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Förord 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete utfört under vårterminen 2013  

av Isabell Boqvist. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och fungerar som ett 

avslutande projekt inom utbildningen Teknisk Design med inriktning Produktdesign. Arbetet 

har utförts på företaget Xylem Incorporation, som har sitt kontor i Sundbyberg, Stockholm. 

 

Efter ett nu avslutat arbete kan jag inte mindre än tacka alla som har stöttat mig under 

projektets gång. Ett stort tack ska mina handledare Stefan Nordemo, utvecklingsingenjör för 

Mekanik- och Materialavdelningen på Xylem och Roger Johnsson, universitetslektor på 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser på Luleå tekniska universitet som har 

hjälpt mig med tankar, tips och idéer och har väglett mig framåt under arbetet.  

 

 

Luleå, (7 juni 2013) 

 

 

 

Isabell Boqvist 

  



Sammanfattning  
 

Det här examensarbetet genomfördes under våren 2013 på företaget Xylem. Xylem är ett 

företag som bland annat utvecklar, tillverkar och marknadsför pumpar samt pumplösningar 

för renvattenförsörjning, avloppsvatten och industriella applikationer. Genom deras expertis 

och ledande innovation inom pumpbranschen, satsar de främst på att ta fram effektiv 

vattenteknik som kräver en lägre energiförbrukning och som ger miljömässiga fördelar för 

både samhället och deras kunder.  

 

Syftet med examensarbetet är att ta fram och utvärdera åtgärder för att ljuddämpa Flygts 

avloppspumpar. Flygt är ett varumärke inom Xylem inc. och är världsledande inom dränkbara 

pumpar för avlopp, dränering och processvattenhantering.  

 

Vanligtvis installeras Flygts avloppspumpar under vattenytan, men det har blivit mer 

efterfrågat att installera pumparna torrt uppställda. Med torruppställda pumpar följer en del 

fördelar. Användaren får bland annat bättre uppsikt över pumparna och det blir lättare för 

tekniker att serva dem. En stor nackdel som dock uppstår är att ljudnivån i pumpstationen 

tenderar att öka. Det har sin grund i att dränkta pumpar, och en stor del av dess rörsystem, 

ljudisoleras av vattnet runt om. Nackdelen med buller från torrställda pumpar har orsakat en 

del klagomål till Xylem och det är bakgrunden till detta examensarbete. 

 

Examensarbetet beskriver ett produktutvecklingsarbete om hur ljudnivån i en pumpstation 

kunde sänkas med hjälp av olika åtgärder. Arbetet startade med en förstudie och en grundlig 

plan över hur arbetet skulle gå till väga. Utefter en grundlig litteraturstudie skapades sedan en 

nulägesbeskrivning. 

 

Utefter nulägesbeskrivningen, ljudmätningar, analyseringar och beräkningar togs sedan en 

problembeskrivning fram. Mätningarna utfördes i en befintlig pumpstation i Uthamra, 

Vallentuna. Därefter satte själva konceptutvecklingsprocessen igång som på ett systematiskt 

arbetssätt gick igenom en designutveckling av en ljudhuv och ett mjukvaru-verktyg, utvecklat 

i Microsoft Excel som sedan bland annat kommer att användas av säljare på Xylem. Säljarna 

ska kunna förutspå ljudnivån i kommande pumpstationer och hur mycket en eventuell åtgärd 

skulle kunna sänka ljudnivån i en befintlig station. Åtgärder inkluderar bland annat 

installation av ljudhuv och ändring av väggmaterial. För att kunna säkerställa och jämföra 

beräkningar med verklighet byggdes en prototyp av ljudhuven upp i den specifika 

pumpstationen. Beräkningar och mätningar på en ljudhuv visar att ljudtrycksnivån i 

efterklangsfältet kan sänkas med ungefär 4 dB(A).  

 

 

  



Abstract 
 

This master thesis has been carried out and written during spring semester 2013 at Xylem 

incorporation. Xylem is developing, manufacturing and promoting pump solutions for safe 

water resources, wastewater and industrial applications. With their expertise from market-

leading innovation in the water industry, they are focused on developing highly efficient 

water technologies with lower energy consumption and water solutions that provide 

environmental benefits to users and communities. 

 

The purpose of the project was to make a sound proofing study of a wastewater pump 

manufactured by Xylem, within their brand Flygt.  

 

Most of the time wastewater pumps get installed submerged under water. However, it is 

getting more common to install the pumps in a dry environment. A lot of benefits come with 

dry placed pumps. You will get a better overview of the pumps and it will provide a more 

pleasant environment for technicians. With submerged pumps, water is acting sound 

insulating. Dry placed pumps do not have water around themself and this leads to a high noise 

level inside the pump station; one of the big disadvantages with this type of installation. Some 

customers have complained about high noise levels and this is the background for the master 

thesis.  

 

This master thesis within Industrial Design Engineering describes how you could work 

through a design process to reduce the sound level in a pump station. The project started with 

a pre-study and a thorough plan step by step on how to reach the final design. After a rigorous 

collection of data the current situation was set and analyzed.  

 

When the current situation was set and after a lot of sound and vibration measurements, 

analyzing of the results and calculations; a problem could be described. The measurements 

were made in a pump station in Uthamra, Vallentuna. This description led to a concept 

development process. The development work was done systematically, and delivered a design 

acting as a sound proofing case for wastewater pumps and a tool developed in Excel that 

could be used by salesmen at Xylem. The salesmen can use this tool to predict the sound level 

inside pump stations, but it can also be used to analyze how the sound level could be reduced 

with alterations to the pump and pump station. In order to ensure and compare calculations 

with reality, a prototype of an acoustic enclosure were built in the specific pump station. 

Calculations and measurements on an acoustic enclosure, shows that the sound pressure level 

in the reverberant field can be reduced with about 4 dB(A). 
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1.   Inledning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete för civilingenjörsutbildningen Teknisk design vid 

Luleå tekniska universitet(LTU) utfört under vårterminen 2013. Arbetet har utförts för 

uppdragsgivaren Xylem och behandlar utveckling av ett ljuddämpande koncept för 

avloppspumpar. 

 

1.1   Xylem 
Xylem Water Solutions är ett företag som bland annat utvecklar, tillverkar och marknadsför 

pumpar samt pumplösningar för renvattenförsörjning, avloppsvatten och industriella 

applikationer. Xylem har en hel del olika varumärken. Alla varumärken är specialiserade på 

olika områden inom pumpar och pumputrustning för användning i bland annat djupa brunnar, 

tryckstegringspumpar, centrifugalpumpar och cirkulationspumpar. Bland alla varumärken 

finns till exempel Flygt, Lowara, Godwin och Sanitare. ”Flygt” är ett världsledande 

varumärke inom dränkbara pumpar för avlopp, dränering och processvattenhantering. 

”Lowara” är varumärket inom cirkulations- och renvattenpumpning. ”Godwin”-pumpar 

används vid länsning, dränering och förbipumpning. ”Sanitare” är ett varumärke som är 

specialiserade på luftningsutrustning. Sanitare står för innovativa lösningar för rening av 

avlopps- och processvatten. Xylem utgår ifrån tre målsättningar vid utvecklingen av pumpar: 

hög verkningsgrad, lång livslängd och låg servicekostnad. Alla pumpar tillverkas i många 

olika material, till exempel gjutjärn och rostfritt stål. [1] 

 

Xylem Water Solutions har en lång historia som startar år 1929 genom ett samarbete mellan 

ett försäljningsbolag för pumpar och fläktar beläget i Stockholm och ett gjuteri i Lindås. År 

1933 grundades ITT (International Telephone and Telegraph). ITTs internationella expansion 

tog fart tack vare uppfinnandet av den första dränkbara länspumpen och den första dränkbara 

avloppspumpen. Ett försäljningsbolag i Holland fick upp ögonen för företaget och det följdes 

av etableringar i bland annat USA och Västtyskland. [2] 

 

Xylems namn kommer från Latin och är den del av växten som transporterar vatten och 

mineraler från rötterna. Den lagrar även näringen hos växten och hjälper till att hålla den 

upprätt. Xylems vision är att ägna sin teknik, tid och talang för att utveckla ett smartare sätt att 

använda vatten. Deras mål är att skapa en framtid där inga globala vattenproblem existerar. 

[3] 

  

1.2   Bakgrund 
Vanligtvis installeras Flygts avloppspumpar under vattenytan, men det har blivit alltmer 

vanligt att torrinstallera dem. En nackdel med torrinstallation är att ljuddämpningen som 

vattnet annars står för, försvinner, vilket gör att det bullrar mer i pumpstationerna. Det har 

kommit in en del klagomål om att pumpstationer låter mycket och framförallt har kunderna en 

åsikt om att det är pumparna i sig som genererar höga ljudnivåer. Xylem Water Solutions har 

för tillfället inga direkta rekommendationer över hur bullret som uppkommer ska dämpas. Inte 

heller har de några anvisningar till kunderna om hur mycket ett ljuddämpningsförslag skulle 

sänka ljudtrycksnivån. Då de inte har någon avdelning som är specialiserade på akustik 

uppkom idén om att lösa det här problemet genom ett examensarbete. 
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1.3   Syfte och mål 
Syftet med ett examensarbete för civilingenjörsprogrammet inom Teknisk design är att 

tillämpa metoder och teori, på ett självständigt och systematiskt arbetssätt, som har ingått i 

utbildningen. Produktutvecklingsprocessens arbetssätt kommer att stå till grund för hur arbetet 

läggs upp. Det innebär bland annat att kunna formulera problemställning för arbetet, planera, 

strukturera och genomföra arbetet, samt att använda andra studier som grund för arbetet på ett 

konstruktivt och vetenskapligt sätt. 

 

Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på vad det är som alstrar ljud i 

pumputrustningen samt att utvärdera och analysera olika ljuddämpningsåtgärder för den 

specifika situationen. En konceptuell lösning som motverkar missljud i pumpstationen 

kommer att framställas. Experiment och insamling av data kommer att ske både på 

pumpstationer ute hos kunder och på laboratoriet tillhörande uppdragsgivaren Xylem.  

 

Målet med det här arbetet är att tillämpa kunskaper och färdigheter, som utbildningen 

erbjudit, inom produktutveckling för att utveckla en konceptuell lösning av ljuddämpning för 

pumpstationer. Resultatet ska bestå av en utvecklad design för en ljudhuv, med tillhörande 

detaljer som till exempel handtag, som den givna avloppspumpen ska ljuddämpas med. Den 

här designen ska inspirera Xylem och deras kunder för hur en ljudhuv kan utformas. 

Resultatet kommer även att bestå av ett mjukvaru-verktyg, utformad i Microsoft Excel, som 

säljare och annan personal på Xylem ska kunna använda för att förutspå hur mycket en 

eventuell åtgärd sänker ljudtrycksnivån med, i en specifik pumpstation.  

 

Till sist kommer även ett stycke i en broschyr, som omfattar rekommendationer angående 

bland annat installation tillhörande N-pumpar, att skrivas om och justeras utifrån kunskaper 

som har införskaffats i det här examensarbetet. 

 

1.4   Avgränsningar 
Förutom att det finns en viss tidsbegränsning för det här arbetet, det vill säga 20 veckor, 

infördes en del avgränsningar för att arbetet inte skulle bredda ut sig för mycket. Arbetet 

avgränsas till torrinstallerade NT-pumpar, närmare bestämt N-hjulspumpar som är vertikalt 

uppställda i en torrinstallation. Detta för att kunna beräkna utifrån indata från den befintliga 

pumpstationen i Uthamra. Storleken på N-pumparna kommer att variera upp till effekten 105 

kW, vilket är ytterligare en avgränsning. Det finns ett laboratorium tillgängligt för att utföra 

olika ljud- och vibrationsmätningar och för att få en mer reell bild av uppställningarna finns 

även en pumpstation tillgänglig i Uthamra, därför kommer arbetet att avgränsas till dessa 

installationer.  
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2.  Nulägesbeskrivning 
Pumpstationen som var utgångspunkten för det här examensarbetet är konstruerad med en 

övervåning och en nedervåning. Övervåningen är beläget på markplan, det vill säga, 

nedervåningen är en källare.  

 

På övervåningen finns två stora tankar med tillhörande kolfilter för att filtrera otrevliga lukter, 

så att närliggande hus inte ska påverkas av pumpstationen. Även tre integrerade kylfläktar i 

frekvensomriktare finns monterade längs väggarna. Dessa utrustningar låter en hel del. I 

början av examensarbetet gjordes en ljudtrycksnivåmätning i mitten av de tre kylfläktarna, 

just för att se hur mycket de påverkade ljudnivån i pumpstationen. Mätningen resulterade i att 

0,5 m ifrån dessa fläktar låg ljudnivån på 74,3 dB(A). Ljudnivån 0,5 meter ifrån inhägnaden 

rakt ovanför pumparna låg ljudnivån runt 70 dB(A) då de inte var igång och mellan 76,6-78 

dB(A) då en av pumparna var i drift.  

 

På nedervåningen, det vill säga där pumparna är placerade, pumpas vattnet från varje enskild 

pump upp i rörsystemet som binder samman rören från pumparna och driver ut vattnet från 

stationen. Pumparna står på varsitt betongfundament för att minska överföringen av 

vibrationer ner till golvet.  Övervåningen och nedervåningen avskärmas ifrån varandra med 

ett betongtak. För att pumparna ska kunna servas och bytas ut finns ett hål i betongtaket som 

är täckt med ljuddämpande material då hålet inte används. Trappan ner till nedervåningen är 

inbyggd i ett trapphus för att hindra bullerspridning från pumparna till övervåningen. Bilder 

ifrån nedervåningen finns i bilaga 3. 

 

Rören är ett stort problem i pumpstationen då de driver vidare stomljud och vibrationer samt 

att ljud alstras i bland annat rörböjar. Det släpps ut mycket ljud från rören då de är tillverkade 

i rostfritt stål. Det beror bland annat på att materialet är tunt och lätt vibrerar. 

 

Pump tre har en unik installation om den jämförs med pump två och ett, nämligen pump tre 

har en flexibel upphängning monterad mellan pumpen och dess utloppsrör. Den flexibla 

upphängningen ska fungera som en vibrationsdämpare, som visas i figur 19 längre fram i 

rapporten. 

 

Idag finns det inte några tydliga direktiv över vad som går att göra för att sänka ljudnivån i 

pumpstationer med torruppställda pumpar och inte heller vilka material som ska användas i en 

ljuddämpningsåtgärd. Det står dock några få rekommendationer i en broschyr för vilka 

åtgärder som går att genomföras, men ingen text om hur mycket ljudnivån kan sänkas.  

 

Som rådgivning följer Xylem en viss standard för tillåtna vibrationer, nämligen ”Tekniska 

Specifikationer för Centrifugalpumpar klass 3 ISO 9908”, dock mest i försäljningssyfte. 

Standarden anger 7,1 mm/s RMS som maximal tillåten vibrationshastighet. För att säkerställa 

att mätningarna stämmer överens med de givna kraven bör mätningarna ske vid övre lager i x-

, y-, eller z-riktning. Kraven är främst satta för att skydda anläggningar och installationer, då 

tester genom exempelvis ett examensarbete som utförts på Xylem visar att pumparnas 

tätningar är okänsliga för vibrationer. [4] 

 

Det är ett flertal olika företag som erbjuder effektiva avloppspumpar och några erbjuder även 

som Xylem pumpar för torrinstallation. Ingen värdefull information hittades dock om deras 

krav på ljudeffektnivåer gällande pumparna eller vilka ljudnivåer de har i dagsläget. 

 



11 

 

3.   Framtidsbeskrivning 
Det råder stor konkurrens i avloppspumpsvärlden, där nya produkter och lösningar ständigt 

utvecklas. För en världsledande position gäller det att ligga steget före på alla plan. Det gäller 

bland annat effektivitet, miljövänlighet och numer även ökade ljudkrav. 

 

Pumpar och rörsystem bör forskas om mer kring ljuddämpningsåtgärder, då det blir allt 

vanligare med torruppställda pumpar som följs av ökade krav på ljudnivån. Allt fler företag 

och kunder blir även mer miljömedvetna och därmed kan miljöfrågor bli en betydande faktor 

för fler kunder vad gäller bland annat tillverkningsmetoder och material. De pumpar som 

kommer att utvecklas för torruppställning i framtiden måste även erbjudas till sådana 

förmåner som råder idag. Det vill säga erbjudas till ett hyggligt pris, hög verkningsgrad, klara 

av slamprodukter, lång livslängd, fungera för olika typer av flöden och ska kunna erbjudas i 

ett flertal olika storlekar. 

 

Ökade ljudkrav på pumpstationer formas i samband med att befolkningen blir större, speciellt 

ökar Stockholms invånarantal varje år. Nya bostäder byggs och vissa människor har oturen att 

hamna bredvid en pumpstation. Det är precis fallet med Uthamras avloppspumpstation. Ett 

nybyggt bostadsområde är beläget cirka 100 meter ifrån pumpstationen. En varm sommardag 

då fåglarna kvittrar och det ska grillas vill inte grannarna, till pumpstationen, störas av bullret.   
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4.   Teori 
För att kunna genomföra uppgiften till det här examensarbetet har teori om alltifrån pumpar 

och akustik till designprocessen behandlats. I det här kapitlet beskrivs kunskaper, teorier och 

fakta som krävs för förståelse av det här arbetet.  

 

4.1  Avlopp & pumpar 
Det här kapitlet handlar om vad N-pumpar är, som det här examensarbetet är avgränsat till, 

samt hur de fungerar och installeras. Baskunkaper om pumpar och avloppssystem krävs för att 

kunna ljuddämpa en pump. Det är viktigt att veta hur till exempel pumpar är uppbyggda för 

att undvika missförstånd och för att hindra eventuella skador designen skulle kunna förorsaka.  

 
Figur 1, Avloppsvattnets transport från det enskilda hushållet till det kommunala avloppsnätet [5]. 

Figur 1 illustrerar transporten av avloppsvatten från ett hushåll vidare via pumpstationer till 

det kommunala avloppsnätet. Med hjälp av självfall transporteras avloppsvattnet från 

byggnaden till en pumpstation och visas som (1) i figuren. I pumpstationen trycksätts 

avloppet med hjälp av en så kallad tuggerpump, det vill säga en självrensande pump som mal 

sönder allt fast material i avloppsvattnet till fint slam för att förhindra stopp i 

avloppssystemet. Det fina slammet transporteras vidare via böjliga PE-rör (2), polyetenrör, till 

en anslutningspunkt med en större pumpstation (3). Pumpstationen pumpar vidare slammet ut 

i det kommunala avloppsnätet (4). [5] 

 

4.1.1  Installation av pumpar 

Vanligtvis installeras avloppspumparna under vattenytan, vilket medför att vattnet bidrar till 

en ljuddämpande effekt. Torruppställda pumpar kräver ett inbyggt kylsystem för att inte bli 

överhettade. Kylsystemet kan till exempel vara uppbyggt så att extern vätska flödar runt 

motorhuset som en kylmantel. Det har dock blivit mer vanligt att torrinstallera pumparna tack 

vare att de bland annat blir mer servicevänliga och erbjuder en bättre arbetsmiljö nere i 

pumpstationen. Pumparna ställs då antingen vertikalt, se figur 2 eller horisontellt, se figur 3, 

beroende på platstillgång i anläggningen.  

 

Det finns vissa fördelar med en pump som är horisontellt uppställd. Rördragningen blir 

enklare vilket medför färre krökar. Färre krökar har en positiv inverkan då det gäller både den 

totala verkningsgraden och ljudnivån. Det här resulterar i att inströmningsflödet blir jämnare 

vid horisontell uppställning. [3] 
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4.1.2   N-pumpar 

Flygts N-pumpar finns i olika storlekar med effekter från 1,3 kW upp till 310 kW och kan 

hantera flöden upp till 1000 l/s. N-pumparna erbjuder en kostnadseffektiv pumpning inom ett 

brett område av applikationer. Bland annat inkluderar det spillvattenpumpning, 

slamhantering, råvattenpumpning, stormvattenhantering och industrivätskehantering. N-

pumpar är en typ av centrifugalpump som till stor del är uppbyggd av ett pumphus och ett 

pumphjul. Pumphuset har ett inlopp och ett utlopp. Vattnet sugs in i inloppet och trycks ut ur 

pumpen genom utloppet. Vattnet i pumphjulet roterar och får även vattnet i pumphuset att 

rotera. Centrifugalkraften gör så att vattnet kastas mot pumphjulets ytterkant. Trycket ökar vid 

pumphjulets kant och minskar i mitten av pumphuset. Därmed utvecklas en pumpverkan och 

nytt vatten sugs in i pumphjulet. [3] 

 

N-pumparna drivs med en burlindad asynkronmotor som har en god värmeöverföring i både 

våta och torra installationer. Motorn består av en fast lindning, statorlindning, och en 

roterande lindning, rotorlindning, samt en stator och en rotor. När elektricitet ansluts till 

statorlindningen uppstår ett magnetfält i både statorn och rotorn. I figur 4, som visar ett 

tvärsnitt för en N-pump, syns både statorn och rotorn nästan högst upp i pumpen. Krafterna 

som uppkommer av magnetfältet får rotorn att rotera. En asynkronmotor är en elektrisk motor 

med en rotor vars varvtal är asynkront, det vill säga oberoende av den tillförda 

växelströmmens frekvens. [3] 

Figur 2, Vertikalt torruppställd pump [3]. Figur 3, Horisontellt uppställd pump [3]. 
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Figur 4, N-hjulpumpens insida [3]. 

 

Hydrauliken till N-pumpar kan skräddarsys med antingen gjutjärn eller hårdjärn. Figur 5 visar 

N-hjul och hur den kan se ut beroende på vilken miljö pumpen ska användas i. Gjutjärn väljs 

ofta för det normala avloppsvattnet och hårdjärn används till nötande miljöer, vilket passar 

bra då tester har visat att hydrauliska komponenter tillverkade i hårdjärn fungerar lika 

effektivt även med små slitskador. [3]  

 
Figur 5, Visar exempel på hur pumphjul, tillhörande grupp N, kan se ut [3]. 

 

De flesta avloppspumpar arbetar idag i oregelbunden drift vid igensättning. För att avlägsna 

partiklarna i vätskan från pumpen används vanligen backspolning, det vill säga rensas genom 

att spola tillbaka slammet. Vid stopp rinner en viss mängd vätska tillbaka från pump och 

rörsystem till dess att backventilen hunnit stänga. Om en pump delvis blir igensatt sjunker 

dess verkningsgrad. Men med en självrensande funktion, som Flygts N-pumpar erbjuder, 

bibehålls effektiviteten även i förorenat vatten. Den självrensande funktionen illustreras i 

figur 6. Denna funktion hjälper även till att hålla verkningsgraden konstant och resulterar i att 

energiförbrukningen minskar. [3] 
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Figur 6, Visar hur den självrensande funktionen fungerar. I det här fallet är det en trasa som har hamnat i avloppssystemet 

[3]. 

 

4.2  Grundläggande akustik 
För att kunna ljuddämpa en pump krävs bland annat grundläggande teori om akustik. Det här 

avsnittet behandlar den teorin. 

 

Ljud kan beskrivas som mekaniska vågrörelser som utbreder sig i ett elastiskt medium som 

till exempel en gas, vätska eller fast kropp. Vågrörelserna är uppbyggda genom täthets- och 

tryckvariationer i mediet. Tryckvariationerna kallas för ljudtryck och anges i pascal, där 

amplituden av variationerna bestämmer ljudets styrka. Det lägsta hörbara ljudtrycket kallas 

för hörtröskeln och är 2*10
-5

 Pascal. Riktningen ljudvågorna sprids åt kallas för 

ljudutbredningsriktning. För vissa vågor kan partikelrörelsen ske i samma riktning som 

utbredningsriktningen, longitudinalvågor, och för andra vågor sker partikelrörelsen i vinkelrät 

riktning mot utbredningsriktningen. Den sistnämnda vågen kallas för transversalvågor och 

kräver att mediet den utbreds i ska ha en viss skjuvhållfasthet. Med detta sagt kan endast 

longitudinalvågor förekomma i luft medan i fasta medium sker ofta en kombination av 

transversalvågor och longitudinalvågor. [6] 

 

En plan longitudinell våg kan förklaras genom figur 7. Kolven i figuren svänger harmoniskt i 

ett oändligt långt rör och ger upphov till att en plan longitudinell akustisk våg breder ut sig i 

röret. Kolvens oscillationsfrekvens blir densamma som vågens frekvens. Frekvens förklaras 

som antal perioder per sekund och anges i Hertz [Hz]. Vågen färdas en våglängd (λ), som 

innebär avståndet mellan två plan i mediet med samma akustiska tillstånd. Den färdas en 

våglängd under periodtiden (T). [6] 

 

 
Figur 7, Visar hur en plan longitudinell våg breder ut sig [6]. 
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Oönskat ljud kallas för buller, med andra ord; fel ljud på fel plats vid fel tidpunkt. Det är 

därmed den personliga uppfattningen som avgör om ett ljud karaktäriseras som buller eller 

inte. Buller sprids på två olika sätt från ljudkällan. Det kan spridas via stomljud (kallas även 

för strukturburet ljud), där ljud breder ut sig i fasta material och sprids via vibrationer som 

överförs till underlaget och sedan fortplantas till vidare för att i ett senare skede stråla ut som 

buller. Buller kan även spridas via luften som direktljud och reflekterat ljud. Direktljudet går 

direkt från ljudkällan till mottagaren och det reflekterande ljudet representerar luftljud som 

reflekterats mot ett rums begränsningsytor (väggar, tak och golv) innan det når fram till 

mottagaren. [6-7] 

4.2.1  Bullrets effekt på människor 

Människan kan uppfatta ljud genom att trumhinnan i örat förvandlar de akustiska 

tryckvariationerna till mekaniska vibrationer. Vibrationerna förs med en förenklad 

beskrivning till vätskan i snäckan som stimulerar hårceller och bildar en nervsignal. Dessa 

hårceller är bundna med nervtrådar löper samman i hörselnerven. Hörselnerven leder upp 

signalen till hörselcentra i hjärnan där signalen tolkas som ljud. Figur 8 visar ett tvärsnitt över 

örat och dess komponenter. [6] 

 

 
Figur 8, Örats anatomi [6]. 

 

Höga ljudnivåer har ett flertal negativa effekter på människor. Ett av de första problemen som 

dyker upp av buller är försämrad möjlighet till samtal. Det sker genom att buller minskar 

hörselintrycket av tal. Det här fenomenet kallas för maskering.  

 

Om en människa exponeras för höga ljudnivåer finns risk att personen drabbas av tinnitus och 

hörselskador. Allt ljud som människan hör fångas upp av de små, ljudkänsliga hårcellerna 

som finns i innerörat. Utan dem skulle det inte gå att höra och det är hårcellerna som blir 

skadade då någon utsätts för starkt ljud. Ju starkare ljud, desto kortare tid tar det för 

hårcellerna att förstöras. Om en lockkänsla, nedsatt hörsel, susningar eller ringningar 

uppträder i samband med att örat utsatts för starkt ljud ska det ses som en varningssignal om 

att örat har blivit utsatt för något som inte är skonsamt. Det kan vara början till en 

hörselskada. [6-7] 

Andra relaterade problem är försämrad inlärning, heshet, minskad aptit, stress och trötthet. 

Försämrad inlärning och trötthet beror bland annat på att fokusen ligger på att försöka förstå 
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till exempel vad en föreläsare säger och det krävs mycket energi för att hänga med i ett 

samtal, vilket minskar den mentala prestationsförmågan. Heshet drabbar ofta människor med 

hörselnedsättning, då de pratar med en högre röststyrka för att höra sin egen röst och det sliter 

på stämbanden. Buller kan även påverka människans fysiologiska funktioner vid utsättande av 

grovt buller, vilket kan innebära risk för hjärt- och kärlsjukdomar, menar IMM(Institutet för 

miljömedicin) vid Karolinska Institutet. [7-8] 

 

4.2.2  Ljudutbredning 

Ljudutbredning är en komplex process. Det mesta ljud som sprids reflekteras eller bryts på ett 

eller annat sätt. Ljudutbredning kan delas upp i tre fält: närfält, direktfält och efterklangsfält. 

Närfält är det fält som är närmast ljudkällan, det vill säga inom avståndet från ljudkällan som 

är två till tre gånger ljudkällans dimensioner. I ett närfält dominerar ljud från ljudkällan, dock 

är ljudfältet komplext på grund av till exempel reflektioner från andra ljudkällor. För att 

bestämma det avstrålade ljudet räcker det inte med att endast mäta ljudtrycket. I direktfält, 

även kallat fritt fält, dominerar direktljudet från maskinen. I direktfältet finns det inte något 

som kan stoppa ljudvågen på något sätt och det är därför den enklaste formen av 

ljudutbredning. Inga hinder står i vägen för utbredningen vilket gör att ljudet breder ut sig 

likformigt i alla riktningar. Ljudutbredning utomhus tillhör ofta den här kategorin. Det 

innebär att ljudtrycksnivån avtar med 6 dB när avståndet fördubblas och det blir allt tystare ju 

längre bort ljudkällan finns, vilket beror på att ljudet fördelas och mängden ljud per ytenhet 

blir allt mindre. Ljudfältet kan även delas in i efterklangsfält. Där har det reflekterande ljudet 

övertaget och på grund av att ljudet studsar åt olika håll kan det vara svårt att orientera ljudet 

och bestämma dess ursprung. Ljudtrycksnivån i efterklangsfältet är nästan konstant och 

ljudtrycket där bestäms bland annat av rummets akustiska egenskaper.  

 

Det som händer när ett hinder står i vägen för vågutbredningen är att ljudet blir reflekterat, går 

igenom hindret, bryts runt hindret och/eller absorberas av det. Vad som händer beror på 

hindrets storlek, dess akustiska egenskaper och ljudets frekvensinnehåll.  

 

Allt det här visar att ljudutbredningen som sker inomhus är mer komplicerad än utomhus, 

beroenda av att ljudvågorna reflekteras mot rummets olika ytor. I ett rum finns även ofta 

textiler och möbler, som även de reflekterar och absorberar ljud. Utomhus utbreder sig ofta 

ljudvågorna i fritt fält och ljudutbredningskurvan för ljudtrycksnivån är därför en rät linje, se 

figur 9. Ljudutbredning inomhus liknar ljudutbredningskurvan för fritt fält ju högre 

rumsabsorptionen är, då mindre ljud reflekteras tillbaka, vilket illustreras i figur 9. 

Rumsabsorptionen påverkas av väggarna och golvets absorptionsfaktor, samt storleken på 

rummets ytor. [7] 
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Figur 9, Diagrammet över ljudutbredningskurva för olika situationer. Småbilderna visar ljudkälla som påverkas av 

omgivningen.  a = reflekterande väggar, b = absorberande väggar, c = fritt fält [7]. 

 

4.2.3  Vibrationer 

Vibrationer är en mekanisk svängningsrörelse hos fasta föremål. Styrkan i en vibration brukar 

vanligtvis anges i acceleration (m/s
2
). Den storheten är mest lämpad för att bedöma hur 

vibrationerna påverkar människan, förklarar Arbetsmiljöverket. [9] 

 

Vibrationsmätningar ger värdefull information vid analysering av ljudkällor. Med 

vibrationsanalyser går det att spåra upphovet till luftljud hos konstruktioner, spåra 

egenfrekvenser och obalanser samt avgöra om ljudet är stom- eller luftburet. Obalans 

uppkommer då maskinen erhåller bristfällig statisk och dynamisk balansering, det vill säga 

tyngdpunkten ligger inte i rotationscentrum för de roterande delarna, vilket ger upphov till 

vibrationer. För att vibrationerna ska upphöra måste därför de roterande delarna balanseras så 

att tyngdpunkten återförs till rotationscentrum.  

 

Vibrationsmätningar är också viktiga för att förutspå maskinens kondition, om en maskins 

vibrationsnivå ökar är det ett tecken på att konditionen försämrats. Med vibrationsmätningar 

kan även ljudeffekten beräknas för en vibrerande platta, om omkretsen för plattan är större än 

våglängden. Det går att beräkna utifrån vibrationshastigheten, luftens densitet, hastigheten för 

ljud, arean och strålningsfaktorn. Ekvation (1) används att ta fram ljudeffekten från 

vibrerande platta. [6][10] 

 

  (    )          (1) 

Där: 

ρ0= luftens densitet [kg/m
3
] 

c= ljudhastigheten [m/s
2
] 

S= Strukturens begränsningsyta [m
2
] 

v= svängningshastighet [m/s] 

s=strålningsfaktor 

 



19 

 

4.2.4  Mätutrustning 

Det finns ett antal olika utrustningar som används för att mäta ljud. Dels används givare, som 

omvandlar fysikalisk storhet (t ex ljudtryck) till motsvarande elektrisk signal. För att mäta 

ljud och vibrationer används olika typer av givare beroende på vad som ska mätas. Vanligast 

används mikrofoner vid mätningar av ljudtryck och accelerometrar för att mäta vibrationer. 

Mikrofoner indelas som tre olika typer, nämligen frifälts-, diffustfälts- och tryckmikrofoner. 

Frifältsmikrofoner används för mätningar i direktfältet och riktas direkt mot ljudkällan. 

Diffusfältsmikrofoner används för mätningar i diffusa ljudfält (det vill säga efterklangsfältet 

där ljudet kommer från alla riktningar) och den tar upp ljud i alla riktningar. Tryckmikrofoner 

känner av variationer i det absoluta trycket och mäter ljudtrycket på en plats i rummet, ofta 

mot en yta.  

 

En accelerometer fästs fast på det föremål vars vibrationer ska mätas. Förenklat kan 

accelerometern ses som en liten tyngd som belastar en förspänd fjäder. Tyngdens tröghet ger 

upphov till tryck-/dragkrafter och/eller lägesförskjutningar mellan tyngden och 

accelerometerns hölje då den utsätts för vibrationer. Dessa förändringar omvandlas till 

elektriska signaler som därmed påvisar hur själva accelerometern fungerar. Det spelar en stor 

roll hur fastsättningen av accelerometern utförs. Figur 10 visar olika typer av fastsättningar. 

[6] 

 

 
Figur 10, Exempel på hur en accelerometer kan fästas fast på mätobjektet [6]. 

Den fulländade situationen är då accelerometern har en helt stel fastsättning på mätobjektet, 

dock är ingen fastsättning helt stel i praktiken. På grund av hur styv fastsättningen är kommer 

det använda frekvensområdet att begränsas, ju mjukare fastsättning desto mer begränsat blir 

det användbara frekvensområdet för höga frekvenser. Även hur accelerometern placeras är 

viktigt, mätriktningen ska sammanfalla med dess huvudkänslighetsaxel.[6] 

 

Mätnoggrannhet 
Uppmätta ljud- och vibrationsnivåer har inte en fullständig noggrannhet, trots grundligt 

utförda mätningar. Ljudnivåerna kan variera med ±2 - ±3 dB(A) och kan bero på olika 

faktorer. Bland annat kan det bero på instrumentets låga toleranser, som avslöjas utifrån 

vilken klass instrumentet tillhör. En mikrofon av klass-1 har till exempel en mätnoggrannhet 

runt +/- 1 dB. Även kalibrering av instrumentet påverkar mätningen, som utförs genom att 

justera instrumentet så att den mäter korrekta värden. Operatören påverkar också resultatet, 

bland annat genom hur noga mätningen utförs och eventuella avläsningsfel. Annat som kan 

ställa till det är bakgrundsljud, felaktigheter i hur mikrofonen är riktad, avskärmning genom 

mätpersonens kropp och olämplig mätpunktsplacering. [7] 
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4.2.5  Ljudtryck och ljudtrycksnivå 
Ljudtrycksnivån står för ljudtrycket i en viss punkt som jämförts med ett referensvärde i en 

logaritmisk ekvation och är beroende av avståndet, miljön och riktningen till ljudkällan och 

anges i decibel, dB. När det talas om ”ljudnivå”, brukar det ofta handla om ljudtrycksnivån. 

Ljudtrycksnivån räknas ut genom en logaritmisk ekvation (2) med hjälp av ljudtrycket som 

mäts upp med en ljudtrycksmätare. Oftast görs detta med automatik i ljudnivåmätaren som 

direkt visar ljudnivån i dB.  

 

Ljudtrycksnivån tar dock inte hänsyn till att örats känslighet varierar med frekvensen eller till 

vår hörnivå. För att anpassa de angivna värdena utefter hur människan uppfattar ljudet vid 

olika frekvenser har det länge funnits standardiserade vägningskurvor benämnda A, B och C. 

Dessa kurvor dämpar frekvenser under 1000 Hz, eftersom den mänskliga hörseln är mindre 

känslig för de lägre frekvenserna. A-kurvan är anpassad för att stämma överens med örats 

känslighet vid relativt låga ljudnivåer. B-kurvan fungerar på motsvarande sätt, men 

utformades för medelhöga ljudnivåer och C-kurvan är anpassat till höga ljudnivåer. A-

vägning är den typ av vägning som används mest men C-vägning används ibland vis mätning 

av impulsljud. [6] 

 

   (  )        ( 
 

    
)  (2) 

Där: 

p= ljudtrycket 

p ref= 2*10
-5

 (referensvärde) 

 

Decibel, som oftast förkortas till dB, är en logaritmisk enhet som beskriver ljudets styrka och 

är anpassat till människors upplevelse av ljud. Enheten anger ett förhållande mellan det 

uppmätta värdet och ett referensvärde, se ekvation 1. Det vill säga, om värdet är lika stort som 

referensvärdet blir resultatet 0 dB och innebär det minsta tänkbara ljud som går att höra. 

Enheten hjälper till att hantera små samt stora tal. Inom akustiken betecknas de logaritmiska 

storheterna som nivå. En normalhörande person kan höra ljudtrycksnivåer upp till cirka 130 

dB och inom frekvensområdet 20- 20000 Hz. Ljud med frekvenser under 20 Hz kallas för 

infraljud och kan till exempel innebära vindbuller. Över 20 000 Hz innebär ljud som tillhör 

gruppen ultraljud och kan till exempel vara ljud från ekolod. Figur 11 visar en klarare bild på 

bullernivåer från olika ljudkällor, uttryckt i decibel. [6] 
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Figur 11, Visar olika bullerkällor och deras ljudtrycksnivå [6]. 

 

Vid ljudmätningar brukar resultaten ofta plottas upp i frekvensband. Uppdelningen brukar 

göras med hjälp av elektroniska filter. En uppdelning i frekvensband brukar utföras för att ta 

reda på vilket frekvensområde som ger det dominerande bidraget till ljudtrycksnivån. 

Vanligast är att göra en oktavbands-, tersbands- eller smalbandsuppdelning. Ett oktavband 

omsluter alla frekvenser mellan bandets minsta frekvens (fu) och bandets övre gränsfrekvens 

(fö), där fö tas fram genom ekvation (3). [7] 

 

         (3) 

 

Ljudtrycksnivån i en miljö brukar ofta variera över tid. Storheten ekvivalent ljudtrycksnivå 

uttrycks ofta i den här typen av sammanhang och infördes för att kunna karaktärisera ett 

tidsvarierande buller. Ekvivalent ljudnivå är beräknad till den konstanta ljudtrycksnivån och 

har samma energiinnehåll som det varierade ljudet som mäts under en given tidsperiod. Vid 

mätningar brukar den beräknas fram då ljudnivån i de flesta miljöer varierar under den tid 

som mätningen utförs. Den ekvivalenta ljudtrycksnivån beräknas enligt ekvation (4). [6]   

 

            {
 

 
(∑      

      )} (4) 

 

Där: 

T= mätperiodens längd 

ti= de olika ljudnivåernas tidslängder 

LAi= de olika ljudnivåerna i dBA 

 

I tabell 1 illustreras ekvivalenta ljudnivåer som under exponeringstid, T, ger samma 

ljudenergi. 
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Tabell 1, Visar samband mellan ljudnivå, LA, och exponeringstid, T. 

Ljudnivå, LA  
[dB(A)] 

Exponeringstid,  
T 

82 16 h 

85 8 h 

88 4 h 

91 2 h 

94 1 h 

97 30 min 

100 15 min 

103 7,5 min 

106 3,8 min 

109 1,9 min 

112 1 min 

115 0,5 min 

 

4.2.5.1  Bakgrundsnivå 

Vid ljudmätningar kan bakgrundsnivån påverka resultatet. Bakgrundsbuller är annat buller än 

det buller som ska mätas. Det kan till exempel handla om buller från ventilationssystem. Om 

bakgrundsnivån är hög i mätpunkten behöver korrigeringar av mätresultatet utföras, för att ta 

reda på vad ljudkällan ger upphov till för ljudnivå. Korrigeringarna kan utföras med hjälp av 

diagrammet i figur 12. Om ljudtrycksnivån från ljudkällan är mer än 10 dBA högre än 

bakgrundsnivån behöver inga korrigeringar utföras. Om skillnaden mellan bakgrundsnivån 

och ljudkällan är mindre än 3 dBA blir korrigeringar mycket osäkra, vilket leder till att 

mätningar istället bör utföras i närfältet alternativt upprepa mätningen vid ett tillfälle då 

bakgrundsnivån är lägre. [7] 

 

 
Figur 12, Korrigeringar för bakgrundsnivå [7]. 

 

4.2.6  Ljudintensitet och ljudeffekt 

Det går att analysera ljudnivån på en arbetsplats, genom ljudtrycksnivåmätningar, och därmed 

även analysera om bullret innebär risk för hörselskador. Om risk identifieras behöver 

bullerkällan kartläggas för att kunna åtgärda källan till problemet. Det som ska analyseras är 

då hur mycket ljud varje individuell maskin strålar ut, genom att ta reda på ljudeffekten och 
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ranka vilken källa som strålar ut mest. Mätningar kan sedan utföras på maskiner med högst 

ljudeffekt för att sedan ta reda på komponenterna som bidrar till det värsta bullret. [11] 

 

Ljudeffekten brukar endast kunna bestämmas från ljudtrycksmätningar under speciella 

förhållanden, där vissa antaganden har tagits om ljudfältet. En säkrare och mera tillförlitlig 

metod är att istället göra ljudintensitetsmätningar för att bestämma ljudeffekten. När 

ljudintensiteten har mätts upp kan ljudeffekten beräknas utifrån ekvation (5). Ljudeffektnivån 

beräknas sedan utifrån ekvation (6). Ljudintensitet är ett mått på den ljudenergi som passerar 

per areaenhet, vinkelrät mot utbredningsriktningen, per tidsenhet. [11]  

 

För att mäta ljudintensiteten används en ljudintensitetsprobe. En ljudintensitetsprobe består av 

två mikrofoner som är monterade på ett litet avstånd från varandra. Ljudintensitetsproben 

mäter ljudtrycket i två närliggande punkter och utifrån dessa tryck kan energiinnehållet i 

signalen mätas liksom riktningen på ljudstrålningen. [7] 

 

       (5) 

Där: 

I= ljudintensitet 

A= area 

 

         (
 

    
) (6) 

Där: 

W= ljudeffekten 

Wref= 10
-12

 (referensvärde) 

 

Om flera ljudkällor finns i samma rum kan till exempel ljudeffektnivån från olika 

komponenter adderas ihop genom adderingsregeln, ekvation (7). Den här regeln används även 

om ljudtrycksnivåer eller ljudintensitetsnivåer ska adderas. 

 

              (  
   

     
   

       
    

  )  (7) 

 

4.2.7  Mätstandarder 

Det går att beräkna och mäta till exempel ljudintensitet och ljudeffekt med hjälp av 

standardiserade metoder, så kallade ISO-standarder. Hur en ljudmätning ska utföras beror 

bland annat på ljudkällans miljö. För att mäta ljudeffekt finns det en metod som kallas för 

lådmetoden [12], som är en av de enklaste uppställningarna. Först sammanfattas alla 

ljudutstrålande delar som en ljudkälla erhåller till den minsta tänkbara boxen, som kallas för 

referensbox. En ny box en meter ifrån referensboxen agerar ytorna där ljudmätningarna ska 

utföras, detta illustreras i figur 13. [7] 
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Figur 13, Visar lådmetoden som mätmetod för att ta reda på ljudeffektnivån [7]. 

Ett säkert sätt att utföra ljudintensitetsmätningar på är den så kallade svepningsmetoden. 

Resultatet blir ett medelvärde av ljudintensiteten över den svepta ytan. En speciell mätprobe 

med två mikrofoner sveps i jämn takt över en mätyta, vanligtvis 20 centimeter ifrån 

ljudkällan. Viktigt med den här metoden är att svepa lika länge på varje del av mätytan. 

Lämplig takt kan vara en minut per m
2
. Ljudeffekten går att räkna ut med ekvation (8).[7] 

 

            (
 

  
) (8) 

Där  

S= Mätyta 

S0= 1 m
2
 

 

För att kunna bedöma om mätningen är korrekt, finns det en speciell indikator som granskas. 

Se ekvation (9). Om FpI är mindre än 10 dB för alla band är mätningen tillförlitlig. 

 

           (9) 

 

Efterklangstid 

Det går att bedöma hur bra ett rum absorberar ljud. Det kan göras genom att beräkna 

efterklangstiden i rummet. Den beskriver hur mycket ett rum ekar och hur lång tid det tar för 

ljud att tysta ner i ett rum. Efterklangstiden är ett mått på hur lång tid det tar för ljudet från en 

ljudkälla att sjunka 60 dB i ett rum. Tiden brukar vanligtvis variera mellan några tiondels 

sekunder och några sekunder.  

 

Ljudet i ett rum reflekteras mot begränsningsytorna som på så vis tappar sin energi. Det är så 

ljudtrycksnivån sjunker. Efterklangstiden går antingen att mäta upp eller att beräkna. För att 

mäta upp den görs en analys på ljudtrycksnivån. Mätningen kan gå till på olika sätt. Ett 

exempel är en mätning som kräver ett instrument som mäter efterklangstid och en startpistol. 

Ett skott skjuts med startpistolen och mäter sedan upp efterklangstiden med instrumentet. Den 

ska då mäta hur lång tid det tar för ljudtrycksnivån att sjunka 60 dB och visar resultatet för 

varje frekvens.  

 

Det går att beräkna fram efterklangstiden om absorptionsfaktorn är känd. Utifrån 

absorptionsfaktorn (α) går det att räkna ut rumsabsorptionen (A). Ett materials 

absorptionsfaktor beskriver hur stor del av den infallande ljudenergin som omvandlas till 

andra energiformer som till exempel värme. En hög absorptionsfaktor ökar rumsabsorptionen, 

vilket i sin tur minskar efterklangstiden i rummet.  Om α är mindre är 0,3 räknas 
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efterklangstiden ut genom Sabines formel (10), annars räknas den ut genom Sabine-Eyrings 

formel (12). Det är tydligt visat genom dessa ekvationer att efterklangstiden ökar med ökad 

volym. [6] 

 

Sabines formel: 

       
 

 
  (10) 

 

Där 

  (     )  (     )     (     )  (11) 

 

S1, S2, ... ,Sn = delytornas area i rummet 

α1, α2,…,αn = delytornas absorptionsfaktor  

 

Sabine-Eyrings formel: 

        
 

         (   )
  (12) 

 

S= totala arean i rummet 

V= rummets volym 

  = medelabsorptionen i rummet 

 

4.3  Ljuddämpande åtgärder 
Det krävs en del efterforskning kring vanliga åtgärder som brukar tillämpas vid ljuddämpning 

av en produkt. Det här kapitlet tar bland annat upp material som kan användas i ett 

ljuddämpande syfte, vanliga ljuddämpningsåtgärder, hur och vad ett reduktionstal är, samt hur 

vibrationsisolering går till. 

 

Buller brukar bekämpas i fyra olika steg. Det första steget är att åtgärda källan det vill säga 

förhindra så att problemet uppstår, exempelvis genom att vibrationsisolera ljudkällan från 

stommen. Det andra steget går ut på att förhindra utbredningen av bullret, som kan ske genom 

att skärma av direktljudet med hjälp utav en skärmvägg eller genom att placera 

ljudabsorbenter i taket för att förhindra det reflekterande bullret. Det tredje steget är akustisk 

planering, som innebär planering vid byggnationer för att förhindra att till exempel 

ljudkänsliga lokaler placeras bredvid bullrande utrymmen. Det fjärde steget är hörselvård, 

som innebär att skydda hörsel genom till exempel hörselkåpa eller öronproppar. Det 

sistnämnda steget är den enklaste lösningen, men liknar en situation då problemet 

undanträngs. [6] I det här kapitlet beskrivs några åtgärder som kan tillämpas i pumpstationen: 

 

4.3.1  Ljuddämpning i rum 

Rummets egenskaper och dimensioner har stor betydelse då det gäller ljudnivån i ett rum. 

Ljud kan studsa mot väggar, golv och tak, vilket ger upphov till ekoeffekter och lång 

efterklangstid. För att förhindra dessa effekter kan absorbenter fästas på de kritiska områdena, 

vilka absorberar ljudvågorna, vilket ger en mindre reflektion. Dessa typer av åtgärder hjälper 

därmed bara ljudnivån i rummet, det vill säga i efterklangsfältet, inte dämpningen i 

direktfältet. 

 

En vanlig lösning för att minska ljudnivån är att skärma av ljudet. I det här fallet gäller det att 

gå på direktljudet, det vill säga det ljud som når åhöraren direkt utan att det hinner reflekteras 
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mot väggar eller tak. Avskärmning kan bland annat ske i form av väggar eller ett hölje som 

byggs upp kring ljudkällan, exempelvis pumpen och rören. Ljudnivån dämpas men på samma 

gång uppstår en konflikt med krav som finns på inspektion av pump- och rörsystemet. På 

grund av detta bör det utformas en avskärmning som sänker ljudnivån samtidigt som 

tillgängligheten av systemet finns kvar.  

 

En avskärmningsvägg kan till exempel vara uppbyggd av mineralull, inom akustik tillhör 

mineralull gruppen ljudabsorbenter, som har bra ljudabsorptionsförmåga och som stadgas upp 

med hjälp av ett eller två skikt metallplåt. Metallplåten bör vara perforerad på ena sidan för att 

kunna släppa igenom ljudet till absorbenten för att öka ljudabsorptionen. Porösa absorbenter 

har lågt reduktionstal, så för att inte ljudet ska släppas ut till omgivningen bör panelen vara tät 

på den andra sidan. Den här typen av panel kallas för sandwichkonstruktion och har vanligtvis 

en ljudreduktion mellan 28 och 49 dB, bland annat beroende på tjockleken. Den här typen av 

konstruktion illustreras i figur 14. 

 

 
Figur 14, Sprängskiss över en sandwich-konstruktion, bestående av porös absorbent i mitten, med ena sidan av perforerad 

plåt och andra sidan av tät plåt. 

 

Istället för att kapsla in maskinen med hjälp av väggar, finns det draperier som är specifikt 

utformade för att sänka ljudnivån. Fördelen med att montera draperier är den flexibilitet som 

erbjuds då det gäller tillgängligheten av maskinen, det vill säga, det går snabbt och enkelt att 

komma åt maskinen genom att föra draperiet åt sidan. [13] 

 

Ljudabsorbenter 
En ljudabsorbent kan förklaras som en energiomvandlare. Målet med ljudabsorbenter är att 

dämpa och energiomvandla ljudets svängningsrörelser. Ljudenergin omvandlas till 

värmeenergi i absorbenten. Tunna absorbenter är som mest effektiva vid höga frekvenser. 

Våglängden ökar med minskad frekvens och därmed fungerar tjocka absorbenter bra även vid 

låga frekvenser. Det som påverkar absorptionen är kontaktytan och hur snabbt luften rör sig i 

förhållande till ytan. Om ett material ska kunna absorbera ljud effektivt, krävs mycket yta på 

en liten volym. Ljudabsorbenter delas in i två olika sorter det vill säga porösa absorbenter och 

resonansabsorbenter. Marknaden domineras främst av porösa absorbenter.[14] 

 

En porös absorbent består ofta av ett fast material som besitter en viss porositet. Ljudet 

dämpas genom att det pressas fram genom materialet som i sin tur utövar ett 

strömningsmotstånd på ljudvågen. Strömningsmotståndet ger en viss friktion åt 

luftpartiklarna, som därmed bromsas upp. När de bromsas upp förvandlas rörelseenergin till 

värmeenergi. För att få ut högst friktion gäller det att placera absorbenterna där luftpartiklarna 

svänger som snabbast. Det ger då den högsta absorptionsförmågan.[14] 
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En resonansabsorbent är uppbyggd av ett mekaniskt eller akustiskt oscilleringssystem och kan 

till exempel vara en så kallad membranabsorbent, vilket innebär en solid platta med en 

luftspalt bakom sig. 

 

Absorptionsfaktorn för en porös absorbent påverkas som tidigare nämnts av många olika 

variabler. Den påverkas till en viss mån bland annat av volymvikten, tjockleken, avståndet 

från reflekterande yta och eventuell perforerad skyddsyta. [14] 

 

Mineralull 

Stenull och glasull går tillsammans under beteckningen mineralull, som är ett 

isoleringsmaterial. Det tillverkas av glas- och sten-råvara som har smälts och spunnits till 

tunna trådar. Trådarna täcks med ett bindemedel som sedan härdas vid uppvärmning. Den 

härdade isoleringen kapas sedan till rätt storlek. Materialet kan göras både mjukt och hårt. Ett 

mjukt tillstånd av materialet brukar bland annat användas för att dämpa vibrationer. [15] 

 

Stenull framställs av smält sten, t ex basalt och dolomit. Stenen värms upp till cirka 2000 

grader och omvandlas då till lava. Lavan spinns därpå till tunna, fina sammanflätade fibrer. 

Glasull däremot, är spänstig och erhåller en låg vikt samt god hållfasthet. Glaset som ska bilda 

glasull värms upp till 1000 grader. Därefter spinns även det till tunna långa trådar.  [15] 

 

Mineralull används mycket i ljudabsorberande sammanhang, då den porösa fiberstrukturen 

tillsammans med den höga densiteten ger en effektiv ljuddämpningseffekt. Vid liten tjocklek 

är ljudabsorptionen bra i mellan- och högfrekvensområden och om tjockleken ökar förbättras 

även absorptionen i lågfrekvensområden. [15] 

 

Denna isoleringstyp är diffusionsöppen, vilket innebär att vattenånga lätt kryper igenom 

materialet. Materialet suger inte åt sig vatten och om det trängt in i produkten genom till 

exempel dränkning torkar det ut om isoleringen lagras torrt och luftigt. Glas- och stenull är 

dessutom med några undantag även klassificerade som obrännbara material. Därmed kan det 

användas som brandisolering och skyddar mot brand mellan 30 till 120 minuter. [15] 

 

4.3.2   Ljuddämpning mellan rum eller inkapsling av maskin 

Det finns en mängd olika material som kan användas i ljuddämpningssyfte. Alla material har 

olika egenskaper och passar bra i vissa situationer och sämre i andra. Ett material med högt 

reduktionstal innebär ett bra ljuddämpningsmaterial, speciellt vid lägre frekvenser. Material 

som har analyserats i det här projektet listas upp med för- och nackdelar i det här kapitlet. En 

utvärdering av materialens reduktionstal och hur mycket ljudtrycksnivån sänks i 

efterklangsfältet visas även i bilaga 7. Denna analysering utförs endast av ljudtrycksnivån som 

beror av pumpen och tar inte hänsyn till andra komponenter som strålar ut ljud i 

pumpstationen.  

 

Tegel 
Tegel är en konstgjord byggnadssten och används ofta som byggmaterial för väggar. När det 

gäller husbygge, finns det många faktorer som gör att tegel är det rätta materialet att välja. 

Tegel är bland annat brandsäkert på grund av sin vikt och höga värmeackumulering. När det 

gäller murade hus knakar eller spricker inte tegel som annat material kan göra när vädret 

skiftar mellan vått och torrt. Det beror på att tegel är ett formfast material. Dessutom behöver 

tegel sällan underhållas och passar därför en konstruktion som ska stå länge. [16] 
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En ljudhuv uppbyggd av tegel är inte det optimala valet på grund av dess höga vikt. Dock är 

det ett bra material i ljudisoleringssammanhang, speciellt tack vare sin höga densitet. 

Materialet är alldeles för tungt och passar mer för konstruktioner som ska stå stabilt och inte 

kunna röras. Det går att konstruera en mängd olika konstellationer med tegel, nackdelen med 

konstruktionen är dock att det är tidskrävande att foga samman alla tegelstenar.  

 

Betong 
Betong består av bergmaterial och är sammanbundet med cement och vatten. Det är ett 

omtyckt material i byggnadsindustrin. Materialet har en lång livslängd och erbjuder många 

egenskaper som till exempel hög bärförmåga, stabilitet och tålighet. Det går även att återvinna 

betong och miljövänlighet är en hög prioriteringsfaktor idag.   

 

Betong ger inte heller upphov till rök eller giftiga gaser vid bränder, då materialet inte brinner. 

I ljudsammanhang har betong en hög ljudisoleringsförmåga, främst vid låga frekvenser. 

Materialet går även att forma på många olika sätt och passar för både byggnadsarbetaren och 

designern. [17] 

 

Nackdelen med att konstruera en ljudhuv i betong är att den slutliga konstruktionen kommer 

att vara oerhört tung. Det är inte behändigt att handskas med stora betongpaneler och det 

kommer att behöva stark utrustning för att lyfta panelerna.  

 
Glas 
Glas består av tre huvudkomponenter det vill säga: glasbildare, flussmedel och stabilisatorer. 

Det är ett motståndskraftigt material som till hög grad klarar kemiska påfrestningar och 

extrema temperaturer. Materialet är formbart och kan tillverkas genom många olika metoder, 

därför har glas stora estetiska möjligheter. Glas tillhör materialgruppen amorft transparent 

material. Amorfa material är en materialgrupp som saknar inre struktur och en bestämd 

smältpunkt. [18] 

 

För att glas ska uppnå ett högt reduktionstal krävs en relativ stor tjocklek, vilket leder till en 

tung konstruktion. En av fördelarna med en huv tillverkad i glas, hade varit uppsikten som 

erbjuds för maskinen då glas är transparent. Dock är materialet skört och när det väl går 

sönder bildas vassa kanter och blir då inte arbetsvänligt, snarare farligt. 

 

Plywood 
Plywood är ett material som är uppbyggt av fastlimmade fanerlager. Faneren kan till exempel 

vara av furu och gran och variera i tjocklek och kvalitet. Lagren limmas korsvis och 

rätvinkligt mot varandra och får på så vis en mer hållbar konstruktion. Vissa plywoodskivor 

beläggs med en film som ger materialet ökad styrka mot slitage och fukt. [19] 

 

Plywood används ibland för inklädnad av betong, för att till exempel öka absorptionsfaktorn. 

Dock är det inte stabilt mot vibrationer. Materialet är böjbart och kan därför användas till 

både runda och raka former. Plywood är inte speciellt stabilt och vanligtvis inte heller 

motståndskraftigt mot vibrationer, dock finns det specialtillverkade paneler med inbyggt 

gummi som ger ett bättre skydd mot både vibrationer och ljud. 

 
Gips 
Gipsskivor är ett billigt och arbetsvänligt material. Vanligtvis består skivorna av en kärna i 

gips som sedan är belagd med kartong på vardera sida. Skivorna används ofta för att klä in 
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väggar, tak och golv i torra utrymmen. Det finns många typer av gipsskivor som erbjuder 

unika egenskaper, dessa passar därför i olika miljöer beroende på egenskap. Bland annat finns 

skivor med höga krav på brandskyddande egenskaper och passar då till områden som kräver 

resistens mot bränder. Gipsskivor är bra i ljudisoleringssammanhang, men en konstruktion av 

endast gips är inte så motståndskraftig och kan gå sönder i oaktsamma förhållanden. [20] 

 
Sandwich-panel 
Ett antal olika sandwich-paneler uppbyggda med mineralull och stål finns ute på marknaden 

idag. Dessa utvärderades och en sandwich-panel tillverkad av Isolamin AB utsågs till en av de 

bättre (dels på grund av sitt höga reduktionstal) och fick sedan representera sandwich-

konceptet i det här projektet. Panelerna är uppbyggda med en kärna tillverkad i tvärställd 

mineralull som erbjuds i olika densiteter. Mineralullen är av typen stenull och har goda 

termiska egenskaper med högt brandmotstånd. Konstruktionen är självbärande vilket undviker 

onödiga kostnader för montage. ”Isolamin” erhåller ett högt reduktionstal, se figur 15. Det 

finns många faktorer som visar att ”Isolamin” är ett bra material för inkapsling av ljudkällor. 

Det är ett hållbart material som är motståndskraftigt mot bränder och väderomslag. [21] 

 

 
Figur 15, Reduktionstal för sandwich-panel konstruerad av Isolamin AB [21]. 

De analyserade materialen har en del för- och nackdelar, som beskrivs i texterna om 

materialen samt i tabellformat för att få en mer översiktlig bild över detta. För- och nackdelar 

presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2, De analyserade materialen med deras för- och nackdelar. 

Material Fördelar Nackdelar 

Tegel Bra ljudisoleringsmaterial, många 
designmöjligheter, motståndskraftigt mot 
bränder. 

Hög vikt, tidskrävande 
konstruktion. 

Betong Bra ljudisoleringsmaterial, många 
designmöjligheter, motståndskraftigt mot 
bränder. 

Hög vikt. 

Glas Erbjuder uppsikt över ljudkällan som ska 
isoleras på grund av sin transparens, många 
designmöjligheter, suger inte åt sig vatten. 

Hög vikt, skört, bildar vassa 
kanter om det går sönder. 

Plywood Lätt vikt Ej stabilt eller hållbart.  

Gips Billigt, lätt vikt. Skört, inte bra som 
självständigt 
isoleringsmaterial. 

Sandwich-
konstruktion, 
Isolamin 

Självbärande konstruktion, bra 
ljudisoleringsmaterial, motståndskraftigt mot 
bränder, suger inte åt sig vatten. 

Har en lägre vikt i 
jämförelse med tegel, 
betong och glas men väger 
ändå ca 25 kg/m2 (vid 80 
mm tjocklek).  

 

Materialen som har beskrivits i det här kapitlet har alla olika absorptionsfaktorer. Vad en 

absorptionsfaktor är förklarades i kapitel 4.2.7 och behövs för att beräkna till exempel hur en 

ljudhuv över en pump skulle påverka ljudtrycksnivån i pumpstationen. Absorptionsfaktorerna 

ställs upp tabell 3 och visas per oktavband. 

 
Tabell 3, Absorptionsfaktor för olika material, täta konstruktioner utan luftspalter. 

  Oktavband [Hz] 

Material 125 250 500 1000 2000 4000 

              

Tegel (omålad) 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 

Betong (målad) 0,10 0,05 0,06 0,07 0,09 0,08 

Glas (grovplåt) 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

Plywood (10mm) 0,28 0,22 0,17 0,09 0,1 0,11 

Gipsskiva (12mm) 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 

Sandwich-koncept, Isolamin 0,5 0,75 0,95 0,9 0,9999 0,9999 

 

 

Reduktionstal 
Reduktionstalet (R) för en konstruktion anger hur god luftljudisolering den har och definieras 

som en relation mellan infallande ljudeffekt på ena sidan konstruktionen och överförd 

(transmitterade) ljudeffekt på andra sidan. Den behövs för att kunna beräkna ljudtrycksnivån 

vid implementering av till exempel en ljudhuv. Reduktionstalet kan räknas ut på olika sätt 

beroende på om det är en enkelvägg eller en dubbelvägg.  

 

Då det gäller homogena enkelväggar kan ett materials reduktionstal räknas ut om 

elasticitetsmodulen, Poissons tal, förlustfaktorn och densiteten för materialet är kända. 
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Vanligen plottas reduktionstalet ut i ett diagram med frekvenser mellan 80- 4000 Hz, som gör 

att reduktionstalen går att bestämma för olika frekvensband.  

 

Först beräknas den kritiska frekvensen, som förklaras längre ner i kapitlet, genom ekvation 

(13). Sedan beräknas reduktionstalet till den lägsta frekvensen som får plats i diagrammet. För 

frekvenser under halva kritiska frekvensen beräknas reduktionstalet ut med hjälp av ekvation 

(14). Det som plottas ut först är reduktionstalet för en utvald frekvens, som sedan följs av 

reduktionstalet för den halva kritiska frekvensen. En lutande linje bildas med hjälp av dessa 

punkter, masslagskurvan, som efter den halva kritiska frekvensen får ett streckat utseende.  

 

Reduktionstalet är helt beroende av massan hos väggen i det här första området (se bilaga 5). 

Därefter beräknas reduktionstalet för den kritiska frekvensen genom ekvation (15), även här 

ritas en linje upp mellan reduktionstalet för halva kritiska frekvensen och kritiska frekvensen. 

I det här området inverkar koincidenseffekten på reduktionstalet och ju högre den inre 

dämpningen i väggen är, desto större R har väggen. Reduktionstalen efter koincidensområdet 

bestäms genom ekvation (16). Det sista området som tillhör reduktionstalsdiagrammet är då 

reduktionstalskurvan närmar sig masslagskurvan. De ska inte korsa varandra, därför brukar en 

approximation göras genom att reduktionstalskurvan kapas av och ritas upp parallellt mot 

masslagskurvan. Den parallella kurvan brukar ligga ungefär 2-3 dB under masslagskurvan.  

 

   
  

   
√
     (    )

    
  (13) 

Där: 

c = ljudets hastighet (343 m/s) 

m= ytvikt 

ϑ  = Poissons tal 

E= elasticitetsmodulen 

h= tjockleken 

 

För enkelväggar gäller: 

 

För f < fc/2: 

       ( )       ( )        (14) 

 

För f = fc: 

          
 

 
   (15) 

Där  

η = dämpkvot 

 

För f > fc: 

          (
 

  
)  (16) 

 

Om ljudtrycksnivån i sändarrummet (det vill säga det rum som ljudkällan befinner sig i), den 

arean som skiljer rummen, ljudtrycksnivån i mottagarrummet och absorptionsytan i 

mottagarrummet är kända går det att räkna ut reduktionstalet genom ekvation (17). 

Reduktionstalet anges i decibel och värdet plottas vanligtvis ut i ett diagram för olika 

frekvenser. Om skiljeväggen har en sammansatt konstruktion, det vill säga om den är 

uppbyggd av olika material, och reduktionstalen är kända beräknas det totala reduktionstalet 
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med hjälp utav ekvation (18). En viktig detalj att komma ihåg är att öppningar ska räknas med 

och har reduktionstal 0 dB. 

 

              (
  

 
) (17) 

Där: 

LS= Ljudtrycksnivå i sändarrum 

LM= Ljudtrycksnivå i mottagarrum 

AM= Absorptionsyta i mottagarrum 

S= Skiljeväggens area 

        
∑  

∑     
      

 (18) 

 

Si= Arean tillhörande de olika delytorna 

Ri= Reduktionstal tillhörande de olika delytorna 

 

Kritisk frekvens 
Koincidens, även kallad den kritiska frekvensen, betyder att ljudvågen i ett medium är i fas 

med ljudvågen i ett annat medium vid en viss frekvens och vinkel. Det vill säga hastigheten 

för väggens böjsvängningar är i fas med ljudets utbredningshastighet i luft. Detta fenomen gör 

att ljudenergin lätt strålar ut i luften från ett fast medium. Det betyder att ljudisoleringen 

försämras vid frekvenser med koincidens. Den lägsta frekvensen med koincidens 

(koincidensgränsfrekvens) ger även den största försämringen av ljudisoleringen. [22] 

 

4.3.3 Vibrationsisolering 

Grunden till buller är bland annat vibrationer från maskinen som överförs till omgivningen 

om maskinen är stumt uppställd. Syftet med vibrationsisolering är att reducera den överförda 

vibrationsnivån och skydda omgivningen genom att hindra vibrationernas utbredning längs 

vägen från källa till mottagare. Syftet kan även vara att skydda en maskins känsliga 

komponenter från vibrationerna.  

 

En fysikalisk princip står till grund för praktisk vibrationsisolering. En våg som breder ut sig i 

ett elastiskt medium, kan träffa på förändringar i mediets egenskaper. Om så är fallet passerar 

endast en del av vågen förändringen. Resten av vågen reflekteras tillbaka mot den infallande 

vågen och hur mycket av vågen som reflekteras tillbaka beror på förändringens storlek. Vid 

vibrationsisolering hindras utbredningen av vågen genom att införa förändringar längs 

utbredningsvägen. En förändring i mediet sker ofta genom att införa ett element som har lägre 

styvhet än omgivande delar. Elementen kallas för vibrationsisolatorer. Exempel på 

vibrationsisolator är gummiisolatorer och stålfjädrar.  

 

För att åstadkomma en önskvärd vibrationsisolering måste isolatorn dimensioneras. Maskinen 

som ska vibrationsisoleras har en speciell arbetsfrekvens och när den frekvensen stämmer 

överens med vibrationsisolatorns egenfrekvens förstärks vibrationerna och maskinen kommer 

i kraftig svängning. Det här fenomenet kallas för uppställningsresonans. Styrkan på 

resonansen är direkt beroende av isolatorns dämpning. Därför är det viktigt att dimensionera 

rätt. Ofta är detta ett problem vid låga frekvenser, vilket illustreras i figur 16, därför bör det 

dimensioneras så att maskinens arbetsfrekvens hamnar betydligt högre upp än 

uppställningsresonansen (f0) (långt till höger i diagrammet). [6]  
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Figur 16, Vid uppställningsresonansen f0 har vibrationsisoleringen negativ inverkan, vilket kan avläsas ur det här 

diagrammet [6]. 

4.3.4 Åtgärder för bullrande rörsystem  
Ett rörsystem är en typisk stomljudsöverförare. När det finns ett flöde i rörsystemet uppstår 

det alltid turbulens vid rörväggarna, vilket bildar buller. Bullret från turbulensen blir värre om 

flödet tvärt ändrar riktning, om flödets hastighet ökar eller om partiklar står i vägen för flödet. 

Det uppstår även oljud i rörböjar. Därför kan det till exempel vara bra att ha större radie på 

rörböjarna och förlänga rörets kritiska områden.[23]  

 

En vibrerande maskin med stumt fastsittande rör kan ofta vara ett problem då det gäller 

ljudnivån. Vibrationerna transporteras vidare i rörledningen och därmed ökar ljudnivån. För 

att förhindra den stumma kontakten kan bland annat elastiska rörupphängningar användas. På 

så sätt transporteras vibrationerna vidare i en mindre utsträckning än tidigare. Det finns även 

vibrationsdämpare som kan placeras mellan två rör och fungerar som en förändring i mediet. 

Vibrationsdämparen agerar då hinder för vibrationens vågutbredelse.  

 

Rörets material påverkar också ljudnivån. Plaster dämpar till exempel ljud mycket sämre än 

vad gjutjärn gör och resulterar i högre ljudnivåer. Det beror bland annat på densiteten, det vill 

säga ett material med hög densitet svårare sätts i svängning än ett material med låg densitet, 

vilket leder till att mindre ljud strålar ut från materialet. [24 - 25] 

 

4.3.5 Motljud - Interferens 

Ett annat sätt att dämpa oönskat ljud sker genom att tillföra annat ljud. Metoden kallas för 

aktiv bullerbekämpning. Det sker genom interferens och kan förklaras genom att två rena 

toner släcker ut varandra om de har samma frekvens och styrka, samt att de ligger 

fasförskjutna en halv våglängd i förhållande till varandra. Praktiskt går det att dämpa 

ljudnivån genom att fånga upp ljudbilden med hjälp av mikrofoner som är placerade på 

lämpliga ställen. Ljudbilden omvandlas sedan till signaler, genom en signalprocessor, som 

förstärks och skickas ut till högtalare som genererar motljud. Vanligast är att använda den här 

metoden för att släcka ut låga frekvenser. 

 

Utrustningen för motljud är ofta mycket dyr och komplicerad. Det kan även tyckas att 

utrustningen inte passar optimalt för ljuddämpning i en pumpstation då den till exempel kan 

förstöras av fukt. Om motljudet ställs in på det minsta felaktiga sätt kan istället bullret 

förstärkas.  
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4.4  Ergonomi 
Vid utformandet av till exempel ett handtag till en ljudhuv krävs kunskap om bland annat 

människans dimensioner. Det behövs för att undvika onödiga belastningar. Det här kapitlet tar 

upp ergonomisk kunskap som är betydelsefull vid utvecklandet av en ljuddämpande 

konstruktion. 

 

Ergonomi innebär förståelse för samspelet mellan människor, miljö och andra element i ett 

system. När en produkt ska konstrueras utifrån ett ergonomiskt perspektiv utförs genom att 

utnyttja teoretiska principer, data och metoder för att optimera människors välbefinnande och 

systemets prestanda, menar Bohgard (2008). 

 

Ergonomi betyder således lärandet om hur arbete, miljö och verktyg ska anpassas till 

människans behov, begränsningar och förutsättningar. Ordet ergonomi kommer från 

grekiskan, där ergon betyder arbete och nomos betyder lag. Ergonomin innefattar människans 

anatomi, fysiologi och psykologi för att optimera arbetet genom hälsa, säkerhet och komfort. 

Det kan till exempel handla om att skapa en bra sittarbetsmiljö genom optimalt ljus och 

avstånd till verktyg. [26] 

 

4.4.1  Gränsvärden - buller 

På en arbetsplats kan höga ljudnivåer påverka arbetet negativt, det har bland annat en 

bidragande effekt till trötthet och okoncentration. Som tidigare nämnts kan även personalen 

utsättas för permanenta hörselskador vilket händer när hårcellerna i örat skadats.  

Det finns gränsvärden som Europaparlamentet har satt upp när det gäller arbete och ljud, 

framförallt arbeten i bullrig miljö. Dessa gränsvärden går att läsa på Arbetsmiljöverkets 

hemsida, under AFS 2005:16, och beskrivs nedan.  

 

Undre insatsvärden: Arbetsgivaren är skyldig att informera samt utbilda arbetstagaren om 

riskerna kring buller när den genomsnittliga ljudnivån under en åtta-timmars arbetsdag är lika 

med eller överstiger 80 dB(A). Arbetsgivaren är även skyldig att erbjuda hörselskydd samt 

hörselundersökning om mätningar visar att det finns en risk för hörselskada. 

Hörselundersökning ska erbjudas med syftet att tidigt kunna upptäcka början till en 

hörselskada vilket ger möjligheten att förebygga att skadan förvärras. [27] 

 

Övre insatsvärden: Om arbetstagaren utsätts för 85 dB(A) eller mer, ska hörselskydd 

användas. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda hörselundersökning samt se till att hörselskydd 

används. Den maximalt tillåtna bullernivån på en arbetsplats, med undantag av impulsljud, är 

115 dB(A). En gräns är även satt för det maximalt tillåtna impulsljudet, till exempel slagljud 

eller knallar, på en arbetsplats och får inte överstiga 135 dB(C). [27] 

 

Gränsvärden: Arbetstagaren ska under inga omständigheter utsättas för högre eller lika med 

85 dB(A). Samma plikter gäller här som vid övre insatsvärden, men här tas även hänsyn till i 

vilken utsträckning eventuella hörselskydd dämpar bullret. Hörselskydd ska väljas så att 

gränsen för exponeringen sänks till rätt nivå. Om gränsvärdena överskrids måste 

arbetsgivaren utreda orsaker till att de överskrids och även se till att det inte upprepas. [27] 

 

Det finns en utsatt gräns på hur mycket buller människan tål per dag. Inom den totala 

bullerexponeringen ingår alla bullerkällor som finns runt omkring oss i vardagen. Därför är 
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varje minut betydelsefull. Människan påverkas lika mycket av 15 minuter i 100 dB(A) som 

åtta timmar i 85 dB(A). Det är därför viktigt att inte slarva med hörselskydd i bullriga miljöer. 

[27]  

 

4.4.2   Grepp 

Om pumpen ska ljuddämpas med en huv är det ytterst aktuellt att analysera ergonomin för ett 

handtag. Handtagets design är viktig då huven ska vara lätt att demontera och troligtvis 

kommer att ha en stor vikt.  

 

Ett handtag har som syfte att överföra kraft från musklerna till det objekt som ska 

manipuleras. Kraftöverföringen kan optimeras genom att utformning av handtaget optimeras. 

Om kraften överförs till handtaget via kompressionskraft blir kraftutvecklingen effektivare än 

om det skulle ske via skjuvkraft. [28] 

 

Det bör undvikas skarpa kanter på handtaget då det orsakar lokalt tryck i handen, till följd av 

detta blir handtaget obekvämt. Hög friktion mellan hand och handtag innebär stabilt grepp 

och kan ges om handtaget exempelvis är utformat i gummi. Handtaget behöver även utformas 

så att tillräckligt med utrymme finns mellan handtag och underlag, detta för att hela handen 

ska få plats i öppningen. För en optimal storlek på kontaktarean mellan handen och handtaget 

är en diameter på 50-60 mm och gäller för de flesta personer, menar Arbetarskyddsnämnden 

(1997). 

 

Figur 17 visar hur olika storlekar på handtaget påverkar greppet. Bilden illustrerar att greppet 

längst till höger upplevs som mer greppvänligt än det längst till vänster.  

 

 
Figur 17, Visar olika typer av grepp som illustrerar en behaglig storlek för handen och som erbjuder ett stabilt handtag [29]. 
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5.   Metod 
Det gäller att planera arbetet väl samt använda sig utav metoder som utformar projektet och 

ger ett noga uttänkt resultat. Det här kapitlet berör de metoder som använts i det här 

projektarbetet. 

 

5.1  Projektplan och Gantt-schema 
En projektplan bör utformas i början av ett projekt och ska ge en bra överblick över arbetet 

som ska utföras. Projektplanen är ett projekts planeringsredskap och ska avgränsas till vad 

som ska göras, vilka resurser som behövs och ge en överskådlig tidsplanering. 

Tidsplaneringen visas ofta i ett överskådligt schema, till exempel ett Gantt-schema. [30] 

 

För att utforma projektplanen på ett organiserat sätt bör en snabb överblick göras över vilka 

moment produktutvecklingsprocessen kommer att behandla. De analyseras därefter för att 

bestämma vilka mål och krav som bör sättas för projektets delar. Alla berörda parter bör 

godkänna projektplanen innan projektets arbete går vidare så att alla parter är överens så att 

inget stort missförstånd uppstår i ett senare skede.  

 

Ett Gantt-Schema visar på ett lättförståeligt sätt hur ett projekt är uppbyggt genom att lista 

upp de olika delmoment projektet består av. Schemat visar beroenden av delmoment, det vill 

säga vilka moment som ska göras efter varandra och vilka som kan utföras samtidigt. Gantt-

schemat är som mest användbar i början av ett projekt då detta är en uppskattad information. 

Denna information uppdateras ofta under projektets gång. Ett Gantt-schema brukar därför inte 

fungera som ett styrdokument. [30] 

 

Det finns speciella programvaror för att plotta upp ett Gantt-schema, men ofta räcker det men 

att plotta upp det i Excel. X-axeln står för tiden och Y-axeln för aktiviteterna. Vid större 

projekt eller vid tidsstrikta projekt brukar även en så kallad kritisk linje plottas ut. Den visar 

vilka delmoment som måste vara utförda vid bestämda datum för att projektet ska hållas inom 

tidsramen.  

 

5.2  Produktutvecklingsprocess 
Produktutvecklingsprocessen är en iterativ process som kan och bör genomlöpas flera gånger 

och kan förklaras genom projektcirkeln som förklaras längre ner. Den består av olika faser 

som följs av beslutspunkter, så kallade ”toll-gates”. Besluten blir väldokumenterade och kan 

lätt spåras. Produktutvecklingsprocesser kan se olika ut, beroende på om projektet gäller till 

exempel omkonstruktion eller nydesign. Vid nyutveckling går arbetsprocessen igenom 

samtliga sju steg i produktutvecklingsprocessen. [30] 

 

1. Förstudie 

2. Produktspecifiering 

3. Konceptutveckling 

4. Utvärdering och konceptval 

5. Konfigurering och detaljkonstruktion 

6. Prototyper 

7. Tillverkningsanpassning 
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5.2.1  Projektcirkeln 

Projektcirkeln är en arbetsmetod som hjälper till att grundligt gå igenom olika steg i 

produktutvecklingsprocessen. Då nya innovationer ska födas krävs en arbetsmetod som 

tillåter bearbetning och kreativ tankeverksamhet. 

 

Innovation betyder att det kontinuerligt tillförs ny kunskap som i sin tur bidrar till nya 

möjligheter. Den här typen av utveckling återspeglar sig i organisationers kultur, arbetssätt 

och ledarskap. Just arbetssättet bör vara strukturerat på ett sådant sätt att det inte stramas åt till 

en linjär process, det vill säga en arbetsprocess där de olika momenten endast fullföljs en gång 

och utförs då steg för steg. Projektcirkeln är en metod som undviker det linjära arbetssättet, 

det är även en metod som ger produktutvecklingen en iterativ gång.  

 

Projektcirkeln har ett cykliskt arbetssätt och liknar en spiral där kunskaper, åsikter, 

erfarenheter samt krav tillförs från medverkande projektmedlemmar. En jämförelse mellan 

cykliskt och linjärt arbetssätt visar att ett projektarbete som går efter det cykliska arbetssättet 

stämmer mer överens med hur det fungerar i praktiken. Det beror till exempel på oförutsedda 

situationer som ofta uppstår i ett projektarbete och som ofta inte ett linjärt arbetssätt tar 

hänsyn till. Det kan även handla om insikter eller fakta som är omöjliga att förutspå och som 

kan påverka projektet både negativt och positivt, samt resulterar i en del förändringar i 

arbetet. Sådana situationer kan lättare hanteras i ett cykliskt arbetssätt. En annan fördel med 

ett cykliskt arbetssätt är att delmomenten i projektarbetet inte behöver avslutas innan nästa 

delmoment påbörjas, vilket gör att beslut kan skjutas framåt i tiden för att undvika drastiska 

beslutstaganden. Nackdelen med ett cykliskt arbetssätt är att beslut kan fattas för sent in i 

projektet. 

 

Projektcirkeln är uppdelad i åtta delsteg, se figur 18, som representerar varsitt steg framåt 

i designprocessen. De olika stegen presenteras i en cirkel (därav namnet), där 

arbetsprocessen ska upprepas genom att varva cirkeln minst tre gånger. De åtta olika 

stegen är: [26] 

 

1. Planera för förändring 

För att ett projekt ska kunna genomföras behövs noga planering där bland annat en 

tidsram bör formas. I det här steget bör motiv och mål undersökas, vilket underlättar 

genomförandet av projektet. 

2. Gör diagnos 

Nuläget analyseras sedan för att få ett bredare perspektiv över vad för kriterier 

produkten har att ställa sig emot. I det här steget ska även problemområden som 

upptäckts bestämmas. 

3. Formulera mål och krav 

Lösningsförslagen kommer att behöva uppnå vissa kriterier, vilka bestäms i det här 

steget. För att få en bra överblick av kraven upprättas de i en kravspecifikation, 

4. Sök alternativ 

I en produktutvecklingsprocess ska det inte nöjas med ett fåtal lösningar. Med hjälp 

utav kreativa metoder ska förhoppningsvis flera alternativ och lösningar utformas i det 

här steget. 

5. Värdera och välj alternativ 

I det här steget kan lösningsförslagen viktas och utvärderas i jämförelse med 

kravspecifikationen. Det är de lösningar som stämmer bäst överens med kraven som 

oftast går vidare till nästa steg. 

6. Utveckla och detaljbearbeta valt förslag 
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De framtagna koncepten bearbetas och vidareutvecklas så att de kan stå till grund för 

det fortsatta utvecklingsarbetet.  

7. Genomför stegvis 

Lösningarna implementeras i företaget. 

8. Följ upp och utvärdera effekter 

Under det här steget sker en uppföljning av hur lösningarna fungerar ute i 

verksamheten och utvärderas efter det. 

[26] 

 
Figur 18, Projektcirkelns uppbyggnad. 

5.2.2   Förstudie 

För att skapa förståelse för situation och kontext i det nya projektet behövs en förstudie 

utföras. Vid nyutveckling tas bakgrundsmaterial fram som kan innefatta marknad, design och 

teknik. Det ska även genomföras en objektiv problemanalys, från olika kompetensområden så 

att problemet ses från ett mer omfattande perspektiv. Under förstudien ska även en 

kravspecifikation upprättas så att funktionella krav fastställs, vilka senare under projektets 

gång vidareutvecklas och uttrycks hur kraven ska uppfyllas.  

 

 

Nulägesanalys 
En nulägesanalys består av tre delmoment, det vill säga marknadsanalys, konkurrensanalys 

och företagsanalys. Det här bör göras för att kunna ge ett resultat som företaget i slutändan är 

nöjda med. Analysen kommer att leda till vilka möjligheter och problem företaget står inför. 

Den underlättar även utformningen av kravspecifikationen, då medvetandet om vilka 

konkurrenter och krav produkten ska stå emot kartläggs. Marknadsanalysen utförs med målet 

att ta reda på de egentliga kunderna och vad de har för behov. För att effektivisera 

kommunikationen med kunderna delas de ofta in i olika segment. Det bidrar även till en mer 

hanterbar marknad och underlättar informationssökningen. 

 

En företagsanalys riktar sig inåt mot företaget istället för mot omvärlden. Analysen går bland 

annat igenom företagets vision och framtidsplaner samt styrkor och svagheter. Att veta 

företagets styrkor underlättar identifieringen av konkurrenter.   

 

För att få en fullständig bild över företagets nulägessituation bör även en konkurrensanalys 

utföras. En analys över bland annat konkurrenternas visioner och mål, samt resurser och 
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utrustning bör klarläggas ganska tidigt. Genom en konkurrensanalys kan företaget anpassa 

verksamheten på lång och kort sikt. [30] 

 

Insamling av information kan ske på olika sätt, vanligen utförs intervjuer, analys av befintliga 

besläktade produkter och genom undersökningar på internet. Ett billigt tillvägagångssätt för 

insamling av information är att nyttja olika forum, vilket ofta ger en snabb feedback från 

målgruppen.  

 

Kravspecifikation 
En kravspecifikation framställs för att underlätta utvecklingsarbetet och för att ha riktlinjer att 

gå efter under projektets gång. 

 

En kravspecifikation kan till exempel gestaltas som en lista med önskemål och krav som 

produkten ska uppfylla eller önskas uppfyllas. I den beskrivs det vilka mål som ska uppnås, 

vilka egenskaper produkten måste ha samt vilka den inte bör ha. Det är viktigt att inte ha med 

lösningar i specifikationen och kraven ska vara realistiska, absoluta och mätbara. Det vill 

säga, för höga krav ska inte ställas som är omöjliga att uppnå.  

 

En kravspecifikation fungerar ofta som ett styrande dokument vid utvecklingen av en produkt, 

men är även ett levande dokument som med jämna mellanrum upprättas då 

problemställningar identifieras och analyseras under projektets gång. Under 

utvecklingsprocessen jämförs de framtagna produktförslagen med kravspecifikationen. Ju 

tidigare förslagen kontrolleras desto mer effektiv produktutveckling bör det bli. Om 

produkterna inte uppfyller mål och krav bör den detaljbearbetas och vidareutvecklas tills 

önskvärda resultat uppnåtts. [30] 

 

Informationsinsamling 
Informationsinsamling har en stor betydelse i början av projektet när kunskapsnivån 

exponentiellt ökar och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Själva insamlingen sker dock 

under hela projektarbetet och informationskällor utgörs av till exempel böcker, tidningar och 

internet.  

 

Internet 

I dagsläget är internet en väldigt användbar informationskälla då fakta kan hämtas in från hela 

världen. Information kan hämtas till exempel via hemsidor eller forum och det går dessutom 

relativt snabbt att hitta relevant fakta. Dock bör läsaren vara källkritisk då det finns mycket 

information utan känd upphovsman som sprids via internet och som heller inte är granskat.  

 

Litteratur 

Litteratur har funnits som informationskällor i sekler. Fördelen med litteratursökning är att 

innehållet känns säkert, då det ofta blivit granskat innan det utmynnar i ett tryckt exemplar. 

Det går ofta att hitta väldigt mycket fakta om det sökta ämnet, dock är det tidskrävande att 

hitta de önskade källorna. Litteraturen har även en begränsad tillgänglighet, vilket kan vara ett 

stort problem i projekt med en åtstramad tidsplan. 

 

5.2.3  Produktspecificering 

Under produktspecifikationsfasen ställs produkten inför en ny bedömningsgrund, det vill säga 

vad produkten ska åstadkomma. Denna bedömning kommer att stå som grund till utvärdering 

av de kommande lösningarna samt den slutliga produktlösningen. Produktspecifikationen 
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uppdateras under projektets gång eftersom kunskap om produkten ökar. Upprättandet av 

specifikationer så som denna behandlar väsentliga kriterier för produkten som ska utvecklas, 

det vill säga kriterier som är givna i uppdraget, samtidigt uppkommer nya kriterier i samband 

med analyser i processen. Konstruktionskriterier brukar delas upp i två huvudkategorier, krav 

och önskemål. Där krav måste uppfyllas och önskemål verkar mer som en bonus om de 

uppfylls. [30] 

 

5.2.4  Konceptutveckling 

Utgångspunkten i konceptutvecklingen är framför allt produktspecifikationen, inriktat på de 

funktionella kriterierna som gäller för produkten. Kriterierna omvandlas till idéer på lösningar 

genom olika kreativa metoder, mer om vilka kreativa metoder som kan användas förklaras i 

kapitel 5.3. I den här fasen är målet att leverera ett flertal lösningar till det ställda problemet. 

Lösningar kan exempelvis presenteras i form utav skisser eller beskrivande text och läggs 

fram på både övergripande och detaljerad nivå. Det är viktigt att presentera idéerna väl, då det 

kan vara svårt att förstå konceptet endast från en skiss. Koncepten som läggs fram i den här 

fasen är endast en början till det slutgiltiga förslaget. [30] 
 

 

5.2.5  Utvärdering och konceptval 

I den här fasen utvärderas koncepten som togs fram i konceptutvecklingsfasen. Varje förslag 

analyseras och får ett ”värde” i förhållande till produktspecifikationen som tidigare 

formulerats. Det förslag som får högsta värdet väljs sedan ut. Det finns dock ett antal 

tveksamheter till denna metod. Det är svårt att utvärdera om ett betyg kan visa om produkten 

är värd att gå vidare med. Värdet påverkas bland annat av olika egenskaper där en produkt 

kan ha värderats utifrån endast få väldigt viktiga funktioner, men i övrigt är lösningen rätt 

opassande till användarområdet. Samtidigt som en annan någorlunda bra produkt kan ha 

rankats till medelbra på varenda funktion och i slutändan fått sämre betyg än den första. 

Därför är en bättre lösning att samla ihop de bästa funktionerna och utveckla en ny lösning. 

[30] 

 

5.2.6  Konfigurering och detaljkonstruktion 

Målet med den här fasen är att säkerställa produkten som funktions- och användningsriktig. 

Det vill säga det valda konceptet ska vidareutvecklas till en färdig produkt och den ska kunna 

tillverkas till exempel i form av en prototyp. Detaljkonstruktion och konfigurering innebär till 

exempel att dimensionera och välja ut standardkomponenter, konstruera nya detaljer samt 

välja material till dessa. Även produktens layout ska beskrivas, det vill säga hur produktens 

olika delar arrangeras i förhållande till varandra. [30] 

 

5.2.7  Prototyper 

Det är viktigt att ta fram en prototyp av det valda konceptet, då en prototyp kan visa fel och 

brister i konstruktionen. Ett smidigt sätt är att modellera upp produkten i ett CAD-program, 

där syftet med en CAD-modell är att kunna se produkten i olika vinklar. Det går även att 

animera produkten som därmed ger tillfälle att kunna analysera produktens rörliga delar. 

Även fysiska prototyper kan utvecklas. En fysisk prototyp ger ofta en känsla och upplevelse 

för produkten samt möjlighet att testa storlek och ergonomi. [30] 
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5.2.8  Tillverkningsanpassning 

I den här fasen ska produkten anpassas utefter tillverkning. Hänsyn behöver tas till olika 

förhållanden, bland annat behöver produkten anpassas då det gäller processer, interaktion och 

ekonomi. Det betyder till exempel att produkten ska utformas så att den ska kunna tillverkas 

och monteras, vara användarvänlig samt att vara ekonomiskt möjlig att tillverka. [30] 

 

5.3  Konceptgenerering 
Konceptgenerering är den fas i produktutvecklingsprocessen där idéer ska flöda fram. 

Koncept och idéer uppkommer genom att använda olika kreativa metoder. De metoder som 

använts i det här projektet beskrivs nedan.  

 

5.3.1  Formstudie 

Formstudier går ut på att skapa inspiration och idéer till en formgivning. En formstudie kan 

även användas till att undersöka konkurrerande produkters former, genom att till exempel 

analysera konturerna för att sedan bilda nya idéer till former. Nya former kan även upptäckas 

genom att experimentera med olika grundformer. 

 

Formerna som är grunden till allt mönster och alla objekt kallas för grundformer. I det 

tvådimensionella planet är grundformerna kvadrat, triangel och cirkel och i det 

tredimensionella planet kub, pyramid, tetraeder, kon, cylinder och sfär. Formlära går ut på att 

kunna uttrycka former i föremål, där den visuella kommunikationen sker genom kontraster.  

Kontraster beskrivs mellan ytor och mellanrum i det tvådimensionella planet och mellan 

kropp och rum i det tredimensionella planet. [31] 

 

5.3.2  Brainwriting 

Brainwriting går ut på att generera fram så många idéer som möjligt, helst under en 

tidsbegränsning. Den här metoden utförs skriftligt, där deltagaren/deltagarna skissar ner idéer 

istället för att framföra dem verbalt. Idéerna kan förklaras i både text och figurer. I den här 

fasen är kvantitet viktigare än kvalitet vilket innebär att metoden utförs utan utvärderingar där 

kritik inte heller är tillåten. [30] 

 

5.3.3  Idéskiftesmetoden 

Idéskiftesmetoden utförs i grupp, men som i det här projektet utfördes med en extern person, 

där det finns en given problemställning eller ett behov som ska uppfyllas. Det går till på 

följande vis: personer i gruppen skissar och skriver ner förslag som tillfredsställer behovet 

eller problemet. Därefter skickas lösningen vidare till personen bredvid som då fortsätter på 

lösningen som personen innan började skissa ner. Sedan skiftas lösningarna mellan 

medlemmarna med jämna mellanrum tills alla har skissat på dem. Den här metoden bidrar till 

ett samspel mellan flera människor och kan sluta i fantasirika lösningar. Det är ett utmärkt sätt 

att lösa ett problem på, då andras idéer inspirerar till egna kreativa lösningar. [30] 

  

5.3.4  Katalogmetoden 

Katalogmetoden ger stöd till det kreativa tänkandet genom att inspireras av produkter och 

lösningar som redan är befintliga på marknaden. Det innebär en tidsbesparing om det går att 

hitta hur andra löst liknande problem och vilka andra problem de avhjälpt, det vill säga, lär 
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dig av andras misstag. Inspiration samlas ifrån kataloger, tidningar, internet och liknande 

källor. [30] 

 

5.4  Visualisering 
Visualisering innebär att åskådliggöra komplexa tankar och idéer. Det hjälper till att tolka 

stora mängder av information. Det går till exempel att presentera idéer genom skisser, 

diagram, 3D-modellering, animeringar eller prototypframtagning. [30] 

 

5.4.1  Skisser 

Skisser utnyttjas ofta när en idé snabbt ska visualiseras. Det går på ett enkelt sätt, med lite 

material, att åskådliggöra uttänkta med hjälp av skisser. De brukas i ett tidigt stadium i 

produktutvecklingsprocessen. Skisser kan även användas för att ta fram modeller i CAD-

/CAID-program, där skissen laddas upp i bakgrunden och modellen skapas efter den. [30] 

 

5.4.2  3D- Solidmodellering 

Konstruktionsarbete utfört i ett CAD-system (CAD står för Computer Aided Design) 

associeras med ritningar, animeringar och geometrimodellering. CAD-systemen togs till en 

början fram för att kunna skapa tvådimensionella ritningar. Ritningsarbetet blev då mycket 

smidigare och effektivare än tidigare. Med CAD-systemen kunde ritningarna ändras i 

efterhand, geometrier kunde kopieras och därmed undveks också dubbelarbete. Idag finns 

integrerade system med materialdatabaser där CAD-modeller bland annat kan simuleras, 

beräknas och produktionsberedas.  

[30]  
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6.   Genomförande 
I det här kapitlet redogörs hur metoderna som beskrevs i kapitel 5 tillämpats i 

utvecklingsarbetet. Metoderna har använts på olika sätt, vissa har använts flera gånger i en 

iterativ process medan andra metoder inte använts fullt ut. 

 

6.1  Delmoment 1: (Från planering till kravspecifikation) 
En planering formulerades som första punkt under det första delmomentet. Planeringen 

innefattade hur examensarbetet skulle läggas upp och utföras. Detta gjordes bland annat för 

att på ett överskådligt sätt kunna följa en tidsplan.  

 

Under förstudiefasen gjordes en stor informationssamling om hur bland annat N-pumpar 

fungerar, utreda vilka metoder som finns för att sänka ljudnivån i en pumpstation samt 

formulera mål och krav i arbetet. En snabb fältstudie utfördes ute på pumpstationen. Målet 

med det första besöket var att få en inblick över pumpstationen och hur utrusningen fungerade 

i verkligheten, samt att utföra översiktsmätningar för att få en uppfattning om hur hög 

ljudnivån faktiskt var. 

 

Även planering inför kommande fältstudie i pumpstationen påbörjades. Diskussioner fördes 

med handledarna på företaget och LTU vilka fungerade som vägvisare och stöd. 

 

6.2  Delmoment 2: (Från kravspecifikation till konceptutveckling) 
Under det andra delmomentet utfördes de första planerade mätningarna. Mätningarna 

genomfördes noggrant och upprepades ett antal gånger för att säkerställa resultaten. 

Mätningarna som utfördes var ljudintensitetsmätningar, vibrationsmätningar samt 

ljudtrycksnivåmätningar i direkt- och efterklangsfältet.  

 

Vibrationsmätningarna utfördes med en accelerometer. Dessa mätningar genomfördes för att 

kunna jämföra resultaten med den beräknade ljudeffekten som framförallt utloppsrören 

strålade ut och för att utvärdera om det fanns något samband mellan resultaten.   

 

Första delen av idégenereringen drog igång under det här momentet. Under 

idégenereringsprocessen användes projektcirkeln som arbetsmetod för att få en genomgående 

undersökning av idéerna som skapades. För att skapa idéer användes mestadels den kreativa 

metoden självständig brainwriting. De första koncepten analyserades sedan och utvärderades 

med handledaren på företaget, för att sedan bestämma vilka idéer som kunde ratas redan då.  

 

Under det här delmomentet lade även uppdragsgivaren fram ett önskemål om en ny uppgift. 

Önskemålet var ett verktyg som bland annat deras säljare ska kunna använda för att bedöma 

ljudnivån i liknande pumpstationer efter insatta åtgärder så som inkapsling av pump. En 

ytterligare kravspecifikation utformades för utveckling av verktyget, för att vidare kunna 

spåna fram idéer på vad det här verktyget skulle innehålla och hur det skulle utformas.  

 

6.3  Delmoment 3: (Från konceptutveckling till vidareutveckling) 
Under det sista momentet fortsatte konceptgenereringen av verktyget och designen för 

inkapslingen av pump, samtidigt som fler mätningar ute i fält gjordes. Koncepten lades fram, 

granskades och utvärderades med de satta kraven i kravspecifikationen, även det här med 
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hjälp av handledaren på företaget för att säkerställa att uppdragsgivaren kommer att vara 

nöjda med den utvecklade designen. När båda parter var nöjda modellerades två förslag på 

inkapslingen upp i CAD-programmet Pro/Engineer. Måtten på ljudhuven bestämdes utifrån 

ritningar på pump av variant 3301.180, se bilaga 4. Vissa justeringar utfördes när väl 

konceptet modellerats upp, bland annat delades modellen upp i mindre delar för att den ska 

vara mer lätthanterlig.  

 

Materialåtgång för konceptet att kapsla in en pump och en bit av rörsystemet beräknades och 

beställdes sedan in från företaget Isolamin AB. Materialet användes för att bygga upp det 

enklaste tänkbara konceptet för att kunna göra mätningar av en inkapslad pump och rördel i 

stationen. Dessa mätvärden jämfördes sedan med de tidigare mätningarna. Rapporten som 

skrivits under hela projektarbetet samt broschyren som skulle redigeras färdigställdes under 

det här momentet. 

 

6.1  Projektplan och Gantt-schema 
En projektplan var det första som verkställdes i det här projektet, denna visas i bilaga 1. I 

kapitel 5.1 beskrevs vad som bör tänkas på vid upprättandet av en projektplan, vilket följdes 

väl. Den utvecklades, som tidigare förklarats, för att säkerställa att samtliga parter var överens 

om bland annat mål, krav och tid för examensarbetet.  

 

Ett Gantt-schema, som förklarats i kapitel 5.1, plottades också ut för att uppskatta tiden. I 

projektplanen presenterades även hur kommunikation skulle ske mellan parterna samt hur ofta 

möten skulle planeras in. Arbetet delades upp i mindre delmoment och delmål som skulle 

avslutas med en utvärdering. En utvärdering att gå igenom nerlagt arbete och ta beslut om 

kommande arbete. Utvärdering utfördes med handledare på det uppdragsgivande företaget, 

för att på så sätt ta reda på om företaget är nöjda och vad som behöver göras för bästa resultat. 

Projektplanen visade även en uppskattning om när stora moment skulle vara avklarade och 

vad de olika delmomenten skulle inkludera. Avgränsningar infördes för att inte få ett alltför 

omfattande projekt och för att undvika orimliga mål. Det framfördes även vad som skulle 

levereras och hur det möjligt skulle levereras. Momenten och Gantt-schemat beskrivs nedan:  

 

Gantt-schemat plottades ut i Excel för att få en grafisk överblick över tid och moment som 

skulle utföras och hur projektarbetet förväntades fortlöpa. Uppgifter och moment som skulle 

utföras plottades upp i en kolumn. På höger sida och ovanför momenten placerades tidsaxeln. 

I Gantt-schemat plottades beroenden upp, det vill säga moment som inte kan påbörjas innan 

ett tidigare moment har slutförts. Vissa moment kunde placeras under samma tid, då de går att 

utföras parallellt. Med hjälp av det här Gantt-schemat gick det att hålla koll på tiden samt 

förutsäga om vissa moment kunde förlängas utan att förstöra hela planeringen. Gantt-schemat 

ändrades om några gånger i början då en del insikter gjordes, bland annat att det kan ta flera 

veckor att få materialet till prototypen som skulle byggas. Gantt-schemat visas i bilaga 2.  

 

6.2   Informationsinsamling 
I ett omfattande projektarbete bör den insamlade informationen säkerställas som korrekt, 

därför är det behövligt att inhämta information från många olika håll. Vad en 

informationsinsamling kan innefatta förklarades i kapitel 5.2.2.  

 

Informationsinsamlingen kommer att sluta i en balans mellan den utsatta arbetstiden och hur 

trovärdiga källor som hittas. Nyttig information hämtades mestadels i böcker, broschyrer och 
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från internet. Den här informationsinsamlingen låg till grund för att få en korrekt bild av 

problemet, hur den här typen av problem kan och har behandlats tidigare samt fördjupningen i 

akustik. 

 

6.3  Kravspecifikationer 
Det är viktigt att tidigt upprätta en kravspecifikation, som förklarats i kapitel 5.2.2, så att 

produkten har mål och krav att ställa sig till. I det här examensarbetet formulerades två 

kravspecifikationer; en för en ljuddämpande utrustning och en för Excel-verktyget.   

 

Ljuddämpande utrustning 
Den ljuddämpande utrustningen som ska utvecklas har ett antal krav och önskemål att ställa 

sig emot. Dessa mål och krav är uppställda i tabell 4. För det första ska det vara en effektiv 

lösning så att den reducerar bullret med en hörbar skillnad. Sedan kommer den att stå i en 

miljö som kan vara fuktig, därför bör utrustningen bestå av ett material som inte lätt suger upp 

vatten samt att materialet är vattentåligt. Det vill säga, helst inte ett material som suger åt sig 

vatten som till exempel en bomullstuss gör eller ett material som förstörs vid längre tids 

vattenkontakt. 

 

Kunder som har klagat på ljudnivån har redan fått pumparna installerade, därför bör den här 

utrustningen kunna monteras i de redan befintliga anläggningar som finns. Det bör alltså 

passa både vertikal och horisontell uppställning, då det är de typer av uppställningar som finns 

vid torrinstallationer. Konceptet kommer att behöva skräddarsys till de olika stationerna, men 

det hade varit optimalt om en lösning kunde passa alla sorts stationer med torrinstallerade 

pumpar i olika storlekar. Kunderna som redan lagt ut en stor summa pengar på 

pumpanläggningen vill självklart bekämpa bullret med en hyfsat billig lösning och det är dem 

som kommer att stå för utrustningens kostnader. 

 

Ett önskemål är att utrustningen ska vara enkel att montera samt kräva minimalt underhåll, då 

kunderna inte är villiga att lägga ner mycket mer arbete på detta än vad som redan krävs för 

pumpstationerna idag. Det kräver att åtgärdsmaterialet är noga uttänkt och ska stå emot 

driften av pumparna. Ytterligare krav på utrustningen är att det inte ska hindra underhåll av 

pumpen. Den ska fortsätta göra pumpen lättillgänglig.  

 

Om en oväntad brand skulle inträffa är det viktigt att hålla branden ifrån pumpen då den inte 

är explosivsäker, därför skulle det vara ett stort plus om materialet var brandsäkert. Ett annat 

stort plus är även om utrustningen är tillverkad enligt eko-design-principen, då många kunder 

tänker i de banorna. 

 

Handtagen ska vara utformade utifrån ett ergonomiskt perspektiv för att bekvämt kunna 

öppna luckorna till inkapslingen. Ergonomiska handtag ökar även smidigheten av öppnandet 

av luckorna.  
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Tabell 4, Kravspecifikation, ljuddämpande utrustning 

Typ av begäran Önskemål/Krav 

Vibrationsdämpande Önskemål 

Ljuddämpande Krav 

Vattentålig Krav 

Billig lösning Önskemål 

Ej uppsugningsbart material Önskemål 

Möjligt att montera i befintliga anläggningar Krav 

Ska passa både vertikal och horisontell uppställning Krav 

Enkel att montera/demontera Önskemål 

Minimalt underhåll Önskemål 

Hållbar över tid Krav 

Ska inte hindra underhåll av pumpen Krav 

Brandsäker  Krav 

Miljövänlig/ eko-design Önskemål 

Anpassningsbar, storleksmässigt Önskemål 

Ergonomisk konstruktion Önskemål 

 

 

Excel- Verktyget 
Även Excel-verktyget som ska utvecklas har en del krav att uppfylla, vilka ställdes upp i 

tabell 5. Då verktyget ska användas av olika personer, bland annat säljare som möjligtvis inte 

är insatta i ämnet akustik behöver det tydliga direktioner och beskrivningar för hur det ska 

användas och tolkas. Ett av önskemålen är att verktyget ska ha en attraktiv visuell design, då 

även det påverkar användningen. Det kan till exempel handla om att verktyget ska hålla en 

stilren design och som därmed lyfter upp struktur och ordning. Då det här verktyget ska kunna 

användas på olika platser utöver Xylems egna kontor, bör det utvecklas i ett simplare verktyg 

som inte kräver avancerade system. Det ska även helst vara billigt att utveckla. De flesta 

stationer är uppbyggda på ett unikt sätt, vilket ställer kravet att verktyget ska fungera till fler 

typ av stationer.  

 
Tabell 5, Kravspecifikation, verktyg 

Typ av begäran Önskemål/krav 

Användarvänligt Krav 

Attraktiv visuell design Önskemål 

En lösning som inte kräver avancerade 

system 

Önskemål 

Billigt Önskemål 

Ska fungera för ett flertal olika stationer Krav 

 

 

6.4  Vad är det som alstrar ljud och vibrationer i avloppspumpar? 
För att kunna påbörja arbetet med att ljuddämpa den här typen av avloppspumpar krävs viss 

förståelse i vad som skapar problemet med hög ljudnivå.  

 

En avloppspump har många variabler som kan påverka ljudnivån. För att ta reda på vad det är 

som påverkar ljudnivån utfördes en noggrann mätning på en av Xylems N-pumpar. Efter ljud-
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, vibrations- och tryckpulsmätningar som tidigare utförts av anställda på Xylem visade det sig 

att de parametrar som påverkar ljudnivån är hjuldiametern, matarspåret, snäckspetsens form 

och sammankopplingseffekten mellan impellerns gammavinkel och snäckspetsens 

utformning. Det här är grunden till att pumpen låter och vibrerar mycket. I en pumpstation 

finns det dock många andra faktorer som påverkar ljudnivån. Vad som mer påverkar och hur 

ljudnivån kan dämpas det beskrivs i följande avsnitt.  

 

6.4.1  Ljudalstring i en pumpstation 

Det första steget i ljuddämpningsprocessen är att ta reda på vad som egentligen alstrar mest 

ljud. Det är även viktigt att ta reda på vilket ljud som är luftburet och vad som är 

strukturburet. För att komma fram till detta gäller det att göra ljudintensitetsmätningar samt 

vibrationsmätningar på själva pumpen, rören och golvet. Denna analys utförs för att inga 

onödiga åtgärder ska vidtas.  

 

Redan efter första besöket på pumpstationen i Uthamra kunde det utan tvekan konstateras att 

det är mer än bara pumparna som frambringar ljud. Det finns tre identiska pumpar i 

pumpstationen. De är av sorten 3301.180 (se bilaga 4). Pumparna är i drift ungefär tre till fyra 

minuter, ibland går de helt själva och ibland går flera samtidigt. Under ”högtryck” går fler 

pumpar igång samtidigt oftare än under ”lågtryck”. Med högtryck menas tider då de flesta är 

hemma, till exempel under morgnar och kvällar.  

 

En kort analys av väggarna gjordes genom att klappa med händerna. Det gav ett resultat som 

visade på att väggarna har låg absorptionsfaktor, då ljudet lät ihåligt. 

 

För att ta reda på hur mycket ljud en viss komponent i pumpstationen utstrålade är det viktigt 

att svepa ljudintensitetsproben så nära objektet som möjligt. Reflektioner från andra objekt 

blir ett mindre problem ju närmare mikrofonerna sveps objektet som mäts. Starka reflektioner 

kan fortfarande störa mätningarna, men i de här mätningarna gjordes ett antagande att 

reflektionerna inte var en påverkades faktor. Bakgrundsljudet är inte heller något som stör 

ljudintensitetsmätningarna då ljudet studsar åt alla riktningar och därmed inte ger något ett 

påverkande bidrag. Under vissa mätningar avskärmades komponenterna, som skulle 

undersökas, från eventuella reflektioner av andra komponenter i stationen, medan andra 

mätningar utfördes utan avskärmning. Mätningarna avvek sig inte nämnvärt med och utan 

avskärmningar, förutom den uppmätta ljudintensiteten för golvet vilket kan bero på att det 

inte är en aktiv ljudkälla. 

 

Efter genomförda mätningar sammanfattades resultaten. Pump två och pump ett visade sig ha 

liknande värden, däremot skiljde sig resultaten från pump tre en aning från de övriga 

pumparna. En noggrann studie utfördes därför mellan pump två och pump tre. Resultaten 

visade att de olika pumparnas rörsystem strålar ut olika mycket ljud. Mellan vissa delar 

skiljde det närmare 9 dB i ljudeffektsnivån. Det kan bero på ett antal olika faktorer, bland 

annat exakt när och hur länge mätningen utfördes eller möjligtvis om det finns stående vågor 

nära mätningspunkten. Den flexibla upphängningen, som visas i figur 19, är troligtvis den 

mest bidragande faktor till att enheter tillhörande pump tre utstrålar mindre ljud än övriga 

pumpar. Resultatet visas i tabell 6, där mätningar från pump två visas i ljusblå färg och pump 

tre i orange färg. 
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Figur 19, Flexibel upphängning mellan pump tre och utloppsrör. 

 

Tabell 6, Jämförelse, ljudeffektnivå, mellan pump tre och två och deras tillhörande pumputrustning. 

Typ av komponent 
Ljudeffektnivå 

[dBA] 

Rörböj, pump 2 82,1 

Rörböj, pump 3 73,1 

Huvudledning, pump 2 73,9 

Huvudledning, pump 3 67,2 

Huvudledning – förgrening, pump 2 75,8 

Huvudledning- förgrening, pump 3 72,2 

Utloppsrör, pump 2 83,6 

Utloppsrör, pump 3 76,9 

Utloppsrör ovanför ventil, pump 2 75,7 

Utloppsrör ovanför ventil, pump 3 72,9 

Ventil, pump 2 76,2 

Ventil, pump 3 71,4 

Pump 2 87,3 

Pump 3 86,3 

 
För att ta reda på hur pumpcykeln varierar över tid utfördes korta ljudtrycksnivåmätningar. 

Mätningarna som tidigare gjorts utfördes oftast under den första minuten då övriga pumpar 

endast kunde vara avstängda ett kort tag. De korta ljudtrycksnivåmätningarna gjordes därför 

under den första minuten av pumpens cykel. Mätningen utfördes två gånger för att säkerställa 

pumpens beteende. Båda mätningarna tyder på att ljudtrycksnivån ändras rätt mycket, kan 

variera med 3 dBA, under den första minuten beroende på var i pumpcykeln mätningen 

utförs. Resultatet visas i figur 20. 
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Figur 20, Diagram över pumpcykeln. 

 

Efter mätningar, som visas i bilaga 6, sammanfattades den totala ljudeffektnivån i en 

procentsats som visar de olika komponenternas bidrag. Det visade sig bland annat att när en 

pump är igång utgör den bara 33 % av den totala ljudeffektnivån i anläggningen. Resterande 

kroppar som utstrålar ljud är huvudledningen (ca 12 m) placerad nära taket, rörböjar (cirka två 

stycken), horisontellt utloppsrör tätt intill pumpen (1 m), vertikalt utloppsrör ovanför ventil, 

golv (ca 45 m
2
), väggar och tak(240 m

2
) samt en ventil. Fördelningen ska endast ses som ett 

ungefärligt resultat och visas i tabell 7: 

 
Tabell 7, Procentfördelning av den totala ljudeffektnivån i pumpstationen. 

Typ av komponent Procent av totala 
ljudeffektnivån 

Pump 33 % 

2 Stycken rörböjar 22 % 

12 m Huvudledning 20 % 

Horisontellt utloppsrör 16 % 

Vertikalt utloppsrör 3 % 

45 m2 Golv 3 % 

240 m2 Väggar & tak 2 % 

En ventil 3 % 

  

Totalt 100 % 

 

Den här uppställningen togs fram för att få en förståelse över hur den totala ljudeffektnivån i 

rummet är fördelad. Det bör finnas i åtanke att det här är av den totala ljudeffektnivån vilket 

har en logaritmisk bakgrund. På grund av det är det inte lätt att förutspå hur hög den totala 

ljudeffektnivån skulle bli om till exempel bara en pump skulle ljuddämpas så att den 

utstrålade effekten från pumpen skulle minska med 50 %. Nedan, i tabell 8, är en uppställning 

utifrån mätningar i pumpstationen som används för att sedan kort visa hur mycket den totala 

ljudeffektnivån sänks med vid en halvering av pumpens ljudutstrålning.  
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Tabell 8, Exempel på uppställning av ljudeffektnivåer i pumpstationen. 

Typ av komponent Ljudeffektnivå [dB(A)] 

Pump 86,8 

Två rörböjar 85,1 

Huvudledning (12 m) 84,6 

Horisontellt utloppsrör 83,6 

Vertikalt utloppsrör 75,7 

Golv 75,8 

Väggar & tak 74,6 

En ventil 76,2 

  

Total ljudeffektnivå i pumpstationen 91,6 

 

Om den strålade ljudeffektnivån från pumpen då skulle sänkas med 50 % skulle det bara 

sänka totala ljudeffektnivån från 91,7 dBA till 90,1 dBA.  

 

Ljudeffektsnivåmätningar gjordes även på det horisontella utloppsröret som inte tillhörde 

pumpen som var igång. Mätningarna visade värden runt 70-75 dBA gällande ljudeffektsnivån, 

vilket tyder att det är lägre ljudeffektsnivå än det ”aktiva” utloppsröret (cirka 84 dBA). Det 

påverkar dock den totala ljudeffektsnivån i pumpstationen. 

 

En annan bidragande faktor till ljudnivån i pumpstationen upptäcktes tidigt i projektet. Det 

finns nämligen en del komponenter som ligger och skramlar och vibrerar mot närliggande 

material när pumparna är igång, visas i figur 21. De vibrerande komponenterna tejpades fast 

med silvertejp för att analysera om ljudtrycksnivån påverkades av det. En 

ljudtrycksnivåmätning som utfördes 2,5 meter ifrån pump tre, med den handhållna mätaren, 

visade att ljudtrycksnivån sänktes med 4-5 dBA med tejpade komponenter.  

 
Figur 21, Vibrerande komponenter i pumpstationen. 

Vibrationsmätningar utfördes på utloppsrören tillhörande pump två och tre för att jämföra om 

ljudeffekter utstrålat från utloppsrören stämde överens med vibrationer, det vill säga, om 

utloppsrör tillhörande pump tre skulle ha lägre vibrationer än de övriga pumparnas utloppsrör 

med tanke på den flexibla rörkopplingen. Mätningarna visas i tabellerna nedan, tabell 9 och 

10, och visar att utloppsröret tillhörande pump tre vibrerar mindre än utloppsrör tillhörande 

pump två. Både ljudeffektnivåmätningar och vibrationsmätningar på utloppsrören visade att 
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rör tillhörande pump tre vibrerar och låter mindre än dem tillhörande pump ett och två. Det 

beror troligtvis på den flexibla upphängningen mellan pump tre och dess rör.  

 

Utloppsrören vibrerar mer än själva pumpen och enligt vibrationsmätningar, se tabell 11-13, 

överstiger inte pumparnas RMS-värden 7,1 mm/s vilket är Xylems målsättning för 

vibrationer. 

 
Tabell 9, Utloppsrör pump 3 

7,966 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

6,409 RMS, accelerometer 2 [mm/s] 

 
Tabell 10, Utloppsrör pump 2 

9,463 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

10,464 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

 
Tabell 11, Vibrationer pump 1 

x-led 1,075 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

y-led 4,255 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

z-led 4,099 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

 

 
Tabell 12, Vibrationer pump 2 

x-led 2,019 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

y-led 2,717 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

z-led 1,824 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

 
Tabell 13, Vibrationer pump 3 

x-led 1,460 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

y-led 5,493 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

z-led 1,818 RMS, accelerometer 1 [mm/s] 

 

6.5  Mätnoggrannhet 
För att visa om mätningarna har säkra värden har Lab view programmerats med att lista upp 

kriterier som ska följas. Kriterierna är som tidigare nämnts att Fpl ska ha ett värde mindre än 

10 dB för alla band. En så kallad field indicator, F, ska också ha ett värde som är +/- ≤ 3 dB. 

Det finns även en annan indikator (Lpi), pressure intensity index for acoustic environment, 

som visar om det är ett aktivt ljudfält. Vid höga värden är miljön reaktivt och kan innebära 

risk för att ljudintensitetens trovärdighet är liten. Lpi visade oftast värden mellan 5-10, vilket 

betyder att miljön är något reaktiv. Lpi-värdena var även bättre ju närmre den aktiva 

bullerkällan mätningarna utfördes.  Ibland kunde de allra lägsta frekvensbanden visa konstiga 

värden, det vill säga högt Fpl- eller F-värde, som då försummades i beräkningarna. 

Huvudledningen var en av de enheter som hade höga värden, som förklaras i att den är 

placerad långt ifrån pumpen. Det var inte alla frekvensband som visade höga värden. Dessa 

togs med i beräkningarna, men det bör finnas i åtanke för beräkningarna att mätningarna på 

huvudledningen inte är 100 % trovärdiga. 
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För att utvärdera om några noder fanns i närheten av där mätningarna utfördes, testades 

positionen där mätpunkten var fastställd. Tre ljudtrycksnivåmätningar gjordes samtidigt och 

gick till på så vis att två mikrofoner placerades 40 centimeter ifrån varandra i sidled lika långt 

ifrån pumpen. Den handhållna ljudtrycksmätaren placerades sedan i mitten av de två 

mikrofonerna. Mätningarna upprepades och visade liknande resultat. Nedan visas en tabell 

från mätningen, där Lp0 är ena mikrofonen och Lp1 är den andra mikrofonen där resultatet 

visas i tabell 14. Fastän mikrofonerna var placerade 40 centimeter ifrån varandra visade de 

väldigt liknande resultat. Detta är ett tecken på att mätningarna gjorts i efterklangsfältet och 

att efterklangsfältet är diffust, det vill säga ljudtrycket är detsamma i alla punkter.  

 

Den handhållna ljudtrycksnivåmätaren visar inga frekvensband, utan endast den ekvivalenta 

ljudtrycksnivån under den uppmätta tiden. Jämförelse mellan den totala ljudtrycksnivån 

mellan mikrofon 1, 2 samt den handhållna ljudtrycksnivåmätaren visas därför i tabell 15. 

 
Tabell 14, Ljudtrycksnivåmätning med 40 cm skillnad i avstånd mellan mikrofon 1 och 2. 

f [Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 

Lp0[dBA] 56,3 64,8 66,3 72,3 73,2 72,7 73,2 77,7 78,1 81,5 80,0 77,1 77,0 75,3 76,0 74,4 71,3 69,6 68,9 

Lp1[dBA] 55,4 62,8 64,4 73,5 75,8 72,1 74,0 78,7 77,7 81,5 80,0 77,4 76,2 75,1 75,1 74,6 71,7 70,5 69,3 

 
Tabell 15, Ljudtrycksnivåmätning mellan mikrofon 1, 2 och den handhållna ljudtrycksnivåmätaren.  Avstånd mellan mätarna 

är 20 cm. Det som visas i tabellen är den totala ljudtrycksnivån. 

Mätreferens dBA 

Mikrofon 1 88,3 

Mikrofon 2 88,5 

Handhållen ljudtrycksnivåmätare 87,7 

 

6.6  Konceptgenerering 
När väl problemen var fastställda kunde utformningen av en ljudhuv påbörjas. Under den här 

fasen pågick själva idéarbetet för att ta fram lösningar till det ställda problemet. Först togs 

grövre design fram, däribland yttre former, för att sedan smalna ner förslagen och gå in på 

detaljer.  

 

6.6.1  Projektcirkeln 

I det här examensarbetet användes arbetsmetoden projektcirkeln, som förklarades i kapitel 

5.2.1, vid genomförandet av konceptgenereringen. Steg 2-6 i projektcirkeln upprepades ett 

antal gånger, tills ett tillfredsställande resultat uppnåddes. Just projektcirkeln användes för att 

det skulle ses som en naturlig process att gå igenom lösningsförslagen flera gånger. Både 

designen på inkapslingen och utformandet av verktyget diskuterades med jämna mellanrum 

med handledarna för idéer på förbättring. 

 

6.6.2  Formstudie 

För att få inspiration till utvecklandet av former gjordes en formstudie. Vad som kan ingå i en 

formstudie förklarades i kapitel 5.3.1. Till en början utfördes en formstudie där 

experimentering med primitiver skulle ge idéer till lösningar. En del av experimenteringen 

visas i figur 22. Primitiver som användes var bland annat kuber, pyramider och tetraeder. Just 
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dessa användes för att den slutliga lösningen avgränsades till plana ytor och nästintill helt räta 

snitt.  

 

 
Figur 22, Experimentering med raka primitiver till inspiration för utveckling av ny form. 

 

6.6.3   Brainwriting 

Ett antal brainwritingsessioner utfördes under arbetets gång. Vad en brainwriting är 

förklarades i kapitel 5.3.2. Detta för att försöka nå designen utanför ”vanliga” ramar. I början 

lades inte stor energi på att tillfredsställa kravspecifikationen som upprättades tidigare i 

arbetet, då det finns en viss orolighet för att tankarna ska fastna då. Verktygets uppbyggnad 

ritades även ut på papper för att lättare kunna skapa det i valda programmet. Ett urklipp av 

brainwritingen syns nedan i figur 23.  

 

 
Figur 23, Skisser från brainwriting. 

6.6.4  Skisser 

Både detaljerade och enkla skisser ritades upp på olika lösningsförslag. Utvalda 

lösningsförslag från brainwritingsessionen utvecklades och skissades sedan upp mer noggrant. 

För att hitta den bästa stämningen och omgivningen valdes olika platser att skissa upp 
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förslagen på, detta för att rätt stämning ofta ger nya bra idéer. Dessa togs sedan med till 

konceptgenerering utfört med idéskiftesmetoden, vilka syns i figur 24. 

6.6.5  Idéskiftesmetoden 

För att inte fastna i samma tankebanor är det ofta nyttigt att ta hjälp utifrån. Därför togs en 

extern medhjälpare, en student från LTU, in för att genomföra ännu en idégenereringsprocess. 

Hur idéskiftesmetoden går till förklarades i kapitel 5.3.3. Denna process varade inte under 

tidspress, utan tankar och åsikter utbyttes i en rik diskussion. Diskussionen behandlade 

skisserna som utvecklats. Figur 24 visar en del utav idéskiftesmetoden. 

 

 
Figur 24, Skisser från idéskiftesmetoden. 

6.6.6  Katalogmetoden 

För att få en uppfattning om hur ljudhuvar brukar utformas söktes information på internet och 

i broschyrer. Den här metoden kallas för katalogmetoden och förklarades i kapitel 5.3.4. 

Resultatet av sökningen var att ingen direkt utstickande design finns för ljudhuvar. Designen 

ser ofta väldigt stabil och enkel ut, det vill säga ofta en rejäl fyrkantig form med rundade 

kanter. Det finns även relativt få komplexa funktioner och detaljer på ljudhuvarna som finns 

ute på marknaden. Vissa ljudhuvar består av en ställning som själva ljudisoleringsmaterialet 

sedan fästs fast på.  

 

Förutom inspirationsmaterial till ljudhuvarna, hämtades även idéer och förslag för 

detaljbearbetningen med den här metoden. Bland annat eftersöktes inspirationsmaterial till 

handtag, skenor, ställningar och gångjärn. Likaså gjordes en analys över hur vissa produkter 

är uppbygga, vilket fungerar utmärkt med den här metoden.  

 

6.6.7   Prototyper 

För att säkerställa beräkningar gjordes först ett experiment med en elvisp och 

glasfiberpaneler. Glasfiberpanelerna utformades till en låda som vispen kunde få plats i. 

Ljudmätningar utfördes nära vispen med och sedan utan lådan. Experimentet visas i figur 25 

och 26. 
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Figur 25, Experiment med elvisp. Insidan av lådan visas. 

 
Figur 26, Experiment med elvisp. Stängd låda med elvisp visas. 

 

Det tillverkades även en prototyp med det utvalda materialet ”ljuddämpade paneler” utvecklat 

av företaget Isolamin AB för att säkerställa beräkningar och verktyget som utvecklades. Både 

en pump och en bit av dess utloppsrör kapslades in för att sedan kunna utföra ljudmätningar 

på. För att uppnå ett bra resultat täcktes öppna ytor med silvertejp och ljuddämpande tyg. 

Figur 27-29 visar moteringen av ljudhuven i pumpstationen och hur den såg ut när den var 

färdigmonterad. 

 

 

 

Figur 27, Visar montering av inkapsling. 
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Figur 28, Bild på prototyp för ljuddämpning av pump och en bit av utloppsröret. 

 

 

Figur 29, Bild på prototyp med täckt hål, installerad i pumpstationen. 
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7.   Resultat 
Det slutgiltiga konceptet för de tre produkterna som skulle utvecklas i det här examensarbetet 

presenteras i det här avsnittet.  

 

7.1  Ljudhuven 
Det utfördes ljudmätningarna, med en handhållen ljudtrycksnivåmätare, före och efter 

monteringen av ljudhuven för att sedan kunna analysera hur många dBA den sänker ljudnivån 

med. För att kunna jämföra mätningarna med Excel- verktyget som utvecklades, utfördes 

mätningarna en bit ifrån pumpen och gäller därför efterklangsfältet. 

 

Mätningarna visade att ljudtrycksnivån i pumpstationen innan inkapsling varierade mellan 

84,7-86,5 dBA, med inkapslad pump varierade ljudtrycksnivån mellan 81-82,4 dBA och med 

inkapslad pump och en bit av utloppsröret varierande ljutrycksnivån mellan 77,8-78 dBA. 

Därmed visar mätningarna att huven hjälper till att sänka ljudtrycksnivån i pumpstationen. 

 

Den prototyp som byggts upp av ljudhuven var inte det slutliga konceptet, utan byggdes för 

att få en känsla över bland annat hanteringen av panelerna. Alla lösningsförslag som 

utformats tidigare i projektet angående designen för ljudhuven utvärderades utefter funktion 

och utseende. Favoriten som sedan valdes att gå vidare med var ett av koncepten från 

idéskiftesmetoden och valdes på grund av en enkel och tillfredställande design. Vissa 

justeringar gjordes i designen och i det här avsnittet presenteras den slutliga lösningen av 

detta koncept. 

 

7.1.1  Ljudhuv- yttre design 

Ljudhuven är uppbyggd av ljuddämpande sandwich-paneler från Isolamin. Panelernas kärna 

består utav stenull och sidorna av plåt, där sidan som ska stå mot ljudkällan är perforerad. Den 

perforerade sidan bör vara placerad mot ljudkällan, då det är den sidan som ska absorbera 

ljudet.  

 

Då paneler av detta slag har en hög volymvikt har panelerna delats upp i mindre delar så att 

mekaniker och servicepersonal smidigare ska kunna montera och demontera den. För att inte 

ljudhuven ska vara klumpig och ta mycket plats justerades måtten utefter betongfundament 

pumparna står på, detta minskar även materialåtgången för huven.  

 

Figur 30 visar framsidan av ljudhuven, det vill säga där utloppsröret går ut från pumpen. Den 

mindre delen längst ner mot betongen som syns på bilden är löstagbar, det vill säga sitter 

varken inte ihop med någon annan del eller har fästs fast i ställningen. Delen ovanför, det vill 

säga andra halvan som täcker omgivningen av utloppsröret, sitter ihop med delen ovanför den. 

Den mindre delen sitter ihop med den större delen genom dolda gångjärn, som går att ställa in 

i vissa lägen. När den mindre delen viks upp fastnar den i ett visst läge mot den större delen, 

därmed kan de föras ut tillsammans ur skenorna. Det snedställda taket är endast en detalj som 

inte har någon speciell funktion förutom att täcka toppen. Den utformades på det här sättet för 

att få en mer livfull design.  

 

Figur 31 visar baksidan av ljudhuven, det vill säga där inloppsrören är monterade. Även här är 

den nedersta delen helt självständig och avtagbar.  
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Figur 30, Ljudhuv- utloppsbild. 

 

 

 
 

Figur 31, Ljudhuv – inloppsbild. 

7.1.2  Ställning 

En ställning tillverkad i plåt är placerad runt pumpen för att panelerna ska kunna manövreras. 

Plåt valdes för att det är ett stabilt material och används ofta till den här typen av 

konstruktioner. Den är enkelt uppbyggd för att inte ta onödig plats. Basen består av fyra 
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stående stolpar i hörnen som stabiliseras med tvärlagda skenor. Skenorna är inte endast till för 

stabilitet, det är även där panelerna ska föras in. Ställningen visas i figur 32, även en närbild 

av gummistoppet, som kommer att stoppa panelen vid montering, visas i figur 33. 

 
Figur 32, Ställning för montage av ljudhuv. 

 

 

 
 

Figur 33, Närbild på gummistopp i ställning. 
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7.1.3  Handtag 

Handtagen är utformade ur ett ergonomiskt perspektiv med hänsyn till storleken, det vill säga 

med diametern 55 mm, för att ge ett stabilt grepp. Tvärsnittet går mer åt det rektangulära 

hållet och följer inte rekommendationen cirkulärt tvärsnitt, dock är kanterna uppbyggda med 

en större radie som ger mjuka kanter och bibehåller därför de överförda krafterna från handen. 

Handtagen är tillverkade i gummi med skrovlig yta som erbjuder stabilitet och bekvämlighet 

för handen. Figur 34 och 35 visar bild på handtagen från två olika vyer. 

 

I ena änden av handtagen finns ett stopp, tillverkad i stål och gummi, monterat. Stoppet är 

flexibelt, vilket innebär att det kan skjutas in och ut i handtaget och ska passa in i hålen som 

går igenom panelerna till ställningen. När panelerna ska föras in i ställningen via skenorna har 

handtagen en lodrät position, stoppet är då även inskjutet. Handtagen går endast att vrida +/- 

90 grader från dess ursprungliga vertikala läge. Detta illustreras i figur 36.  

 

Panelerna förs in i ställningen från vänster till höger och stoppas av ett gummi-stopp längst ut 

på skenorna. När panelerna stoppats av gummi-stoppet vrids handtagen upp 90 grader mot det 

vågräta läget tills stoppet i handtagen trycks in mot hålen de ska fästas i.  

 

För att demontera panelerna från ställningen måste knappen uppe på handtagen tryckas ner, 

vilket leder till att stoppen i handtagen skjuts in och panelerna går att förflytta. Knappen har 

en synlig färg som ska indikera tryckfunktion.  

 

 
Figur 34, Närbild handtag. 

  
Figur 35, Handtag – sidovy, med stoppet halvvägs ut. 
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Figur 36, Illustration av hur handtagen kan vridas för att sedan kunna fästas fast i ställningen. 

 

7.2  Utvecklat Excel-verktyg 
För att bland annat säljare på Xylem ska ha en mall att gå efter gällandes ljudnivå i 

pumpstationer utvecklades två verktyg i Microsoft Excel. I det ena verktyget baseras 

ljudeffektnivåerna på mätningar som utförts i pumpstationen och i den andra kan användaren 

själv lägga in uppmätta ljudeffektnivåer från de olika komponenterna i pumpstationen, båda 

visas i bilaga 8. I båda verktygen har vissa antaganden gjorts, till exempel att ett utloppsrör 

tillverkat i gjutjärn strålar ut lika mycket som ventilen ovanför rörböjen att det ingår två 

rörböjar i rörledningar tillhörande en pump och att de då strålar ut samma ljudeffekt.   

 

I en tabell är utstrålade ljudeffektnivåer för de olika beståndsdelarna i stationen uppställda per 

oktavband. Denna tabell är kopplad till en annan tabell, tabell 16, som beror av till exempel 

pumpstationens dimensioner och hur många rörböjar som finns.  

 

Då mätningar visar att relativt låga nivåer över utstrålad effekt kommer från väggar, tak och 

golv har dessa inte tagits med i beräkningarna till verktyget. 

 

I båda verktygen går det att välja hur många pumpar som är igång samtidigt, vilka typer av 

åtgärder som har vidtagits i stationen, vilket material tak och väggar ska täckas med, hur 

många procent av väggar och tak som ska täckas samt pumpstationens dimensioner.  

 

Pumpens utstrålade ljudeffekt är beroende av hur många pumpar som är igång samtidigt, 

vilket väljs från en lista. Rörsystemet är beroende av hur många pumpar som är igång 

samtidigt och längden på pumpstationen, det vill säga huvudledningens längd är 0,9 

multiplicerat med pumpstationens längd. Den utstrålade arean på huvudledningen blir till 

följd av detta större om längden på pumpstationen ändras till det längre. Samma sak gäller 

både det vertikala utloppsröret (0,6 gånger höjden på pumpstationen) och det horisontella 

utloppsröret (0,5 gånger bredden på pumpstationen). Ljudeffekter från dessa komponenter har 

sedan summerats med hjälp av adderingsregeln (se ekvation (7)).  
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Tabell 16, Visar den utstrålade ljudeffekten för de olika komponenterna i pumpstationen. Den utstrålade rörytan beror på 

dimensionerna för pumpstationen och rörlängderna. 

Octave band [Hz] --> 125 250 500 1000 2000 4000 

              

Two pipe bends, Lw, [dBA]  66,3 75,4 77,6 77,1 74,2 68,6 

 [dBA], header, [0,9*length], Lw , [dBA] 72,5 76,8 72,9 75,4 74,0 82,3 

Pump, Lw, [dBA] 74,5 81,7 81,7 78,8 77,3 75,5 

Outlet pipe, horizontal, [0,5 * width], Lw , [dBA] 78,9 78,0 79,3 79,3 75,9 71,6 

Outlet pipe- Vertical, [0,6 * height], Lw , [dBA] 76,5 75,4 76,1 77,0 72,4 70,5 

Total Lw in the station, per octave band, [dBA] 82,4 85,2 85,5 84,7 82,1 83,8 

 

Ljudeffektnivåer efter inkapsling av rörböjar, utloppsrör och pump har beräknats. Även 

rördelar i gjutjärn har räknats ut och det efter antagandet att de strålar ut lika mycket effekt 

som ventilen, tillverkad i gjutjärn. Gjutjärnsrör skulle möjligen stråla ut mindre ljud än 

ventilen då en hel del turbulens förekommer i ventilen. Inkapslingen av delarna sker med en 

sandwichkonstruktion från Isolamin. Det går alltså inte att välja ett annat material för 

inkapslingen.  

 

Den totala ljudeffektnivån i pumpstationen ställdes därefter upp i en tabell där åtgärder 

vidtagits, likaså här uppdelade efter oktavband (se tabell 17).  

 
Tabell 17, Ljudeffektnivåer efter utförda åtgärder 

 

 

För nybörjare finns det en hjälpfunktion i verktyget som har titulerats ”Need help?”, se bilaga 

8. Om användaren håller muspekaren över denna ruta, kommer en bild att visas där 

beskrivningen över vad som behöver tilläggas i de olika segmenten för att det ska stämma 

överens med egenskaper i pumpstationen som ska undersökas samt vilka åtgärder som har 

genomförts/ska genomföras. 

 

Verktygen beräknar hur hög ljudtrycksnivån är i efterklangsfältet efter valda inställningar. 

Den ena tabellen visar ljudtrycksnivån innan eventuella förändringar i pumpstationen och den 

andra tabellen visar ljudtrycksnivån efter förändringar. Verktyget visar hur mycket material, 

angivet i m
2
, som behövs för att täcka väggar och tak utefter den procentandel som valdes.  

 

Octave band [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Total Lw in the station, no action done 82,4 85,2 85,5 84,7 82,1 83,8 

Total Lw in the station, pump enclosure 81,6 82,6 83,1 83,4 80,3 83,1 

Total Lw in the station, pipe enclosure 76,7 82,9 82,3 80,4 79,0 83,1 

Total Lw in the station, pipe and pump enclosure 72,6 76,8 72,9 75,4 74,0 82,3 

Total Lw in the station, pipe with cast-iron material 76,7 82,9 82,6 81,3 79,1 83,1 

Total Lw in the station, pump enclosure and pipe with cast-iron 
material 72,7 76,9 74,9 77,6 74,4 82,3 
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7.3  Broschyrtext 
Utifrån kunskap som erhållits under det här examensarbetet samt efter mätningar och 

beräkningar utvecklades ett stycke i en av Xylems broschyrer. Broschyren handlar om hur 

pumpar ska installeras, fakta om ljud- och vibrationer som kan uppkomma i stationen och 

vilka åtgärder som kan sättas in för att sänka ljudnivån i pumpstationen. Det här skrevs ihop i 

slutet av examensarbetet för att undvika missförstånd och brister i kunskapen om ljudnivån i 

pumpstationer. Broschyr-texten som justerades visas i bilaga 9 och är rödmarkerad.  
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8.  Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Projektet har följt tidsplanen under hela projektet. Vissa moment har tagit kortare tid än tänkt 

och därför har det funnits möjligheter till att lägga ner tid på moment som kräver mer tid. 

Planeringen har funnits där som en trygghet för att kunna hålla tidsplanen och försäkra om att 

projektet inte breddar ut sig för mycket.  

 

Ett enskilt arbete leder ibland till att projektet fastnar vid problem, vilket hände ett fåtal 

gånger i det här examensarbetet. Det är alltid betryggande att jobba med någon i 

projektarbeten, då båda är lika insatta i projektet, bland annat för att kunna bolla tankar. Dock 

har dessa situationer varat i korta stunder och då har handledarna uppmuntrat och hjälpt till att 

driva arbetet framåt. Att ha en handledare på företaget och en på skolan har varit en bra 

kombination, främst då de har olika kompetenser och kan då hjälpa till i olika situationer. 

 

Ett ljud-simuleringsprogram hade underlättat arbetet, där tillgång till bland annat reduktionstal 

i olika material och storlekar finns samt simuleringar kan göras. Det hade sparat tid samtidigt 

som kanske nya idéer och tankar hade uppkommit av ljudsimuleringarna.  

 

Det blev en hel del mätningar gjorda ute på pumpstationen. Om mer noggrann planering hade 

utförts innan själva mätningarna hade vissa mätningar kunnat slås ihop till en och samma 

mätning. Något som var väldigt tidskrävande var också mätningar som skulle ske på en viss 

utvald pump. Pumparna gick igång i en rytm som inte gick att förutspå. Alla gånger startades 

först en pump som i de flesta fall följdes av en annan pump cirka en minut senare. För att 

stänga av pumpar som inte skulle vara med i ljudmätningen var det tvunget att invänta 

igångsättning av en pump, så att systemet inte skulle spåra ur. Därefter kunde de resterande 

pumparna stängas av. Det krävdes därför en hel del tid att vänta in den rätta pumpen att gå 

igång. 

 

Projektcirkeln var arbetsmetoden som användes i konceptgenereringen. Jag känner att det är 

en av de bättre arbetsmetoderna vid den här typen av produktutveckling. Det blir en så pass 

fördjupning i designen då många punkter hinner kryssas av och upprepas. Tack vare detta blir 

det ofta bra resultat med den här typen av arbetsmetod. 

 

Resultatdiskussion 
Ljudhuven 

Designen är utformad så att den ska tillfredsställa kravspecifikationen som var satt i början av 

projektet.  

 

Det första kravet som sattes var naturligtvis att designen ska vara ljuddämpande, vilket 

stämmer bra. Den dämpar ljudet i pumpstationen, dock sänks inte ljudnivån med många dBA 

bland annat på grund av det stora rörsystemet. Därför skulle den här typen av lösning passa 

bättre i en pumpstation med ett litet rörsystem, alternativt att rören också kapslas in. Ett annat 

krav som ställdes var att ljudhuven skulle vara vibrationsdämpande. Men eftersom 

mätningarna från väggar och golv visar att stomljudet inte var ett stort problem inuti 

pumpstationen behöver detta krav inte uppfyllas. 

 

Designen är utformad med sandwich-paneler. Det är möjligtvis inte det billigaste materialet, 

dock är det prisvärt med tanke på det höga reduktionstalet, stabiliteten och de andra 
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egenskaper materialet erbjuder. Materialet är känt för att inte suga åt sig vatten, vilket passar 

bra i en pumpstation med torruppställda pumpar. Även om pumparna inte ska läcka så är det 

en trygghet att inte använda material som suger upp vatten. Att materialet inte är 

uppsugningsbart är en av faktorerna till att ett material är vattentåligt och det var det som 

sattes som krav. Materialet är även motståndskraftigt mot bränder, vilket är en viktig faktor 

vid val av material. 

 

Huven ska ha en flexibel design som går att montera i befintliga anläggningar, vilket stämmer 

överens med den utformade designen som är uppbyggd av flera mindre delar och gör det 

därmed möjligt att montera i befintliga anläggningar. Eftersom designen är så pass enkel kan 

panelerna justeras, om önskemål finns om att placera huven i pumpstationer med horisontellt 

uppställda pumpar. Panelernas storlek tillsammans med de greppvänliga och stabila 

handtagen gör de lätthanterade och uppfyller även önskemålet om ergonomisk konstruktion. 

Det uppfyller önskemålet att huven ska vara enkel att montera/ demontera och därmed ska 

designen av huven inte hindra underhåll av pumpen. Det här gäller för underhåll av pumpen 

som går att göra på plats. Om däremot en flyttning av pumpen krävs, behöver ställningen 

demonteras vilket förhoppningsvis inte händer ofta. 

 

I övrigt kräver inte huven något underhåll och är lätt att bland annat rengöra vid 

smutsbeläggningar.  

 

Besvikelsen i det här projektet kom vid utformandet av designen till ljudhuven. Eftersom 

ljudhuven ska stå i en pumpstation kommer kunden inte att bry sig så mycket om ljudhuvens 

utseende. Därför lades större kraft på att göra ljudhuven användarvänlig och behändig och 

inte så mycket kraft på hur snygg den skulle bli, då det kunde anses som tidsslöseri. Resultatet 

blev en enkel design. Panelerna har även delats med raka snitt, förutom runt in- och 

utloppsrör, för att underlätta tillverkningen.  

 

Designen för ljudhuven står endast som ett förslag på hur ljudhuven kan se ut. Den ska 

fungera som en inspiration till kunder som vill utveckla egna ljudhuvar, därmed behöver de 

förhoppningsvis inte lägga ner tid på att rita upp egen design.  

 

Utvecklat Excel-verktyg 

Verktyget ställdes inför ett fåtal krav och önskemål i kravspecifikationen. Dels skulle det vara 

användarvänligt. Det löstes genom ett färgspråk, där blå färg visar att det är en inställning som 

går att justera efter eget behov antingen utifrån en lista eller att egna värden ska skrivas in. 

Rutor färgade i orange visar att det är ett resultat av något slag. Röd färg är en indikator på 

vad som ska göras och var ögonen ska fästas. Det finns även en hjälpfunktion utvecklad, som 

beskrevs i kapitlet 8.4. 

 

Önskemålet attraktiv yttre design uppfylls inte, tycker jag. Det beror på att Microsoft Excel 

inte är ett designprogram och har inte många funktioner för att utveckla den yttre designen, 

för till exempel i det här fallet ett mjukvaru-verktyg, med. Dock är det ett program som inte 

kräver avancerade system, vilket var ett annat önskemål. Verktyget kan anses som billigt då 

de flesta företag redan har Microsoft Excel och om fallet inte skulle vara så, är det inte något 

dyrt program.  

 

Verktyget ska fungera för ett antal olika stationer. Den punkten kan utvärderas på olika sätt. 

Om det är en station med ett minimalt rörsystem eller en pump som inte alls låter lika mycket, 

fungerar inte verktyget speciellt bra. I andra fall går det att ändra inställningar så som antal 
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pumpar som är igång och dimensioner vilket gör verktyget anpassningsbart till andra 

stationer. Om det skulle vara så att pumpstationen har ett litet rörsystem och mindre pumpar 

går det även att göra egna mätningar på hur mycket ljudeffekt pumpen och rör strålar ut. 

Mätningarna fylls in i ett av verktygen och på så vis uppfyller det kravet ”ska fungera för ett 

flertal olika stationer”.  

 

Verktyget skulle kunna vidareutvecklas på en del plan, bland annat så att användaren även 

kan välja olika material för inkapslingen också. Designen skulle kunna göras mer attraktiv, 

men det sågs inte som en prioritetspunkt i det här arbetet. Eftersom verktyget baseras på 

mätningarna som utförts bör användaren vara medveten om mätavvikelserna. Om användaren 

inte är medveten om det finns risken att verktyget används på fel sätt, till exempel genom att 

se resultaten som ett strikt svar.   

 

Jag fick i uppdrag att utveckla akustiktexten i broschyren ”Design Recommendations”. Det 

gjordes utefter mina slutsatser om vad som bör göras för att sänka ljudvolymen i 

pumpstationen. Broschyr-delen visas i bilaga 9, texten jag skrivit är rödmarkerad. 
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9. Rekommendationer 
 

Det skulle rekommenderas att planera pumpstationer mer inriktad på akustiken för att kunna 

sänka ljudnivån i nya stationer. I redan befintliga stationer går det att utföra en hel del 

åtgärder, dock krävs det en ofta en stor budget för att behandla hela stationer. Är kunderna då 

villiga att betala den summa pengar som krävs för att sänka ljudnivån? Det handlar alltså om 

prioriteringar.  

 

En rekommendation är att utforma ett litet rörsystem, dock kanske det inte är möjligt för vissa 

områden. Alternativet skulle kunna vara att använda gjutjärnsrör istället för rör tillverkade i 

rostfritt stål. Även en liknande rörkoppling som rör till pump tre har, skulle rekommenderas 

då mätningarna visar att ljudeffekten och vibrationer sänks med den. Om problemet med 

vibrerande komponenter som togs upp i kapitel 7.2 även existerar i andra pumpstationer bör 

något göras åt saken. Det skulle kunna vara en ny utformning av komponenterna eller att en 

något bättre fästfunktion, än silvertejp, används. 

 

En ljudhuv bör kombineras med andra åtgärder för att uppnå en lägre ljudnivå i 

pumpstationen. Det kan till exempel handla om att fästa fast absorbenter på väggar och tak. 

Om ljudhuven ska sättas in som en åtgärd i pumpstationer skulle en display kunna utvecklas 

och placeras på ljudhuven. Displayen ska kunna upplysa servicearbetare om något hänt med 

pumpen och i så fall vad som har hänt, till exempel om det är något fel på motorn eller om 

pumpen blivit igensatt. Denna rekommendation skulle vara bra då ljudhuven täcker hela 

pumpen och gör då att servicepersonalen endast behöver öppna upp vissa delar av huven. 

Detta skulle förhoppningsvis underlätta servicearbetet. 

 

Rekommenderat material för utformning av ljudhuven är ett material med kärna av stenull och 

ett metalliskt yttre (perforerat på insidan). Gärna Isolamin, då det är en av de bättre paneler 

som finns på marknaden inom ljuddämpning. Panelerna från Isolamin har många bra 

egenskaper bland annat ett högt reduktionstal. Vid luftspalter som bildas mellan de olika 

paneldelarna bör gummilister fästas fast. 

 

Det är rekommenderat att Excel-verktyget inte ses som stränga värden, då bland annat 

instrumentets toleranser har en påverkande faktor i ljudeffektnivåerna som mätts upp. Det här 

ska användas för att reda på ungefär hur mycket en eventuell åtgärd påverkar ljudtrycksnivån 

i pumpstationen. 
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            Projektplan 

 

Projektnamn 

Ljuddämpning av Flygtprodukter 

 

Bakgrund 

Xylem Water Solution är ett internationellt företag som bland annat tillverkar vatten- och avloppspumpar. 

Det blir allt mer vanligt att torrinstallera avloppspumpar, vilket är en bekvämare lösning då det gäller 

underhåll och service. Dock har det kommit in en del klagomål då det gäller bullernivån pumpen och dess 

tillhörande utrusning alstrar. Xylem anser att det här är ett utmärkt projekt för studenter och utvecklade 

därför det här projektet som ett examensarbete. 

 

Projektets mål 

Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på vad det är som alstrar ljud i utrustningen samt att 

utvärdera och analysera olika ljuddämpningstekniker. Den bästa lösningen kommer att experimenteras runt, 

utvecklas samt implementeras på en redan befintlig pumpstation i Uthamra, Vallentuna. Rekommendationer 

kommer att undersökas och sammanfattas kring hur pumpen bäst ska ljuddämpas samt tillhörande utrustning 

så som rör och hur mycket eventuell ljuddämpningsutrusning skulle sänka ljudtrycksnivån. Experiment och 

insamling av data kommer att ske både på stationer ute i kundkretsen och på laboratoriet tillhörande Xylem 

Water Solutions. 

 

Omfattning 

Projektet är indelat i tre lika stora delmoment (som beskrivs under genomförande) och kommer att pågå 

under en termin. Dessa moment kommer att utvärderas och behandlas vidare mot nästkommande moment 

för att lätt kunna upptäcka t ex felmetoder eller analysera om arbetet går i rätt riktning. 

 

Avgränsning 

Arbetet kommer att vara avgränsat till en pumpstation i Norrtälje. Pumpar som kommer att analyseras har så 

kallade N-hjul och jag kommer att begränsa mig till version 3301.180.  Inga utredningar kommer att ske 

kring huruvida olika delar i pumpen (t ex snäckspetsens form) kan förbättras gällande ljudnivån. 

 

Avvikelser 

Skulle en avvikelse i arbetet ske kommer jag att kontakta handledaren på företaget för att se hur jag ska gå 

vidare och eventuellt lägga om projektet.  

 

Organisation 

Uppdragsgivarens ansvar: Ska vara kontaktbar och tillgänglig. Gärna bolla idéer och ge feedback.  

Uppdragsgivare: Xylem Water Solution, kontaktperson Stefan Nordemo 

 

Leveranser och Dokumentation 

En prototyp över en ljuddämpningsprodukt med ritningar kommer förhoppningsvis att levereras till Xylem 

Water Solution. En sammanfattning över rekommendationer till kunder angående ljuddämpning av 

avloppspumpar kommer att skrivas. En omfattande rapport om arbetets gång och resultat kommer att 

skrivas, på svenska. 

 

Övriga resurser 

Jag kommer att ha tillgång till CAD-program, laboratoriet där experiment kommer att utföras, samt en redan 

befintlig pumpstation i Norrtälje. Jag kommer även ha tillgång till mina två handledare Stefan Nordemo på 

Xylem och Roger Johnsson Universitetslektor på LTU. 
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Genomförande 

 

Moment 1: (från planering till Utvärdering och analys) 

Under det första delmomentet kommer jag att planera hur projektet ska läggas upp, undersöka hur N-pumpar 

fungerar, utreda vilka metoder som finns för att sänka ljudvolymen i en pumpstation, bestämma problem och 

formulera mål och krav i arbetet. En fältstudie kommer även att genomföras, där vissa mätningar kommer att 

utföras på pumpstationen i Norrtälje. Jag planerar att arbeta med detta under 5-6 veckor och kommer att vara 

färdig vecka 9. 

 

Moment 2: (från utvärdering & analys till konceptval) 

Under det andra delmomentet kommer själva idéverkstaden att dra igång. Jag kommer att jobba med olika 

sorters kreativa metoder för att ta fram så många idéer jag kan. Dessa kommer sedan att analyseras för att 

vidare välja ut den/de bästa idéerna. Det här beräknar jag ska vara färdigt v.16. 

 

Moment 3: (från konceptval till rapportskrivning) 

Under det sista momentet kommer det valda konceptet att utvecklas och utvärderas. Målet är att komma 

fram till en väluttänkt design av ljuddämpningen som både kunden och uppdragsgivaren är nöjda med.  När 

det valda konceptet har fått en slutlig form kommer det att modelleras upp i ett CAD-program. Broschyren 

och rapporten kommer även att färdigställas i det här delmomentet. Det här beräknas ta 7 veckor och målet 

är att vara färdig med detta vecka 21. 

 

Beslutspunkter 

Möten varje/varannan vecka med handledare där vi diskuterar hur det går i arbetet samt beslutar om jag ska 

gå vidare eller stryka specifika delar i projektet.  

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan mig och handledare på LTU kommer att ske via möten, telefonkontakt och mail. 

Även veckoliga möten kommer att hållas med det uppdragsgivande företaget för att hålla en jämn utveckling 

i arbetet.   

 

Tidplan 

Jag har satt upp ett Gantt-schema för att kunna hålla en tidsplan.  
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         Bilder från pumpstationen i Uthamra 

 

 

 

 
Figur 3-1, Översikt över pumpar och en bit av rörsystemet på nedervåningen. 

 

 

 
Figur 3-2, Nedervåningen: Ljuddämpande insats i taket. 
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Ritning av N-pump 
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          Exempel på reduktionstalskurva 

 
Figur 5-1, Det här är ett exempel på hur en utplottad reduktionstalskurva kan se ut. Den röda pilen visar det område där reduktionstalet är 

beroende av massan hos materialet. 

 

 



 

 

 

Mätningar utförda i närfält        Bilaga 6(1/1) 

            Mätningar 

Pump 2, hela pumpen, ensam  dBA 

Total ljudintensitetsnivå  76,0 

    

Total ljudeffektnivå 86,8 

 

Huvudledning, pump 2 dBA 

 Total ljudintensitetsnivå 64,1 

    12 m 

Total ljudeffektnivå 73,9 84,6 

 

1 m horisontellt utloppsrör, pump 
2  dBA 

Total ljudintensitetsnivå 81,9 

    

Total ljudeffektnivå 83,6 

 

Golv,  1 m^2 dBA 

 Total ljudintensitetsnivå 45,6 

     45 m^2 

Total ljudeffektnivå 59,3 75,8 

 

Vägg, 1 m^2  dBA 
 Total ljudintensitetsnivå 29,5 
     240 m^2 

Total ljudeffektnivå 57,8 74,6 

 

Rörböj med täckta rördelar, pump 2 dBA 

 Total ljudintensitetsnivå 81,5 

    2 st 

Total ljudeffektnivå 82,1 85,1 

 

Ventil utan avskärmning, pump 2  dBA 

Total ljudintensitetsnivå 73,2 

    

Total ljudeffektnivå 76,2 

 

Utloppsrör ovanför ventil, 1 m, 
pump 2  dBA 

Total ljudintensitetsnivå 65,6 

    

Total ljudeffektnivå 75,7 

  



 

 

Analysering av reduktionstal med endast 

pumpen som ljudkälla.   

Beräkningar utförda utan hänsyn till andra 

ljudutstrålande komponenter i 

pumpstationen.   
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46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

Ljudtrycksnivå 

Ljudtrycksnivå i rummet, 
inkapslingskåpa av betong 

80 mm

25 mm

19 mm

12 mm

Tjocklek 

45,00
47,00
49,00
51,00
53,00
55,00
57,00
59,00
61,00
63,00
65,00

Ljudtrycksnivå 

Ljudtrycksnivå i rummet, 
inkapslingskåpa av plexiglas 

80 mm

25mm

19mm

12mm

Tjocklek 
 

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

64,00

66,00

Ljudtrycksnivå 

Ljudtrycksnivå i rummet, 
inkapslingskåpa av gips 

80 mm

25mm

19mm

12mm

Tjocklek 
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56,00

58,00

60,00

62,00

64,00

Ljudtrycksnivå 

Ljudtrycksnivå i rummet, 
inkapslingskåpa av tegel 

120 mm

80 mm

25mm

19mm

12mm

Tjocklek 
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47,00

49,00

51,00

53,00

55,00

57,00

Ljudtrycksnivå 

Ljudtrycksnivå i rummet, 
inkapslingskåpa av glas 

80 mm

25mm

19mm

12mm

Tjocklek 
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Ljudtrycksnivå 

Material och dess tjocklek 

Ljudtrycksnivå i rummet med varierande material 
och representabla tjocklekar.  
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            Excel-verktyg  

 
Figur 8-1, Visar en första del av hjälpfunktionen i det utformade Excel-verktyget, där ljudeffekterna baseras på mätningarna som utförts i det 

här examensarbetet. 

 

 
Figur 8-2, Visar den andra halvan av hjälpfunktionen i det utformade Excel-verktyget, där ljudeffekterna baseras på mätningarna som utförts i 

det här examensarbetet. 
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Figur 8-3, Visar den andra halvan av hjälpfunktionen i det utformade Excel-verktyget, där ljudeffekterna kan mätas upp och justeras av 

användaren. 

 

Figur 8-4, Visar den andra halvan av hjälpfunktionen i det utformade Excel-verktyget, där ljudeffekterna kan mätas upp och justeras av 

användaren. 
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Utveckling av broschyr-text   
 
 
Noise 
 
Sound is the result of pressure changes in the air. 
Undesirables sound is usually referred to as noise. Pressure 
changes can be transmitted to the air from a vibrating 
structure resulting in noise. The better the transmission 
from the vibrating surfaces to the air, the higher the sound 
levels will be. Structure borne vibrations can travel some 
distances before becoming airborne and audible. Liquid 
borne pressure fluctuations can also travel very far before 
causing the structure to vibrate and generate noise. 
Consequently, the source of the vibrations causing the 
noise is not necessarily in the same location as the noise 
itself. 
 
Sound pressure (Lp) measured in dBA gives more weight to 
frequencies where the human ear is more sensitive (noted 
A-weighted). Therefore, dBA is the most appropriate scale 
of measurement when evaluating noise within a pump 
room. The noise from the pump is normally given as the 
sound power level (Lw). The sound pressure (Lp) in a 
certain position is determined by distance and positioning 
of the source together with the acoustical properties of the 
room. When evaluating the source of pump noise, it is 
important to remember that disturbances generated from 
the electrical motor, cavitation and other flow induced 
vibrations make important contributions to the sound level. 
 
The recommendations made previously to reduce 
vibrations are also helpful with respect to noise. The 
recommendations given below also apply. Xylem provides 
guidelines for item 1, 2, 3 and 4 in the Design 
recommendations for pump stations with large centrifugal 
wastewater pumps brochure.  
 

1. A duty point close to the best efficiency point of 
the pump is always good.  

2. Net positive suction head requirements must be 
met, preferably with substantial margin. 

3. Inlet conditions from the sump and/or suction 
piping should be well designed from a hydraulic 
point of view. 

4. Fluid induced vibrations in pipes can be held at low 
levels by avoiding sharp bends, especially if they 
are located close to valves. 

5. Mechanically transmitted vibrations can be 
diminished by a soft installation as earlier 
described. 
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6. Liquid borne pressure fluctuations in the pipe can 
occur at high head conditions with impellers 
having a low number of vanes (pulsations due 
blade pass). This can be a nuisance in residential 
areas. It can be decreased by adding pressure 
pulsation dampers. Please discuss adequate 
measures with a vibration consultant. 

 
In addition to the above, to reduce the noise in the pump 
room you may need to implement several of the following 
measures, all involving recommendations from a vibration 
and noise consultant: 

1. Add acoustic absorption material on the roof and 
walls to lower the reverberant sound which, apart 
from very close to the pump, normally dominates. 
This is one of the better measures for the 
reverberant sound and depending on the station it 
could reduce the sound pressure up to 11 dB. 

2. Add either acoustic dampening material or a 
sound cover to the pipes and other sound emitting 
surfaces to lower the sound pressure.  

3. Add a sound cover or shield around or in front of 
the pump. Be careful not to inhibit the 
effectiveness of the motor cooling surfaces. One 
advice is to use sandwich-panels made of rock 
wool imbedded in steel plates. Depending on the 
pipe system, i.e. pipe material and size, the sound 
cover could affect the reducing of sound pressure 
different. With a big pipe system the sound cover 
will only help to reduce the sound pressure a few 
dB. But with a small pipe system and pipes made 
of cast iron it will have a bigger affect inside the 
pump station.  

 
To reduce the noise transmitted to the environment 
outside of the pump room you may also need to: 

1. Avoid transmittance to the weak parts of the 
building structure via rigid connections of piping, 
valves etc. Use rubber bushings or similar device 
between piping or supports and weak walls. 

2. Avoid open channels, such as ventilation ducts, out 
of the room with the source of noise. 

 
Noise can never be totally avoided and is also a matter of 
perception although well designed stations may keep the 
noise to acceptable levels.  
 
Noise increases with deviation from best efficiency point 
particularly at run out flows. 

 


