåskillnad DnT 
innebär indexet ”nT” att ljudnivån har standardiserats till 0,5 s. 

Mätning av ljudnivå inomhus med trafik som bullerkälla 
De mätmetoder som är aktuella för mätning av ljudnivå inomhus med den förekommande 
trafiken som bullerkälla är följande: 

1. NT ACOU 098 (tågtrafik) hänvisar även till NT ACOU 042 för mätningar inomhus. 
2. NT ACOU 039 (vägtrafik) 
3. NT ACOU 056 (vägtrafik, förenklad) 
4. Naturvårdsverkets rapport 3298 (vägtrafik, bygger på NT ACOU 039 och 056) 

Tågtrafik 
Mätstandard: NT ACOU 098 

Kort beskrivning av mätproceduren:  

 Mätningen är väderberoende, marken skall inte vara frusen eller täckt med snö, 
vinden skall vara under 8 m/s och skall ligga inom en vinkel på +/- 60° från spår till 
mottagare. Mätning skall ej utföras när det regnar. Om avståndet mellan spår och 
mätpunkt är mindre än 30 m går det att frångå kravet på vindriktning. 

 Minst tre passager av den dominerande tågtypen, den totala längden av dessa tre tåg 
skall vara minst 500m. 

 Mätning inomhus utförs med tre fasta mikrofonpositioner om rumsvolymen är mindre 
än 75 m3. Är volymen större skall ytterligare positioner läggas till, hur många bedöms 
av mätteknikern. Avstånd minst 0,5 m från vägg och minst 1 m från fasadens svagaste 
del, ofta fönster eller uteluftventil. 

 En mikrofon kan användas inomhus och flyttas mellan de olika positionerna. 
 Om rummet är tomt kan uppmätta ljudnivåer korrigeras med -3 dB (om rummet inte 

är akustikbehandlat) alternativt görs en standardisering av efterklangstid till 0,5 s. 
Standardisering till andra efterklangstider kan göras men måste då redovisas och 
motiveras. 

 Bakgrundsnivån vid tågpassage måste vara minst 15 dB lägre än ljudnivån vid 
tågpassage. 

 Ekvivalent- och maximal ljudnivå bestäms enligt mätmetoden. 



 

Bilaga 22 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd                                                                         5(9) 
 

 
Kommentar 

Mätning bör utföras utomhus och inomhus samtidigt även om syftet med mätningen är att 
bestämma en ljudnivå inomhus. Mätningen utomhus görs antingen för att kontrollera och 
eventuellt normalisera till tidigare beräknade eller uppmätta ljudnivåer eller för att 
tillsammans med mätta ljudnivåer inomhus bestämma ljudnivåskillnaden för fasaden. Om 
Uppmätta ljudnivåer inomhus avviker från förväntade finns en möjlighet att göra felsökning 
om ljudnivån mäts inom - och utomhus samtidigt.   

Vägtrafik 
Mätstandard: NT ACOU 039, NT ACOU 056, Naturvårdsverkets rapport 3298 

I stort sätt är mätmetoderna lika, NT ACOU 039 är ”egineering method”, NT ACOU är ”Survey 
method”. 

Naturvårdsverkets rapport 3298 bygger på båda metoderna enligt Nordtest, utgivna 1982. De 
senaste utgåvorna av NT ACOU 039 och 056 är från 2002. Maximal ljudnivå kan inte mätas 
enligt NT ACOU 056, måste mätas enligt NT ACOU 039 eller Naturvårdsverkets rapport 3298. 

Kort beskrivning av mätproceduren: 

 Mätningen är väderberoende, kraven varierar lite beroende på vilken position 
mätpunkten har i förhållande till vägen men i stort sätt är det samma som för mätning 
av tågtrafik. 

 För mätning av A-vägda ljudnivåer inomhus skall tre fasta mikrofonpositioner 
användas, för mätning av ters- eller oktavband skall fem eller sex fasta 
mikrofonpositioner användas minst 0,5 m från vägg och minst 1 m från fasadens 
svagaste del, ofta fönster eller uteluftventil. 

 En mikrofon kan användas inomhus och flyttas mellan de olika positionerna. 
 För mätning av ekvivalent ljudnivå kan även svepande mikrofon användas. 
 För bestämning av ekvivalent ljudnivå skall minst 500 fordon passera under 

mätningen. 
 NT ACOU 039 rekommenderar att Maximal ljudnivå inte mäts direkt inomhus, 

mätning sker inomhus och utomhus samtidigt. När maximal ljudnivå är bestämd 
utomhus beräknas maximal ljudnivå inomhus med hjälp av uppmätt skillnadsnivå. 
Enligt Naturvårdsverkets rapport 3298 går det att mäta maximal ljudnivå direkt 
inomhus. 

 Om rummet är tomt och det är ett bostadsrum kan uppmätta ljudnivåer korrigeras 
med -3 dB (om rummet inte är akustikbehandlat) alternativt görs en standardisering 
av efterklangstid till 0,5 s. Standardisering till andra efterklangstider kan göras med 
måste då redovisas och motiveras 

 Bakgrundsnivån skall vara minst 10 dB lägre, någon korrektion av uppmätta ljudnivåer 
på grund av bakgrundsnivå tillåts inte på grund av att det kan var svårt att skilja på 
bakgrundsljud och ljud från trafik. 

 Dygnsekvivalent ljudnivå beräknas enligt Nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafikbuller, beräkningsgången är även redovisad i NT ACOU 039. 
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Kommentar 
Mätning bör utföras utomhus och inomhus samtidigt även om syftet med mätningen är att 
bestämma en ljudnivå inomhus. Mätningen utomhus görs antingen för att kontrollera och 
eventuellt normalisera till tidigare beräknade eller uppmätta ljudnivåer eller för att 
tillsammans med mätta ljudnivåer inomhus bestämma ljudnivåskillnaden för fasaden. Om 
Uppmätta ljudnivåer inomhus avviker från förväntade finns även en möjlighet att göra 
felsökning om ljudnivån mäts inom - och utomhus samtidigt. 

En korrigering av ljudnivåer inomhus med -3 dB vid mätning i tomt rum bedöms som en väl 
grov förenkling. En standardisering till 0,5 s är ett mer enhetligt förfaringssätt. 

Mätning med högtalare 
De mätmetoder som är aktuella för mätning av ljudnivå inomhus med högtalare är följande: 

 SS-EN ISO 140-5 
 SS-EN 12354-3 (beräkningsmodell, ingår i utvärdering av mätresultat) 

SS-EN ISO 140-5 beskriver ett antal metoder för att bestämma ljudnivåskillnaden för fasad 
både med trafik och med högtalare, här beskrivs högtalarmetoden. Enligt standarden går det 
att bestämma ljudreduktion för byggnadsdelar, R´45°, samt en global ljudnivåskillnad för fasad 
Dls,2m,nT. Tyvärr är Ingen av dessa metoder direkt tillämpbara på vår önskan att bestämma en 
ljudnivåskillnad för fasad, vi måste göra en ingenjörsmässig tillämpning som är diskuterad och 
accepterad vid ett möte med flera akustiker som är verksamma inom området. Mätmetoden 
vi använder är den som används för att bestämma R´45° men vi får anpassa den så att vi får 
DnT,w+C eller DnT,w+Ctr. 

Högtalaren placeras på mark3 med en rymdvinkel på (45±5)° till fasaden enligt nedanstående 
skiss. Avståndet skall vara minst 5 m, någon övre gräns finns inte. Krävs ett längre avstånd av 
mättekniska skäl, fasad skall mätas högt upp på hus, väg- eller spårområde nära hus som inte 
kan beträdas mm, bestäms avståndet av den ljudnivå som kan åstadkommas av högtalaren. 
Det gäller att skapa en ljudnivå inomhus som överskrider bakgrundsnivån med helst 10 dB, 
med högtalaren långt från fasaden kan det bli svårt att åstadkomma en tillräckligt hög nivå, 
bedömning får göras från fall till fall. 
 

                                                           
3 Enligt standarden går det även att placera högtalaren så högt som möjligt över mark. 
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Skiss för högtalarplacering hämtad från SS-EN ISO 140-5 

 

Mätning av ljudnivå utomhus 
Antalet mätpunkter på fasaden skall vara mellan 3 och 10 st enligt standarden, inledningsvis 
mäts 3 punkter, om skillnaden mellan mätpunkterna är mer än 3 dB skall mätpunkterna ökas 
så att antalet mätpunkter är större än ljudnivåskillnaden i dB mellan mätpunkterna, vi får 
förutsätta att skillnaden avläses i A-vägd ljudnivå. Gränsen går vid 10 mätpunkter, om det vid 
10 mätpunkter är en skillnad mellan punkterna på över 10 dB, skall detta redovisas i 
rapporten. I praktiken räcker det ofta med tre positioner men om fasaden är ”ojämn” med 
exempelvis indragna balkonger kan det behövas 10 positioner. 

Mätning av ljudnivå inomhus 
Ljudnivå inomhus kan mätas med 5 fasta mikrofonpositioner eller med rörlig mikrofon, det 
enklaste och snabbaste är manuellt svep med rörlig mikrofon, radie minst 0,7 m. För att täcka 
in hela rummet kan flera svep utföras med en mättid på minst 15 s.  
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Uppmätta ljudnivåer i de enskilda mätpunkterna eller svep inomhus skall medelvärdesbildas 
enligt energibaserat logaritmiskt medelvärde.  

Bakgrundsnivå 
Korrektion för bakgrundsnivå är tillåten om uppmätta ljudnivåer ligger mellan 6 och 10 dB 
över bakgrundsnivån. Om bakgrundsnivån ligger närmare än 6 dB från uppmätt ljudnivå tillåts 
en korrigering med 1,3 dB, i rapporten skall då redovisas att mätresultatet är övre gränsen för 
vad som går att mäta.  

Utvärdering av mätresultatet 
Beräknade eller uppmätta ljudnivåer från trafik är alltid frifältsvärden eller till frifält 
korrigerade värden. För att kunna beräkna en ljudnivå inomhus med hjälp av uppmätt 
ljudnivåskillnad för fasad krävs därför att ljudnivåskillnaden för fasad avser frifältsvärde 
utomhus. Skillnaden mellan en mikrofonposition i frifält och mikrofonposition dikt an en yta 
med tillräcklig storlek motsvarande en fasad är 6 dB, ljudnivån mot ytan är 6 dB högre än i fritt 
fält. Enligt SS-EN ISO 140-5 är utvärderingen av R´45° följande: 

  

Avsikten med R´45° är att bestämma ett reduktionstal för ett fasadelement som kan jämföras 
med ett reduktionstal mätt i laboratorium. Enligt beräkningsstandarden SS-EN 12354-3 blir 
detta reduktionstal generellt ca 1 dB högre än ett reduktionstal mätt i laboratorium, därför 
skall uppmätta reduktionstal, R´45° enligt SS-EN ISO 140-5 korrigeras med -1 dB. En korrektion 
på 3 dB skall även införas för korrektion mellan diffust ljudfält (i lab) och fritt fält samt 
standardisering till efterklangstiden 0,5 sekunder. Den slutliga formeln för DnT blir följande: 

 𝐷 , = 𝐿  å − 𝐿   + 10 lg
,

− 6 

En korrigering med -6 dB för ljudnivåer uppmätta med mikrofon placerad dikt an fasad 
tillämpas även i metoderna enligt Nordtest.  

Helt strikt enligt SS-EN ISO 140-5 och SS-EN 12354 borde korrigeringen vara -1,5 -1 -3 = -5,5 dB 
men dels redovisas resultatet i heltalsvärden och dels kan det vara bra att vara ”på den säkra 
sidan” en korrigering med -6 dB är därför accepterad. 

Mätning av ljudnivå sker i 16 st 1/3-dels oktavband från 100 Hz till 3150 Hz. För att beräkna 
ett entalsvärde från dessa mätningar används en metod som bygger på ett antaget spektrum 
och resultatet betecknas w, alltså DnTw respektive Rw för reduktionstal mätt i lab. I de fall vår 
önskan är att anpassa spektrumet till väg- eller tågbuller, appliceras anpassningstermerna C 
eller Ctr och vi får då DnT,w+C alternativt DnT,w+Ctr, se andra bilagor för utförligare förklaring av 
dessa anpassningstermer.  
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För- och nackdelar med respektive mätmetod 

Fördelar med att mäta med verklig trafik: 

1. Den verkliga ljudkällan som ger rätt ljudspektrum. 
2. Belastar fasaden med buller på rätt sätt. 
3. Den verkliga situationen inomhus med eventuell överhörning från andra rum mm. 

Nackdelar med att mäta med verklig trafik: 

1. Om inte sträckan där mätning skall utföras trafikeras av ”rätt” trafik går det ej att göra 
någon rättvisande mätning, se dock kommentar nästa sida. 

2. Bakgrundsnivån inomhus från andra installationer exempelvis kan vara för hög så att 
det påverkar mätresultatet och ger en för hög ljudnivå inomhus. Vanligt efter utförda 
åtgärder där ljudnivåskillnaden för fasaden är hög vilket innebär låga ljudnivåer 
inomhus från trafik. 

3. Väderförhållanden måste överensstämma med mätmetodens krav vilket innebär att 
mätning inte kan utföras vintertid med frusen och eller snötäckt mark. Det får heller 
inte regna när mätningen utförs samt att vindriktningen måste vara enligt standard.  

4. Mätningen måste utföras när hastigheten är representativ för vägsträckan, går ej att 
mäta under ”rusningstrafik”. 

5. Kan ta lång tid för att få tillräckligt många passager. 

Kommentarer 
Om avsikten är att bestämma en ljudnivåskillnad för fasad med hjälp av verklig trafik är inte 
väder- och trafikförhållanden lika kritiska men mätningen skall då utföras frekvensuppdelat i 
1/3-delas oktavband och utvärdering ska utföras på samma sätt som med högtalarmetoden 
med spektra C eller Ctr. 

Fördelar med att mäta med högtalare: 

1. Kan göras oberoende av trafik. Vid nybyggd väg eller spår, innan trafiken är påsläppt. 
2. Kan göras oberoende av väder och vind, kraftigt regn och blåst bör dock undvikas. 
3. Ofta inga problem med bakgrundsnivå genom att ljudnivån från högtalaren kan ställas 

in med betydligt högre ljudnivå än ljudnivån från trafiken. 
4. Mätningen går snabbare än mätning med verklig trafik. 
5. Möjligt att göra felsökning och test med olika konstruktioner. 

Nackdelar med att mäta med högtalare: 

1. Spektret från högtalaren måste anpassas till ett trafikbullerspektrum, för närvarande 
C eller Ctr, detta kan skilja från det verkliga spektret. 

2. Vid stora fasadytor och komplexa fasader med exempelvis indragna balkonger kan det 
vara svårt att belasta fasaden rätt. 

3. Vid kontrollmätning av befintlig bostad kan boende anse att metoden inte stämmer 
överens med verkligheten. 
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Checklista rapport mätning av ljudnivåskillnad för fasad 
Bilaga 23 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd 
 

Syftet med denna checklista är att kontrollera att mätning av ljudnivåskillnad för fasad är utförd på ett 
fackmannamässigt sätt samt att säkerställa att redovisningen innehåller alla uppgifter som krävs för 
spårbarhet och fortsatt hantering av bullerskyddsärendet. Revidering september 2021: Termer för 
ljudreduktion och ljudnivåskillnad har förtydligats. 
 

Kontrollera och bekräfta att rapporten redovisar följande saker: 

Nr Beskrivning Ja/Nej 

1 Projektets namn och nummer  

2 Fastighetsbeteckning och/eller adress samt längdmätning om tillgängligt  

3 Om redovisningen innehåller kartbilder, planlösningar och foton ska de vara 
lättorienterade t ex med beskrivningstext, norrpil och beskrivn av ljudkällans placering i 
förhållande till byggnad. 

 

4 Beskrivning av dimensionerande ljudkälla och -nivå. Om fler ljudkällor har beaktats ska 
även det framgå. Är det ekvivalent eller maximal ljudnivå som är dimensionerande.  

 

5 Använt anpassningsspektrum vid mätningen och att det stämmer med den 
dimensionerande ljudkällan (t ex C eller Ctr) 

 

6 Vilket eller vilka rum som är mätta  

7 Rumsvolym samt mått på väggar och fönster.  

8 Beskrivning av väggkonstruktion inklusive tjocklek samt antagen, eller mätt, 
ljudreduktion. 

 

9 Beskrivning av befintliga fönster samt bedömd, eller mätt, ljudreduktion Gäller även 
dörrar. För fönsterdörrar ska även tjocklek och konstruktion för eventuell tät bröstning 
beskrivas. 

 

10 Beskrivning av befintliga friskluftsventiler samt bedömd, eller mätt, ljudnivåskillnad  

11 Beskrivning av vilka fasadelement som kan påverka mätresultatet (vägg, fönster, 
friskluftsventil, tak mm) 

 

12 Hänvisning till använd mätmetod, för mätning med högtalare bör det vara SS-EN ISO 
140-5, för mätning med vägtrafik bör det vara någon av följande: SS-EN ISO 140-5, NT 
ACOU 056, NT ACOU 039. För mätning med tågtrafik bör det vara SS-EN ISO 140-5 eller 
NT ACOU 098. 

 

13 Om efterklangstiden är standardiserad till 0,5 s eller om ljudnivån i mottagarrum är 
anpassad/justerad på något annat sätt (schablon) beroende på exempelvis möblering i 
mottagarrummet. 

 

14 Redovisad ljudnivåskillnad, bör vara angivet som DnT,w + lämplig anpassningsterm. Kan 
vara annat mått, bör då motiveras. 

 

15 Eventuella förklaringar vid ”svåra” mätförhållanden som öppen planlösning, ljud via 
annat rum eller liknande. 

 

16 Är rapporten begriplig och lätt att följa.  

Upprättad av: Peter Petterson, ÅF-Infrastructure, Ljud & Vibrationer. 
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