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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att utreda huruvida MagiCad som beräkningsprogram med 

avseende på ljudnivå i ventilationssystem är tillförlitligt i jämförelse med manuella 

handberäkningar.  

I MagiCad där projekteringen av bland annat ventilationen sker finns underlag för att utföra 

beräkningar av ljudnivån som systemet. Det råder skepsis till huruvida 

beräkningsprogrammets beräkningar är korrekta eller ej.  

De handberäkningar som genomförts har gjorts genom diagram och beräkningsgången finns 

redovisad i rapporten. Vidare har även beräkningsblanketter använts och dessa kommer finnas 

bifogade i form av bilagor.  

Utöver de två beräkningarna av ljudnivån genomfördes även mätningar i aktuell byggnad. 

Mätningen anses inte vara en avgörande faktor för frågeställningen men den genomfördes i 

syfte att kvalitetssäkra beräkningarna. Detta resultat jämfördes sedan med de beräknade och 

en diskussion kring erhållet resultat gjordes. 

Slutsatsen av denna studie blev att enklare kanalsystem anses MagiCad som 

beräkningsprogram ha en hög grad av överensstämmelse med manuella beräkningar och är 

därmed tillförlitligt. Vid mer komplexa system bör dess värden tas i beaktande.  

Nyckelord: Ljud i ventilationssystem, ljudberäkningar, ljudmätningar. 

Abstract 

The goal with this report is to concider Magicad’s reliability when calculating sound level 

from a ventilation system in comparison to calculations made manually by hand. 

In MagiCad, where the projection of the ventilation is made, is a possibility to calculate the 

level of noise that the system will produce. There are scepticism to whether the sound is 

calculated correctly and therefore an investigation will be made about this.   

The calculations that has been made by hand will be described in the report. Futhermore the 

forms that has been used during these calculations will be provided in the appendix.  

Furthermore, a measurement in the building was made. This measurement does not say 

whether the calculations are correct or not. The purpose with the measurements was to secure 

the quality of the calculations. From this result, comparisons could be made to the two 

different calculated values and a discussion was held treating the different results.    

The conclusion to this study was in basic ventilating systems, MagiCad tends to be accurate. 

In a more complex system its results should be considered before approved.   

Key words: Ventilating system, calculation of sound, measurement of sound. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Vid projektering av ett ventilationssystem använder sig ÅF av programmet MagiCad. I detta 

projekteringsprogram finns även metoder för att beräkna tryckfall, flöden, ljud. Denna rapport 

kommer att behandla ljudberäkningar i ventilationssystem. Att genomföra manuella hand-

beräkningar är tidskrävande, och denna tid finns inte alltid. Då ställer sig många frågan; 

räknar MagiCad rätt med avseende på ljudnivå i ventilationssystem? 

För att kunna bilda en korrekt uppfattning kring detta kommer inledningsvis en 

grundläggande studie kring ljudalstring/ljudabsorption i ventilationssystem genomföras, se 

kapitel 3. 

Vidare kommer även beräkningsmoment att genomföras. Initialt kommer ljudeffektnivån att 

beräknas med hjälp av MagiCad och därefter kommer handberäkningar göras. Slutligen ska 

även mätningar i aktuell byggnad att genomföras. Mätningarna gjordes i syfte att kvalitets-

säkra beräkningarna som genomfördes. Vidare kan mätningarna komma till att leda till en 

slutsats kring frågeställningen. Viktigt att ha i åtanke är att mätningarna inte heller kommer ge 

ett helt exakt resultat. Detta beroende på felkällor, mätosäkerhet samt att en del antaganden/ 

förenklingar har gjorts, se kapitel 5.3. Se även diskussion kring mätningar, kapitel 7.1. Här tas 

samtliga faktorer kring genomförd mätning i beaktande.  

1.2 Motivering 

Det råder skepsis till huruvida befintligt beräkningsprogram, MagiCad, beräknar 

ljudeffektnivå korrekt för aktuellt system. Med detta i åtanke kommer en studie genomföras i 

form av en jämförelse mellan beräkningar, MagiCad kontra manuella beräkningar.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida MagiCad som beräkningsprogram med 

avseende på ljudeffektnivå i ventilationssystem är tillförlitligt eller om man bör använda sig 

av manuella handberäkningar vid beräkning av ljudnivå.  

1.4 Omfattning 

Arbetet omfattar en av SKFs byggnader. Aktuellt projekt är beläget i Göteborg. Den del som 

kommer att studeras är en verkstadsdel med tillhörande ventilationssystem. Anledningen till 

att denna del har valts är att ventilationen har ett konstant luftflöde, ett så kallat CAV-system 

(constant air volume) vilket underlättar beräkningar och detta kommer generera i ett mer 

rättvist resultat. Utöver detta finns även möjlighet att genomföra mätningar av ljudtrycksnivå 

efter arbetstid då maskiner och annan utrustning är avstängd, syftet med detta är att 

kvalitetssäkra erhållna resultat.  

Vidare kommer inte beräkningar genomföras för alla don i verkstadsdelen utan endast för de 

don som ligger i den större öppna delen. Detta medför en viss felmarginal då mätningar i 

byggnad kommer genomföras, men med stängda dörrar/portar till rum med till- eller 

frånluftsdon ger resultat som anses mest trovärdigt.    

De antaganden och förenklingar som har gjorts genom projektet gjordes i syfte att göra 

projektet genomförbart. Utöver detta är syftet att erhålla bästa möjliga resultat. Antagande/ 
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förenklingar har gjorts i samråd och diskussion med handledare på ÅF, Andreas Gewert, samt 

handledare på Högskolan i Borås, Per Andersson. Detta gäller samtliga antaganden om inget 

annat uppges. 

2. Metod 

Studien som har genomförts gjordes i ett flertal steg. Initialt gjordes, som tidigare nämnts en 

studie kring betydande faktorer i aktuell frågeställning. Detta för att skapa en grundläggande 

teoretisk förståelse för hur olika komponenter kan påverka ljudnivån i ett ventilationssystem. 

Den litteratur som har använts har lånats från bibliotek på Borås högskola, examinator Per 

Andersson samt från ÅFs bibliotek.   

Nästa del i arbetet bestod av att genomföra beräkningar av ljudeffektnivån, LP. Detta gjordes 

dels i MagiCad samt med manuella beräkningar. Då de manuella beräkningarna gjordes 

användes beräkningsblanketter och dessa kommer finnas bifogade i form av bilagor. Vid ett 

par manuella beräkningar kommer även en viss osäkerhet att förekomma, beroende på att 

beräkningarna görs utifrån avläsningar i diagram, matematiska ekvationer användes i största 

utsträckning i syfte att erhålla ett mer exakt resultat. Med detta i beaktande kommer exakta 

värden inte alltid erhållas. Beräkningsgången kommer finnas redovisad under kapitel 5, 

Beräkningar.  

Vidare har även mätningar av ljudtrycksnivån gjorts i verkstadsdelen. För all erhållna resultat, 

se kapitel 6. 

I bilaga 5 finns en ritning över verkstadens utformning, här finns även donens placeringar 

samt mätpunkt redovisade. Mätpunkten är åskådliggjord i form av en blå rektangel.  

Slutligen kommer arbetet diskuteras och resultat analyseras. Utöver beräknings- och 

resultatorienterad diskussion diskuteras även felkällor och dess inverkan.   

3. Grundläggande teori kring ljudalstring samt ljuddämpning i 

ventilationssystem 

I ett ventilationssystem finns en mängd olika komponenter som bidrar både till ljudalstring 

samt ljuddämpning. Detta kapitel kommer behandla de vanligast förekommande. Vidare 

kommer även teori kring vibrationers inverkan studeras.  

3.1 Fläktar 

Fläktar i ventilationssystem är en ljudalstrande komponent. Ljudalstringen från buller-

alstrande maskiner som till exempel fläktar brukar delas upp i två kategorier; aerodynamiskt 

ljud (ljud från luftens rörelse) och driftljud (ljud från remväxlar, lager etc.) Vid ljudanalyser 

kring aerodynamiskt ljud görs en indelning i mono-, di- och kvadrupelpoler. Monopol kan 

liknas vid en pulserande sfär eller ballong som suger in/blåser ut en viss luftmängd. Denna 

puls ger upphov till en tryckändring vilken kommer resultera i en ljudeffekt. Fläkthjul är en 

dipol och består av två monopoler som arbetar på ett visst avstånd i motfas till varandra. 

(Andersson 1978) 

Det aerodynamiska ljudet kan delas i rotationsljud och turbulens- och virvelljud. 

Rotationsljudet uppstår då det roterande strömningsfältet i fläkthjulet passerar förbi fasta delar 
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i fläkthuset såsom den trängsta passagen i fläktkåpan. Turbulens- och virvelljud uppkommer 

till följd av: 

 Turbulens hos luften 

 Turbulenta gränsskikt vid skovelytorna  

 Virvelavlösningar vid skovelkanterna 

Detta ljud är det dominanta ljudet som uppkommer av fläktar då man kommer utanför 

skovelfrekvensen med övertoner. (Andersson 1978) 

Viktigt att ta i beaktning vid fläktinstallationer är vibrationer som fläktar ger upphov till. 

Fläktar bör avvibreras i syfte att vibrationer endast marginellt förs över till byggnadsstommen 

och så att fläktens egna vibrationer inte skapar resonansljud. Fläktars ljuddata kan man hitta 

genom fabrikantuppgifter och den totala ljudeffektnivån bör vara högst 95 – 100 dB. Här kan 

man även hitta dess frekvensuppdelning. Om detta inte finns angivet kan ljudeffektnivån 

beräknas med hjälp av följande ekvation: 

Lp,tot = 40 + 10 ∙ lgV̇ + 20 ∙ lgPt (dB)    (1) 

Där V̇ är volymflödet i m
3
/s och pt är totaltrycksökningen i Pascal. (Nyman & Danielsson 

1998)   

Vidare kan man även använda sig av följande tumregler för ljudnivå med hänseende på 

fläktar: 

 Axialfläktar alstrar vanligen mer ljud är radialfläktar. 

 Radialfläkt med F-hjul alstrar mer ljud än en radialfläkt med B-hjul. 

 Låga varvtal ger låg ljudnivå. 

 Stora fläktar som arbetar med ett lägre varvtal ger lägre ljudnivå än vad en mindre 

fläkt som arbetar med ett större varvtal gör.   

(Warfvinge & Dahlblom  2010)  

3.2 Raka kanaler 

Vid ljudalstring i raka kanaler gäller att högre lufthastighet resulterar i en större ljudalstring. 

De parametrar som påverkar ljudalstring i kanaler är; lufthastighet, kanaldimension och 

kanalens friktionskoefficient. Då friktionskoefficienten för plåtkanaler i stort sett är alltid är 

densamma försummas denna term och ljudalstringen i raka kanaler blir något förenklat endast 

beroende av: 

 Lufthastigheten 

 Kanaldimensionen 

(Nyman & Danielsson 1998)   

Beräkningen av ljudalstring i kanalsystem görs överslagsmässigt av nedan ekvation: 

Lp = 10 + 50 ∙ lgv + 10 ∙ lgAtvärsnitt (dB)   (2) 
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Där v är luftens strömningshastighet (m/s) och Atvärsnitt är kanalens tvärsnittsarea (m
2
). Vidare 

kan man även använda sig av diagram för beräkning av ljudalstring i raka kanaler (figur 2, 

bilaga 1) (Nyman & Danielsson 1998).  

I raka kanaler förekommer det även en viss ljuddämpning. Denna dämpning kan vara dels 

membrandämpning men även turbulensdämpning. I oisolerade kanaler kan turbulens-

dämpningen försummas då den är marginell. Då tas endast membrandämpningen i beaktning. 

Membrandämpning kan liknas med svängningar i kanalens väggar. Dessa svängningar 

absorberar energi (ljud) och denna energi omvandlas till värme. Membrandämpning är störst 

vid rektangulära kanaler, då cirkulära kanaler är styvare och dämpningen då blir mindre vilket 

gör att en mindre mängd energi (ljud) kan absorberas. Vidare är denna effekt störst vid låga 

frekvenser. Viktigt är även att inte svängningarna i kanalväggarna blir för stora, då kan 

resonans riskeras att bildas. Resonans är ett vanligt fenomen och orsak till många ljud-

problem. Avgörande till huruvida plåtkanalerna riskerar att hamna i resonans är 

lufthastigheten. Som kritiska gränser används följande värden: 

 Rektangulära kanaler, 7,5 m/s 

 Cirkulära kanaler, 11 m/s 

Diagram för ljuddämpning i raka kanaler se figur 3, bilaga 1. 

Utöver detta är kanaler med lättare väggar än mer känsliga då tunnare väggar har sämre 

förmåga av att dämpa vibrationer. I konstruktioner med lättare väggar bör man därför sänka 

lufthastigheten något ytterligare i syfte att undvika resonans (Nyman & Danielsson 1998).  

Som tidigare nämndes försummas turbulensdämpning i oisolerade kanaler, men i invändigt 

isolerade kanaler anses denna dämpning vara av betydelse. Detta framför allt vid högre 

frekvenser (1000 Hz och uppåt). Olika isoleringsmaterial genererar i olika dämpning, detta 

medför att fabrikantvärden gäller för aktuell isolering (Nyman & Danielsson 1998).  

En annan inverkande aspekt i raka kanaler är areaövergångar. Areaövergångar har både en 

dämpande effekt och en alstrande effekt. Då en övergång förekommer bör den vara formad 

som en kon med en korrekt vinkel, detta då skarpkantade övergångar alstrar betydligt mer ljud 

än dem som är formade som en kon. Vid en övergång används följande riktlinjer: 

 Från en större till en mindre area bör övergångsvinkeln vara 30°. 
 Från en mindre till en större area bör övergångsvinkeln vara 20°. 

Storleken på den dämpande effekten i areaövergångar är en funktion av förhållandet mellan 

de olika areorna. Följande matematiska uttryck gäller vid areaövergångar: 

ΔL = 10 ∙ lg
(
A1
A2

+1)2

4∙A1
A2

 (dB)     (3) 

Där ΔL står för dämpningen. A1 och A2 är de olika areorna.  

Även vid areaövergångar kan dämpningen avläsas ur diagram. Ljuddämpningen vid en 

areaförstoring blir mindre vid en längre övergångssträcka än vad den blir då sträckan är 

kortare. Då övergångssträckan är kort och skillnaden i areorna är stor får man en mycket 

betydande dämpning (diagram för avläsning av värden (dämpning och alstring) för 

areaövergångar, se figur 4, 5, 6, 7 och 8, bilaga 1) (Nyman & Danielsson 1998).  
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Då man studerar ljudalstring vid areaövergånger är övergångens utformning som tidigare 

nämnts mycket viktig. Den bör vara utformad som en kon då skarpa kanter genererar 

betydande mer alstring av ljud. Som ett exempel vid en lufthastighet på 20 m/s, frekvensen 

250 Hz, blir ljudalstringen ca 82 dB (se figur 6, bilaga 1) vid en skarp övergång. Detta att 

jämföra med ca 52 dB (figur 7, bilaga 1) vid en konformad övergång (Nyman & Danielsson 

1998).  

3.3 Böjar och avgreningar 

Då en kanal antingen böjer eller avgrenar sig finns även här både ljuddämpning och 

ljudalstring.  

Vid en böj i ett kanalsystem är ljuddämpningen beroende på kanalsystemets dimension i 

förhållande till ljudets våglängd. Detta gör att mer eller mindre ljud kommer att reflekteras 

tillbaka i systemet vid böjar. Då en 90° böj med skarpa kanter återfinns är dämpningen 

beroende av kanalens mått (bfritt). Med bfritt menas kanalens vidd och den är beroende av dess 

riktning. Följande gäller: 

 Kanalens höjd vid vertikala kanalböjar. 

 Kanalens bredd vid horisontella kanalböjar. 

Generellt gäller att dämpningen i rektangulära kanaler är av betydelse medan återreflektionen 

i cirkulära kanaler med runda böjar är relativt liten. En böj som har en samtidig area-

förändring gäller det minsta fria måttet för att bestämma dämpningen. En beklädd skarp-

kantad böj kan generera en än större dämpning än vid en böj utan beklädning. Rektangulära 

eller cirkulära kanaler med rundad böj har de inte lika stor dämpning som en skarpkantad 

kanalböj. Maximalt erhålls en dämpning på ca 3 dB. Diagram för avläsning av värden för 

dämpning vid olika kanalböjar, se figur 9, 10, och 11 bilaga 1 (Nyman & Danielsson 1998). 

Studier visar att ljudalstrings inverkan i kanalböjar är störst vid små kanaldimensioner. I 

cirkulära kanaler med en större dimension blir ljudalstringen av obetydande karaktär. Detta då 

den ställs i relation till det tidigare fläkt- och kanalljudet. För olika kanalutformningar 

(rektangulära eller runda, samt rundade eller skarpa hörn) finns diagram som möjliggör 

utläsning av ljudalstring (se figur 12 och 13, bilaga 1) (Nyman & Danielsson 1998). 

I förgreningar av kanalsystem finns både ljudalstring och ljuddämpning. När man räknar på 

hur stor dämpningen blir i en avgrening är det beroende av kanalens olika areor, alternativt 

kanalens olika flödesförhållanden. Matematiskt kan ljuddämpningen, ΔL, beräknas enligt: 

ΔL = 10 ∙ lg
A1

Atot
 (dB)     (4) 

Där A1 är arean av den anslutande kanalen, (ekvationen gäller vid areafördelning i en 

kanalförgrening).  

ΔL = 10 ∙ lg
V̇A1

V̇Atot
 (dB)     (5) 

Där V̇A1 är flödet i den anslutande kanalen, (ekvationen gäller vid flödesfördelning i en 

kanalförgrening) 
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Vidare kan även denna dämpning, likt tidigare komponenters dämpning avläsas med hjälp av 

diagram (se figur 14, bilaga 1). 

För ljudalstring i kanalförgreningar är den avgörande faktorn lufthastigheten. Rektangulära 

kanaler genererar en större alstring av ljud är vad cirkulära kanaler gör. Ljudalstringen för 

kanalförgreningar erhålls ur diagram. Även här särskiljer man skarpkantade förgreningar med 

rundade kanter. Skillnaden här kan inte försummas, se figur 15, bilaga 1 (Nyman & 

Danielsson 1998). 

3.4 Spjäll 

Spjäll är en komponent som stör luftströmningen och därmed alstrar ljud. Olika spjäll alstrar 

olika mängd ljud, men generellt gäller att vid lika lufthastighet alstrar runda spjäll mindre ljud 

än vad rektangulära gör. Vidare finns en rad andra faktorer som spelar in vid beräkningar av 

ljudalstring: 

 Luftflöde 

 Lufthastighet 

 Kanaldimension 

 Strypningsgrad, det vill säga, hur mycket stryps luftflödet 

 Spjällets utformning 

Vid beräkningar av rektangulära spjäll används den effektiva diametern, deff, och den beräknas 

enligt: 

Deff = 1,09 ∙ A ∙ (
B

A
)0,455     (6) 

Där A och B är sidorna på kanalen, men följande gäller: B > A. 

Beräkning av ljudalstring görs med hjälp av diagram, viktigt här är att korrekt diagram 

används (rätt kanaldimension, spjällvinkel och spjälltyp) för aktuellt spjäll. Därför bifogas i 

detta fall ett diagram (figur 16, bilaga 1) som exempel. Vidare gäller även olika diagram 

beroende på vilken utformning spjället har. Det vill säga är det ett irisspjäll, ett tätt spjäll eller 

ett spjäll med en strypplatta och dysor (Nyman & Danielsson 1998).  

3.5 Kanalmynningar och don 

I slutet av ett kanalsystem sitter allt som oftast ett don, antingen ett till- eller frånluftsdon. Vid 

val av don görs detta med hänseende på luftflöden, tryckfall och kastlängd. För att ett system 

ska bli balanserat skall även donen ha en viss strypning.  

I ett don har man även en mynningsdämpning. Denna är beroende på donets utformning vilket 

resulterar i olika mängd dämpning. Allt som oftast finns produktdata där man kan läsa dels 

kan läsa donets mynningsdämpning i anslutningskanalen samt på dess dämpning. Om inte 

ovan nämnd produktdata finns tillgänglig kan donets mynningsdämpning läsas av i diagram. 

Här är det viktigt hur donet är utformat, det vill säga, hur mynningen är placerad i rummet. I 

de diagram som finns tar man hänsyn till följande donplaceringar, även kallat riktningsfaktor: 
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Figur 1 - Illustration över donplaceringar (Nyman & Danielsson 1998) 

Som tidigare nämnts måste korrekt diagram användas beroende på kanaldiameter alternativt 

effektiv diameter. Bifogat finns ett diagram (figur 16, bilaga 1) som exempel. Detta gäller för 

kanaldimension 80 mm. De olika kurvorna som kan skådas i diagrammet är donets olika 

placering (Nyman & Danielsson 1998).   

Tidigare nämnd strypning i donet bidrar till en ljudalstring. Andra faktorer som påverkar 

alstringen är luftflödet, donstorleken och dontypen. Detta medför att även här finns ett flertal 

diagram där rätt diagram måste användas för att kunna bestämma ljudalstringen som blir på 

grund av ett don. Ett exempel på diagram finns bifogat, se figur 17, bilaga 1. Bifogat diagram 

gäller för ett frånluftsväggdon vid olika kanaldimensioner och luftflöden (Nyman & 

Danielsson 1998). 

3.6 Filter 

Beroende på ventilationssystemets ändamål kommer det innehålla olika filter. Filter har en 

viss ljuddämpande effekt och olika filter har olika dämpande förmågor. Ljuddämpningen som 

skapas kan därför räknas av per oktavband. I figur 18, bilaga 1 finns redovisat några vanliga 

filter och dess dämpning uppdelat på oktavband (Nyman & Danielsson 1998).  

3.7 Ljuddämpare 

I ett ventilationssystem behövs i princip alltid ljuddämpare. En primärljuddämpare behövs i 

anslutning till fläkten i syfte att klara ljudnivån i rummet. Olika rum har olika krav på ljud-

nivå. Vanligtvis behövs det även sekundärljuddämpare i systemet för att begränsa strömnings- 

och strypljud. Olika ljuddämpare uppfyller olika funktioner med hänseende på vilka 

frekvenser de dämpar bäst. Med detta i åtanke måste varje anläggning ha ljuddämpare som är 

anpassad efter just sina behov (Nyman & Danielsson 1998).  

Viktigt att ta i beaktande vid installation av ljuddämpare är dess placering. Primärljuddämpare 

placeras i anslutning till till- och frånluftsfläktar. Vid felaktig placering av ljuddämpare kan 

detta innebära att ljudet kan smita förbi ljuddämparen och då uppfylls inte dess funktion 

(Nyman & Danielsson 1998).  

Då man studerar placering av sekundärljuddämpare är även här placeringen mycket viktig. 

Strypning i spjäll genererar ofta höga ljudeffekter och med detta i åtanke placeras bäst 

sekundärljuddämparen nära injusteringsspjäll. Vidare placeras ljuddämparen på den sida av 

spjället som är närmast rummet. Detta gäller på både till- och frånluftssidan. Dock är vanligen 

behovet av ljuddämpare mindre på frånluftssidan (Nyman & Danielsson 1998).  
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Vid dimensionering av primärljuddämpare tas frekvensspektrum hos ljudet samt hur stort 

tryckfall som anses acceptabelt för en ljuddämpare i beaktande. Vid stora tryckfall och luft-

hastigheter kan ljuddämparen komma att alstra egenljud och detta bör man undvika, detta görs 

genom att välja en dämpare som ger ett mindre tryckfall. Tryckfallet bör inte överskrida 30 

Pa. För aktuell ljuddämpning uppdelat på oktavband för en ljuddämpare erhålls detta genom 

produktblad från tillverkare (Nyman & Danielsson 1998).  

Då man dimensionerar sekundärljuddämpare, vars största uppgift är att reducera strömnings- 

och strypljud i ett kanalsystem, bör dämpningen vara bra i 250-, 500- och 1000-Hz-banden. 

Detta gör att sekundärljuddämpare oftast är fysiskt mindre än vad en primärljuddämpare är. 

Likt primärljuddämparen erhålls även här aktuell ljuddämpning genom produktblad från 

tillverkaren (Nyman & Danielsson 1998).  

3.8 Vibrationers inverkan 

Risken som finns är att vibrerande maskiner ger upphov till ljudstörningar. Detta sker ofta på 

stora avstånd inom byggnaden från maskinens uppställningsplats. Genom att byggnadsdelar 

sätts i vibration kan luftburet ljud bildas. För att dämpa och eliminera dessa vibrationer kan 

man ställa luftbehandlingsaggregatet på en vibrationsdämpare. Då man har en fläkt som har 

inbyggda vibrationsisolatorer bör inte en ytterligare vibrationsdämpare användas. Detta då 

dubbla lager av dämpare kan ta ut varandra och på så sätt bidra till att vibrationerna förvärras. 

En fläkt som är fastskruvad på ett hölje måste vibrationsdämpas med dämpare under höljet.  

Vibrationsdämpare finns i olika utföranden, men de vanligaste typerna är: 

 Stålfjädrar 

 Gummi 

 Kork 

(Nyman & Danielsson 1998) 

Det finns flera olika anledningar till varför vibrationer kan uppstå. En av anledningarna kan 

vara resonans. Resonans uppstår då maskinens störningsfrekvens, fs är den samma som 

maskinuppställningens egenfrekvens, fe. Resultatet av detta blir att svängningarna förstärks då 

dämpningen mot de resulterande vibrationerna blir låg. Förhållandet mellan störningsfrekvens 

och egenfrekvens kallas avstämningen, Z: 

Z =  
fs

fe
      (7) 

Z blir då således 1 vid resonans. Då man studerar avstämningen bör avstämningen ligga i 

intervallet, Z = 3-5. I detta intervall är vibrationsisoleringen omkring 90 %. Detta tas i 

beaktande då man installerar vibrationsisolatorer, man vill ha en hög avstämning vilket 

resulterar i en bättre dämpning (Andersson 1978). 

En annan faktor som kan bidra till resonans är obalans, vilket innebär att vibrationer kan även 

uppstå då en maskin har bristfällig statisk och dynamisk balansering. Detta kan bidra till 

obalanser i maskinen (tyngdpunkten ligger inte exakt i rotationscentrum för de roterande 

delarna), vilket i sin tur leder till vibrationer. Detta åtgärdas genom att balansera maskinen 

(roterande delar återförs tyngdpunkten till rotationscentrum), vilket leder till att vibrationerna 

på grund av obalans upphör (Andersson 1978). 
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Vidare kan även lagerfel bidra till resonans. Vid slitna kullager kan vibrationer uppkomma. 

Dessa vibrationer har säregna egenskaper (liten amplitud men hög frekvens), vilket gör att de 

lätt kan urskiljas. Genom att byta ut de dåliga lagren kan detta bli åtgärdat (Andersson 1978).  

Utöver tidigare nämnt luftburet ljud som vibrationer kan skapa påverkar det även på fler sätt. 

Man kan få en ökad förslitning hos maskinen, som ett exempel vid 10° temperaturhöjning hos 

ett kullager anses dess livslängd halveras. Vidare kan även vibrationer göra att bult- och 

svetsförband överbelastas och brister (Andersson 1978).  

Stora rektangulära kanaler (sidor över 600 mm) har en tendens att hamna i egensvängning. 

Egensvängning kan vara en källa till ljudproblem och för att åtgärda detta gör man en 

diagonalknäckning av plåten. Det resulterar i att plåten blir styvare än en slät plåtyta, vilket 

gör att svängningarna minskar (Nyman & Danielsson 1998).  

4. Systembeskrivning 

I kapitel fyra kommer en systembeskrivning för det aktuella systemet finnas redovisat. Detta 

för att få en större förståelse för hur det aktuella systemet arbetar samt vilka komponenter det 

innehåller. Denna information har erhållits från dokumentation från ÅF.  

4.1 Systembeskrivning samt komponenter för ventilationssystem 

4.1.1 Allmän information 

Luftbehandlingsaggregat skall arbeta med konstant tryck till luftbehandlingssystemet. 

Totalflödet som systemet är dimensionerat för är 12000 l/s.  

4.1.2 Distributionssystem 

I verkstadsdelen är det svårt att korsa till- och frånluft i plan då det är begränsat höjd mellan 

tak och överkant travers. Korsning av kanaler bör därför till stor del utföras i och under 

fläktrum. Verkstadsdelen är dimensionerat för ett fastflöde på 3,5 l/s m
2
. För att kunna fördela 

luften efter behov skall systemet sektioneras med spjäll på alla avstick efter huvudkanal.  

Kanalsystemet är gjort av varmförzinkat stålplåt, brandskyddsisolering enligt normer.  

4.1.3 Komponenter i luftbehandlingsaggregat 

De komponenter det aktuella aggregatet innehåller som påverkar ljudnivån är spjäll med 

täthetsklass 3 samt filter av klass F7. 
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5. Beräkningar 

I kapitel 5 kommer genomförda beräkningar att redovisas. I bilaga 5 finns en ritning över 

aktuell verkstadsdel bifogad. Här kan även don markerade med beteckningar som följer 

resultatdelen skådas. Vidare kan även punkten där ljudtrycksnivån beräknas/mäts i skådas 

form av en blå rektangel.  

5.1 Beräkningar i MagiCad 

Beräkningar i MagiCad genomförs i ett par steg. För att kunna erhålla ljudeffektnivån som 

kanalsystemet genererar måste först lufthastighet samt tryckfall för systemet beräknas. 

Därefter beräknas ljudeffektnivån. Detta genomfördes i samma ordning som kanalsystemet är 

utformat, beräkningarna börjar vid luftbehandlingsaggregatet och därefter utförs beräkningar 

nedåt i våningsplanen. Detta för att tryckfall och flöde för våningen ovanför är avgörande då 

beräkningar genomförs. När hela systemet beräknats erhålls ljudeffektnivå vid varje don 

(både för till- och frånluftssidan) och därifrån kan sedan en ljudtrycksnivå beräknas vid en 

given punkt i rummet.  

Innan ljudtrycksnivå vid en punkt i rummet kan beräknas togs först i beaktande att MagiCad 

räknar om ljudeffektnivån från donet till en förbestämd rumsabsorptionsarea på 10 m
2
. 

Avståndet till ljudkällan antogs till tre meter. Utifrån denna information kunde beräkningar 

genomföras som gjorde att ljudeffektnivån direkt efter donet erhölls. Med ovan nämnd 

information erhölls genom figur 24, bilaga 1, rumsdämpning för varje don på 4 dB. Dessa 4 

dB adderas till erhållet värde från MagiCad. Efter addition av rumsdämpning erhölls 

ljudeffektnivån vid aktuellt don. Därifrån kunde sedan ljudtrycksnivån i en given punkt i 

lokalen beräknas (Andreas Gewert 2016).   

5.2 Manuella beräkningar 

Då de manuella beräkningarna för ventilationssystemet genomfördes har en del antagande och 

generaliseringar gjorts. Detta för att förenkla beräkningarna något vilket anses vara nöd-

vändigt för att kunna genomföra vissa beräkningar. Dessa generaliseringar och antaganden 

kommer finnas presenterade löpande i detta kapitel. Vidare har beräkningar endast utförts på 

hela decibel, och principen ”vara på den säkra sidan” har använts. Detta gör att en del 

beräkningar kan ligga något högre än riktigt värde. Detta gäller dock inte det slutgiltiga 

värdet, då har decimaler använts.  

5.2.1 Frånluftssidan 

Metoden som användes för att beräkna ljudalstring/ljuddämpning för frånluftssidan var att 

följa ritningar i MagiCad, där längder, dimensioner och välbehövlig data (flöden och luft-

hastighet) erhålls. När man kommer fram till en komponent (ljuddämpare, spjäll, don eller 

liknande) görs en beräkning för denna komponent.  

För kanalböjar då man har en större diameter än 160 mm, vilket gäller genomgående för detta 

kanalsystem, anses alstringen ej vara av betydande karaktär, med detta i beaktande försummas 

denna alstring. Vidare har inte heller en rak plåtkanal utan absorberande beklädnad inte har en 

dämpning som behöver medräknas, alltså försummas även denna term. Vid mindre 

dimensioner kan det röra sig om någon tiondels dB per meter. Detta gäller dock endast vid 

kortare kanalsträckor (upp till ca två meter), vid längre sträckor tas denna dämpning i beakt-

ande (Bahco Ljudkompendium u.å.). Vidare görs följaktligen även beräkningar vid 

kanalböjar, raka kanaler och vid större areaförändringar (vid mindre areaförändringar bedöms 
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dess påverkan vara försumbar). Utöver detta har 45°-böjar försummats, då även dessa inte 

anses ha en avgörande dämpning/alstring. Rensluckor som finns i systemet har även dem 

försummats då beräkningar genomförts. Det hela bokförs i beräkningsblankett som finns 

bifogad i bilaga 3. 

Det första som gjordes då ljudeffektnivån för frånluftssidan beräknades var hitta produkt-

information kring komponenter i systemet. Inledningsvis erhölls ljuddata för luft-

behandlingsaggregat och detta finns bifogat i bilaga 2, figur 26. Ljuddata för ljuddämpare 

erhölls även den från dokumentation kring aktuellt projekt. Denna data erhölls från 

dokumentation från ÅF. 

Vid beräkning av ljudalstring i stamkanal gjordes detta matematiskt enligt ekvation (2). Detta 

gäller genomgående vid manuella beräkningar för alstring i rak kanal, säkerhetsställande av 

ekvation har även gjorts genom bifogat diagram, figur 2, bilaga 1. Då fördelning av alstringen 

till oktavband gjordes användes figur 22, bilaga 1. Nästkommande del i ventilations-systemet 

var en areaövergång från en stamkanal med måtten 2200x1800 mm till en huvud-kanal med 

måtten 3000x800 mm. Här användes ekvation (3) och efter insättning av värden erhölls att 

dämpningen ΔL = 0,38 dB. Detta jämfördes även med figur 5, bilaga 1, och även då erhölls 

samma resultat. Även denna term kan försummas. Ljudalstringen från samma areaövergång 

erhölls genom diagram (figur 6, bilaga 1).  

Nästa steg i kanalsystemet är att luften fördelas ut i kanaler som går till frånluftsdonen. Då 

dämpningen för dessa förgreningar beräknas användes figur 14, bilaga 1 och alstringen 

erhölls från figur 15, bilaga 1. För att kunna bestämma areaförhållanden tas dimensionerna 

från MagiCad. Även lufthastigheter togs ifrån MagiCad. Därefter beräknades varje kanal för 

sig hela vägen ut till don/kanalmynning där ljudeffektnivån för hela kanalen slutligen kunde 

beräknas efter att mynningsdämpningen för aktuellt don tagits i beaktning. Denna dämpning 

erhölls genom diagram (figur 20, bilaga 1). Övriga diagram som användes finns även de 

bifogade i bilaga 1, redovisade i kapitel 3. I beräkningsblankett står det att viss info har tagits 

från datablad. Denna data har erhållits från ÅF. Utöver detta har ljuddata vid spjäll tagits från 

MagiCad. Detta då ett exakt värde för varje oktavband har erhållits vid dimensionerande flöde 

vilket ger det mest rimliga resultatet.  

Efter att ljudeffektnivån beräknats ner till varje don måste en A-filterskorrigering göras. A-

filterkorrigering omsätter ljudeffektnivån till vad det mänskliga örat hör och enheten blir då 

dB(A) i stället för dB. Då MagiCad beräknar ljudeffektnivån är detta redan beräknats i dB(A). 

När korrigering till A-filter görs används alltid samma korrigering, enligt figur 23, bilaga 1 

(Swegon 2013). 

Slutligen beräknades den totala ljudeffektnivån vid samtliga don genom logaritmisk addition 

för olika ljudkällor. Värden för nivåökning vid lika samt vid olika ljudkällor användes figur 

21, bilaga 1. Logaritmisk addition av ljudkällor har även använts löpande i beräkningarna för 

att summera ljudeffektnivån efter en komponent. 

För resultat, se kapitel 6. 

För analys av felkällor samt beräkningsgång se kapitel 7.1. 
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5.2.2 Tilluftssidan 

Då manuella beräkningar för tilluftssidan genomfördes var beräkningsgången likvärdig som 

för frånluftssidan. Även här finns beräkningsblanketter bifogade, bilaga 4. Vidare har samma 

diagram använts och dessa finns som tidigare nämnts bifogade i bilaga 1 och redovisade i 

kapitel 3. Vid tilluftsdon i form av trådnät, TN1, har värden för dess ljuddata tagits från 

MagiCad. Detta då extern information kring detta nät saknas.   

För resultat, se kapitel 6. 

För analys av felkällor samt beräkningsgång se kapitel 7.1. 

5.2.3 Beräkning av ljudtrycksnivå vid en punkt i rummet 

För beräkning av ljudtrycksnivån, Lp i en punkt i rummet behövdes först ett par 

förutsättningar sättas och ett flertal antaganden göras: 

 Intern absorptionsarea i form av maskiner, möbler och liknande försummades.  

 De till- och frånluftsdon som är placerade i rum försummas och dörrar stängs till dessa 

rum. Ljudeffekten blir då av icke betydande karaktär för den totala ljudtrycksnivån. 

 Rumshöjden (10,15 m) samt golvarean (2 264,2 m
2
) erhölls i MagiCad.  

 Medelabsorptionsfaktorn 𝛼𝑚, sattes till 0,25 vilket motsvarar ett dämpat rum. Detta 

anses rimligt då maskiner och liknande förekommer.  

 För samtliga tilluftsdon, TN1, valdes placering 2 enligt figur 1 – illustration över 

donplaceringar. Detta då dessa don är placerade vid en vägg. 

 För samtliga frånluftsdon, FD3, valdes placering 1 enligt figur 1 – illustration över 

donplaceringar. Detta då dessa don är placerade fritt i rummet.  

Initialt beräknades volymen för den avgränsade delen som finns markerad i bilaga 5. 

Volymen beräknades till 22982 m
3
 genom att multiplicera golvarean med rummets höjd. Då 

den totala volymen var beräknad kunde absorptionsytan fås fram genom figur 25. Detta 

genom betraktelser av kurvatur samt att numreringen på x-axeln var logaritmisk kunde ett 

värde för medelabsorptionsarean, Av, bestämmas till 1250 m
2
. Mätpunkten är placerad 1,5 m 

över golv och 1,5 m i sidled från don 5- och 6 F, se bilaga 5 där mätpunkten är utritad i form 

av en blå rektangel. Mer information kring hur mätningen av ljudtrycksnivån gick till finns i 

kapitel 5.3.2. Nästa steg var att erhålla avståndet från de olika donen fram till mätpunkten. 

Dessa sträckor erhölls från MagiCad. På nästkommande sida finns avstånden från don till 

mätpunkt tabellerade. 
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Tabell 1. Avstånd från don till mätpunkt.  

Don Avstånd till mätpunkt (m) 

1 T (TN1-400) 36,4 

2 T (TN1-400) 28,6 

3 T (TN1-400) 21,5 

4 T (TN1-400) 14,7 

5 T (TN1-400) 9,1 

6 T (TN1-400) 5,5 

7 T (TN1-400) 43,3 

8 T (TN1-400) 43,3 

9 T (TN1-400) 44,2 

10 T (TN1-400) 45,7 

11 T (TN1-400) 39,9 

12 T (TN1-400) 33,4 

13 T (TN1-400) 26,5 

14 T (TN1-400) 21,0 

15 T (TN1-400) 17,3 

16 T (TN1-400) 15,4 

17 T (TN1-400) 17,0 

18 T (TN1-400) 21,2 

19 T (TN1-400) 26,6 

20 T (TN1-400) 32,7 

21 T (TN1-400) 38,4 

22 T (TN1-400) 45,9 

23 T (TN1-400) 40,8 

1 F (FD3-1500x600) 18,9 

2 F (FD3-1500x600) 19,0 

3 F (FD3-1500x600) 20,8 

4 F (FD3-1500x600) 20,7 

5 F (FD3-1000x500) 7,2 

6 F (FD3-1000x500) 7,2 

7 F (FD3-1000x500) 23,6 

8 F (FD3-1000x800) 24,1 

 

Då avstånd från de olika donen samt rummets totala rumsabsorption var känd kunde 

rumsdämpningen för varje ljudkälla bestämmas med hjälp av figur 24, bilaga 1. Dämpningen 

subtraheras sedan från ljudeffektnivån som donet ger. Efter summering av samtliga ljudkällor 

(enligt tidigare beskrivning) erhölls ljudtrycksnivån vid mätpunkten. 

Detta går även att beräkna med hjälp av en ekvation, enligt följande: 

LP − Lp = −10lg(
Q

4∙π∙r2
+

4

Av
)    (8) 
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där: LP = Ljudeffektnivå vid don 

Lp = Ljudtrycksnivå vid mätpunkt 

Q = Riktningskoefficient (donets placering) 

r = Verkligt avstånd till ljudkällan  

Av = Medelabsorptionsarea 

(Nyman & Danielsson 1998) 

Ljudtrycksnivån vid mätpunkten beräknades med hjälp av ovanstående ekvation. Detta då 

avläsning i diagram ger större osäkerhet.  

Beräkningarna genomfördes för både de manuellt handberäknade ljudeffektnivåerna för 

donen samt för de värden som erhölls genom MagiCad. Vidare mättes ljudtrycksnivån i 

samma punkt där ljudtrycksnivån beräknades. Samtliga resultat finns åskådliggjorda i kapitel 

6, resultat. 

5.3 Mätningar i byggnad 

För att genomföra mätningar av ljudtrycksnivån har en del antaganden gjorts. Vidare kommer 

även vissa faktorer att försummas i syfte att förenkla mätningen något. Detta kapitel kommer 

behandla dessa förenklingar, vilket mätinstrument som har använts, dess felmarginal samt de 

antaganden som gjorts.  

5.3.1 Mätinstrument 

Instrumentet som användes vid mätning var en ljudnivåmätare tillverkad av Brüel & Kjaer, 

och modellen som användes var 2236. För information kring noggrannhet för detta verktyg, 

se figur 62, bilaga 6 (Lasse Sandklef 2016). 

5.3.2 Tillvägagångssätt för mätning i byggnad 

Då mätningar i verkstadsdel utfördes gjordes detta efter arbetstid, detta i syfte att maskiner 

och så mycket bakgrundsljud som möjligt inte skulle påverka mätningarna. Syftet med 

mätningar av ljudtrycksnivån är att kvalitetssäkra beräkningar av ljudeffektsnivå och har 

egentligen inte någon inverkan för frågeställningen kring huruvida MagiCad som 

beräkningsprogram är tillförlitligt.  

Mätningarna utfördes i två steg. Först mättes ljudtrycksnivån i varje oktavband. För varje 

oktavband gjordes fem mätningar och varje mätning varade i 30 sekunder. I mätverktyget som 

användes fanns en funktion som gjorde att det resultat man erhöll var den ljudtrycksnivå som 

hade samlats in 95 % av tiden. Det vill säga att vid en mätning på 30 sekunder står det 

erhållna värdet för 28,5 sekunder av den totala mätningen. I syfte att eliminera eventuella 

temporära störningar utfördes mätningarna för varje oktavband fem gånger och därefter 

beräknades ett medelvärde. Samma procedur utfördes för varje oktavband. De värden som 

erhölls vid dessa mätningar var inte a-filterkorrigerade, detta gjordes manuellt i efterhand 

enligt tidigare beskrivningar. Efter att värden korrigerats beräknades ljudtrycksnivån vid 

mätpunkten med hjälp av logaritmisk addition.  

Vidare gjordes även fem stycken andra mätningar där ljudtrycksnivån i mätpunkten mättes 

direkt. Vid denna mätning utfördes användes en annan inställning. Inställningen gjorde att 

ljudtrycksnivån i mätpunkten erhölls direkt i dB(A). Med denna metod behöver ej 

ljudtrycksnivån beräknas utan den erhölls direkt av verktyget. Detta gjordes i syfte att undvika 

eventuella felaktigheter vid den första mätningen. Även denna mätning genomfördes fem 
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gånger och därefter beräknades ett medelvärde. De två olika ljudtrycksnivåerna finns 

presenterade i kapitel 6.3.3. Här kan även resultatet från den oktavbandsuppmätta mätningen 

skådas.  

Mätplatsen valdes i samråd med handledare på ÅF, Andreas Gewert. Efter att tagit i 

beaktande att liknande ljudeffektnivåer för framför allt tilluftsdonen finns runt om i hela 

verkstaden, valdes en plats centralt i rummet. Denna plats anses vara neutral i syfte att erhålla 

bästa möjliga resultat. Mätpunkten finns som tidigare nämnd markerad på ritningen i bilaga 5.  

För att mäta ljudtrycksnivån från ventilationen skall bakgrundsljudet elimineras. Syftet med 

detta är att endast erhålla ventilationens ljudtrycksnivå. Detta uppnås bäst genom att först göra 

en mätning med ventilationen igång för att därefter stänga av ventilationen och genomföra en 

ny mätning. När detta är gjort erhålls två olika värden och med hjälp av logaritmisk 

subtraktion kan sedan bakgrundsljudet räknas bort från resultatet.  

En annan viktig faktor som togs i beaktande vid mätningarna var de störningsmoment som 

fanns vid genomförandet. Dessa kommer diskuteras i kapitel 7.2 tillsammans med andra 

felkällor som upplevdes vid genomförandet. 

6. Resultat 

De resultat som har erhållits finns redovisade i kommande tre kapitel, ett för varje beräknings-

del samt en för mätningar. I syfte att kunna jämföra värdena för de olika beräkningarna 

(MagiCad och manuella), är tabellerna uppbyggda så att samma don står på samma plats i de 

båda tabellerna. Vidare kan även samtliga dons placering skådas i bilaga 5. Nedan följer ett 

exempel för hur donen är numrerade: 

 1 T (TN1 – 400) = Tilluftsdon nummer 1 (Trådnät – 400) 

 1 F (FD3 – 1500x600) = Frånluftsdon nummer 1 (dontyp) 

I kapitel 6.3 finns resultat för ljudtrycksnivån för de olika beräkningssätten presenterade.  
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6.1 Resultat från MagiCadberäkningar 

Följande resultat erhölls då beräkningar genomfördes genom MagiCad: 

Tabell 2. Erhållna resultat för ljudeffektnivå vid tilluftsdon från beräkningar i MagiCad efter 

korrigering av rumsabsorptionsarea. 

Tilluft 

Dontyp  Ljudeffektnivå dB(A) 

1 T (TN1-400) 59,9 

2 T (TN1-400) 57,3 

3 T (TN1-400) 57,7 

4 T (TN1-400) 57,7 

5 T (TN1-400) 58,6 

6 T (TN1-400) 58,6 

7 T (TN1-400) 56,6 

8 T (TN1-400) 54,3 

9 T (TN1-400) 53,7 

10 T (TN1-400) 54,4 

11 T (TN1-400) 54,4 

12 T (TN1-400) 54,9 

13 T (TN1-400) 55,6 

14 T (TN1-400) 54,7 

15 T (TN1-400) 55,3 

16 T (TN1-400) 55,2 

17 T (TN1-400) 57,9 

18 T (TN1-400) 57,7 

19 T (TN1-400) 57,4 

20 T (TN1-400) 58,2 

21 T (TN1-400) 57,4 

22 T (TN1-400) 57,7 

23 T (TN1-400) 57,3 

 

Tabell 3. Erhållna resultat för ljudeffektnivå vid frånluftsdon från beräkningar i MagiCad 

efter korrigering av rumsabsorptionsarea. 

Frånluft 

Dontyp  Ljudeffektnivå dB(A) 

1 F (FD3-1500x600) 37,8 

2 F (FD3-1500x600) 34,0 

3 F (FD3-1500x600) 35,9 

4 F (FD3-1500x600) 39,7 

5 F (FD3-1000x500) 41,2 

6 F (FD3-1000x500) 41,3 

7 F (FD3-1000x500) 43,0 

8 F (FD3-1000x800) 47,9 
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6.2 Resultat från manuella beräkningar 

Följande resultat erhölls då manuella beräkningar genomfördes: 

Tabell 4. Erhållna resultat för ljudeffektnivå vid tilluftsdon från manuella handberäkningar. 

Tilluft 
Dontyp  Ljudeffektnivå dB(A) 

1 T (TN1-400) 60,4 

2 T (TN1-400) 57,3 

3 T (TN1-400) 58,3 

4 T (TN1-400) 58,3 

5 T (TN1-400) 59,4 

6 T (TN1-400) 59,4 

7 T (TN1-400) 57,3 

8 T (TN1-400) 54,5 

9 T (TN1-400) 54,5 

10 T (TN1-400) 54,5 

11 T (TN1-400) 54,5 

12 T (TN1-400) 55,5 

13 T (TN1-400) 56,5 

14 T (TN1-400) 55,5 

15 T (TN1-400) 55,5 

16 T (TN1-400) 55,5 

17 T (TN1-400) 58,3 

18 T (TN1-400) 58,3 

19 T (TN1-400) 57,3 

20 T (TN1-400) 58,3 

21 T (TN1-400) 57,3 

22 T (TN1-400) 58,0 

23 T (TN1-400) 57,6 

 

Tabell 5. Erhållna resultat för ljudeffektnivå vid frånluftsdon från manuella handberäkningar. 

 

 

Frånluft 
Dontyp Ljudeffektnivå dB(A) 

1 F (FD3-1500x600) 37,3 

2 F (FD3-1500x600) 37,6 

3 F (FD3-1500x600) 37,6 

4 F (FD3-1500x600) 37,3 

5 F (FD3-1000x500) 51,3 

6 F (FD3-1000x500) 51,3 

7 F (FD3-1000x500) 48,8 

8 F (FD3-1000x800) 48,8 
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6.3 Resultat för ljudtrycksnivå i verkstadsdel 

I kapitel 6.3 kommer de resultat för ljudtrycksnivå vid mätpunkten finnas redovisade.  

6.3.1 MagiCad 

Följande ljudtrycksnivåer vid mätpunkt erhölls för beräkningar utförda i MagiCad: 

Tabell 6. Ljudtrycksnivåer från olika don. 

Don Ljudtrycksnivå i mätpunkt dB(A) 

1 T (TN1-400) 35,1 

2 T (TN1-400) 36,7 

3 T (TN1-400) 33,2 

4 T (TN1-400) 33,7 

5 T (TN1-400) 35,7 

6 T (TN1-400) 37,9 

7 T (TN1-400) 31,8 

8 T (TN1-400) 29,5 

9 T (TN1-400) 28,9 

10 T (TN1-400) 29,6 

11 T (TN1-400) 29,6 

12 T (TN1-400) 30,1 

13 T (TN1-400) 30,9 

14 T (TN1-400) 30,2 

15 T (TN1-400) 31,0 

16 T (TN1-400) 31,1 

17 T (TN1-400) 33,6 

18 T (TN1-400) 33,2 

19 T (TN1-400) 32,7 

20 T (TN1-400) 33,4 

21 T (TN1-400) 32,6 

22 T (TN1-400) 32,9 

23 T (TN1-400) 32,5 

1 F (FD3-1500x600) 13,4 

2 F (FD3-1500x600) 9,3 

3 F (FD3-1500x600) 11,2 

4 F (FD3-1500x600) 15,0 

5 F (FD3-1000x500) 18,0 

6 F (FD3-1000x500) 20,1 

7 F (FD3-1000x500) 18,2 

8 F (FD3-1000x800) 23,1 

 

Efter att ljudtrycksnivåerna adderats logaritmiskt erhölls ljudtrycksnivån 46,0 dB(A) vid 

mätpunkt. Vid logaritmisk addition användes som tidigare nämnts figur 21, bilaga 1. 
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6.3.2 Manuella beräkningar 

Följande ljudtrycksnivåer vid mätpunkt erhölls för beräkningar utförda manuellt: 

Tabell 7. Ljudtrycksnivåer från olika don. 

Don Ljudtrycksnivå i mätpunkt dB(A) 

1 T (TN1-400) 35,6 

2 T (TN1-400) 32,6 

3 T (TN1-400) 34,9 

4 T (TN1-400) 34,3 

5 T (TN1-400) 36,5 

6 T (TN1-400) 38,7 

7 T (TN1-400) 32,5 

8 T (TN1-400) 29,7 

9 T (TN1-400) 29,7 

10 T (TN1-400) 29,7 

11 T (TN1-400) 29,7 

12 T (TN1-400) 30,7 

13 T (TN1-400) 31,8 

14 T (TN1-400) 31,0 

15 T (TN1-400) 31,2 

16 T (TN1-400) 31,4 

17 T (TN1-400) 34,0 

18 T (TN1-400) 33,8 

19 T (TN1-400) 32,6 

20 T (TN1-400) 33,5 

21 T (TN1-400) 32,5 

22 T (TN1-400) 33,2 

23 T (TN1-400) 32,8 

1 F (FD3-1500x600) 12,6 

2 F (FD3-1500x600) 12,9 

3 F (FD3-1500x600) 12,9 

4 F (FD3-1500x600) 12,6 

5 F (FD3-1000x500) 28,1 

6 F (FD3-1000x500) 28,1 

7 F (FD3-1000x500) 24,0 

8 F (FD3-1000x800) 24,0 

 

Efter att ljudtrycksnivåerna adderats logaritmiskt erhölls ljudtrycksnivån 46,9 dB(A) vid 

mätpunkt. Vid logaritmisk addition användes som tidigare nämnts figur 21, bilaga 1. 
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6.3.3 Resultat från mätningar i byggnad 

Det resultat för ljudtrycksnivå som erhölls genom mätningar i byggnaden finns redovisad 

nedan. 

Tabell 8. Resultat vid mätningar i verkstad uppdelat på oktavband. 

  Oktavband 

Försök dB 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1   57,5 59,5 60,0 53,5 51,0 50,0 48,0 44,5 

2   57,0 59,5 60,0 53,5 51,5 50,0 48,5 44,5 

3   57,5 59,5 60,0 53,5 51,0 49,5 48,0 44,5 

4   57,0 59,5 59,5 53,5 51,0 50,0 48,5 44,5 

5   57,0 59,5 60,0 53,5 51,0 49,5 48,5 44,5 

Medelvärde   57,2 59,5 59,9 53,5 51,1 49,8 48,3 44,5 

A-filterkorrigering   – 26,0 – 16,0 – 9,0 – 3,0 0,0 1,0 1,0 – 1,0 

Ljudtrycksnivå (A) 31,2 43,5 50,9 50,5 51,1 50,8 49,3 43,5 

 

Efter att ljudtrycksnivåerna adderats logaritmiskt erhölls ljudtrycksnivån 57,9 dB(A) vid 

mätpunkten. Vid logaritmisk addition användes som tidigare nämnts figur 21, bilaga 1. 

Mätningar utfördes även direkt i dB(A), följande resultat erhölls: 

Tabell 9. Resultat vid fem mätningar av ljudtrycksnivå. 

Försök dB(A) 

1 58,0 

2 58,0 

3 58,0 

4 58,0 

5 58,0 

 

Vid genomförande av denna mätning erhölls en ljudtrycksnivån på 58,0 dB(A). 
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7. Diskussion 

I rapporten har en jämförelse mellan beräkningar i MagiCad och manuella beräkningar med 

avseende på ljudeffektnivå i ventilationssystem gjorts. Därefter beräknades även ljudtrycks-

nivån för en given punkt i rummet, både med värden från MagiCad och med de manuellt 

beräknade värdena. Utöver dessa beräkningar genomfördes även en mätning av ljudtrycksnivå 

i aktuell byggnad gjorts. Denna mätning genomfördes i samma punkt som ljudtrycksnivån 

beräknades i och syftet med mätningen var att kvalitetssäkra tidigare utförda beräkningar. 

7.1 Diskussion kring ljudmätning i byggnad 

Mätningar av ljudnivån i byggnaden utfördes efter arbetstid. Syftet med detta var att minimera 

risken för störande bakgrundsljud i form av maskiner och personal. Vidare bör även två 

mätningar genomföras, varav en ska vara med ventilationen avstängd. Med en andra mätning 

möjliggörs borträknande av bakgrundsljud och på så sätt erhålls endast ventilationens 

ljudtrycksnivå och inte ljudtrycksnivå inklusive eventuella felkällor. Dessvärre kunde inte 

detta genomföras eftersom det var problem med styrenheten för verkstadsdelens luft-

behandlingsaggregat. Denna faktor gör att inte bakgrundsljudet kan subtraheras och därmed 

kunde inte ljudtrycksnivån för endast ventilationen fastställas.  

I verkstaden var ett flertal till- och frånluftsdon placerade i mindre rum. Dessa don har 

försummats genom hela projektet för att förenkla beräkningar och mätningar. Dess inverkan 

anses dock inte vara av betydande karaktär för resultatet. Dörrar till dessa rum stängdes vid 

mätning i byggnad (Andreas Gewert 2016).  

Genomförandet av mätningar gjordes på två sätt. Först mättes frekvenser var för sig. Dessa 

mätningar gör att värden för varje oktavband erhölls i dB. Därefter behövdes en A-filter-

korrigering göras och sedan beräknades ljudtrycksnivån. Korrigeringen samt beräkningarna 

utfördes manuellt och därefter erhölls ljudtrycksnivån. Då den andra mätningen genomfördes 

erhölls ljudtrycksnivån direkt av verktyget i dB(A). Denna mätning gjordes i syfte att säker-

hetsställa att inte den första mätningen har blivit fel. Vidare utfördes varje mätning fem 

gånger och därefter beräknades ett medelvärde. Likt tidigare utfördes detta i syfte att 

eliminera eventuella mätfel. I mätverktyget fanns en funktion som gjorde att under varje 

mätning samlades data in under 30 sekunder, sen erhölls det värde som verktyget samlat in för 

95 % av tiden. Detta gör att även erhållet värde från verktyget blir ett slags medelvärde.  

En annan faktor som var tämligen svår att bedöma var den interna absorptionsfaktorn. Denna 

faktor bedömdes till ett ”dämpat rum”. Bedömning kring absorptionsfaktorn påverkar inte 

mätningen i sig utan resultatet för beräkning av ljudtrycksnivå, för analys kring denna 

problematik se kapitel 7.2. 

Utöver detta anses inte mätningens position vara perfekt, eftersom en mätning bör utföras 1,5 

m från det don som bullrar mest (Nyman & Danielsson 1998). Då de flesta tilluftsdon har en 

mer eller mindre likvärdig ljudeffektnivå (det är även tilluftsdon som har den högsta ljud-

effektnivån), samt att de är placerade runt om i hela lokalen (se bilaga 5) uppstår en viss 

problematik. Med detta i beaktande placerades mätpunkten i anslutning till frånluftsdonen 5 F 

och 6 F. Dessa två don nästan har en lika hög ljudeffektnivå som tilluftsdonen samt att de är 

placerade i en central position i rummet. Dessvärre är dessa don placerade på nästan 9 meters 

höjd, vilket gör det väldigt svårt att mäta 1,5 meter ifrån dem. Mätpunkten blir på grund av 

detta inte optimal, men då ljudtrycksnivån beräknas till samma punkt bedöms detta ändå ge 

ett rimligt resultat (Andreas Gewert 2016).  
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Utöver detta var inte alla maskiner avstängda vid mätningen. Resultatet av detta blir att en 

högre ljudtrycksnivå erhölls än vad som bör ha gjorts, eftersom bakgrundsljud av ej avstängda 

maskiner höjer nivån. Vidare kunde inte heller ventilationsaggregaten stängas av som tidigare 

nämnts. Om aggregaten hade kunnat stängas av kunde bakgrundsljudet ha blivit subtraherat 

från den totala ljudtrycksnivån och ett mer trovärdigt resultat hade uppnåtts. Nu anses ljud-

trycksnivån i mätpunkten ligga för högt, beroende på nämnda felkällor. Detta medför att 

mätningen inte kan ses som korrekt vilket medför att det blir svårt att verifiera till vilken grad 

resultatet av mätningen är korrekt. Men fakta är att den uppmätta ljudtrycksnivån ligger 

avsevärt mycket högre än vad nivåerna för både MagiCad- och manuella beräkningar gör (ca 

11 dB(A)).   

7.2 Beräknings- och resultatorienterad diskussion 

De resultat som erhölls under projektets finns redovisade i kapitel 6.  

Värt att notera då de manuella beräkningarna genomfördes är inledningsvis att då addition vid 

olika/lika ljudkällor gjordes avrundades dämpningen till hela decibel. Detta medför följ-

aktligen att inte exakta resultat har erhållits. Samma förhållanden gäller genomgående för de 

beräkningar som har gjorts då de olika kanalerna har beräknats mot don. Den slutliga ljud-

effektnivån som erhållits efter till- eller frånluftsdon har beräknats med en större noggrannhet. 

Detta då värdet som MagiCad beräknar är med en decimal. Därför användes samma nog-

grannhet för de manuella beräkningarnas slutdel, det vill säga med en decimal. Vidare kan 

även konstateras att nyss nämnda avrundningar har gjorts till närmsta heltal, det vill säga att i 

vissa fall har en något högre eller lägre ljudeffektnivå, dämpning eller alstring antecknats än 

vad som är fallet. Avrundningarna skall dock inte ha påverkat resultatet som erhållits 

nämnvärt. Utöver detta har även ett par andra förenklingar gjorts, i syfte att förenkla 

beräkningarna något. Vid areaförändringar har dämpningen försummats, efter att ha 

konstaterats att dämpningen endast blir någon tiondels decibel vid ett flertal fall under 

gällande förutsättningar (se figur 4 och 5, bilaga 1). Vid kortare kanalsträckor (upp till 2 

meter) försummas även denna komponent. Detta i syfte att förenkla systemet något, samt att 

det inte har någon betydande inverkan för den slutliga ljudeffektsnivån. De böjar som har 

beaktats är 90°, mindre böjar har försummats. Matematiska formler har använts vid 

beräkningar av alstring eller ljuddämpning då möjlighet har funnits. Detta i syfte att erhålla 

bästa möjliga resultat. 

Vid de beräkningar kring komponenter där matematiska formler inte har funnits har diagram 

använts för att beräkna alstring/dämpning. Då diagram används ökar felmarginalen något 

eftersom exakta värden inte erhålls i samma utsträcknings som när en ekvation kan tillämpas. 

Denna felmarginal anses inte vara så pass stor att resultatet påverkas men det är ändå värt att 

poängtera.  

Vidare togs ljuddata för tilluftsspjäll från MagiCad. Detta i syfte att erhålla korrekt ljuddata 

vid dimensionerande flöde. Spjäll är en av de komponenter som alstrar ljud i ett ventilations-

system och då ljuddata erhölls från MagiCad insågs snabbt att det är spjället som blir den 

dominerande faktorn för vilken ljudeffektnivå som fås efter donet. Det var bara i enstaka fall 

som tidigare alstring i systemet kom att påverka i något oktavband efter att spjällets ljuddata 

tagits i beaktande. Detta medför även att resultatet som erhållits för ljudeffektnivåer för både 

manuella beräkningar och beräkningar från MagiCad efter korrigering av rumsabsorption blir 

snarlika.  
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Vid frånluftssidan kan en tydlig skillnad skådas mellan de värden som MagiCad beräknad och 

de manuellt beräknade värdena, detta på donen 5 F och 6 F. Innan båda donen sitter ett spjäll 

som även i detta fall (likt tilluften) blir dominerande för ljudeffektnivån som erhålls. I övrigt 

kan inget mer konkret konstateras för dessa två don. Utöver dessa två don kan inget tydligt 

mönster urskiljas mer än att vissa don ligger ljudeffektnivån något högre för de manuella 

beräkningarna och vid några fall något lägre.  

På tilluftssidan överensstämmer de olika beräkningssätten till en tämligen hög grad. De 

handberäknade ljudeffektnivåerna ligger i de flesta fall endast några tiondels dB(A) högre än 

vad de MagiCad-beräknade värdena gör.  

Vidare kan även konstateras att vid beaktande av både till- och frånluft varierar differensen 

mellan de olika beräkningssätten (MagiCad- och manuella beräkningar), från 0 dB(A) i 

skillnad upp till 10,1 dB(A). Differensen tordes bero på hur systemet är utformat. Tilluften är 

ett rakare där korrekt ljuddata för samtliga komponenter finns. Kanalsystemets utformning 

samt dess komponenter kan vara en förklaring till varför värdena inte överensstämmer på 

frånluftssidan. MagiCad klarar av att beräkna ljudeffektnivå för enklare system. Men när ett 

system där ljuddata för olika komponenter saknas alternativt är felaktig bör MagiCad och dess 

värden tas i beaktande. I detta fall torde den felande faktorn vara frånluftsdonen som endast 

består av ett galler. Detta galler saknar ljuddata och därav beräknar antagligen MagiCad det 

som ett frånluftsdon med tillhörande dämpning. Då manuella beräkningar har gjorts har 

endast dess mynningsdämpning tagits i beaktande. Anledningen till att dessa galler före-

kommer är att en öppen ände inte hade varit beräkningsbar i MagiCad (Andreas Gewert 

2016).  

Vid beräknande av ljudtrycksnivån finns även här ett par faktorer som kan vara bidragande till 

en viss felmarginal. Initialt valdes en medelabsorptionsfaktor för rummet. Denna faktor 

valdes efter att rummet besökts och ansågs vara ett ”dämpat rum”. Detta beroende på en större 

mängd maskiner och liknande finns närvarande. Rummets utformning är inte av såpass 

karaktär att det skulle vara ett ”mycket dämpat rum”. Här medförs en viss felmarginal ifall en 

felaktig medelabsorptionsfaktor har valts vilket gör resultatet mer osäkert. Denna faktor 

användes senare för beräkning av den totala ljudabsorptionsarea vilket gör att en rums-

dämpning kan fås fram och ljudtrycksnivån kan beräknas. Vid en högre medelabsorptions-

faktor hade en högre ljudabsorptionsarea erhållits vilket i sin tur hade genererat i en högre 

rumsdämpning och i slutändan hade detta resulterat i en lägre ljudtrycksnivå. För grafisk 

illustration, se figur 24 och 25, bilaga 1. 

En annan aspekt vid beräkning av ljudtrycksnivån som anses vara av betydande karaktär är 

placeringen av mätpunkten. Vid mätning av ljudtrycksnivå bör mätpunkten placeras 1,5 m 

från det mest bullrande donet. I detta fall bullrar de flesta tilluftsdon mer eller mindre lika 

mycket vilket gjorde det problematiskt att välja en mätpunkt. Med detta i åtanke samt att 

frånluftsdon, 5 F och 6 F nästan uppnår samma bullernivå som tilluftsdonen valdes mät-

punkten att placeras vid dessa don. Vidare har donen en central position i rummet. Största 

felkällan med detta anses dock vara att dessa don är placerade på ungefär 9 meter över 

golvnivå. Donens placering medför att mätpunkten inte blir 1,5 m ifrån donen. Den här 

platsen tordes ändå vara den som ger det bästa utfallet för beräkning av ljudtrycksnivå 

(Nyman & Danielsson 1998). 
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7.3 Felkällor som kan påverka ljudnivån i ventilationssystem 

I ett ventilationssystem kan det finnas en mängd olika orsaker till icke önskvärt ljud. 

Någonting som är väldigt viktigt är den praktiska biten som utförs av hantverkare och 

montörer. I en artikel från tidningen Energi & Miljö kan man läsa hur en skruv orsakade 

ljudstörningar i ett sovrum. Montören hade fixerat tilluftsdonet med en skruv och skruv-

skallen stack upp i luftströmmens riktning. När mätningar genomfördes för aktuellt sovrum 

erhölls en ljudtrycksnivå på 32 dB(A), att jämföra med ett likadant sovrum med samma förut-

sättningar don- och kanalmässigt där en ljudtrycksnivå på 23 dB(A) erhölls. När skruven 

sedan avlägsnades sjönk ljudtrycksnivån ner till 23 dB(A) i även detta sovrum. Detta påvisar 

vikten av noggrannhet och att väldigt små fel kan bidra till problem i senare led. I sovrum bör 

ljudtrycksnivån ligga under 30 dB(A) (Nyman & Danielsson 1998). Skruven orsakade i detta 

fall att ljudkraven inte uppnåddes. (Energi & Miljö 2014). 

Vidare är placering av olika komponenter viktig. Om till exempel en primärljuddämpare ska 

placeras ut bör den ha rätt avstånd från ljudkällan. Fel placering av ljuddämpare kan göra att i 

princip hela dess funktion kan komma att gå förlorad beroende på att ljudet smiter förbi 

ljuddämparen. Viktigt är också att inte ljuddämparen placeras för nära fläkten, detta då 

hastighetsprofilen inte garanterat hinner utvecklas före ljuddämparen. Sekundärljuddämpare, 

vars uppgift är att radera ut strömnings- och strypljud, som mestadels uppstår på grund av 

injusteringsspjäll i kanalsystemet placeras bäst i anslutning till spjällen. Placeringen av 

ljuddämpare bör vara på den sida av spjället som är närmast rummet, i syfte att minimera 

tillförsel av ljudnivå till rummet. Fel placerad ljuddämpare försämrar dess prestanda (Nyman 

& Danielsson 1998).  

Vidare erhölls under projektets gång information från MagiCad att dem gått in och uppdaterat 

sin programvara. Detta gjordes bland annat på grund av att ljudberäkningar i ventilations-

system ansågs ligga för lågt. Efter justeringen höjdes ljudnivåerna för beräkningar utförda i 

MagiCad. Efter att ha kontaktat MagiCad erhölls information kring detta, dessvärre inte exakt 

vad problemet var. Uppdateringen omfattade bland annat programmotorn. Vanliga problem 

som gör att liknande uppdateringar gjorts tidigare kan till exempel vara att fel produkt-

information vad gäller ljuddata från leverantörer erhållits. En annan aspekt som poängterades 

var att man inte använder sig av samma engångsmotstånd i till exempel rörböjar i olika 

länder, detta medför att beroende på i vilket land beräkningen utförs kan resultatet komma att 

påverkas. Vidare säger även Peter Emanuelsson på CADCOM AB att programvaran aldrig 

blir fulländad och uppdateringar kommer fortsätta att komma. Utöver detta erhölls ingen 

information kring hur stor ändringen som gjordes var. Detta medför att denna felkälla inte 

anses ha allt för stor inverkan på slutresultatet utan ger en extra dimension till problematiken 

(Peter Emanuelsson 2016). 

 

 

 

 



25 

8. Slutsats  

Syftet med studien var att jämföra beräkningar i MagiCad med manuella beräkningar med 

avseende på ljud i ventilationssystem. Genomförande av projektet har gått bra och överlag är 

resultaten för de olika beräkningssätten tämligen lika. Avvikelser finns dock och då framför 

allt på frånluftssidan.   

Studien kom att påvisa att vid enklare kanalutformning med komponenter där korrekt ljuddata 

är inlagt i MagiCad, likt tilluftssystemet i detta fall anses MagiCad som beräkningsprogram 

ha en god överrensstämmelse med manuella hand-beräkningar. Frånluften, som innehåller 

komponenter där ljuddata saknas, överensstämmer inte de olika beräkningssätten till samma 

höga grad. Vid system med komponenter där ljuddata saknas bör därför erhållna värden från 

MagiCad inte litas på till fullo, utan värderas och kontrolleras.  

8.1 Förslag på förbättringar 

Under genomförande av examensarbete har ett tydligt moment inte gått som planerat, mätning 

av ljudtrycksnivå. Mätningen som genomfördes anses inte korrekt, beroende på störnings-

moment samt att ventilationen inte kunde stängas av. En tydlig förbättring hade varit att 

genomföra mätningar vid ett tidigare stadie i utredningen i syfte att ha tid att åtgärda 

eventuella felkällor/problem och erhålla bättre resultat. 
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Bilaga 1. Olika diagram för handberäkningar av ljudnivå i ventilationssystem 

 

Figur 2 - Ljudalstring i rak kanal (Nyman & Danielsson 1998) 

 

Figur 3 - Membrandämpning i raka kanaler (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 4 - Ljuddämpning i konad kanalövergång (Nyman & Danielsson 1998) 

 

Figur 5 - Ljuddämpning i skarpkantade kanalövergångar (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 6 - Ljudalstring i skarpkantad areaövergång med luftriktning större till mindre (Nyman & Danielsson 1998) 

 

Figur 7 - Ljudalstring i konad areaövergång, luftriktning större till mindre area (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 8 - Ljudalstring i konad ljudövergång, luftriktning mindre till större area (Nyman & Danielsson 1998) 

 

 

Figur 9 - Ljuddämpning i rektangulära kanaler med skarpkantad böj (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 10 - Ljuddämpning i rektangulära och cirkulära kanaler med rundad böj (Nyman & Danielsson 1998) 

 

 

Figur 11 - Ljuddämpning i rektangulära kanaler med beklädd böj (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 12 - Ljudalstring i rektangulära kanalböjar med fasad böj (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 13 - Ljudalstring i mindre cirkulära kanalböjar (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 14 - Ljuddämpning i förgreningar (Nyman & Danielsson 1998) 

 

Figur 15 - Diagram för ljudalstring i kanalförgreningar (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 16 - Ljudalstring för täta spjäll med vinkel 35° och kanaldiameter 80 mm (Nyman & Danielsson 1998) 

 

Figur 17 - Mynningsdämpning vid kanaldiameter 160 mm (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 18 - Ljudalstring i frånluftsväggdon vid olika kanaldimensioner och luftflöden (Nyman & Danielsson 1998) 

 

Figur 19 - Ljuddämpning för vanliga filtertyper uppdelat på oktavband (Nyman & Danielsson 1998) 

 

 

Figur 20 - Mynningsdämpning för rektangulära samt cirkulära tvärsnitt (Dokumentation ÅF 2016) 
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Figur 21 - Nivåökning för lika och olika ljudkällor (Föreläsningsmaterial 2016) 

 

 

Figur 22 - Oktavbandskorrektion vid alstring i raka kanaler (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 23 - A-filterskorrigering (Swegon 2012) 

 

Figur 24 - Korrektion av rumsabsorptionsarea (Nyman & Danielsson 1998) 
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Figur 25 - Ekvivalent absorptionsarea som funktion av rumsvolym och medelabsorptionsfaktor (Nyman & Danielsson 1998) 
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Bilaga 2. Ljuddata för olika komponenter 

 

Figur 26 - Datablad för luftbehandlingsaggregat (Dokumentation ÅF 2015) 
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Bilaga 3. Beräkningsblanketter för handberäkningar frånluft 

 

Figur 27 - Beräkningsblankett, frånluft 
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Figur 28 - Beräkningsblankett, frånluft 
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Figur 29 - Beräkningsblankett, frånluft 
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Figur 30 - Beräkningsblankett, frånluft 
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Figur 31 - Beräkningsblankett, frånluft 
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Figur 32 - Beräkningsblankett, frånluft 
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Figur 33 - Beräkningsblankett, frånluft 
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Bilaga 4. Beräkningsblanketter för handberäkningar tilluft 

 

Figur 34 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 35 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 36 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 37 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 38 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 39 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 40 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 41 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 42 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 43 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 44 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 45 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 46 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 47 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 48 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 49 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 50 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 51 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 52 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 53 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 54 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 55 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 56 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 57 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 58 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 59 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Figur 60 - Beräkningsblankett, tilluft 
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Bilaga 5. Ritning över byggnad samt donplaceringar 

 

Figur 61 - Ritning över verkstadsdel med donplaceringar samt mätpunkt (Dokumentation ÅF 2014) 
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Bilaga 6. Mätverktygets noggrannhet 

 

Figur 62 - Differens för mätverktyg (Lasse Sandklef 2016) 

 

 

 


