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Sammanfattning 
 
Rapporterat projekt fokuserar på akustiskt prestanda hos KL-träbaserade konstruktioner och  
behandlar huvudsakligen två arbetsområden; 1) Uppskattning av steg- och luftljudsisolering av 
olika konfigurationer i en av Martinson utvecklad bjälklagskonstruktion med övergolv samt 2) 
Modellering av ljudisolering för dubbelväggar. 
 
Totalt uppskattades ljudisoleringen för 54 olika bjälklagskonfigurationer. Bäst ljudisolering, 
Rw,50 = 58 dB och LnT,w,50 = 51 dB, motsvarande ljudklass B för bostäder, uppnåddes med 240 
mm KL-stomme kombinerat med ett 220 mm högt övergolv samt av-vibrerat 
flanktransmissionsbeslag av gångjärnstyp. En viss förbättring förväntas om väggarna i 
byggnadskonstruktionen utförs med regelstomme i stället för att bestå av KL-skivor. 
 
Ljudisoleringen har uppskattats för 32 varianter av dubbelväggar genom analytisk 
modellering. Bäst ljudisolering, Rw,50 = 62, motsvarande ljudklass A för bostäder, uppnåddes 
med  gipsbeklädda 120 mm KL-skivor med 170 mm mineralfyllt mellanrum. God 
ljudisolering, motsvarande ljudklass B indikerades för ett flertal varianter, t.ex. gipsbeklädda 
120 mm KL-skivor med 120 mm mineralfyllt mellanrum alternativt gipsbeklädda 160 mm 
KL-skivor med 95 mm mineralfyllt mellanrum. 
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Förord 
 
Denna rapport avser rapportering av projektet Ljudisolering i KL-träbaserade bjälklag och 
väggar samt förband. Arbetet har bedrivits av forskningsämnet Teknisk akustik, Luleå tekniska 
universitet, i samverkan med Martinsons, medlemsföretag inom TräCentrum Norr, samt 
Tyréns. Arbetet har utförts från februari 2019 till juni 2020. 
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Inledning 
 
I takt med att byggnation i trä successivt har ökat i popularitet för flerfamiljshus, så är 
byggnadstekniska lösningar som möjliggör god ljudisolering i ständig utveckling och 
förbättring. Martinsons har under några år arbetat med att ta fram ett nytt bjälklagskoncept som 
ersättare för det s.k. kassettbjälklaget. Den tidigare konstruktionen baserades på en med balkar 
förstyvad KL-skiva samt fribärande undertak, en lösning som ur akustisk synvinkel har flera 
goda egenskaper. Som en följd av efterfrågan, har en förnyad konstruktion utvecklats. Den nya 
konstruktionen utgörs av ett upphöjt vibrationsisolerat övergolv (som kan sägas ersätta 
undertaket) som vilar på en homogen KL-skiva, typiskt 130-240 mm tjock. För att kunna 
erbjuda ett komplett byggsystem så måste även matchande lägenhetsskiljande 
väggkonstruktioner samt infästningslösningar mellan vägg och bjälklag vara av lika hög (vibro-
) akustisk kvalitet. Det finns begränsad erfarenhet och dokumentation, och därmed ett behov, 
att kartlägga hur de olika ingående byggnadskomponenterna – tillsammans och var för sig – 
beter sig från ett akustiskt perspektiv. 
 
 
Ljudisolering – aktuella krav 
 
Boverkets Byggregler, BBR, anger minimikrav för luft- och stegljudsisolering som alltid måste 
uppfyllas och i Svensk standard SS 25267 anges gränsvärden med avseende på ljudklassning 
A-D. Klass C avser att motsvara den miniminivå som uppfyller Boverkets föreskrifter och ger 
”tillfredställande ljudförhållanden för en majoritet av de boende”. Klass A och B kan väljas 
om särskilt goda ljudförhållanden önskas där klass B motsvarar ”betydligt bättre 
ljudförhållanden än ljudklass C” medan klass A motsvarar ”mycket goda ljudförhållanden”. 
Klass D är en undantagsklass som bl.a. kan avse äldre byggnader.  
Aktuella gränsvärden för luft- och stegljudsisolering i bostäder framgår av tabell 1 och 2. 
 
Tabell 1. Luftljudsisolering, BBR:s minimikrav och klassindelning enligt Svensk standard [dB]. 

Minimikrav  
D’nT,w,50 

Ljudklass A 
D’nT,w,50 

Ljudklass B 
D’nT,w,50 

Ljudklass D 
D’nT,w,100 

≥ 52 ≥ 60 ≥ 56 ≥ 48 

 
Tabell 2. Stegljudsnivå, BBR:s minimikrav och klassindelning enligt Svensk standard [dB]. 

Minimikrav  
L’nT,w,50 och L’nT 

Ljudklass A 
L’nT,w,50 och L’nT 

Ljudklass B 
L’nT,w,50 och L’nT 

Ljudklass D 
L’nT,w 

≤ 56 ≤ 48 ≤ 52 ≤ 60 
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Syfte och mål 
 
Projektets syfte är att fördjupa förståelsen hur KL-trä-baserade byggsystem fungerar ur ett 
akustiskt perspektiv och om möjligt göra resultaten tillgängliga i av branschen använd mjukvara 
för projektering. 
Projektets målsättning är att kunna presentera ljudisoleringsprestanda, inklusive ev. osäkerhet 
i bedömningen, för en palett av olika konstruktionslösningar för väggar och bjälklag med KL-
trä som bas. Såväl luftljuds- (Rw och Rw,50) som stegljudsisolering (LnT,w och LnT,w,50) behandlas. 
Målsättningen är även att på sikt att möjliggöra implementering i databasen Bastian, under 
varumärket  Martinsons. 
 
 
Översiktligt innehåll och resultat  
 
Omfattning och resultat från utfört arbete redovisas här sammanfattningsvis. Utförlig 
dokumentation finns i de bilagda arbetsrapporterna. 
 
Utvärdering av konstruktioner för bostäder – BJÄLKLAG (Arbetsrapport Nr 26) 
Arbete tomfattar uppskattning av luft- och stegljudsisolering i färdig byggnad med KL-trä som 
bärande stomme men där vissa konstruktionsdetaljer varieras. Totalt omfattas 54 olika 
konfigurationer. Skattningarna baseras på a) tidigare mätresultat, b) beräkningar samt c) samlad 
erfarenhet inom projektets utförandegrupp.  
Som grundkonfiguration består samtliga väggar av gipsbeklädda KL-skivor. För 
konstruktionen har flanktransmissionen en avgörande betydelse för luftljudsisoleringen medan 
direktljudet dominerar för stegljud. Några av de behandlade utförandena har potential att uppnå 
ljudklass B för bostäder. 
Jämförelser har gjorts mot resultat från fältmätningar för fem objekt. Konstruktionen för  
fältobjekten är representativa även om inte utförandet matchar de skattade konstruktionerna 
hundraprocentigt. Spridning i resultat, fältmätning vs. skattning, är 1-2 dB för 
luftljudisoleringen och 1-4 dB för stegljudsnivåns sammanfattningsvärden.  
 

Utvärdering av konstruktioner– VÄGGAR (Arbetsrapport Nr 27) 
Rapporten omfattar resultat från modellering av reduktionstal för olika utförande av KL-
träbaserade dubbelväggar. Resultaten indikerar vilken luftljudsisolering som är att förvänta till 
följd av direktljud genom konstruktionen. Inverkan av olika parametrar har studerats: 
skivtjocklek, extra gipsbeklädnad, avstånd mellan skivor, mängd mineralull samt regelvägg 
som del av konstruktionen. Erhållna sammanfattnings-värden (Rw och Rw,50) visar god 
samstämmighet med verifierande mätningar. 
Dubbelväggar omfattar i huvudsak symmetriska konstruktioner med skivtjocklekar 70, 120 och 
160 mm, med eller utan gipsbeklädnad, samt ett fritt avstånd däremellan om 30-170 mm. Det 
frekvensvägda reduktionstalet Rw,50 antar modellerade värden från 39 (70−30{M0}−70) till 62 
(G120−170{M170}−120G) dB. Det finns ett flertal väggutföranden som i färdig byggnad 
förväntas uppfylla krav på ljudklassning enligt BBR, klass B och klass A för bostäder.  
 

Som en del i arbetet med modellering av dubbelväggar har ett examensarbete utförts (Civ.ing. 
Arkitektur) [1]. Det arbetet tar upp några ytterligare aspketer än vad som sammanfattas här, 
t.ex. hur förhållandet mellan KL-skivornas och luftspalten dimensioner i relation till väggens 
totaltjocklek påverkar ljudisoleringen  
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Slutstatus och fortsatt arbete 
 
För den studerade bjälklagskonstruktionen framgår det att såväl direktljud som 
flanktransmission påverkar resultatet för luftljudsisoleringen medan direktljudet har störst 
betydelse för stegljudsnivån. Som en följd av detta är luftljudet känsligt för val av 
isoleringslister och infästningsbeslag medan tjockleken för KL-skivan i bjälklaget är en 
nyckelparameter för stegljudet.  
- Vid en direkt jämförelse mot några olika byggnadsobjekt uppmätta i fält är 

överensstämmelsen mot luftljudsisolering god, oftast 1 dB, medan stegljudsnivån uppvisar 
högre avvikelse. Anledningen är inte känd utan behöver studeras vidare. 

- En annan detalj där fortsatt arbete är önskvärt är att få en bättre bild av hur regel- i stället 
för KL-väggar påverkar ljudisoleringen. 

 

Vad gäller modellering av dubbelväggar finns enbart ett fåtal mätningar tillgängliga för 
jämförelser, men dessa indikerar en avvikelse inom 2 dB. För beräkningsmodellen  har följande 
behov av fortsatt arbete identifierats:  
- Vid beräkning av de underliggande reduktionstalen för enkelväggar tas inte massan av 

eventuell gips med vid beräkning av koincidensfrekvensen för den sammansatta 
konstruktionen vilket det finns motiv för att så borde vara fallet. Anledningen till att den 
extra massan hittills har försummats är dels att beräkningen då blir något enklare, men 
framförallt på grund av den goda empiriska överenstämmelsen som uppnåddes mot 
verifierande data. Om modellen justeras på ett sådant sätt, så bör även värdet på konstanten 
”k”, ekvation (1) ses över. 

- Vid modellering av gipsen har utgångspunkten varit en skiva av typen ”standard”. I flertalet 
fall i fält används i stället skiva av typen ”Protect F” som både är ett par millimeter tjockare 
men som också har högre densitet. GF15 Protect F väger 12,7 kg/m2 medan motsvarande 
för standardskivan GN13 är 9,0 kg/m2. 

- I fallet med regelvägg har 1-2 gipsskivor modellerats enligt principen för en enkelvägg 
enligt samma princip som KL-skivorna. Den modellen är något anpassad för att passa extra 
bra för just KL-skivor varför det bör ses över om det är bättre att modellera gipsskivorna på 
annat sätt, eventuellt även med att ta hänsyn till reglarna. 

- Det är av värde att modellera samtliga de dubbelväggskonfigurationer som tidigare 
provats av Tyréns i Martinsons testhus, ca 30 konfigurationer.  
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Sammanfattning 
 
Rapporten omfattar resultat från modellering av reduktionstal för olika utförande av KL-
träbaserade dubbelväggar. Resultaten indikerar vilken luftljudsisolering som är att förvänta till 
följd av direktljud genom konstruktionen. Inverkan av olika parametrar har studerats: 
skivtjocklek, extra gipsbeklädnad, avstånd mellan skivor, mängd mineralull samt regelvägg 
som del av konstruktionen. Erhållna sammanfattnings-värden (Rw och Rw,50) visar god 
samstämmighet med verifierande mätningar. 
 
Dubbelväggar omfattar i huvudsak symmetriska konstruktioner med skivtjocklekar 70, 120 
och 160 mm, med eller utan gipsbeklädnad, samt ett fritt avstånd däremellan om 30-170 mm. 
Det frekvensvägda reduktionstalet Rw,50 antar modellerade värden från 39 (70−30{M0}−70) 
till 62 (G120−170{M170}−120G) dB. Det finns ett flertal väggutföranden som i färdig 
byggnad förväntas uppfylla krav på ljudklassning enligt BBR, klass B och klass A för 
bostäder.  
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Förutsättningar 
Rapporten, som ska ses som en fortsättning på tidigare TCN-rapport (Arbetsrapport 24 [1]) 
presenterar arbete med att modellera ljudisolering av väggar i form av reduktionstal. 
Väggarna är baserade på Martinsons KL-skivor (korslimmat massivträ) vilka är konfigurerade 
som dubbelväggar. Olika tjocklekar på de ingående skivorna beaktas liksom effekten av att 
använda kompletterande gips, olika stora luftspalter, olika mängd mineralull och betydelsen 
av att byta ut den ena KL-skivan i väggen mot en regelkonstruktion.  
Denna rapport utgör en del av ett examensarbete utfört vid Tekniskt akustik, Luleå tekniska 
universitet [2]. Examensarbetet innehåller mer detaljerad beskrivning av arbetet än vad som 
här presenteras. 
 
 
 
Syfte 
Syftet med arbetet är: 

1. Att med hjälp av befintliga teorier för luftljudsisolering, kombinerat med erfarenheter 
från tidigare TCN-projekt, komplettera en befintlig matematisk modell som ska kunna 
förutse reduktionstalet med en precision som är tillräckligt hög för att komma till 
praktisk användning. 

2. Att få fram ljudisoleringsdata för alla vanligen förekommande väggkonfigurationer i 
Martinsons sortiment. 

3. Att på ett systematiskt sätt kunna visa hur vissa grundläggande ingångsparametrar 
(skivtjocklek, kavitet, gips och mineralull) påverkar väggens ljudisolering. 

 
 
 
Använda beteckningar    
c    ljudhastighet [m/s] M ytvikt [kg/m2] 
d    avstånd mellan skivor [m] R reduktionstal [dB] 
f frekvens [Hz] Rw frekvensvägt reduktionstal [dB] 
f0 resonansfrekvens [Hz] Rw,50 Rw + C50-3150 
fc kritisk frekvens [Hz] A Absorptionsarea [m2S] 
fl begränsningsfrekvens [Hz] S   Skiljearea [m2] 
h skivtjocklek [m]                                           ν Poissons tal 
  ρ0   densitet luft [kg/m3] 
          
  

 
Genomförande 
Skivornas tjocklek som studeras är 70, 120 och 160 mm. Dubbelväggarna består av två lika 
tjocka KL-skivor med en luftspalt emellan.  I vissa fall byts ena KL-skivan ut mot en 
regelkonstruktion och i luftspalten placeras varierande mängd mineralull. Ytskikten har ingen 
mekanisk förbindelse med varandra (som  t.ex. i en traditionell regelvägg). 
Som utgångspunkt används modellen för dubbelväggar som arbetades fram i TCN 
Arbetsrapport 24 [1]. En viktig del vid modellerandet av dubbelväggar är reduktionstalen för 
de ingående skivorna var för sig vilka kan modelleras som en enkelvägg. I TCN Arbetsrapport 
23 [3] utvecklades en modell med anpassning för just KL-väggar vilken även appliceras här. 
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Modelleringsteknik 
Dubbelväggrana modelleras med utgångspunkt från Sharp’s modell [4]. Därtill appliceras två 
olika tillägg: inverkan av mineralull samt inverkan av regelvägg i stället för KL-skiva. 
  
Sharp’s modell 
Sharp modellerar reduktionstal i tre olika frekvensområden enligt nedan där dubbelväggs-
resonansen f0 och begränsningsfrekvensen fl definieras i ekvationerna (2) och (3).  Den 
ingående konstanten k har, jämfört med Sharp, anpassats något för just fallet med KL-trä. 
 

I. f ≤ f0     R = 20log((M1+M2)∙f) – k*    
II. f0 < f < fl   R = R1 + R2 + 20log(fd) –29  
III. f ≥ fl   R = R1 + R2 + 6   

*)  k = 48 för t ≤ 130 mm, k = 47 för t ≥ 180 mm 
 
 

𝑓𝑓0 = 𝑐𝑐
2𝜋𝜋�

1,8𝜌𝜌0(𝑀𝑀1+𝑀𝑀2)
𝑑𝑑𝑀𝑀1𝑀𝑀2

 
 

𝑓𝑓𝑙𝑙 = 𝑐𝑐
2𝜋𝜋𝑑𝑑 

 
Tillägg: Mineralull 
Sharp’s modell enligt ovan förutsätter att hela kaviteten är fylld med mineralull. För att kunna 
hantera varierande mängd mineralull som en i modellen ingående parameter görs därför ett 
tillägg baserat på mer allmän teoretisk grund. Reduktionstalet för en dubbelvägg utan 
mekanisk förbindelse mellan skivorna kan uttryckas som summan av de ingående skivornas 
reduktionstal plus en faktor som tar hänsyn till den ekvivalenta absorptionsarenan A i 
kaviteten samt väggens skiljearea S enligt ekvation 4 [5], en faktor som kan skrivas om som 
en funktion av materialens absorptionskoefficienter, ekvation (5) [2]. I varje fall av 
modellering där luftspalten mellan skivorna ej är helt fylld med mineralull adderas en 
tilläggsfaktor , ΔR enligt ekvation (6), för varje frekvens i ekvationerna (1). ΔR definieras som 
reduktionstalet för fallet med fullisolerad kavitet  ̶  reduktionstalet för fallet med tom, 
alternativt delvis fylld, kavitet. Tillämpade absorptions-koefficienter enligt tabell 1. 
 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + 10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝐴𝐴
𝑆𝑆
� 

 

�𝐴𝐴
𝑆𝑆
� = 2 ∙ 𝛼𝛼𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚                 

 

𝛥𝛥𝑅𝑅 = 10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � 2∙𝛼𝛼𝐾𝐾𝐾𝐾+𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

2∙𝛼𝛼𝐾𝐾𝐾𝐾+𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑
�          där  𝛼𝛼𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 1                  

 
Tabell 1. Absorptionskoefficienter för KL-trä och mineralull 30-140 mm. 

f (Hz) KL-trä 30 45 65 70 90 95 120 140 
50 0,10 0.03 0.04 0,06 0,06 0.08 0.08 0.11 0,13 
63 0,11 0.06 0.08 0,11 0,11 0.16 0.17 0.21 0,27 
80 0,12 0.08 0.13 0,17 0,17 0.24 0.25 0.32 0,40 
100 0,13 0.11 0.17 0,22 0,22 0.32 0.34 0.42 0,54 
125 0,14 0.14 0.21 0,28 0,28 0.40 0.42 0.53 0,67 
160 0,15 0.20 0.29 0,39 0,42 0.54 0.57 0.66 0,76 
200 0,16 0.27 0.38 0,52 0,55 0.71 0.734 0.81 0,87 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 
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250 0,17 0.36 0.50 0,68 0,76 0.91 0.95 1 1 
315 0,18 0.42 0.59 0,76 0,84 0.93 0.96 1 1 
400 0,19 0.50 0.71 0,87 0,95 0.96 0.98 1 1 
500 0,20 0.59 0.85 1 1 1 1 1 1 
630 0,21 0.65 0.88 1 1 1 1 1 1 
800 0,21 0.73 0.91 1 1 1 1 1 1 
1000 0,21 0.82 0.95 1 1 1 1 1 1 
1250 0,21 0.84 0.96 1 1 1 1 1 1 
1600 0,21 0.87 0.97 1 1 1 1 1 1 
2000 0,21 0.91 0.98 1 1 1 1 1 1 
2500 0,21 0.92 0.98 1 1 1 1 1 1 
3150 0,21 0.92 0.98 1 1 1 1 1 1 

 
 
Tillägg: Regelvägg 
I de fall den ena av dubbelväggens KL-skivor ersätts med en regelvägg så modelleras den 
senare som en enkelvägg bestående av en eller två lager gipsskivor. Själva reglarnas effekt på 
ljudisoleringen försummas. 
 
 
 
Ingående data 
Ingående data för KL-skivorna redovisas i tabell 2, liksom den beräknade 
koincidensfrekvensen, ekvation (7). Träets densitet anges till 400 kg/m3och värden på E-
moduler [6], Poisons tal [7] och förlustfaktor [8] är hämtade från angivna källor. 
I tabell 3 redovisas dubbelväggs-resonansen och begränsningsfrekvensen för behandlade 
konfigurationer. Gipsens ytvikt, i förekommande fall, är 9 kg/m2 per skiva. 
 

𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝑐𝑐2

2𝜋𝜋
�12𝑀𝑀(1−𝜈𝜈2)

𝐸𝐸ℎ3    
                  

 
Tabell 2. Materialparametrar för olika KL- resp gipsskivor (GN). 
Tjocklek (mm) KL 70 KL 120 KL 160 GN13 2xGN13 
E-modul (GPa) 10,2 7,86 9,82 2,6 2,6 
Poissons tal 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Förlustfaktor 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Ytvikt (kg/m2) 28 48 64 9  18 
Koinc.f. (Hz) 175 116 78 2600 1300 

 
 
Tabell 3. Egenskaper för olika konfigurationer, KL–luftspalt-KL,  av dubbelväggar, 
dubbelväggsresonans f0 och begränsningsfrekvens fl, G avser gipsskiva och R är regelvägg. 

Konfig. f0 (Hz) fl (Hz)  Konfig. f0 (Hz) fl (Hz) 
70-30-70 124 1820  G160-95-160G 43 575 
70-45-70 102 1213  GG160-95-160GG 41 575 

G70-45-70G 88 1213  70-20-R45G 121 840 
GG70-45-70GG 79 1213  G70-20-R45G 117 840 

(7) 
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G70-70-70G 71 780  G70-20-R45GG 91 840 
GG70-70-70GG 63 780  G70-20-R70GG 75 575 

120-45-120 78 1213  120-20-R45G 115 840 
G120-45-120G 71 1213  G120-20-R45G 113 840 

GG120-45-120GG 66 1213  G120-20-R45GG 85 840 
120-120-120 47 455  G120-20-R70GG 71 575 

G120-120-120G 44 455  120-20-R120G 78 390 
GG120-120-120GG 40 455  G120-20-R120G 77 390 

G120-170-120G 37 321  G120-20-R120GG 58 390 
160-95-160 46 575     

 
 
 
Resultat 
Totalt har 32 konfigurationer av dubbelväggar modellerats. Frekvensvägda reduktionstal 
inklusive exemplifierad ljudklassning för bostäder sammanställs i tabell 4. Vid framtagning 
av ljudklass har 2 dB avräknats från det modellerade värdet som en uppskattning av 
flanktransmission i färdig byggnad, något som kan variera. Vidare så approximeras 
förhållandet jämtemot reduktionstalet som DnT,w,50 ≈ Rw,50 +1, förhållandet är inte konstant 
utan varierar med rummens volym och skiljearea. Martinsons testhus har dimensioner (4m 
djupt) som motsvarar den här valda relationen mellan DnT och R. 
Gränsvärden för ljudklassning BBR/B/A är 52/56/60 dB med avseende på DnT,w,50 för 
bostäder och DnT,w,100 för äldreboenden. Justerat för flanktrasmission och parameterrelation 
enligt ovan ska modellerat värde i stället jämföras med gränsvärdena 53/57/61 dB. 
 
Tabell 4. Sammanställning av frekvensvägda reduktionstal och uppskattning av ljudklassning 
för bostäder och äldreboende (färdig byggnad). Konfiguration KL–luftspalt-KL samt 
mineralull, G avser gipsskiva, R är regelvägg och Total är väggens sammanlagda tjocklek. 

Nr Skiva 1 Skiva 2 Spalt Minull Total Rw Rw,50  Rw,100 klass* klass** 
1 70 70 30 0 170 41 39 39 ̶ ̶ 
2 70 70 45 0 185 43 41 41 ̶ ̶ 
3 70 70 45 45 185 47 44 45 ̶ ̶ 
4 G70 70G 45 45 211 51 48 49 ̶ ̶ 
5 GG70 70GG 45 45 237 54 52 52 ̶ ̶ 
6 G70 70G 70 70 236 55 51 53 ̶ BBR 
7 GG70 70GG 70 70 262 58 55 57 BBR B 
8 120 120 45 0 285 49 45 46 ̶ ̶ 
9 120 120 45 45 285 52 48 49 ̶ ̶ 
10 G120 120G 45 45 311 55 51 52 ̶ ̶ 
11 GG120 120GG 45 45 337 57 53 54 BBR BBR 
12 120 120 120 0 360 55 51 52 ̶ ̶ 
13 120 120 120 120 360 61 56 58 BBR B 
14 G120 120G 120 120 386 64 59 61 B A 
15 GG120 120GG 120 120 412 66 61 63 A A 
16 G120 120G 170 170 436 66 62 63 A A 
17 160 160 95 0 415 57 52 54 ̶ BBR 
18 160 160 95 95 415 62 56 58 BBR B 
19 G160 160G 95 95 441 65 58 60 B B 
20 GG160 160GG 95 95 467 66 60 62 B A 
21 70 R45G 20 45 148 46 42 43 ̶ ̶ 
22 G70 R45G 20 45 161 47 44 45 ̶ ̶ 
23 G70 R45GG 20 45 174 52 48 50 ̶ ̶ 



 

 7 

24 G70 R70GG 20 0 199 51 47 49 ̶ ̶ 
25 G70 R70GG 20 70 199 55 50 53 ̶ BBR 
26 120 R45G 20 45 198 49 45 45 ̶ ̶ 
27 G120 R45G 20 45 211 52 49 50 ̶ ̶ 
28 G120 R45GG 20 45 224 57 51 53 ̶ BBR 
29 G120 R70GG 20 70 249 60 53 56 BBR BBR 
30 120 R120G 20 120 273 54 48 50 ̶ ̶ 
31 G120 R120G 20 120 286 58 51 54 ̶ BBR 
32 G120 R120GG 20 120 299 64 55 60 BBR B 

Under antagandet att flanktransmission försämrar modellerat värde med 2 dB uppnås ljudklassning för: 
*) bostäder  
**) äldreboende 
 
 
 
Diskussion och slutsatser 
Överensstämmelsen mot uppmätta värden har tidigare bedömts vara god [1], 0-2 dB avvikelse 
för Rw,50,med ett visst förbehåll för att tillgänglig data för verifiering för den här typen av 
dubbelväggar är begränsad.  
Ett aktuellt verifieringsobjekt utgörs av Norrstjärnan där lägenhetsskiljande väggar av typen 
G120-100-120G med mineralull har uppmätts till Rw,50 =56 dB [9]. Motsvarande beräkning 
ger Rw,50 = 57 dB (direktljud), dvs 1 dB bättre än det uppmätta, vilket får betraktas som rimligt 
i beaktande av flanktransmission och av att den uppmätta väggen är försedd med tyngre gips 
(15 Protect F) än modellerat.  
Beräkningsmodellen har emellertid några detaljer som vore önskvärda att justera/har justerats: 

a) Vid beräkning av de underliggande reduktionstalen för enkelväggar tas inte massan av 
eventuell gips med vid beräkning av koincidensfrekvensen för den sammansatta 
konstruktionen vilket det finns motiv för att så borde vara fallet. Anledningen till att 
den extra massan hittills har försummats är dels att beräkningen då blir något enklare, 
men framförallt på grund av den goda empiriska överenstämmelsen som uppnåddes 
mot verifierande data. Om modellen justeras på ett sådant sätt, så bör även värdet på 
konstanten ”k”, ekvation (1) ses över. 

b) Vid modellering av gipsen har utgångspunkten varit en skiva av typen ”standard”. I 
flertalet fall i fält används i stället skiva av typen ”Protect F” som både är ett par 
millimeter tjockare men som också har högre densitet. GF15 Protect F väger 12,7 
kg/m2 medan motsvarande för standardskivan GN13 är 9,0 kg/m2. 

c) I fallet med regelvägg har 1-2 gipsskivor modellerats enligt principen för en enkelvägg 
enligt samma princip som KL-skivorna. Den modellen är något anpassad för att passa 
extra bra för just KL-skivor varför det bör ses över om det är bättre att modellera 
gipsskivorna på annat sätt, eventuellt även med att ta hänsyn till reglarna. 

d) I ursprunglig rapport för enkelväggar [3] vars resultat används för dubbelväggar [1] 
har avrundning av beräknad koincidensfrekvens till närmaste tersbandfrekvens gjorts 
medan så inte är fallet i denna rapports arbete. Skillnader i sammanfattningsvärden, Rw 
resp. Rw,50 om upp till 1 dB kan därför uppkomma vid en direkt jämförelse. 

Presenterade frekvensvägda reduktionstal fungerar som en indikation på vilken ljudisolering 
som kan förväntas för olika konfigurationer av dubbelväggar. Det finns förutsättningar att 
väggar baserade på såväl 70, 120 och 160 mm KL-skivor ska kunna uppfylla krav enligt BBR 
i bostäder, för vissa varianter kan ljudklass B, och tom. ljudklass A förväntas. 
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Som fortsatt arbete, utöver punkterna a)-c) ovan, vore det av värde att modellera samtliga de 
dubbelväggskonfigurationer som tidigare provats av Tyréns i Martinsons testhus, ca 30 
konfigurationer [10].  
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