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BRF Notuddsparken, PEAB, Västerås – 
Akustisk dokumentation  
Inledning 
 

Acouwood AB har haft i uppdrag att ta fram en akustisk dokumentation inför 
Systemhandling och bistå i arbetet med att jobba in tekniska lösningar i övriga 
konsulters Bygghandlingar, för brf Notuddsparken i Västerås.   

Projektet består av två byggnader, hus A och B. I Figur 1 nedan redovisas 
byggnadernas inbördes placering.  

PEAB har som ambition att nå en högre akustisk ljudkvalitet än 
funktionskraven för BBR med avseende på luft- och stegljudsisolering, givet att 
merkostnaden är rimlig i förhållande till den upplevda förbättringen av 
akustiken.  

 

 
Figur 1. Brf Notuddsparken, Västerås. 
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Förutsättningar 
Följande parametrar avgör ljudklassningen i en bostad:  

1. luftljudsisolering mellan lägenheter, 

2. stegljudsisolering mellan lägenheter,  

3. buller från installationer,  

4. buller från trafik och andra yttre källor.  

Miljömärkning Svanen  två av fyra ljudparametrar skall klara ljudklass B, 
övriga BBR.  

För Svanen är parameter 2, 3 och 4 inom räckhåll för ljudklass B med rimliga 
medel. Vi rekommenderar att parameter 3 och 4 väljs för Svanen-klassningen, 
då vi bedömer detta som säkrast.  

- Luftljudsisolering är dock svårt att nå ljudklass B med synligt trä i 
ytterväggar.  

- Stegljudsisolering bör kunna innehålla ljudklass B med ett uppreglat 
installationsgolv.  

- Buller från installationer medför att ljuddämpare dimensioneras för 4 dB 
tystare ljudtrycksnivå i lgh jämfört med BBR, samt att vitvaror med låg 
bulleremission väljs. Sovrum angränsande mot hiss behöver 
specialstuderas.  

- Buller från trafik är enkelt att innehålla, då husen ligger väl skyddade från 
trafik.  

Aktuella krav enligt BBR och Ljudklass B, samt tänkbar utformning av byggdelar 
preciseras i avsnitt längre fram.  

 

Underlag  
• Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4 (Parkstaden), Västerås 

DP1842 dnr 2017/00071-BN213 

• Bullerutredning (SWECO Environment AB, 2017-01-19) 

• A-handlingar, IFC, hämtat 2020-10-28 

• K-handlingar, IFC hämtat 2020-10-28 

• KL-trä generellt 5 lager i samtliga bärande och lägenhetsskiljande 
konstruktioner. 

• BBR 28.  

• Svensk Standard SS 25267:2015. 

• ISO 12354, beräkningsmodell kalibrerad mot kända mätningar. 

• SEAWOOD. 
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Krav på byggnaderna (inomhus) 
Nedan anges huvudkrav för byggnaderna. Utöver nedanstående krav finns en 
rad tillägg (mer detaljerade krav), vilka återges i sin helhet i BBR och i SS 
25267(2015). 

Ljudisolering mellan lägenheter: 
Följande gäller för ljudisolering (luftljudsisolering och stegljudsnivå): 

• DnT,w,50 ≥ 52 dB (= DnT,w+C50-3150) 

• L´nT,w,50 ≤ 56 dB (= L´nT,w and L´nT,w+CI,50-2500) 

Ljudisolering mot korridor, trapphus (inkl dörr), samt terrass: 
Följande gäller för ljudisolering, entrédörrar: 

• DnT,w,100 ≥ 44 dB 

Följande gäller för stegljudsisolering 

• L´nT,w,50 ≤ 52 dB (= L´nT,w och L´nT,w+CI,50-2500) Entréplan 

• L´nT,w,50 ≤ 62 dB (= L´nT,w och L´nT,w+CI,50-2500) Övriga plan och 
terrass 

Trafikbuller inomhus (ljudklass B): 
Ljudnivå inomhus från trafik i utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro: 

• LpA,eq,24h ≤ 26 dB 

• LpA,eq,night ≤ 22 dB 

• LpA,max ≤ 41 dB 

  



 
 UPPDRAG:  FÖRFATTARE:  DATUM: 
 PEA.20.01 – Notuddsparken – PEAB  Rikard Öqvist 13 november 2020 

 
 

 

 

Acouwood AB        sid 5 
T: +46 (0)10 788 1870 
Dockgatan 43 Malmö 
www.acouwood.com     

 

Ljudnivå från installationer (ljudklass B): 
Kontinuerliga och bredbandiga ljud från installationer: 

• Utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro  

o LpA,eq,nT ≤ 26 dB 

o LpA,max,nT ≤ 31 dB 

• Utrymmen för matlagning, hall eller personlig hygien 

o LpA,eq,nT ≤ 35 dB 

o LpA,max,nT ≤ 40 dB 

Vissa undantag samt i övrigt komplett kravspecifikation anges i SS 25267:2015 
(bland annat tersbandskrav samt impulsljud och ljud som innehåller toner). 

Efterklangstid  
Efterklangstid avser det högsta värdet i oktavbanden 500, 1000 och 2000 Hz.  

• T20 = 1,5 sekunder i trapphus  

• T20 = 1,0 sekunder i korridorer  
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Krav på byggnaderna utomhus 
Följande riktvärden tillämpas i aktuellt fall (baserat på planbeskrivning för 
Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4: 

• Trafikbullerförordningen SFS 2015:216. 

Kravvärden utomhus redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Krav utomhus. Buller från spår – och vägtrafik bör inte överskrida 
tabellens värden 
Utrymme A-vägd ekvivalentnivå, LpA,eq 

[dB] 
A-vägd maximalnivå, LpA,max 

[dB] 

Utanför en 
bostads 
fasad 

55 1) - 

Dock för 
bostad ≤ 35 
m2 

60 - 

Uteplats 2) 50 70 

1) Om nivån ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 
ljudnivån LpA,eq 55 dB (ekvivalent ljudnivå) inte överskrids vid fasaden och minst hälften av 
bostadsrummen bör vara vända mot en sida där LpA,max 70 dB (maximal ljudnivå) inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

2) Gäller vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om den 
ljudnivå om LpA,max 70 dB (maximal ljudnivå) som anges i 3:e kolumnen ändå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dB maximal A-vägd ljudnivå fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00 

 

Vi har inte utfört någon speciell beräkning för att fastställa ljudnivåer utanför 
aktuell byggnad. Vi har utgått från Swecos trafikbullerutredning som ligger till 
grund för detaljplanen.  

Utredningen visar att ljudtrycksnivån inte överskrider LpA,eq 55 dB mot den 
trafikbullerutsatta sidan (Poseidongatan). Dock utsätts fasad mot trafiksidan 
för maximala ljudtrycksnivåer på upp till 75 dBA, vilket beaktas i samband med 
dimensionering av fasad.  

 

Tekniska anordningar som fläktar etc. ska placeras och utformas så att de inte 
ger upphov till störande buller i omgivningen. Riktvärden enligt SNV Rapport 
6538, april 2015 ska klaras. 
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Byggdelar – Beräkningar / värderingar 
Tekniska lösningar har arbetats in på A- och K-handlingar.  

Bjälklag BBR 
Vi har räknat med följande bjälklagsuppbyggnad, se Figur 2. Undertaket 
monteras med akustikprofil för att säkra horisontell flanktransmission mellan 
lägenheter, samt möjliggör montage av kontinuerliga CLT-plattor över 
lägenhetsskiljande väggar. Den relativt stora luftspalten syftar till att inrymma 
sprinkler. Mineralull (20 mm) monteras i hela undertaket. 

Generellt förbättrar ett nedpendlat undertak ljudisoleringen för de flesta typer 
av ljud, men det kan faktiskt bli så att lågfrekvent ljud – tänk springande barn 
eller subwoofer/”dunkadunkamusik” – förstärks, när man har en sk 
trippelkonstruktion med dubbla luftspalter. Det är därför mineralull är 
nödvändig i kaviteten ovan undertaket. På hela takytan monteras 20 mm 
mineralull och kompletteras med 95 mm tjock mineralull ca 2 m ut från väggar. 
Detta är särskilt viktigt vid lägenhetsskiljande väggar mot granne. För övrigt är 
mineralullens placering i kaviteten inte känslig, så länge den inte lämnas 
odämpad (eller endast med 20 mm). Beräkningsmässigt kan det slå så mycket 
som 8 dB (!) på att lämna kaviteten odämpad vs dämpad, för dunsar från 
gångtrafik, vilket i akustiska termer är extremt mycket. Åtgärd med extra 
mineralull är endast nödvändig i boningsrum där gångtrafik förekommer, dock 
ej i WC/KLK.  

 

 

15 parkett m foam 
2x13 gips 
22 golvspån 
200 Granab 7000 N25 med 200 
mineralull 
200/180 CLT (Hus A/B, tjocklek enl K) 
120 regel m 20 mineralull 
25 akustikprofil 
13 gips 

Figur 2. Bjälklagsuppbyggnader för lägenhetsskiljande bjälklag. 
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Terrass 
Vi har räknat med följande uppbyggnad av terrassbjälklaget:  

70+70+160 Foamglas 
200 CLT (tjocklek enl K) 
120 regel m 95 mineralull 
25 akustikprofil 
15 gips (Protect F) 

Undertaket utförs med en Protect F-skiva istället, vilket ger något bättre 
ljudisolering än vanlig gips. I undertaket under terrassen monteras mineralull i 
hela kaviteten.  

 

På den lilla terrassen är ett stegljudsdämpande skikt nödvändigt, exempelvis 
Vibradyn 25 mm.  

WC 
Det finns ett förslag om att utföra bjälklag under WC med Cellbetong 400 
kg/m3 och 50 mm täckning ovan golvvärme. Konstruktion enligt nedan:  

50 täckning 
150 cellbetong (400 kg/m3) 
200/180 CLT (Hus A/B) 
120 regel med 20 mineralull 
25 akustikprofil 
12,5 gips 

Detta utförande bedöms fungera bra med avseende på luft- och 
stegljudsisolering mellan bostäder. 20 mm mineralull i kaviteten är tillräckligt.  
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Väggar (BBR) 
Vår bedömning är att ljudisoleringen primärt kommer att avgöras av vertikal 
flanktransmission via ytterväggar med synligt trä. För att nå ljudklass B på 
luftljudsisolering via samtliga transmissionsvägar skulle det vara nödvändigt att 
klä in samtliga bärande väggar (stomme, CLT) med ett extra ljudisolerande 
skikt, exempelvis 10 läkt, 25 akustikprofil, 13 gips.  

Fördelar (med akustikprofil):  

- Tilläggsisolering av väggar på båda sidor gör att elastomer eventuellt kan 
utelämnas i vissa fall.  

- Ökad ljudkvalitet.  

Nackdelar (med akustikprofil):  

- BOA påverkas negativ av ökad väggtjocklek.  

- Krångligare montage. 

- Det finns ett estetiskt värde i att ha synligt trä. 

Lägenhetsskiljande väggar mellan lägenheter 
Aktuell planlösning innebär endast ett fåtal platser där det är möjligt att 
montera akustikprofil. Vi rekommenderar därför nedanstående 
vägguppbyggnad, som ger en tunnare konstruktion men fortfarande något 
bättre ljudkvalitet än BBR. Följande resultat erhålls efter beräkningar för 
aktuell vägg och den beräknas uppfylla minst BBR mellan bostäder i färdig 
byggnad, se Figur 3.  

  

 
 

2x13 gips 
95 regel med ull 
15 luftspalt 
120 CLT (eller enl. K) 
15 protect F 
 
Beräknade värden: 
Rw = 70 dB 
C50-3150 = -11 dB 

Figur 3. Vägguppbyggnad och beräkningsresultat för lägenhetsskiljande vägg.  

 

Påreglad träregelvägg (vänster sida i figur ovan) skall vara frikopplad från KL-
trä med min 15 mm luftspalt enligt ovanstående figur och får inte ”spännas 
upp” mot KL-träelement. Detta för att undvika flanktransmission vertikalt via 
tilläggsisoleringen. Mellanlägg, typ Rothoblaas Aladin stripe, monteras mot uk 
KL-trä i takbjälklag och ök KL-trä i golvbjälklag. Om man önskar synligt KL-trä så 
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kan gipsskivan på vänster sida tas bort men man måste då kompensera med 
ökad luftspalt på andra sidan. Se också avsnitt om knutpunkter. 

Väggen kan också göras med synligt trä på ena sidan men då skall spalten ökas 
en liten aning, se Figur 4. 

Om tjockleken på KLT ökar, måste luftspalten i påbyggnadsväggen bibehållas 
med ökad total väggtjocklek som följd.  

 

 
 

2x13 gips 
95 regel med ull 
30 luftspalt 
120 CLT (eller enl. K) 
 
 
Beräknade värden: 
Rw = 69 dB 
C50-3150 = -10 dB 

 

Figur 4. Vägguppbyggnad och beräkningsresultat för lägenhetsskiljande vägg 
med synligt trä på en sida. 

 

Som lägenhetsskiljande vägg mellan lägenhet och vind med förråd föreslår vi 
den vägguppbyggnad som illustreras i Figur 5. 

 

 
 

2x13 gips 
70 regel med 70 ull 
30 luftspalt 
70 regel med 70 ull 
2x13 gips 
 
Beräknade värden: 
Rw = 62 dB 
C50-3150 = -10 dB 

 

Figur 5. Vägguppbyggnad och beräkningsresultat för lägenhetsskiljande vägg, 
uppreglad mellan lgh och vind/förråd. 
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Som lägenhetsskiljande vägg mellan lägenheter, kök och kök, föreslår vi den 
vägguppbyggnad som illustreras i Figur 6. 

 

 
 

2x13 gips 
15 plywood 
70 regel med 45 ull 
10 luftspalt 
70 regel med 45 ull 
15 plywood 
2x13 gips 
 
Beräknade värden: 
Rw = 68 dB 
C50-3150 = -9 dB 

 

Figur 6. Vägguppbyggnad och beräkningsresultat för lägenhetsskiljande vägg, 
uppreglad mellan kök och kök. 

Väggar mot trapphus BBR 
 

Kan utformas lika ovan som i Figur 3 eller Figur 4.  

Enstaka kanalisationsstråk och el-nischer kan eventuellt godtas i 
trapphusväggar. Konsekvenser måste dock utredas och dokumenteras. 

 

Tamburdörrar 

- För entréplan behövs dörr med minst Rw 48 dB (som lab-värde, dvs 
dörrparti inkl. karm ska uppfylla R’w 45 dB i färdig byggnad). 

- För övriga plan behövs dörr med minst Rw 43 dB (som lab-värde, dvs 
dörrparti inkl. karm ska uppfylla R’w 40 dB i färdig byggnad).  

Efterklangstid 

I trapphus och korridor monteras ljudabsorbenter (klass B) på minst 50 % av 
takytan. Synligt trä i tak kan eventuellt vara ett alternativ.  

 

Icke bärande väggar inom lägenhet 
- Vi rekommenderar att innerväggar har M45 där väggen utgör skiljevägg 

utan dörr, exempelvis sovrum till sovrum eller WC till sovrum. 

- Om högre ljudkvalitet önskas: Inom lägenheter finns möjlighet att i kombination med 
mineralull i vägg, montera ljuddämpande överluftsdon och ljudklassade dörrar till sovrum 
och eventuellt WC. Det är inte ett bindande krav för att innehålla BBR men för ljudklass B 
är det en (icke bindande) rekommendation ” till minst ett sovrum i bostad med fler än 2 
bostadsrum”.  
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Fasadvägg  
Vi har utgått från vägguppbyggnaden nedan när vi dimensionerat fasadens 
ljudisolering, se Figur 7.  

 

120 CLT 
245 ISOVER Plus 
34 läkt 
28 läkt 
22 fasad 
 
Beräknade värden: 
Rw = 53 dB 
Rw + Ctr = 49 dB 

Figur 7. Fasadvägg – möjlig uppbyggnad.  

Knutpunkter  
- Principer för utformning av knutpunkter måste dokumenteras i 

bygghandlingsskedet. Nedan ges några tänkbara utformningar beroende 
på val av vägg och bjälklag och kombination av dessa.  

- Eventuella bärande balkar kläs in, om de spänner över lägenhetsskiljande 
väggar.  
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Vertikala knutpunkter 
Principen för knutpunkten kan bli lite olika beroende på val av bjälklagstyp och 
väggtyp. När KL trä i tak är synligt (eller endast klädd med direktmonterad gips) 
måste bjälklagsplattan alltid delas vid lägenhetsskiljande väggar. Nedan anges 
en principskiss för möjlig knutpunkt i horisontell och vertikal riktning, se Figur 
8. Se även Figur 11 för utformning av vinkeljärn.  

 
Figur 8. Möjlig knutpunkt i lägen för lägenhetsskiljande väggar.  

  

Med ett fjädrande 
undertak kan KL-
skiva i golv göras 
kontinuerlig 

Elastomer 25 mm 
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Väggar inom lägenhet 
Lätta innerväggar monteras mot KL skiva och skall förses med en gummilist i 
överkant mot KL-skivor, se Figur 9. Undertaket kan monteras med akustikprofil 
(stora rum) eller som fribärande (små rum). Innerväggar får ej anslutas mot det 
nedpendlade undertaket, det ska kunna röra sig fritt och bör därför monteras 
sist, efter väggarna. 

 
Figur 9. Anslutning av lätt innervägg mot uk bjälklag. 

Balkong 
Vår bedömning är att balkonger kan monteras utan avvibrering. En teknisk 
lösning för akustisk utformning av bärande konsoler för balkong har arbetats in 
på K-handlingar.  
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Horisontella knutpunkter 
Yttervägg delas mellan KLT-plattor vid varje lägenhetsskiljande vägg.  

 

 

  

 
Figur 10. Möjlig knutpunkt i lägen för lägenhetsskiljande väggar 
(horisontalsnitt). 

 

Stomstabiliserande väggar i KL-trä 
 

Eventuella stomstabiliserande väggar i KL-trä förses med ett mellanlägg av 25 
mm Elastomer (Sylomer / Sylodyn alternativt Vibrafoam / Vibradyn) så att 
transmissionsvägen bryts vertikalt, se princip nedan:  

Vinkeljärnen som ansluter CLT behöver av-vibreras i både horisontell och 
vertikal riktning med exempelvis Rothoblaas Aladin stripe i horisontell riktning 
och Rothoblaas Xylofon i vertikal riktning, se Figur 11. 

                       
Figur 11. Tänkbar princip för utförande av knutpunkt för 
stabiliserande/bärande innerväggar i KL – trä. 
 

Andra knutpunkter kan förekomma och dessa måste studeras och 
dokumenteras i varje enskilt fall så att flanktransmission minimeras.  

Avvibrerad vinkel
hor. och vert.

Elastiskt mellanlägg

LGH 1 LGH 2 

Elastomer 12 mm 

FASADVÄGG 
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Installationer 
Generellt gäller att installationer inte får monteras med strukturella kopplingar 
mot avvibrerade konstruktioner såsom installationsgolvet eller skivmaterial på 
akustikprofil. Kanaler och installationer kan monteras direkt i KLT-bjälklaget i 
installationsgolvet/undertaket.  

Genomföringar i lägenhetsskiljande vägg 

- Detta ska generellt undvikas, men där det inte är möjligt görs 
genomföringen i installationsgolvet.  

Fläktrum 

- Bjälklag i fläktrum utgörs av 200 CLT-bjälklag med pågjutning 100–150 
betong för att öka massan. Inga känsliga utrymmen ligger direkt under 
teknikrummen.  

- Behovet av åtgärder i ventilationsanläggningens kanalsystem tas fram av 
VVS-konsulten i detaljprojekteringsskedet. 

- Hus A: Det finns risk för flanktransmission via taket till lägenheterna A61 
och A62. Det finns en mindre takyta som ”överlappar” mot ovanför 
teknikrummet. På fläktrumssidan monteras minst två lager gips.  

- Hus B: I hus B angränsar fläktrummet till sovloft i lgh B52. Fläktaggregatet 
bör ej monteras nära denna skiljevägg. Vi rekommenderar minst en 
halvmeters mellanrum, för att minimera risk för ljudtransmission.  

- Hus B: Skiljevägg mot sovloft utförs enligt alternativ A) eller B) i Tabell 2. Vi 
föredrar alternativ A), under förutsättning att CLT-elementskarv i yttervägg 
hamnar på lägenhetssidan.  

Tabell 2. Två alternativ på väggtyper mellan fläktrum och lgh B52.  

A) CLT-vägg   B) Regelvägg 

280  Tjocklek 280 Tjocklek 
LGH B52 Sovloft   LGH B52 Sovloft 

12,5 gips 12,5 gips 
12,5 gips 12,5 gips 

95 regel m95 12,5 gips 
15 spalt 95 regel m95 

120 CLT 15 spalt 
12,5 gips 95 regel m95 
12,5 gips 12,5 gips 

    12,5 gips 

  12,5 gips 
FLÄKTRUM FLÄKTRUM 
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- Hus B: Yttervägg i fläktrummet behöver tilläggsisoleras för att reducera 
flanktransmission till lägenhet B52, enligt förslag A) eller B) i Tabell 3 
nedan. Alternativ A) har bättre ljudisolering.  

 

Tabell 3. Två alternativ för tilläggsisolering av yttervägg i fläktrum. 
Påbyggnadsvägg i teknikrum/Yttervägg  
     

A) Fri regelstomme 
 

B) Med akustikprofil 

95  Tjocklek  95 Tjocklek 
  Fasad   Fasad 
  CLT (yttervägg)   CLT (yttervägg) 

25 luftspalt  45 regel M70/stående 
45 regel M70  25 akustikprofil/liggande 

12,5 gips  12,5 gips 
12,5 gips  12,5 gips 

 

Om det inte går att fritt bära nödvändig vägg-höjd med R45 så kan man gå upp 
till R70 och minska luftspalten till 10. Vägg A) bygger då 10 mm mer jämfört 
med akustikprofil B).  

 

Schakt, infästningar för vatten- och avloppsrör 

- Schakt utgörs generellt av 2x13 gips och 45 mineralull.  

 

På ett flertal ställen går avloppsrör i innerväggar inom lägenhet, i schaktväggar 
med endast ett lager gips. Detta hanteras enligt följande principer: 

- I samtliga schakt där avloppsrör eller andra ljudalstrande rör förekommer 
monteras 30 mm mineralull.  

- I ettor eller rum där väggen är ”exponerad” monteras två lager gips. 

- I rum med takanslutna garderober eller köksinredningar, montera 30 mm 
mineralull i kaviteten ovanför skåpen.  

- I okänsliga utrymmen som KLK eller förråd är inga extra åtgärder 
nödvändiga.  

- Tekniska lösningar enligt ovan har granskats rum för rum och markerats i 
granskningsprocessen för att arbetas in på A-handlingar.  
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Köksutrustning – öppna planlösningar 

När kök och vardagsrum hänger samman i öppen planlösning är det viktigt att 
installationer och maskinell utrustning i kök väljs så att ljudnivåer klaras i 
vardagsrumsdelen (= 1,5 meter från närmaste köksinredning).  Avsteg 
accepteras vid forcering av köksfläkt.  

Krav innebär inköp med specifikation på låg ljudemission (Lw) för respektive 
vitvara. Inbyggnadsgrad påverkar resulterande ljudnivå i rummet. För aktuell 
planlösning bedöms ljudeffektnivå LwA,dekl enligt SS-EN 60704-3 för kyl och frys 
vara högst 42 dB. 

Råd: Ljudnivå vid tillfällig forcering av köksfläkt bör vara högst LpA 45 dB i 
vardagsrum och högst LpA 50 dB i kök. Högsta ljudnivå vid drift av utrustning 
som spis och diskmaskin ska uppgå till högst LpA 35 dB. Sammanvägd ljudnivå 
från normal ventilation, kyl och frys ska bedömas enligt ljudkrav för allmänna 
installationer 

Elinstallationer 

- Elskåp och dylikt skall inte monteras rygg mot rygg på lägenhetsskiljande 
väggar. Det bästa är att placera dem inom lägenheten eller bredvid 
tamburdörr på trapphusvägg.  

- Eldosor i tak skall monteras så att det nedpendlade undertakets 
ljudisolerande förmåga säkras.  

Stomljudsisolering 
Stegljud bottenplan 

- Vi har utgått från en tjocklek på bottenplatta med tjocklek 180 mm. På 
bottenplan behöver klinkergolv/hårda golv hanteras med stegljudsmatta. 
Detta gäller även parkettgolven inom lägenheterna.  

- Lägenheter: I lägenheter på bottenplan rekommenderar vi Aprobo dBwood 
stegljudsmatta, för att nå ambitionsnivå motsvarande ljudklass B. Denna 
matta bygger 3 mm och ger en märkbar förbättring från minimikrav enligt 
BBR. Vi rekommenderar att denna specifika produkt Aprobo dBWood 
föreskrivs, eftersom det inte är säkert att det finns andra stegljudsmattor 
med samma prestanda på endast 3 mm bygghöjd. 

För att säkert innehålla ljudklass B rekommenderar vi mattan Aprobo dB2 
(5 mm). Vi avråder från att använda standardlösningar och enklare 
stegljudsmattor tex Airolen.  

- Klinker i hallar: Aprobo dB compact är en 2 mm matta speciellt framtagen 
för klinkergolv. Utmaningen med att lägga stegljudsmatta under klinker är 
att få till en lösning som klarar av svikt i plattor och fogar. Underlaget 
behöver vara tillräckligt stumt för att undvika sprickor.  

- Trapphus: I trapphus monteras stegljudsmatta Aprobo dB1 (3 mm) eller 
motsvarande under Terrazzogolvet.  
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Stegljud övriga plan 

- Stegljudsmattor (utöver foam) är ej nödvändigt eftersom Granab-golvet 
hanterar stegljudsisoleringen.  

 

Stomljudsisolering 
 

Stomljud från hiss och trapphus 

- Väggens tilläggsisolerade sida (påbyggnadsvägg) skall utföras i lägenhet. 
Hiss och trappa monteras i KLT-stomme.  

- Hissens motor skall ej monteras på vägg som vetter mot lägenhet.  

Stomljud från angränsande lägenhetskök 

- Om kök ligger mot angränsande sovrum, monteras påbyggnadsväggen i 
sovrummet och köksinredningen i CLT-stomme. 

Stomljud från angränsande WC 

- WC bör ej monteras i vägg som vetter mot angränsande sovrum.  

Fasaddimensionering 
Ljudklass på fönster och dörrar har arbetats in i A-handlingar.  

Övrigt 
 

Kontroller i mest utsatta rum skall genomföras i tidigt skede. Det är viktigt med 
okulära kontroller och dokumentation (fotografering) av utförande så att 
eventuella misstag kan korrigeras omgående.  

Tidiga mätningar i minst två känsliga rum görs för att säkerställa slutlig 
funktion i byggnaden då beräkningsmodeller för träkonstruktioner är 
behäftade med osäkerheter kopplade till utförande. Rum som skall 
kontrolleras beslutas i förväg av beställare.  

 
 

Umeå 2020-11-13 

Utarbetat av: Rikard Öqvist   Granskad av Klas Hagberg  
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