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Abstrakt 
I studien har mätningar gjorts i den stora konsertsalen i Kulturens hus för att undersöka om 
ljudnivåvariationen mellan olika åskådarplatser i lokalen kan utgöra en hörselskaderisk. 

Ljudkartor har sammanställts över konsertsalens parkettsektion som illustrerar 
ljudnivåvariationen mellan tersbanden 20Hz-12,5kHz, samt den A-vägda ekvivalenta och 

maximala ljudnivån. En uppskattning av ljudnivåns beroende av avståndet från scen har gjorts 
vid ett antal punkter runt om i hela konsertsalen. Sammanlagt har tre konserthusbesök gjorts, 
där en mindre analys av konsertmiljön genomfördes vid första besöket. Mätningar gjordes i 

samband med två efterkommande tillfällen.  
Resultaten visar att det vid vissa lyssningspositioner finns stora ljudnivåvariationer vid 

tersbandens individuella ljudnivå. Kring den maximala ljudnivån var variationen mellan 
punkterna jämn med undantag från en punkt nära scenen där ett exceptionellt högt mätvärde 
erhölls. Den ekvivalenta ljudnivån visade sig ha en jämn fördelning över parketten med en 

ljudnivåvariation på ca 3,3 dB mellan punkterna.  
Ljudkällornas position på scen visade sig ha en mindre påverkan på ljudnivån på längre 

avstånd. Vid åhörarplatser närmare scenen hade däremot ljudkällornas placering betydelse för 
ljudnivån.  
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Abstract 
In this study sound pressure measurements have been made in the large concert hall at 
Kulturens Hus, to examine if the sound level variation between different spectator locations 

constitutes a hearing risk. 
Sound maps have been created to visually illustrate the sound level variation over the stalls 

between 1/3-octave-bands, from 20Hz-12,5kHz. This also includes a visualization of the A-
weighted equivalent- and maximal sound pressure level.  
An estimation of the sound level’s dependence of the distance from stage has been made at a 

number of positions in the venue. A total of three visits were made in the concert hall during 
this study, this included an analysis of the concert hall at the first visit and measurements at 

the two descendant visits. 
The results showed that large sound level variations existed at certain spectator locations 
between the 1/3-octave-bands individual sound level. The maximal sound level had smaller 

sound level variations between different measuring positions, except for one location close to 
the stage, where an exceptional high value was received. The equivalent sound level was 

distributed smoothly over the stalls in the concert hall and had a sound level variation of 
3,3dB between the positions. The positions of the sound source on stage showed that it had a 
lesser influence of the sound level at greater distances. At spectator locations closer to the 

stage, the placement of the sound source had more importance to the sound level.  
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Förord 

Kursen Ljudteknik C, MUE007, ingår som avslutande kurs i programmet Arena media, musik 
och teknik 120p vid Luleå Tekniska Universitet. Kursen består av 20 poäng, där man under de 

första 10 poängen läser två förberedande kurser innan C-arbetet påbörjas. Under vårterminen 
2007 startade C-arbetet och genomfördes under läsperiod 3 och 4. 

Denna C-uppsats har skrivits som ett avslutande moment i kursen Ljudteknik C. Syftet har 
varit att utifrån ett vetenskapligt perspektiv fördjupa sina kunskaper inom kärnämnet 
ljudteknik. Erhållna kunskaper och erfarenheter under utbildningens gång har utgjort grunden 

för den studie som denna rapport behandlar. Syftet omfattar även förmedling av de erhållna 
kunskaperna genom en skriftlig redogörelse samt ett öppet seminarium med kritisk 

granskning av en opponent. 
 
Jag vill passa på att tacka min handledare Anders Ågren på Luleå Tekniska Universitet för all 

hjälp under projektets gång, och rikta ett stort tack till Hans Viklund och Roger Johnsson på 
Luleå tekniska universitet som bistått med utrustning och stöd under arbetet. Jag vill även 

tacka Linda Berglund och Göran Norman på Kulturens hus som gjort det möjligt att 
genomföra mätningarna i stora konsertsalen. Avslutningsvis vill jag tacka Richard 
Nordenskjöld för all hjälp i datorprogrammet Matlab.  
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1. Inledning 

1.1 Verksamhetsbeskrivning av Kulturens hus 

Kulturens hus i Luleå är ett nybyggt kulturcenter med en yta på ca 14 000 m2, där alla typer 

av evenemang kan hållas. I byggnaden finns stadsbibliotek, konsthall, en stor och liten 
konsertsal, foajéer på tre plan samt café och restaurang. Kulturens hus är anpassat för att 

rymma ca 3500 personer vid större tillställningar [1].  
Konsertsalarna i byggnaden är utformade för att användas till många olika typer av 
evenemang som musikframträdanden, filmvisningar, konferenser eller liknande 

sammankomster. Den stora konsertsalen sträcker sig över fyra plan, där scenen utgörs av det 
nedre planet, sidobalkongerna av det mellersta planet, balkongerna av det tredje planet samt 

takplanet högst upp. Vid konserter ryms ca 900-1050 personer, vilket beror på att extraplatser 
kan sättas in vid behov på bekostnad av mindre scenyta. Stolplatserna är utformade på ett 
sådant sätt att absorptionskoefficienten ska motsvara en människas, även när ingen sitter där. 

På parkettplats ryms 600-750 personer, där resterande platser finns på balkongerna. Lokalens 
akustik kan regleras med ett elektromekaniskt system där man med datorstyrning kan justera 

de akustiska förhållandena, som draperier och väggabsorbenter. Det innebär att 
efterklangstiden kan varieras från ca 1,9 sekunder till 1,11 sekunder. Utöver det 
elektromekaniska systemet kan salen dämpas ytterligare med takabsorbenter. I detta fall rör 

det sig om en kombination av diffusorer och absorbenter som placerats infällda i taket och 
som med handkraft kan fällas ned över nästan hela takytan [1].  

1.2 Bakgrund 

Höga ljudnivåer från musik på offentliga platser får enligt lag inte utgöra risker så att 
människors hälsa tar skada. Lagstiftningen ska tillämpas för att försäkra en hälsosam och god 

miljö inom Miljöbalken tillämpningsområde [2-3]. Trots detta har Socialstyrelsen tidigare 
konstaterat att de rekommenderade högsta ljudnivåer man bör eftersträva att hålla sig inom, 

inte alltid följs vid festivalarrangemang, konserter m.m. Vid ett nationellt tillsynsuppdrag 
2003 visade nästan hälften av de kontrollerade miljöerna att ljudnivåerna överskred 
riktvärdena på 100 dBA ekvivalent ljudnivå och 115 dBA maximal ljudnivå [3].  

Detta har inneburit att diskussioner kring höga ljudnivåer i samband med musik har varit ett 
omtalat ämne i både forskarvärden och media den senaste tiden. Flera studier i ämnet har visat 

en hög andel musikrelaterade hörselskador hos både musiker och åskådare [4]. Andra 
undersökningar inriktade mot tonåringar som gått på konserter har visat att avsevärt många 
anser att ljudnivån är för hög. Det finns även indikationer som tyder på att barn kan vara mer 

känsliga för höga ljudnivåer då deras hörselgång är kortare och mer horisontellt riktad [4]. 
Detta medför ökade krav på skyddstillsynen som då måste ses över så att de allmänna råden 

kring ljudnivåbegränsning för musikframträdanden följs [5-6]. Enligt Miljöbalken har 
verksamhetsutövaren ansvar för att ingen kommer till skada och skyldigheter till att ha 
tillräckliga kunskaper om de hälsorisker som finns [2]. Dessutom är den 

arrangemangsansvarige skyldig att sätta upp ett egenkontrollprogram, genom att mäta och 
dokumentera ljudnivåerna. Egenkontrollerna måste sedan sparas för att kunna bevisa att inte 

ljudnivån under evenemanget utgjort en skaderisk [4]. Vill man göra musikevenemang eller 
andra offentliga tillställningar med musikaliska inslag till en säker miljö med få risker, bör 
inte kunskapsbasen enbart utgöras av hur handhavande av mätutrustning och placering av 

ljudanalysatorn ska genomföras. Det finns en rad andra inverkande faktorer som påverkar 

                                                 
1
 En ligt nya efterklangsmätningar utförda av institutionen arbetsvetenskap (akustik och buller), Lu leå Tekniska 

Universitet. 
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ljudnivån i en sådan miljö man bör känna till, t ex lokalens inverkan på ljudet. Avsikten med 

denna studie är att upplysa och förbättra förståelsen av hur en evenemangsmiljö kan påverka 
ljudnivån och ljudnivåvariationen inomhus. 

1.3 Syfte och mål 

Utifrån ett personligt perspektiv har studiens områdesinriktning syftat till att fördjupa mina 

kunskaper i ett intresseväckande ämne. Syftet har även varit att utifrån ett ljudtekniskt och 
hälsorelaterat perspektiv förbättra insikten kring lyssningsmiljön vid ett musikevenemang.    
 

Målet för studien är att göra en detaljerad kartläggning över de spektrala olikheterna vid ett 
flertal lyssningspositioner i lokalen. Målsättningen är att undersöka ljudets utbredning i en 

konsertmiljö för att se om det existerar markanta skillnader i ljudnivå mellan olika 
lyssningspunkter. Målet är även att undersöka om det finns en hörselskaderisk bland åskådare 
som kan kopplas till de variationer i ljudnivå som mätningarna visar. Resultatet ska kunna 

användas i utvärderingssyfte och/eller vid egenkontroller av ljudnivån för att säkerställa att 
Socialstyrelsens riktvärden inte överskrids, men även att få insikt hur lokalen inverkar på 

ljudnivån. Studien ska kunna reproduceras utifrån de metoder som använts. 

1.4 Avgränsningar 

 Studietiden begränsas till tio veckors fulltidsstudier.  

 Lokalen antas vara symmetriskt utformad.  

 Begränsad tillgång till lokalen på grund av hård belastning av andra aktiviteter.  

 Vid mätningar dämpas lokalen med det akustikreglerande system som finns i 

konsertsalen.  

 Mätningarna görs utifrån standarduppsättningen av antalet stolsplatser.  

 Mätningarna genomförs i en konsertsal utan publik.  

 Mätningarna avser tersbanden 20Hz-12,5kHz. 

 I studien läggs störst fokus på parkettplatserna. 

 Resultatet av mätningarna begränsas till de placeringar ljudkällan hade vid mättilfället.  
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Socialstyrelsens rekommendationer och riktvärden 

Vid musikevenemang där ljudnivåerna för verksamheten är höga finns enligt miljöbalken 

generella krav på att en verksamhetsutövare ska ha kunskap om och översikt över den 
verksamhet som bedrivs. Varje verksamhetsutövare ska bedriva s.k. egenkontroll där man 

genom rutinmässiga åtgärder tillhandahåller någon form av ansvarsfördelning, resultat av 
mätningar samt andra kontroller och åtgärder. Den informationen ska finnas tillgänglig och 
kunna visas upp för kommunens lokala tillsynsmyndighet vid inspektioner och ska vid 

begäran kunna skickas in och redovisas till kommunen [7].  
Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP) har på uppdrag från Socialstyrelsen utvecklat 

metoder för att mäta ljudtrycksnivån vid offentliga sammanhang där musik framförs, vid t ex 
konserter, diskotek, träningslokaler etc. I huvudsak finns två mätmetoder som används vid 
olika sammanhang. En av metoderna används vid mätning på nattklubbar eller i liknande 

miljöer där besökaren förflyttar sig mellan miljöer där ljudnivån varierar. Den andra metoden 
används vid mätningar på konserter där besökaren sitter på samma plats. Vid ett sådant 

tillfälle ska mätningen göras vid den punkt där den högsta ljudtrycksnivån finns samt placeras 
på en höjd av 1,5m över marken. Vid mätningen mäts den A-vägda ekvivalenta 
ljudtrycksnivån och den A-vägda maximala ljudnivån med tidsvägningen fast. 

Rekommenderad tid för mätningen är en timme [9].  
Enligt Socialstyrelsen finns bestämda riktvärden [9] för hur höga ljudnivåerna får vara under 

ett evenemangstillfälle med musikaliska inslag.  
 
Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde  

Maximalt ljud LAFmax¹ 115 dB 

Ekvivalent ljud LAeq² 100 dB 

 
Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde  

Maximalt ljud LAFmax¹ 110 dB 

Ekvivalent ljud LAeq² 97 dB 

¹Den högsta A-vägda ljudnivån. ²Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod.  

 

2.2 Skadeverkningar 
Hörselskaderisken existerar både vid långtidsexponering av höga ljudtrycksnivåer men kan 

även uppstå i samband med kortare exponeringsperioder, vid exempelvis konserter, där risken 
för hörselnedsättning eller tinnitus också kan vara stor [10]. De allvarligaste formerna av 

hörselnedsättning orsakas av skador på hårceller eller sensoriska nervceller. Efter intensiv 
ljudexponering kan det förekomma ringningar och sus i öronen (kortvarig tinnitus), vilket 
tyder på att man utsatts för skadliga ljudnivåer. Hårcellerna har en förmåga att återhämta sig 

efter en bullerskada så att nedsättningen av hörseln blir temporär. Fortsätter öronen att utsättas 
för samma ljudnivåer kan till slut permanenta hörselskador uppstå. Vid en hörselskada dör 

hårcellerna som sedan inte kan återbildas [11]. Idag lider ca 4% av befolkningen av 
permanent tinnitus, vilket i sin tur kan leda till sömnproblem, koncentrationssvårigheter, 
stress och sänkt arbetsförmåga [11]. 
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2.3 Ljudkällor 

Arrayer är en kontrollerad samling av högtalare som används i huvudsak för att få en jämn 
ljudtrycksutbredning över en yta. Svårigheter brukar kunna uppstå för att bibehålla en jämn 

fördelning av ljudet över publikytan. Vanligtvis använder man högtalararrayer vid 
sammanhang där publikytan är stor och där andra högtalarlösningar inte räcker till. I större 

lokaler, som en konsertsal, kan det vara svårt att uppnå en helt jämn fördelning av ljudet. I 
regel talar man om två typer av ljudkällor, punktformig- och linjeljudkälla. 

2.3.1 Punktformig ljudkälla 

Ljudet från en punktformig ljudkälla strålar i alla plan. Vid varje avståndsfördubbling 

reduceras ljudtrycksnivån med 6 dB om ljudkällan är punktformig, se bild 1. 
Ljudutbredningens yta ökar 4 ggr i storlek vid en avståndsfördubbling.  

 

Bild 1 [12]: Ljudutbredningen från en punktformig ljudkälla sker sfäriskt, där ytan ökar 4 ggr vid varje 

avståndsfördubbling. Ljudtrycknivån reduceras med 6 dB per avståndsfördubbling. 

2.3.2 Linjeljudkälla 

En linjeljudkälla genererar ett närfält vilket bidrar till att ljudtrycksnivån, i förhållande till en 
punktformig ljudkälla, enbart sjunker med 3 dB per avståndsfördubbling, se bild 2. 
Linjekällans egenskap att bilda ett närfält är frekvensberoende. I rapporten ”Måste musiken 

vara så stark” [12] förklaras att man måste skapa långa och höga Line Array-system för att 
inte förlora ljudtryck vid lägre frekvenser (långa våglängder) vid längre avstånd. De flesta 

Line Array-system på marknaden i praktiken är en blandning av punktformig ljudkälla och 
linjeljudkälla. Detta innebär att systemen är mer effektiva att skapa ett närfält vid högre 
frekvenser än vid lägre frekvenser [12].  



 11 

 

Bild 2 [12]: Den idealiserade linjeljudkällan har en utbredning som vid varje avståndsfördubbling ökar 

ljudutbredningens yta med det dubbla. Avståndsfördubbling reducerar ljudtrycksnivån med 3 dB, i jämförelse 

med en punktformig källa. 

2.4 Högtalarprestanda 

2.4.1 PA-systemet 

I Kulturens hus används tre olika högtalarmodeller av fabrikatet D&B. Systemet består av två 
högtalararrayer. I varje högtalararray används fem stycken högtalarkluster av modellen Q1 
och en Q7, bakom dessa sitter tre stycken sub-basar av modellen Qsub, se bild 3.   

 

 
Bild 3: Högtalararrayer som används i stora konsertsalen i Kulturens hus. 
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Högtalarspecifikationer för Q1 [13].  

 

Components 2 x 10" / 1.3" 

Output (1m) with D12 / E-PAC 139 / 135 dB-SPL 

Power rating (RMS / peak) 400 / 1600 W 

Frequency response (-5 dB) 60 / 100 Hz - 17 kHz 

Dispersion (H x V) 75° x 15° 

Cabinets / channel D12 2 

Cabinets / E-PAC 1 (2) 

 
Dimensions mm (H x W x D) 308 x 580 x 410 

Weight kg 22 

Dimensions inch (H x W x D) 12.13 x 22.83 x 16.14 

Weight lb 49 

 

Högtalarspecifikationer för Q7 [13].  
 

Components 2 x 10" / 1.3" 

Output (1m) with D12 / E-PAC 138 / 134 dB-SPL 

Power rating (RMS / peak) 400 / 1600 W 

Frequency response (-5 dB) 60 / 100 Hz - 17 kHz 

Dispersion (H x V) 75° x 40°  

Cabinets / channel D12 2 

Cabinets / E-PAC 1 (2) 

 
Dimensions mm (H x W x D) 308 x 580 x 410 

Weight kg 22 

Dimensions inch (H x W x D) 12.13 x 22.83 x 16.14 

Weight lb 49 

 

Högtalarspecifikationer för Qsub [13].  
 

Components 18" 

Output (1m) with D12 / E-PAC 133 / 129 dB-SPL 

Power rating (RMS / peak) 400 / 1600 W 

Frequency response (-5 dB) 40 Hz - 130 / 100 Hz 

Cabinets / channel D12 2  

Cabinets / E-PAC 1 

 
Dimensions mm (H x W x D) 493 x 580 x 668  

Weight kg 42 

Dimensions inch (H x W x D) 19.4 x 22.83 x 26.3  

Weight lb 92.6 
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2.4.2 Portabel ljudkälla 

Vid mätningar av ljudnivåvariationen från scen användes en portabel högtalare av modell 

Brüel & Kjaer: Sound source type 4224. 
 

Högtalarspecifikationer för Sound source type 4224 [14].  
 

Sound power level: 

0 to 118 dB re 1pW, mains operated 

0 to 115 dB re 1pW, battery operated 

Sound power spectrum: 

Wide band: 100Hz to 4kHz, + 0dB to -10dB re max. level. 63Hz to 10kHz, +0dB to -30dB re 
max.level 

Spectrum I: Fulfils ASTM E 597-77T  

Spectrum II: Fulfils ASTM E 597-77T 

 
Dimensions and Weight: 

Height: 480mm 

Width: 380mm 

Depth: 242mm 
Weight: 18kg 

2.5 Termisk effektpåverkan 

När högtalare opererar vid sin fulla kapacitet eller väldigt nära den maximala nivån kan 
termiska effekter inverka och minska mätningarnas exakthetsnivå. De termiska effekterna 

brukar delas in i: 
 

1. Korttidseffekter som påverkas av värme från talspolen. Inverkar inom de första 5-10 

sekunderna efter att högtalaren slagits på.  
2. Långtidseffekter som påverkas av värmen från magnetuppbyggnaden. Inverkar under 

en tidsperiod av flera timmar [14].  
 
Både korttidseffekter och långtidseffekter resulterar i att ljudnivån som högtalaren producerar 

kan reduceras över tid. Vid ett test med den portabla högtalaren Brüel & Kjaer ”Sound source 
type 4224”, där en sinuston på 1000Hz producerades med full kraft, fanns både en korttids- 

och långtidsinverkan. Under en tidsperiod på 27 minuter hade ljudnivån reducerats med 
nästan 2dB, där korttidseffekten under de 20 första sekunderna bidrog till en sänkning med ca 
1,6dB [14].  
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2.6 Stående vågor 

Stående vågor uppstår när ljudet från en källa reflekteras mellan parallella ytor och 
kombineras med varandra. Beroende på hur ljudvågorna kombineras med varandra kan 

frekvenser förstärkas eller i vissa fall släckas ut vid en sammanslagning. Samma gäller för 
multiplar av ursprungsfrekvensen, se nedanstående beräkningar.  

Detta varierar mellan maximalt övertryck (buk) och undertryck (nod) när ljudvågor svävar 
förbi fritt i rummet. I slutna miljöer uppstår det vanligtvis en resonans, med undantag för 
speciellt akustikanpassade lokaler [15]. Det medför att resonansfrekvenser bildas i de flesta 

rumsliga miljöer. 

Formeln för att räkna ut vid vilka frekvenser stående vågor bildas är:  

 

λ = N
f

c
*

2*
      [m]

 (1.1) 

 

λ = Våglängden 

c = Ljudets hastighet (340 m/s) 

f = Frekvensen 

N=heltal (1, 2, 3…) 

 
Enligt beräkningarna nedan visas ungefärliga resonansfrekvenser för stora konsertsalen i 
Kulturens hus. Dimensionerna i lokalen är:  

Höjd ca 16-20m, längd ca 30m och bredd ca 16-20m, ytmått som anses vara ungefärliga.  
 
Då höjden varierar i lokalen så beräknas frekvenser där stående vågorna bildas utifrån 16-

20m. 
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Hzfhöjdf 27)3*1(3
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1
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Hzhöjdf 9
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osv… 

 
Längden i lokalen räknas utifrån 30m. 

 f1 längd = 340/30*2 = ca 6 Hz 

f2 längd = (f1*2) ca 12 Hz 

f3 längd = (f1*3) ca 18 Hz 

osv… 

 

Bredden i lokalen är ca 20m räknat rakt över konsertsalen. Men då parkettsektionen sluttar 

nedåt omges den av ytterligare två parallella väggar som varierar något i bredd. Ett ungefärligt 
värde för de två inre väggarna fås fram genom planritningarna och uppgår att vara ca 16m.  
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Hzfbreddf 27)3*1(3
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osv… 
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1
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Hzfbreddf 18)2*1(2
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1919

  

osv… 

Hzbreddf 9
2*20

340
1

20
  

Hzfbreddf 18)2*1(2
2020

  

Hzfbreddf 27)3*1(3
2020

  

osv… 

2.7 Akustiska åtgärder i konsertsalen 

I Kulturens hus kan akustiken i den stora konsertsalen regleras med ett elektromekaniskt 
system där man med datorstyrning kan justera de akustiska förhållandena. Systemet gör det 

möjligt att förbättra den akustiska dämpningen i olika nivåer. De motoriserade 
väggabsorbenterna som finns i lokalen kan steglöst justeras från att vara helt stängda (ingen 
dämpning), till att vara fullt öppna (full dämpning). Manövern kan göras i olika steg där 

öppenhetsgraden varierar mellan 0%, 25%, 50%, 75% och 100%, se bild 4.  
 

 
Bild 4: Motoriserade väggabsorbenter med full öppenhetsgrad. 

 
Det datorstyrda systemet gör det även möjlighet att hissa ner två lager draperier, både runt och 

på sidorna framför scenen. Draperierna som hissas ner på långsidorna framför scenen syns i 
överkant på den ovanstående bilden. Runt i stort sett hela scenen finns möjlighet att hissa ner 

draperier, se bild 5.  
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Bild 5: Nerfällda tunna draperier runt scenen. 

 
Utöver det elektromekaniska systemet kan salen dämpas ytterligare med manuella åtgärder. 

Över stora delar av konsertsalens takyta finns infällda takabsorbenter som kan fällas ned. 
Takabsorbenterna har två sidor, där ena sidan består av en hård yta med diffuserande effekt 
och den andra sidan av en porös sida med absorberande effekt, se bild 6 och 7. 

 

 
Bild 6: Hård yta med diffuserande effekt. 

 

 
Bild 7: Porös yta med absorberande effekt. 
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3. Metod 

3.1 Projektbeskrivning/Kravspecifikation 

En projektbeskrivning har verkställts innan studien påbörjades för att beskriva projektets 

innehåll och struktur. Upplägget på projektbeskrivningen bygger på en kort inledande del där 
bakgrund, syfte och teori klargör målen och beskriver forskningsfrågan. Metoderna för 

studien beskrivs tillsammans med de tillvägagångssätt som är tänkt att användas i samband 
med arbetet. Det resultat som studien förväntas ge diskuteras tillsammans med framtida 
forskningsområden som är relevanta för studien. S tudien har utifrån projektbeskrivningen 

ändrats under arbetets gång och fått en annan inriktning inom samma forskningsområde. 
Strukturen för projektet har i samband med denna ändring anpassats därefter tillsammans med 

den tänkta tidsplanen.  
Strukturen på projektet delas in i olika moment med varierad storlek. De största momenten i 
projektet är förstudien, analysdelen och rapportskrivningen, se diagram 1.  
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Diagram 1: Tidsfördelning över de olika delmomenten. 
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3.2 Tidsplan och Gantt-schema (referera till litteratur och bilaga) 

I samband med projektbeskrivningen gjordes även en tidsplan för studien och de delmoment 
som ingick. Utifrån tidsplanen utformades ett Gantt-schema [16], där varje moment i studien 

indelades i tidsperioder med en start och sluttid. Fördelen med att utforma ett Gantt-schema är 
överblicken man får över arbetsgången och tydliga delmål för olika steg i studien. Gantt-

schemat visar vilka delmoment som ska göras när och av hur den procentuella fördelningen 
mellan uppgifterna ser ut, se tabell 1. 
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v
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v
1
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v
1
9 

v
2
0 

1 Start                      

2 Förstudier 15,0% 60                 

3 
Handledning 2,5% 10                  

  

4 Mätningar 5,3% 21               

5 Delred. 5,0% 20                  

6 Analys 20,0% 80         
 

           

7 Rapport 25,0% 100    
 

                

8 Slutred. 7,5% 30                   

9 Reserv 19,8% 79                    

Tabell 1: Gantt-schema och tidsplaneringen. 

3.3 Förundersökning 

Under inledningsperioden av studien utfördes en förundersökning för att ta reda på om 
tänkbara metoder kunde användas för insamlingen av mätdata. Socialstyrelsens egna 
mätmetoder av ljudnivån ansågs vara relevant för studien och gav idéer om hur mätningarna 

kunde utvecklas och ge mer detaljerad data. Lämplig utrustning för ljudnivåmätningarna 
provades och analyserades utifrån de ändamålen de var tänkt att användas för. 

Instruktionsmanualer till ljudnivåanalysatorn och den externa ljudkällan läses igenom för att 
få mer information. Därefter studerades planritningar över Kulturens hus för att se hur 
konsertsalen var utformad. Instuderingen av planritningar gjordes för att se hur publiken var 

placerad runt om i lokalen. Utifrån det började en tänkbar metodutformning utvecklas från de 
tidigare idéer som fanns. 

3.4 Konserthusbesök 

Studien grundas på tre konserthusbesök i Kulturens hus. Det första besöket omfattade till 
största del en analys av konsertmiljön medan de andra två besöken bestod av 

ljudnivåmätningar. Enligt de befintliga planritningarna (bilaga 1) ser man konsertsalens nedre 
och övre plan. Ritningarna visar även hur sittplatserna är placerade runt om i lokalen och var 

scenen är lokaliserad. 

3.4.1 Besök 1 

I samband med invigningsveckorna av Kulturens hus genomfördes det första besöket i den 
stora konsertsalen med ett flertal musikaliska framträdanden. Huvudsyftet med besöket var 

för att se om det gick att genomföra mätningarna enligt planerat och få mer kännedom om 
lokalen. Framträdandena bestod av flera akter där ljudet både kom direkt från scenen och från 
det upphängda högtalarsystem som var installerad i lokalen. Lyssningspositionen under 

föreställningen var i mitten på parkettsektionen. Genom att besöka konsertsalen innan 
mätningarna påbörjades gavs möjligheten att få en realistisk överblick över lokalens 

utformning. Tanken var att upptäcka om det fanns ändringar jämfört med befintliga 
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planritningar. Andra iakttagelser som vidtogs under besöket var ljudnivån i lokalen, som i sig 

inte gick att analysera i större utsträckning, mer än det hörbara intrycket.  
Det upphängda högtalarsystemet var placerat med ett brett avstånd mellan högtalarna på en 

hög höjd för att ha ett så stort täckningsområde som möjligt.  
Det akustiksystem som hade byggts i konsertsalen var också intressant att observera under 
besöket. Det fanns dock ingen möjlighet att utvärdera dess inverkan på ljudet vid detta 

tillfälle. Under evenemanget hade man valt att använda akustiska draperier som maskinellt 
kunde hissas ner runt scenen samt motoriserade väggabsorbenter som kunde öppnas och 

stängas för varierad absorptionsgrad. De takabsorbenter med diffuserande effekt som manuellt 
kunde fällas ner användes förmodligen inte vid denna föreställning. Efter det första besöket 
uppskattades tidsåtgången för mätningarna och ett mätningsprotokoll gjordes för att underlätt 

dokumentationen. En lista över utrustningen som skulle användas sammanställdes och lånades 
från avdelningen ljud och vibrationer, på Luleå universitet.  

3.4.2 Besök 2 och 3 

Mätningarna pågick både under det andra och tredje besöket. Besöken var uppdelade så att de 
två mätningarna genomfördes vid enskilda tillfällen. Vid det andra konserthusbesöket utfördes 
tersbandsmätningar av den ekvivalenta ljudnivån över parkettplatserna. Rosa brus skickades 

ut genom lokalens ljudsystem och mättes vid respektive lyssningsposition.  
Vid det tredje besöket gjordes de sista mätningarna i lokalen. Då hade en portabel ljudkälla 

placerats på scenen, vid två olika positioner, för att utifrån varje högtalarposit ion mäta den A-
vägda ekvivalenta ljudnivån runt om i lokalen.  
Innan mätningarna påbörjades vid det tredje besöket utfördes ljudnivåmätningar för att 

undersöka hur avståndsfördubblingens inverkan på ljudnivån såg ut i lokalen. 

3.5 Teknisk utrustning 

Följande utrustning användes under mätningarna i Kulturens Hus.  
 

 Ljudnivåmätare (Mediator), Brüel & Kjaer 2238 

 Referensmätare, RION NA-23 

 Bärbar dator 

 PA-mixerbord 

 PA-högtalare, D&B (Q1, Q7, Qsub)   

 Portabel ljudkälla, Brüel & Kjaer: The sound source type 4224  
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3.6 Mätningar 

3.6.1 Ljudnivåvariation över parkett 

Utgångspunkten för ljudnivåmätningarna över parkettsektionen var att använda en liknande 
metod som Socialstyrelsen använder sig utav, men med flera mätpunkter runt om i lokalen.  

Befintliga planritningarna över konsertsalen användes för att dela in parkettsektionen i 
sammanlagt 96 lyssningspositioner. Varje lyssningsposition var kvadratiskt utformad och 
utgjordes av en mittpunkt, där ljudnivåmätaren (Brüel & Kjaer 2238) placerades med riktning 

mot scenen. Lyssningspositionerna är markerade på planritningen över parkettsektionen, se 
bild 8. Scenen var inte fullt utbyggd på planritningarna enligt den standard som vanligen 

används. I verkligheten är scenen på ett ungefär placerad under siffrorna 1-8, där extraplatser 
annars finns. 
 
       Skala 1:102 

 
Bild 8 [1]: Lyssningspositioner över parkettsektionen 

 

För att bestämma hur hög ljudnivån skulle vara som skickades ut genom lokalens 
högtalarsystem mättes först bakgrundljudets ljudnivå i konsertsalen. För detta valdes två 

positioner, en vid mixplatsen, där bakgrundsljudet antogs vara som högst, och en vid lokalens 
mittpunkt där det antogs vara som lägst. Det rosa bruset som skickades ut genom högtalarna 

höjdes därefter 20 dB över bakgrundsljudet mätt från mixplatsen, där bakgrundsljudet var som 
högst. Ljudnivåmätaren placerades i öronhöjd vid varje position, där den uppskattade höjden 
var ca 110cm från golvnivån. För att minimera både korttidseffekter och långtidseffekter 
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under mätningarna provspelades högtalarna i någon minut före varje mätning. Ljudnivån som 

användes under mätningarna låg inte nära full kapacitet men väl över bakgrundsljudet.  
Under mätningarna användes en referensmätare (RION NA-23) som vara placerad vid samma 

punkt under hela mätningen. Referensmätaren ställdes mitt i parkettsektionen, enligt den 
numrering raderna och stolsplatserna hade och placerades på en höjd av 145 cm riktad mot 
scenen. Mätningsprotokollet användes för att dokumentera start- och sluttid för mätningen, 

samt ett start- och slutvärde på ljudnivån hos referensmätaren under tillfället. 
Referensmätaren var inställd på att visa ett momentant dBA-värde av ljudnivån med 

kontinuerlig uppdatering och kontrollerades med jämna mellanrum under mätningarna.  
Det ljud som användes vid mätningen var en sekvens av rosa brus som genom en bärbar dator 
skickades ut genom konsertsalens PA-system. Sekvensen upprepades oavbrutet i ett 

ljudredigeringsprogram (Wavelab) för att inte ge upphov till missljud som kunde påverka 
resultatet. Genom att hålla samma ljudnivå ut från högtalarna under hela mätningen, fick inte 

volymreglagen ändras, annat än vid nivåjusteringen mot bakgrundsljudet. Lokalen dämpades 
akustiskt innan mätningarna påbörjades med sänkbara draperier, motoriserade 
väggabsorbenter och takabsorbenter. De akustiska åtgärderna utfördes för att reducera 

efterklangstiden så mycket som möjligt och anpassa akustiken till el- förstärkt musik. 
Under mätningarna var mediatorn fastsatt på ett stativ som flyttades omkring mellan 

mätpunkterna. Vid varje punkt gjordes en tersbandmätning av den A-vägda ekvivalenta 
ljudnivån, från tersbandet 20 Hz till 12,5 kHz, som efteråt lagrades på mediatorns interna 
minne. Med den noggrannhet ljudnivåanalysatorn var inställd på tog varje mätpunkt ca 2 min 

att analysera ljudnivån vid. En fullständig lista över de inställningar som mediatorn var 
inställd på under mätningarna visas nedan enligt tabell 2. 

 
Instrument:   2238 

Application:   BZ7123 version 1.1 

Start Time:  
2007-03-02 
13:42:55 

End Time:   
2007-03-02 
13:44:48 

Elapsed Time:  0:01:53 

Bandwidth:   1/3 Octave 

Range:   30,0-110,0 dB 

No. of Scans:  1 

Dwell Time:   Optimized 0,5 dB 

   

 Time Frequency 

Spectrum:  F 20-12,5kHz 

Broad-band: F A 

   

Instrument Serial Number:   2285913 
Microphone Serial 

Number:   2274187 

Input:  Microphone 

Windscreen Correction:  Off 

S. I. Correction:   Frontal  

   

Calibration Time:    

Calibration Level:   94,0 dB 

Sensitivity:  -30,0 dB 

Microphone:  2274187 
 

Tabell 2: Mediatorns inställningar under mättillfället av ljudnivåvariationen över parkett. 
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3.6.2 Undersökning kring avståndsfördubblingens inverkan på ljudnivån 

Innan mätningarna av ljudnivåvariationen från scenen påbörjades, utfördes en mätning för att 

undersöka ljudets nivåsänkning vid en avståndsfördubbling i lokalen. Ljudkällan som 
användes var en portabel högtalare (Brüel & Kjaer: The sound source type 4224). Ljudkällan 

hade en inbyggd brusgeneratorfunktion och kunde skicka ut olika typer av brus. I detta fall 
användes rosa brus (spectrum 1). Ljudkällan var tänkt att placeras längst fram i mitten på 
scenen för mest gynnsamma förhållanden. För att få fram placeringen mättes scenen, både på 

bredden (17,85 m) och i djupled (11,5 m). Scenens djup mättes pga. förberedelser inför den 
efterkommande mätningen, där ljudkällan skulle placeras på mittpunkten. 

För att få bra ljudspridning ställdes ljudkällan på en låda för att komma upp i höjd. 
Högtalarens höjd från scengolvet blev därefter 63,5 cm. Mätavstånden markerades ut genom 
att mäta med måttband från ljudkällan med avstånden 1m, 2m, 4m, 8m och 16m. Mätningen 

innehöll fem mätpunkter, där den A-vägda ekvivalenta ljudnivån mättes, det gjorde att det 
fanns tid att göra mätningarna både utan- och med absorption. Mediatorn var under 

mätningarna placerad på en höjd av 110 cm från golvnivån. Det fanns inte något behov av att 
använda referensmätaren under den korta mätperioden. Resultaten från mätningarna 
dokumenterades i ett protokoll.  

3.6.3 Ljudnivåvariation från Scen 

För att undersöka ljudnivåvariationen från scenen hade två punkter för ljudkällans placering 
markerats ut i samband med den föregående mätningen. Utifrån befintliga planritningar över 

konsertsalen hade punkter för ljudkällan och mätpositionerna lagts till. Bild 9 och 10 visar var 
ljudkällan och de 18 mätpunkterna fanns runt om i konsertsalen.  
 

Skala 1:118    Skala 1:110 

   
 

Bild 9 och 10 [1]: Visar placering hos ljudkällan (blått och grönt) och mätpunkterna (rött) på konsertsalens 

nedre och övre plan. 
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Punkten som var placerad i mitten framför scenen (nedre plan) var den första mätpositionen, 

därefter numrerades punkterna i nummerordning där mittraden fick numreringen 1-7. På den 
högra sidoläktaren (nedre plan) fortsatte numreringen, där punkten närmast scenen fick 

numreringen 8, fram till den sista punkten överst på raden (punkt 8-11). Den högra balkongen 
på det övre planet fick numreringen 12-15, där punkten längst ner närmast scenen var den 
12:e mätpunkten och den översta punkten på samma sida den 15:e. De sista tre mätpunkterna 

var placerad i mitten av konsertsalen på det övre planet. Punkten närmast scenen fick 
numreringen 16, följd av de två övre punkterna 17 och 18. Samma numrering av 

mätpunkterna användes under mätningen. När de 18 först mätningarna var avklarade flyttades 
ljudkällan till den andra positionen, där ytterligare 18 nya mätningar gjordes. 
Ljudkällan hade under dessa mätningar placerats ovanpå en låda för att komma upp i höjd.  

 
För att minimera både korttidseffekter och långtidseffekter under mätningarna provspelades 

högtalarna i någon minut före varje mätning. Ljudnivån som användes under mätningarna låg 
inte nära full kapacitet men väl över bakgrundsljudet. Innan mätningarna kunde genomföras 
justerades högtalarens ljudnivå mot det bakgrundsljud som fanns i lokalen. Genom den 

inbyggda brusgeneratorfunktionen användes rosa brus under mätningen. Referensmätaren 
(RION NA-23) användes och placerades vid samma punkt och på samma höjd som tidigare. I 

mätningsprotokollet dokumenterades start- och sluttid för mätningen, samt ett start- och 
slutvärde på ljudnivån hos referensmätaren under tillfället. Referensmätaren var inställd på att 
visa ett momentant dBA-värde av ljudnivån med kontinuerlig uppdatering. Innan mätningarna 

dämpades lokalen med samma åtgärder som under första mätningen.  
Vid varje punkt gjordes en mätningar av den A-vägda ekvivalenta ljudnivån, med Mediatorn 

(Brüel & Kjaer 2238), där mätvärdena lagrades på mediatorns interna minne. Mediatorn var 
fastsatt på ett stativ och hade en höjd av 110 cm. En fullständig lista över de inställningar som 
mediatorn var inställd på under mätningarna visas i tabell 3. 
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Instrument:   2238 

Application:   
BZ7126 version 
1.1 

Start Time:  
2007-04-04 
15:57:34 

End Time:   

2007-04-04 

15:57:50 

Elapsed Time:  0:00:16 

Bandwidth:   Broad band 

Detector 1/2 RMS Peak 

Range:   40,0-120,0 dB 

   

 Time Frequency 

Detector 1: F A 

Detector 2: Peak C 

Statistic F A 

   

Criterion Level:   100,0 dB 

Threshold:   0,0 dB 

Exchange Rate  3 and 4 

Exposure Time:  7:30:00 

Peaks Over:  140,0 dB 

   

Instrument Serial Number:   2315755 
Microphone Serial 
Number:   2289022 

Input:  Microphone 

Windscreen Correction:  Off 

S. I. Correction:   Frontal  

   

Calibration Time:   
2006-03-17 
13:00:56 

Calibration Level:   94,0 dB 

Sensitivity:  -30,7 dB 

Microphone:  2289022 
 

Tabell 3: Mediatorns inställningar under mättillfället av ljudnivåvariationen från scen. 
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4. Resultat 

4.1 Ljudnivåvariation över parkett 

Mätningarna som gjordes i konsertsalen gav ett linjärt medelvärde över varje tersband samt ett 

A-vägt summavärde. Det avviker något från Socialstyrelsen som mäter ett summavärde av 
den ekvivalenta och maximala ljudtrycksnivån (dBA) hos alla frekvenser vid en position.  

Mittfrekvensen hos varje tersband kan sedan jämföras ljudnivåmässigt mellan samma 
och/eller andra mittfrekvenser över hela lokalen. Det gör att man lätt kan upptäcka avvikelser 
som uppstår frekvensmässigt mellan olika punkter i lokalen. Under mätningarna användes en 

referensmätare för att kontrollera så att ljudnivån ut från PA-systemet höll en konstant nivå.  
Mätningsprotokollet samt de värden som dokumenterades finns längst bak i rapporten, se 

bilaga 2.   
Ljudkartor har i efterhand sammanställts och baseras på det mätdata som mätningarna gav. 
Genom att lägga in all data från samtliga mätpunkter i tabeller, indelade efter tersband i Excel, 

kunde sedan Matlab användas för att visuellt framställa ljudkartor indelade i tersband, se 
bilaga 3. Kartorna har rubriker på varje axel, där y-axeln anger ljudnivån i Decibel, x-axeln 

(0-20m) längden i meter och z-axeln (0-14m) längden i meter. Scenen är i förhållandet till 
varje karta placerad vid x = 20 och från z = 0-14. 
Resultatet från mätningarna visar att tersbanden 20 och 25Hz har en lägre medelljudnivå i 

förhållande till andra tersband. Även de absolut högsta tersbanden från 6,3 kHz upp till 12,5 
kHz visar ett liknande medelvärde i ljudnivå som 20 och 25Hz. Figur 1 visar en logaritmisk 

skala över ljudnivåns medelspektrum mellan de olika tersbanden.  
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Figur 1: Medelspektrum av ljudnivån över parkett vid samtliga tersband (20Hz-12,5kHz) 

 
Man ser tydligt att de lägsta och de högsta tersbanden till skillnad från andra band har en lägre 

medelljudnivå. Variationen hos medelljudnivån visar att det finns markanta skillnader mellan 
tersbanden, på upp till ca 20dB. 
Analyserar man ljudnivåvariationen mellan den lägsta och högsta ljudnivån i tersbanden 20 

och 25 Hz ser man att den är något större än hos tersbanden 6,3 kHz upp till 10kHz. 
Tersbandet 12,5kHz har en lägre ljudnivåvariation. Detta illustreras genom figur 2 som visar 

ljudnivåvariationen över alla tersbanden i logaritmisk skala.  
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Figur 2: Ljudnivåvariationen över samtliga tersband (20Hz-12,5kHz).  

 
Variationen i basregistret blir ännu tydligare om man inkluderar tersbanden upp till 80Hz och 

tersbanden ner till 3,15kHz i diskantregistret, se tabell 4. 
 

 Ljudnivåvariation [dB]  

Basregistret [Hz]   

  

20 ca 13 

25 ca 9,5 

31.5 ca 11,5 

40 ca 17 

50 ca 12 

63 ca 11,5 

80 ca 16,5 

  

Diskantregistret [Hz]  

  

3150 ca 6,5 

4000 ca 7 

5000 ca 7 

6300 ca 8 

8000 ca 7,5 

10000 ca 9 

12500 ca 9 
 

Tabell 4: Jämför ljudnivåvariationen mellan bas- och diskantregistret. 

 
Redan vid tersbandet 31.5Hz finns en ljudnivåvariation på ca 11,5 dB, som fortfarande är hög 
vid tersbandet 80Hz. Som högst är variationen i basregistret 17 dB vid tersbandet 40Hz, vilket 

kan jämföras med diskantregistrets högsta variation på 9 dB vid tersbanden 10- och 12,5 kHz. 
Utöver den generellt höga ljudnivåvariationen hos tersbanden 31,5-80Hz finns stora 

amplitudskiftningar. Jämför man ljudnivåvariationen med medelvärdesvariation ser man att 
det finns en tydlig puckel vid de frekvensbanden. Lägger man sedan ihop diagrammen som 
visar ljudnivåvariationen och ljudnivåns medelvärdesvariation, hos varje individuellt 

tersband, blir det mer överskådligt, se figur 3.   
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Figur 3: Ljudnivåvariation och medelvärdesvariation mellan tersbanden (20Hz-12,5kHz) 

 
Puckeln vid området 31,5-80Hz (ljudnivås medelvärde) är också kopplad till samma område 
där ljudnivåvariationen är som störst. Det verkar alltså finnas någon form av samband mellan 

de lägre tersbandens höga ljudnivåvariationer och deras höga medelljudnivå.  
   

Tittar man på ljudkartorna (bilaga 3) för respektive tersband i basregistret (20-80Hz) ser man 
ett mönster där majoriteten av bilderna visar att de högsta ljudnivåerna uppstår över de 
mittersta och främre delarna av parkettsektionen. De lägre ljudnivåerna kan istället lokaliseras 

närmare kanterna, och längs med den bakre väggen.  
Undersöker man ljudkartorna för diskantregistrets tersband (3,15-6,3kHz) ser man att de låga 
och höga ljudnivåerna är mer spridda i relation till basregistrets tersband, där de är mer 

samlade i områden. Ljudnivåvariationen som enligt figur 3 är lägst vid 3,15kHz, börjar 
långsamt stiga något upp till 12,5kHz. Avläser man ljudnivåns medelvärde har det försiktigt 

börjat avta redan från tersbandet 100Hz, där den vid 3,15kHz är fortsatt avtagande ända till 
12,5kHz.             
Vid tersbanden 8-12,5kHz är kartans mönster över ljudnivåerna mer likt basregistret, med 

höga ljudnivåer i mitten och lägre ljudnivåer vid de främre och bakre områdena. Trots att 
ljudkartans mönster visuellt sett påminner om basregistret kan man inte hitta särskilt stora 

likheter mellan varken ljudnivåvariationen och medelvärdesvariationen.   
Tittar man närmare på tersbanden 8 och 10kHz ser man en avvikelse hos ljudnivåns variation 
mellan den femte och sjätte raden på ljudkartan, se bild 11 och 12.  

 
Bild 11 och 12: Avvikelser hos ljudnivåns variation över åskådarplatserna, både vid tersbandet 8kHz (vänster) 

och 10kHz (höger).  
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Det centrala område på kartan där många av ljudnivåerna är som högst, avdelas av ett längre 

ljudnivåområde som skär rakt igenom. Ljudnivåvariationen mellan det avvikande området och 
de omkringliggande höga områdena är mycket stor, på ett avstånd av ca två meter varierar 

ljudnivån med 7-9 dB. Avvikelsen går inte att upptäcka genom att analysera graferna över 
ljudets nivå- och medelvärdesvariation.     

 

Analyserar man ljudnivåvariationen över samtliga register ser man tydligt att de lågfrekventa 
tersbanden har snabba amplitudförändringar i relation till varandra. Efter tersbandet 100Hz 

blir förändringarna i variation mindre tydliga, men ljudnivåvariationen är fortfarande relativt 
hög upp till frekvensbandet 315Hz, där den sedan börjar stabilisera något.  
Ljudkartorna för tersbanden 100-250Hz visar att de lägsta ljudnivåerna uppstår till största del 

i mitten av parkettsektionen, och till viss del längs med lokalens bakre vägg. Kartorna över 
samma tersband utgörs till stor del av låga ljudnivåområden som breder ut sig över en stor 

central yta. En stor likfärgad yta tyder på att ljudnivån är förhållandevis jämn över parketten. 
Ljudkartan över tersbanden tyder därför på att ljudnivån i detta fall var relativt jämn, även då 
diagrammet över ljudnivåvariationen visar en ganska stor spridning.  

De högre ljudnivåområdena är lokaliserade längre fram mot scenens front och utmed den 
vänstra och högra sidan. Vid tersbanden 200 och 250Hz uppstår de högre ljudnivåerna 

fortfarande vid de främre delarna av ytan, men en bit in mot parkettens mitt.          
Undersöker man tersbandet 315Hz kan man det vara svårt att genom ljudkartan upptäcka 
existerande skillnader mot tersbanden (100-250Hz). Ljudnivåvariationen ligger på den fjärde 

högsta nivån över alla tersband, och är det högsta tersbandet frekvensmässigt med så högt 
värde. Även då ljudnivåvariationen är större än tersbanden 100-250Hz är det svårt att se 

genom att jämföra ljudkartorna. Gör man en analys av tersbandets medelljudnivå visar den ett 
värde som ligger långt under de högsta medelnivåerna, se figur 3. Att göra en koppling mellan 
tersbandets ljudnivå- och medelvärdesvariation, som resultatmässigt avviker från varandra, 

kan vara svårt att göra.      
Enligt ljudkartan ser man även att områden med generellt sätt höga ljudnivåer utgör en stor 

del av den totala ytan. Vilket tyder på att ljudnivån var förhållandevis jämn över 
parkettsektionen vid det tersbandet. De mittersta mätpositionerna vid parkettsektionens bakre 
del (mixplats) visar ett mindre sammanhängande område med lägre ljudnivåer. Vilket kan ses 

som något avvikande då de övriga nivåerna vid tersbandet 315Hz var förhållandevis höga.  
 

Vid tersbandet 400Hz har ljudnivåvariationen minskat ganska hastigt från tidigare, med har 
samtidigt börjat få en mer stabiliserad nivå i förhållande till de andra frekvensbanden upp till 
2,5kHz. Ljudnivåvariationen mellan tersbanden (400-2500Hz) är som störst ca 2,5dB, vilket 

bör anses vara små i jämförelse med de variationer som finns upp till 400Hz-bandet. Däremot 
är den individuella ljudnivåvariationen större, vilket generellt resulterar i en variation hos 

banden på närmare 10dB.   
Trots att ljudnivåvariationerna mellan tersbanden är liten finns ändå två tydliga 
nivåreduktioner vid tersbanden 630 och 2000Hz, där skillnaden är markant. Vid en jämförelse 

med ljudnivåns medelvärde finns även i detta fall en tydlig nivåreduktion vid bandet 630Hz, 
vilket pekar på att ett samband eventuellt kan antas finnas. Det finns också en väldigt tydlig 

reduktion av nivån vid tersbandet 1250Hz, som inte har någon sammankoppling med 
ljudnivåvariationen. Vid tersbandet 2000Hz fanns inte heller något mönster som kunde 
kopplas till medelvärdesvariationen. 

Genom att studera ljudkartorna över tersbanden 400 och 500Hz visade sig de högsta 
ljudnivåerna finnas i mitten av parkettsektionen. De lägsta ljudnivåerna fanns utmed 

scenkanten och den bakre väggen, och vid 500Hz även vid den högra sidan av parketten, sett 
från scenen.  
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Ljudkartorna över tersbanden 630-1630Hz visade ett tydligt område med lägre ljudnivåer som 

sträcker sig rakt igenom parkettsektionen med en varierad bredd. Vid tersbanden 630-1000Hz 
är området något större vid de främre delarna av mätområdet. Därefter smalnar området av 

fram till frekvensbandet 2500Hz, där det breder ut sig igen på liknande sätt som vid 630-
1000Hz. Ljudnivåområdena med den högsta ljudnivån över tersbanden 600-2000Hz finns till 
stor del i de bakre delarna av mätområdet. I vissa fall som vid tersbandet 1600Hz finns 

områdena även vid parkettens främre del.    
 

Analyserar man summavärdet av alla frekvensers A-vägda ekvivalenta ljudnivå över 
parkettsektionen (summa LAeq) och den ljudnivåvariation som existerat vid de olika 
mätpunkterna, ser man att variationen varit ca 3,3 dB. Det värdet ligger långt under de 

individuella medelvärden varje tersband har som tidigare analyserats, se figur 3. Med en 
sådan variation har spridningen över parkettsektionen varit ganska jämn.  

Ljudkartan visar att de totalt sätt högsta ljudnivåerna vid mätpunkterna uppstått vid de 
mittersta områdena närmare parkettens bakre vägg. Ljudnivåerna avtar därefter successivt i 
alla riktningar utom vid bakväggen där ett område med något lägre ljudnivåer finns.  

Tittar man på området längre fram i lokalen har ljudnivåerna blivit lägre och större delen 
utgörs av blånyanserade färgrutor. De avvikelser man kan avläsa från ljudkartan är fyra 

spridda områden med hög ljudnivå, som var för sig är lokaliserade i samtliga hörn.  
Ljudnivåns medelvärde av alla frekvenser visar ett värde på 66,1dB som kan jämföras med 
tidigare värden hos enskilda tersband, se figur 3. Värdet kan kompareras med de individuella 

tersbanden 40-63Hz som alla hade ett högt medelvärde upp mot 70dB.  
 

Analyserar man summavärdet av alla frekvensers högsta A-vägda ljudnivå (summa LFMax) 
och ljudnivåvariationen utifrån ljudkartan, ser man att variationen i detta fall verkar ganska 
jämnt fördelad över parketten. Vid scenens vänstra sida finns en tydlig topp hos ljudnivån 

som avviker mycket från de övriga områdena. Pga. den kraftiga avvikelsen i ljudnivå skulle 
ljudnivåvariationen i en graf se ut att vara stor, något som inte representerar helheten. Bortsett 

från den avvikande toppen uppgår ljudnivåvariationen mellan de andra lyssningspunkterna till 
att vara ungefär 3-4dB.    

4.2 Undersökning kring avståndsfördubblingens inverkan på ljudnivån 

Undersökningen genomfördes för att se med hur mycket den A-vägda ljudnivån i lokalen 
avtog vid avståndsfördubblingarna 1m, 2m, 4m, 8m och 16m. Mätningen genomfördes under 

två olika akustiska förhållanden, med full efterklang och med full absorption. Tabell 5 och 6 
visar resultatet utifrån de båda mätningarna.  
 

Avstånd 
[m] 

Ljudnivå  
[dBA] 

    

1 102,3 

2 97,6 

4 92,5 

8 86,4 

 16 80,1 
 

Tabell 5: Inga absorptionsåtgärder vidtagna under mätningen. 
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Avstånd 
[m] 

Ljudnivå  
[dBA] 

  

1 102,4 

2 97,8 

4 92,6 

8 86,4 

16 80,1 

 
Tabell 6: Samtliga absorptionsåtgärder vidtagna under mätningen. 

 
Resultatet visar att i ljudnivån i båda fallen minskar med nästan exakt samma värde vid en 

avståndsfördubbling, även då absorptionsförhållandena vid mättillfällena är olika. Från 
exempelvis avståndet 1m till 2m sjunker i båda fallen ljudnivån med ca 4,6dB i motsats till 

avståndet 8m till 16m, där ljudnivån i båda fallen sjunker med 6,3dB. Avståndsintervallet 1m 
till 2m har därför en högre grad ljudnivåreduktion per längdenhet än vad intervallet 8m till 
16m har. Det innebär att man får en kurva över ljudnivån som börjar plana ut vid längre 

avstånd, se figur 4 och 5.     
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Figur 4: Uppmätt ljudnivå vid avståndsfördubbling planar ut vid längre avstånd, vilket kan jämföras med en 

punktformig- och linjestrålande ljudkälla.     
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Figur 5: Uppmätt ljudnivå vid avståndsfördubbling planar ut vid längre avstånd, vilket kan jämföras med en 

punktformig- och linjestrålande ljudkälla.       

4.3 Ljudnivåvariation från scen 

Resultatet från mätningen av ljudnivåvariationen från scen sammanställdes utifrån de mätdata 

som erhölls från konsertsalen. En överskådlig bild av konsertsalen samt de positioner som 
användes vid mätningen har gjorts för att visualisera genomförandet, se bild 13 och 14.   

   
          Skala 1:118                          Skala 1:110 

  
Bild 13 och 14  [1]: Planritning över mätplatsen (nedre och övre plan) samt de mätpunkter och positioner för 

ljudkällan som användes vid mätningen.  



 33 

 

Under mätningarna användes en referensmätare för att kontrollera så att ljudnivån ut från 
ljudkällan höll en konstant nivå. Mätningsprotokollet samt de värden som dokumenterades 

finns längst bak i rapporten, se bilaga 2.   
Ljudnivåvariationen från scen mellan de olika positionerna gav en hel del intressanta resultat, 
både väntade och oväntade. Ljudnivåvariationen mellan mätpunkterna från ljudkällornas två 

positioner på scen redovisas i tabellerna 7-10. Resultatet från mätpunkterna har delats in i 
fyra grupper som sedan analyserats var för sig.  

 
Position 1 2 3 4 5 6 7 

Ljudkälla A 
[dBA] 96,3 90,7 87,6 84,6 83 82,4 81,4 

Ljudkälla B 
[dBA] 91,5 89,4 87 85 83,3 82,7 79,6 

 

Tabell 7: Ljudnivåvariationen från ljudkällans två positioner (A och B) mellan mätpunkterna 1 -7. 

 

Analyserar man ljudkällan A och de första sju mätpunkterna ser man att ljudnivån, precis som 

vid undersökningen kring avståndsfördubblingens inverkan på ljudnivån, snabbt avtar vid 
tidigare intervall. Vid mätpunkt 1 uppgår ljudnivån till 96,3 dB där den vid andra punkten 

reducerats med ca 5,6 dB till 90,7 dB. Ljudnivåreduktionen fortsätter då punkterna 3-7 är 
placerade längre från ljudkällan, dock faller inte ljudnivån lika kraftigt mellan de punkter som 
är placerade längre ifrån. Ljudnivåskillnaden mellan mätpunkt 6 och 7, som är placerad längst 

bort från ljudkällan i denna grupp, har en ljudnivåvariation på 1dB. När sedan ljudkällan 
flyttas till position B, som är placerad ca 4,6m i mot scenens mittpunkt blir värdena något 
annorlunda. 

Tabell 7 visar att nivåvariationen mellan den första och andra mätpunkten inte var lika stor 
som när ljudkällan var placerad på den första positionen. Den största skillnaden är värdet på 

mätpunkt 1, där ljudnivån skiljer 4,8dB om ljudkällan är placerad på position B istället för A.  
Jämför man punkterna 2-7 med ljudkällan placerad på position B istället för A, visar 
mätvärdena att skillnaden på längre avstånd inte alls är lika stor som vid punkter nära scenen, 

se figur 6. 
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Figur 6: Ljudnivåvariationen mellan punkterna 1-7 vid olika placering av ljudkälla. 

 
Andra intressanta iakttagelser är att man när ljudkällan placeras vid position B får en något 
högre ljudnivå hos mätpunkterna 4-6 till skillnad från samma punkter när ljudkällan är 

placerad vid position A. Man kan också se hur den sjunde mätpunkten skiljer sig beroende av 
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ljudkällans placering. Vid ljudkälla B har den sjunde mätpunkten reducerats nivåmässigt mot 

ljudkälla A, ljudnivåvariationen vid samma mätpunkt men från olika placering av ljudkällan 
är 1,8dB.       

 
Position 8 9 10 11 

Ljudkälla A 
[dBA] 78,9 78,9 79,2 80,8 

Ljudkälla B 
[dBA] 79,3 78,4 79,4 80,8 

 
Tabell 8: Ljudnivåvariationen från ljudkällans två positioner (A och B) mellan mätpunkterna 8 -11. 

 

Analyserar man mätpunkterna 8-11 som är placerade på den högra läktaren på det nedre 
planet ser man att ljudnivåerna har en liten inbördes variation. Ljudnivåvariationen ser inte ut 
att ha någon stor påverkan av ljudkällans placering. Som högst är variationen mellan samma 

punkt vid olika placering av ljudkällan 0,5dB, se tabell 8. Ljudnivåskillnaden mellan 
mätpunkt 8 och 11 är inte anmärkningsvärt stor, även då avståndet är motsvarande till 

punkterna 1 och 6. Vid punkterna 1 och 6 är ljudnivåvariationen 13,9dB (ljudkälla A) och 
8,8dB (ljudkälla B). Det kan jämföras med ljudnivåvariationen mellan punkt 8 och 11 som vid 
ljudkälla A är 1,9dB och vid ljudkälla B 1,5dB. 

I gruppen hade mätpunkterna 8 och 10 en ljudnivå som var något högre när ljudkällan var 
placerad vid position B än vid A. Ser man över ljudnivåerna generellt sätt hade mätpunkterna 

8-11 en lägre ljudnivå än vad mätpunkterna 1-7 hade.  
 

Position 12 13 14 15 

Ljudkälla A 

[dBA] 77,9 77,7 77,6 77,6 
Ljudkälla B 

[dBA] 77,9 77,5 77 78 

 
Tabell 9: Ljudnivåvariationen från ljudkällans två positioner (A och B) mellan mätpunkterna 12 -15. 

 

Mätpunkterna 12-15 var placerade på den högra balkongen längst upp på den övre etagen i 
konsertsalen. Resultatet visade att ljudnivåvariationen mellan de fyra inbördes punkterna var 
något mindre än punkter 8-11. Enligt tabell 9 var den högsta nivåskillnaden mellan samma 

punkt vid olika placering av ljudkällan 0,4dB. Ljudnivåskillnaden mellan alla fyra punkterna, 
oberoende av ljudkällans position, varierade inte heller mycket. Mätvärdena hos punkterna 

12-15 visade likheter med tidigare punkter 8-11, där ljudnivåvariationen mellan de två 
grupperna var förhållandevis lika.           

 
Position 16 17 18 

Ljudkälla A 
[dBA] 82 81 80,7 

Ljudkälla B 
[dBA] 80,3 80,7 80,9 

 
Tabell 10: Ljudnivåvariationen från ljudkällans två positioner (A och B) mellan mätpunkterna 16 -18. 

 
De sista tre mätpunkterna var placerad i mitten på den övre etagen. Mätvärdena från 

punkterna 16-18 visade att ljudnivån generellt sätt var högre i förhållande till punkterna 8-11 
och 12-15. Tabell 10 visar även att ljudnivåvariationen mellan samma punkt vid olika 

placering av ljudkällan fortfarande är liten, i undantag mot punkt 16, där nivåvariationen är 
1,7dB. 
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För att göra resultatet från mätningen överskådligt gjordes en sammanställning över alla 18 
mätpunkter samt ljudnivåer från varje punkt, se figur 7.   
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Figur 7: Ljudnivåvariationen mellan samtliga mätpunkter (1-18) vid olika placering av ljudkälla. 

 

Där kan man se att skillnaderna mellan ljudkällans position på scenen hade störst inverkan på 
mätpunkt 1 och till viss del mätpunkt 2. Det fanns också avvikande mönster vid mätpunkterna 

7 och 16. 

5. Diskussion och slutsatser 
Mätningarna som genomfördes i konsertsalen visar att det vid vissa lyssningspositioner finns 

stora ljudnivåvariationer kring den maximala ljudnivån samt vid tersbandens individuella 
ljudnivå. Hos den ekvivalenta ljudnivån är variationerna mellan lyssningspositionerna mindre 

markanta pga. utsmetning mellan samtliga tersband.  
För att kunna fastställa om det finns en hörselskaderisk som kan kopplas till de 
ljudnivåvariationer studien visar, måste resultaten jämföras med mätvärden gjorda under 

musikaliska evenemang, i samma lokal med samma akustiska förutsättningar. Där kan t ex 
ljudbilden domineras av några enstaka tersband, vilket gör att ljudutbredningen styrs av 

rummets egenskaper vid dessa band. Under tiden då studien genomfördes fanns ingen 
tillgänglig information om de egenkontroller som verksamhetsutövarna bedrivit. Därav är det 
svårt att med exakthet kunna fastställa om ljudnivåvariationerna kan kopplas till en 

hörselskaderisk. Hypotetiskt finns en risk att överskrida Socialstyrelsens riktvärden vid vissa 
punkter i lokalen om man ljudnivåmässigt ligger nära dessa gränsvärden. 

 
Man kan hitta kritiska punkter över parketten där vissa tersband har nivåpucklar som 
överskrider normala mätvärden. De största skillnaderna uppstår hos de lågfrekventa 

tersbanden som förklaras mer ingående längre ner. Öronen är inte lika känsliga vid 
exponering för höga ljudtryck inom dessa band [17]. Det innebär att överdrivna ljudnivåer 

inom de lågfrekventa tersbanden inte kan anses vara skadliga på samma sätt som frekvenser 
inom 1-6kHz. Lyssningspunkter som har överskott av lågfrekvent information kan istället ge 
upphov till en spektral obalans där tydligheten försämras när de lägre frekvenserna är höga. 

Tittar man på tersbanden 31,5-80Hz kan man tänka sig att åskådarplatser belägna i de 
mittersta delarna av lokalen kan ha en spektral obalans med överdrivet mycket bas.  
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Ljudnivåvariationer som uppstår vid frekvenser där öronen är som mest känslig kan däremot 

utgöra en allvarlig hörselskaderisk, framförallt om de är oförutsedda. Loudness-kurvan [17]. 
visar tydligt hur områden mellan 1-6kHz upplevs vara starkare ljudnivåmässigt i relation till 

andra frekvenser. Granskar man ljudkartorna över tersbanden 1-6,3kHz ser man att 
ljudnivåvariationerna inom dessa tersband varierar mellan ca 7-9dB, beroende på vilken 
lyssningspunkt man befinner sig vid. Generellt för tersbanden 1-6,3kHz uppstår höga 

ljudnivåer vid punkter placerade i mitten av parketten.  
Något som dock avviker är spridningen av de höga ljudnivåerna över parketten, där vissa 

tersband har regelbundna områden av höga ljudnivåer medan andra tersband visar sig ha 
oregelbunden spridning. Tersbanden 1250, 1600 och 2000Hz visar ett spridningsmönster med 
förhållandevis regelbunden spridning av höga ljudnivåer. Undersöker man istället tersbandet 

3150Hz ser man att spridningen hos de höga ljudnivåerna är oregelbunden och inte 
grupperade på samma sätt som tidigare nämnda tersband. Denna oregelbundenhet över hela 

parketten gör att man inte kan fastställa vilka områden som är mindre utsatta för höga 
ljudnivåer. 
Vill man undvika höga ljudnivåer inom dessa känsliga frekvensområden bör man som 

åskådare välja lyssningspositioner som är belägna ca 4-8m från scenen. I stort sätt kan hela 
bänkraden inom dessa avstånd betraktas som mer lämpliga lyssningspositioner, inom just 

dessa tersband.                                       
              
Om vanlig musik avviker frekvensmässigt i förhållande till det rosa brus som användes vid 

mätningarna uppstår andra värden och grafer. Man skulle därför kunna likna ett spektrum från 
ett Rockframträdande som domineras av enstaka tersband med en ljudkarta. Tersbandet 50Hz 

visar enligt ljudkartan en stor ljudnivåvariation mellan olika åskådarplatser i lokalen. De 
spektrala olikheterna hos ljudkartan 50Hz är troligtvis mer likt ett verkligt framträdande än 
vad den ekvivalenta ljudnivån visar i mätningarna. Direktljud från scen, som inte behandlas i 

denna rapport, kommer troligtvis påverka förhållandet vid åskådarplatserna ytterligare. 
 

Mätningarna som gjorts visar till största del hur rummets inverkan på ljudet ser ut. I detta fall 
antas högtalare och annan utrustning som påverkar ljudet ha en mindre avgörande roll. 
Analyserar man den spektrala fördelningen av ljudet innan det skickas ut via högtalare eller 

förstärkare i konsertsalen, kan man få en ungefärlig bild av hur ljudnivån ser ut vid 
lyssningspositionerna efter lokalens inverkan. Genom att addera den rumsliga effekten med 

ett tersbandsspektrum av den musik som framförs kommer man få fram ett resultat som 
reflekterar verkligheten bättre. Det har inte genomförts i samband detta arbete men bör kunna 
genomföras med denna studie som underlag.                  

 
Ljudkartorna som används i studien använder inte samma ljudnivåintervall i relation till 

varandra. Färgskalan har samma spektrala bredd över samtliga kartor, där färgen för 
ljudkartornas lägsta ljudnivå (mörkblått) och högsta ljudnivå (mörkrött) alltid är den samma. 
Det innebär att färgerna enskilt inte kan användas för att jämföras direkt mellan olika 

tersband. Fördelen innebär att man på varje karta enkelt kan hitta den lägsta och högsta 
ljudnivån, även om ljudnivåvariationen inte är så hög. Skulle samma intervall hos 

ljudnivåerna användas på alla kartorna, hade intervallet varit så brett, att ljudkartor med 
mindre nivåvariationer skulle visualiseras med nyanser inom samma färg. Det hade inneburit 
att lokaliseringen av de högsta och lägsta punkterna hade blivit svårare då färgerna varit så 

pass lika. Ett exempel som illustrerar detta problem är ljudkartan ”summa LFMax”, som trots 
användningen av en individuell skala över ljudnivån pga. en avvikelse fått samma nästan 

samma nyanser.     
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I samband med mätningarna fanns inga åskådare närvarande i konsertsalen. Stolplatserna runt 

om i lokalen är utformade på ett sådant sätt att absorptionskoefficienten ska motsvara en 
människas, även när ingen sitter där. Med antagande att det representerar liknande förhållande 

under ett konsertevenemang genomfördes mätningarna i en tom lokal, även då det troligtvis 
existerar skillnader i absorptionskoefficient mellan människor och stolarna [18]. 
För de mätningar som görs i konsertsalen gäller resultatet enbart för den befintliga 

placeringen som ljudkällan har vid mättillfället. Det gör att studien baseras på de förhållanden 
som råder under mättillfället. Om ändringar sker i lokalen som inverkar på ljudets utbredning 

i form av t ex omplacering och kalibrering av högtalararrayerna eller andra rumsliga 
modifieringar så kan det ha betydelse för resultatet. Efter genomförandet av mätningarna har 
en justering gjorts av konsertsalens högtalarsystem, där höjden på arrayen sänktes något samt 

formen gjordes mer cirkulär. Det finns inga detaljerade mätningar gjorda i lokalen efter att 
modifieringen färdigställts som kan användas vid en jämförelse.       

 
Resultatet från mätningarna över parketten visade låga ljudnivåer hos tersbanden 20-25Hz. 
Faktorer som antagligen inverkat på resultatet är högtalarnas prestanda. Tittar man på 

högtalarnas specifikationer är det Sub-basarna (Qsub) som förmodligen genererar de lägsta 
basfrekvenserna. Frekvensomfånget på sub-basarna enligt specifikationerna är 40 Hz - 

130/100Hz. Det innebär att frekvenser under 40Hz, enligt högtalarnas specifikationer inte kan 
alstras eller har tillräckligt bra frekvensrespons. Det är ändå möjligt att frekvenser hela vägen 
ner till 20Hz återges, men med något lägre ljudtrycksnivå. Tersbandet 31,5Hz visar enligt 

resultatet en medelljudnivå som inte tycks ha påverkats lika mycket av högtalarnas prestanda. 
Tersbandet ligger dock väldigt nära 40Hz, vilket antas förklara att ljudnivån ligger på en nivå 

mitt emellan tersbanden 20-25Hz och 40Hz. Man bör dock inte utesluta möjligheten att 
stående vågor inverkat på resultaten hos de lägre frekvenserna, vilket är rimligt enligt 
konsertsalen dimensioner. 

Även de absolut högsta tersbanden hade en lägre ljudnivå, det är dock bara tersbandet 
12,5kHz som kan jämföras med samma låga ljudnivåer som bandet 20 och 25Hz.    

Redan vid tersbandet 100Hz börjar medelljudnivån hos tersbanden sjunka successivt.  
Reduktionen av ljudnivån från tersbandet 100Hz har nästan en linjär avtrappning fram till 
10kHz, där ljudnivåns medelvärde drastiskt minskar vid 12,5kHz. En möjlig koppling kan 

göras till högtalarnas prestanda som i detta fall har ett frekvensomfång på 60/100Hz - 17kHz. 
Det är dock mindre troligt att högtalarnas prestanda skulle medföra en linjär ljudnivåsänkning 

från tersbandet 100Hz och upp till 10kHz. Mest troligt är den rumsliga inverkan på tersbanden 
och de höga absorptions- och diffusionsförhållanden som lokalen hade vid mättillfället.  
               

Vid tersbanden i basregistret finns en tydlig ljudnivåvariation mellan frekvenserna 20-80Hz.  
Som förväntat har någon form av stående vågor hos de lägre tersbanden inverkat på 

frekvenserna. Ljudkartorna visar mönster där både noder och bukar syns tydligt och där 
ljudnivåvariationen är exceptionellt hög mellan olika områden.  
Tittar man på ljudnivåns medelvärde över tersbanden 31,5-80Hz finns en tydlig baspuckel 

som med stor sannolikhet sub-basarna gett upphov till. Anledningen beror troligtvis på att de 
är inställda på en högre ljudnivå eller påverkas av någon form av filter där en höjning av 

basen gjorts.      
Andra avvikelser som ljudkartorna visar är vid tersbanden 8 respektive10kHz där 
ljudnivåvariationen mellan den femte och sjätte raden på båda ljudkartorna kraftigt varierar. 

Företeelsen är utifrån denna studie svårt att förklara. Att det skulle vara frågan om ett mätfel 
är svårt att tro då i stort sett hela raden i båda fallen varierar på ett likartat sätt. Troligen kan 

det röra sig om en ”lucka” där direktiviteten hos frekvensbanden inte täcker området.  
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Under mätningarna upptäcktes inte heller något annorlunda i lokalen som kan ha påverkat 

resultatet.  
Summavärdet över parkettens maximala ljudnivåer visade genom ljudkartan en tydlig skillnad 

vid en mätpunkt nära scenen. Den generellt sätt jämna ljudnivåfördelning över 
parkettsektionen som indikeras av de blåfärgade områdena, har vid en avvikande mätpunkt en 
onaturligt stor nivåskillnad i jämförelse med de andra punkterna. I detta fall går avvikelsen 

inte att förklara annat än att ett mätfel skulle ha inträffat. Avvikelsen gav inte upphov till 
hörbara förändringar något som i detta fall varit märkbara.          

 
Undersökningen kring avståndsfördubblingen i lokalen gav ett resultat som visade att 
ljudnivåvariationen inte hade påverkats av de akustiska förhållandena. Nästan identiska 

mätvärden erhölls vid båda mätningarna, även då första mätningen genomfördes utan 
akustiska ingrepp och den andra mätningen med full dämpning. Ett antagande till varför ingen 

skillnad uppstod mellan mätningarna kan bero på konsertsalens storlek. Där ljudet under långa 
färdsträckor, t ex vid reflektioner mot solida material som väggar, golv och tak inte påverkar 
ljudnivån nämnvärt på långa avstånd.  

 
Ljudnivåvariationen från scen visar att ljudkällans placering har störst inverkan på ljudnivån 

vid åskådarplatser närmare scenen än platser längre ifrån. Det innebär att man vid placering 
av en bas/gitarrförstärkare eller andra högtalare på scenen, ur hörselskadesynpunkt, bör 
placera ljudkällan längre in mot mitten. En sådan placering av ljudkällan medför att åskådare 

närmare scenen utsätts för något lägre ljudnivåer, i motsats till om ljudkällan placeras vid 
scenkanten. Samtidigt förblir ljudnivån hos åskådarplatser längre bort från scenen i stort sett 

oförändrad. Vid punkter placerade på övre och undre sidobalkongerna visade sig 
ljudnivåvariationen vara liten. Med antagande att konsertsalen har ett närfält och ett 
efterklangsfält så ligger mätpunkterna långt från ljudkällan inom efterklangsfältet, vilket 

ljudnivåvariationen mellan punkterna tyder på. Mätpunkter nära scenen visar istället en 
ljudnivåvariation som tyder på egenskaper inom ett närfält. För att fastställa mer exakt vad 

gränsen går mellan närfältet och efterklangsfältet bör ett större antal punkter användas. Vid 
dessa mätningar var tanken att få en övergripande bild av ljudnivåvariationens förändringar 
runt om i hela lokalen. Med antagande att konsertsalen var symetriskt utformad förväntas 

ljudnivåvariationen vara identisk på båda sidorna av lokalen.  
Vid ett fåtal punkter i lokalen registrerades en högre ljudnivå med ljudkällan placerad vid 

position B i relation till position A. Detta antas bero på att ljudet fått en annorlunda 
utbredning och reflektionsmönster som gett upphov till tillfälliga ljudnivåhöjningar.    
 

När denna studie är avklarade hade det varit intressant att utvärdera metoderna i andra 
sammanhang för att undersöka reliabiliteten. I denna studie har metoderna använts i en 

akustiskt kontrollerad miljö där åskådarmiljön är relativt bra. Det är därför av intresse att 
genomföra mätningar i andra lokaler som används vid musikframträdanden. Det hade även 
varit intressant att använda musiksekvenser vid nya mätningarna och jämföra resultatet med. 

Andra tänkbara studier som kan göras i området är mätningar i Kulturens hus efter att 
modifieringen av högtalarsystemet gjordes. Finns det möjlighet kan studien utökas och 

omfatta hela konsertsalens publikyta. Ur hörselskadesynpunkt visar resultatet att metoderna är 
lämpliga att använda i andra lokaler för att få en överblick av ljudnivåns variationer i miljön. 
Den kunskapen kan ha en avgörande roll för att försäkra en hälsosam och god konsertmiljö 

samt återspegla vad en besökare exponeras för.  
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5.1 Validitet och reliabilitet 
Den datainsamlingsteknik som använts i studien bygger på metoder framtagna genom 
diskussioner med personer insatta i problematiken. Hans Viklund (forskningsingenjör), Bror 

Tingvall (forskningsingenjör) och Anders Ågren (professor), samtliga med goda kunskaper 
inom ljudområdet har tillfrågats och bidragit med relevant information. Socialstyrelsens 

mätmetoder har studerats för att se om man utifrån deras mätningar kan förbättra reliabiliteten 
i studien, genom en mer detaljerad undersökning och analys av ljudnivåerna i lokalen. Genom 
att rådfråga sakkunniga om relevansen i sammanhanget har syftet varit att öka både studiens 

validitet och reliabilitet.  
Arbetet har följt kända riktlinjer för mätningar i ljudområdet och utifrån riktlinjerna utvecklat 

metoder för datainsamlingen. Dokumentation av metodval, bearbetningen och analys av data 
har med utgångspunkt för studiens reproducerbarhetsförmåga beskrivits med noggrannhet.   
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Bilaga 1  

Planritningar 
   Skala 1:118 

 
  Planritningar över stora konsertsalen (nedre plan) 

 
   Skala 1:110 

 
Planritningar över stora konsertsalen (övre plan) 
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Bilaga 2 

Mätprotokoll 
 

Mätning av PA-systemet: 2/3-07 
 

REFERENSMÄTARE: Placerad på höjden 144,5cm, rad 11, stol 15 
 
STARTVÄRDE (dB) : 80-82dB (Peak 81,9dB) 

 
SLUTVÄRDE (dB): 80-82dB (Peak 81,8 dB) 

 
STARTTID: 13:35 
 

STOPPTID: 18:35 
 

 

Scenmätning, position 1: 4/4-07 
 
REFERENSMÄTARE: Placerad på höjden 144,5cm, rad 11, stol 15 

 
STARTVÄRDE (dB) : 84-86dB (Peak 85,6dB) 

 
SLUTVÄRDE (dB): 84-86dB (Peak 85,6dB) 
 

STARTTID: 15:55 
 
STOPPTID: 16:20 

 

Scenmätning, position 2: 4/4-07 
 

REFERENSMÄTARE: Placerad på höjden 144,5cm, rad 11, stol 15 
 
STARTVÄRDE (dB) : 84-86dB (Peak 85,6dB) 

 
SLUTVÄRDE (dB): 84-86dB (Peak 85,6dB) 

 
STARTTID: 16:25 
 

STOPPTID: 16:50 
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Bilaga 3 

Ljudkartor 
 

 
Ljudkarta över tersbandet 20Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 25Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 31,5Hz

2
 

 
Ljudkarta över tersbandet 40Hz 

                                                 
2
 Felaktig b ild rubrik 
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Ljudkarta över tersbandet 50Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 60Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 80Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 100Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 125Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 160Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 200Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 250Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 315Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 400Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 500Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 630Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 800Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 1000Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 1250Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 1600Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 2000Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 2500Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 3150Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 4000Hz 



 57 

 
Ljudkarta över tersbandet 5000Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 6300Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 8000Hz 

 
Ljudkarta över tersbandet 10000Hz 
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Ljudkarta över tersbandet 12500Hz 

 
Ljudkarta över den A-vägda ljudnivåns ekvivalenta summavärdet 
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Ljudkarta över den A-vägda  maximala ljudnivåns summavärde 




