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1 Bakgrund 
Smart Housing Småland (SHS) har en uttalad ambition att ändra vår 
boendemiljö. Med smarta glasytor ska man skapa lägenheter som världen 
tidigare inte skådat. Detta ger spännande möjligheter för arkitekter och 
konstruktörer. Man kan ge bostäderna nya bättre funktioner. 

I all produktion av hus är det viktigt att man parallellt med innovationer 
tillgodoser människors grundläggande behov. Öronen är ett av 
människans viktigaste sinnen och har genom årtusenden hjälpt oss att 
kommunicera och varna för faror. Exakt hur vi påverkas av ljudmiljön i 
det moderna samhället är okänt. Vi vet dock att idag lever ca 1,5 miljoner 
svenskar med så mycket oljud att de har en förhöjd risk för hjärt & 
kärlsjukdomar. 

Syftet med denna förstudie är att kunna påverka bostadsinnovationerna 
inom SHS i en riktning mot bättre ljudmiljö. Detta görs genom att dels 
kartlägga vilka idéer till förändring av bostadsmiljön som växer fram inom 
SHS samt genom en litteraturöversikt av kunskapsläget om akustiska 
effekter dessa idéer.  

2 Projektets genomförande 
Initialt jobbades med att kontakta de aktörer som är intresserade av SHS. 
Intervjuer gjordes av aktörer där vi pratade om deras syn på akustik och 
vad de förväntar sig ska hända inom Smart Housing Småland för detta 
område.  

En Workshop genomfördes med många representanter från glasindustrin i 
regionen. Workshopen lockade också deltagare från hustillverkare, 
institut, materialtillverkare och byggkonsulter.  

En litteraturstudie genomfördes av befintlig kunskap på relevanta 
områden som rumsakustiska effekter från olika typer av glasytor samt 
ljudisolering i hus med trä och glas, särskilt vid ytterväggar respektive 
rumsavskiljande väggar helt i glas.  I denna rapport sammanställs 
kunskapsläget med en praktisk vinkling mot hur man kan arbeta vidare 
för att använda befintlig kunskap till att hjälpa nya innovationer för 
smarta hus.  

3 Bakgrund 
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konstruktörer. Man kan ge bostäderna nya bättre funktioner. 
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det moderna samhället är okänt. Vi vet dock att idag lever ca 1,5 miljoner 
svenskar med så mycket oljud att de har en förhöjd risk för hjärt & 
kärlsjukdomar. 
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inom SHS i en riktning mot bättre ljudmiljö. Detta görs genom att dels 
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SHS samt genom en litteraturöversikt av kunskapsläget om akustiska 
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En Workshop genomfördes med många representanter från glasindustrin i 
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En litteraturstudie genomfördes av befintlig kunskap på relevanta 
områden som rumsakustiska effekter från olika typer av glasytor samt 
ljudisolering i hus med trä och glas, särskilt vid ytterväggar respektive 
rumsavskiljande väggar helt i glas.  I denna rapport sammanställs 
kunskapsläget med en praktisk vinkling mot hur man kan arbeta vidare 
för att använda befintlig kunskap till att hjälpa nya innovationer för 
smarta hus.  

5 Litteraturstudie 

5.1 Introduktion 
Glas som material är inte signifikant dyrt. Detta i kombination med dess 
egenskaper ger en exklusiv finish som står mot tiden väl. Utökat 
användande av glas kan tänkas ge bland annat hårda ytor och längre 
efterklangstider och till följd sämre ljudmiljö.  En annan aspekt är att en 
stark önskad samhällutveckling att önska förtäta bebyggelsen. Syftet är 
bl.a. bli mer miljömässig genom att bl.a. förbättra effektiviteten av 
offentliga transporter, öka sk. ”walkability”, samt att det finns en 
efterfrågan att bo central med närhet till service och nöjesutbud. Det ger 
ett önskemål om att bättre kunna utnyttja central ytor som t.ex. nära 
hamnar och järnvägar. D.v.s. ljudisolering är också en faktor där glas 
måste klara höga krav.  

  



Det som också är intressant är att befolkning tycks vara beredda att 
betala för bättre ljudmiljö. Bl.a. kan följande två studier nämnas: 

Finska miljöministeriet gjorde 2005 undersökning av ljudförhållandena i 
nybyggda flervåningshus, byggda efter 2000: 

• Majoriteten var nöjda med ljudförhållandena. 
• Majoriteten var villiga at betala 50 € / m2 för bättre 

ljudförhållanden. 
• 10 % var beredda att betala 50 – 100 € / m2 för bättre 

ljudförhållanden.  
• Trafikbuller var mest störande! 
• Därefter följde andra utomhusljud, ljud från bostadens 

luftkonditionering, stamp från grannar, tal och musik genom 
konstruktioner….. 

 

Tyréns enkätundersökning botrender 2012, visar bl.a. vad folk är beredda 
att betala extra för i sitt nuvarande boende: 

• Personligt kök, Trygghet, förvaring och ljudisolering är folk 
generellt beredda att betala extra för. 

• Personligt val av bredbandsleverantör och geografisk närhet till en 
miljöstation är få bredda att betala extra för. 

5.2 Absorbenter 
Efterklangstid har visat sig ha stor betydelse för människors 
välbefinnande i miljöer med mycket ljud. Som exempel kan Kristianssons 
[1] undersökning av skolor i Danmark nämnas, där man klassade skolor i 
Köpenhamn. Klara indikatorer kan ses mellan lång efterklangstid och 
trötthet efter arbete, låg arbetsnöjdhet och vilja att vilja komma hem från 
jobbet. 

10 skolor: 

3 st. kort efterklang (medel 0,41—0,47) 

3 st. mellan efterkl. (medel 0,50—0,53) 

4 st. lång efterklang (medel 0,59—0,73) 

Vid utökat användande av glas så kan man se att det finns en klar risk att 
efterklangstiderna ökar om man inte aktivt arbetar med absorbenter. I 
figur nedan finns några interiöra material sammanställda. Om man ökar 
exponeringsgraden av glas så bör man öka absorbentytorna. Textilier är 
enligt figur effektivt för att uppnå förbättringar, liksom nyttjande av bra 
takabsorbenter och textila golvlösningar för att uppnå kortare 
efterklangstider. 



 

 
Figur 1. Ett urval av absorptionskoefficenter för olika ytskikt i byggnader 

5.3 Ljudisolering - flerskikts rutor  
När det gäller generell ljudisolering av rutor så visade Utley m fl. redan  
1969  (ref[2]) att dämpningen i inspänningsförhållandena har viss 
betydelse, detta då glas i sig är relativt lågt dämpat. Olika material 
användes med standardlösningar, samt en lösning som med 
neoprengummi som avsåg att ge mer dämpning vid inspänningen. 
Följande resultat erhölls i medeldämpning: 

Ram med Neorpen-packning:  31 dB 

Metallram med tätmassa:   28 dB 

Träram med standardpackning från fabrik: 29 dB 

Betong med spackelpackning:  27 dB 

 

Inspänningsförhållandena visas i Figur 2. I vissa smala frekvensområden 
kunde man se skillnader på upp till 10 dB som mest. Slutsatsen är att 
inspänningsförhållandena i enkelglas kan påverka ljudisoleringen 
märkbart, där man genom att använda högre dämpning kan få bättre 
ljudisolering.  



 

Figur 2. De olika inspänningsförhållandena som jämförs i för enkelglas. 

Utley genomförde även tester med inspänningsförhållandena för 
dubbelglas där även parametrar som avstånd för kavitet och tjocklek på 
glas undersöktes (se ref [3]). De tycks peka på att 
inspänningsförhållandena även här är av betydelse. De tycks vilja peka på 
att man kan gå ner i tjocklek på kavitet och ändå har bra ljudisolering om 
man har bra dämpade ränder. Emellertid så presenteras inte all mätdata 
för att kunna se hur dämpningen påverkas i förhållande till både 
inspänningsförhållande och kavitettjocklek för båda konstruktionerna. De 
visar ett mätexempel där man med mindre tjocklek på kavitet ändå fått 
bättre ljuddämpning med dämpad inspänning med neoprengummi. De 
visar också att om man har två tjocklekar på de två glasen i rutan så 
vinner man mer på att dämpa det tjockare glaset (2-3 dB för 4 mm mot 
en 6,4 mm ruta, man kan förvänta sig större skillnader om 
tjockleksskillnaderna är större). De visar även att transmissionen via 
kanterna har stor klar betydelse. En ruta med neoprengummi och där 
rutan hade foam runt kanterna mellan rutorna (tolkning, ingen figur visar 
tyvärr uppställningen) hade upp till 15 dB bättre isolering (endast 2-3 dB i 
låga frekvenser i området 100 - 300 Hz emellertid) jämfört med låg 
vibrationsdämpning och god vibrationstransmission mellan rutorna. 
Jämförelserna med skummatrial mellan rutorna visar att betydelsen av 



vibrationsisolering av infästningarna är av större betydelse för 
ljudisoleringen jämfört med förlustfaktorn för neoprengummi. 

Tadeu m.fl. [4] går grundligt igenom formler för ljudisolering I glasrutor. 
Hans artikel är även bra som utbildningsmaterial kring grunderna för 
luftljudsisolering i fönsterrutor.  Han påpekar att formlerna många gånger 
stämmer relativt dåligt i praktiken och en rad praktiska faktorer spelar in 
på resultatet. Bäst stämmer predikteringarna för enkelglaspaneler. För 
dubbelglasfönster får man bättre resultat endast om luftspalten är minst 
50 mm, eller att luftvolymen är liten i kaviteten så kan det bli en liten 
förbättring. Dubbelglaspaneler med samma tjocklek på rutorna har 
signifikanta egenfrekvensdippar där ljudisoleringen blir sämre än om man 
väljer olika tjocklekar på de olika rutorna. Trippelglaspaneler erbjuder 
ingen signifikant förbättring jämfört med dubbelglaspaneler, om man har 
samma totala tjocklek på rutorna. Vid olika tjocklekar på glasen bekräftas 
att man kan kraftigt reducera de negativa effekterna av 
koincidensfrekvenser i luftljudsisoleringen. Tadeu påpekar att ramen har 
stor betydelse för ljudisoleringen. En ram som är lätt och av låg kvalité 
kan ha sämre ljudisolering då stor del av ljudet går via ramen. Dessutom 
antyder Tadeu m.fl. försiktigt att glasytans storlek verkar ha påverkan på 
hur stor koincidensdippen blir. Dvs en större ruta hinner bygga upp mer 
ytvågor jämfört med en liten yta. Av testerna som genomförs med i 
huvudsak 4 och 8 mm glas så ser man att man får dålig luftljudsisolering 
om luftspalterna är 10-30 mm, dvs. kring dimensioner där många rutor 
ligger kring idag. Poängen är också att man kan få signifikanta skillnader i 
luftljudsisolering beroende på hur man väljer tjockleksparametrarna. Dvs. 
dimensionerna är inte orimliga och således är det väl värt att ha 
parametrarna under kontroll vid design av en ruta. 

 
Figur 3. Jämförelse i luftljudsisolering mellan enkelglas, dubbelglas och trippelglas med valda luftspaltstjocklekar 
(d1 och d2) som Tadeu m.fl. genomfört. 

 



 
Figur 4. Viktad luftljudsreducering för dubbelglas med 8 samt 4 mm glas, som funktion av luftspaltens tjocklek 
(Tadeu m.fl.). Intressant är att vanliga rutor ligger ofta kring 15 mm kring där det är relativt dåliga 
ljudisoleringsegenskaper. Valet av luftspalts tjocklek görs i stor utsträckning rörande värmeisolering, då för kort 
avstånd kan ge värmeledning och för tjock kan ge ökad strömning. 

Tadeu har också genomfört tester (ref. [5]) beräkningar på 
luftljudsisolering på olika stora dubbelväggspaneler i glas, stål och betong 
som han jämför med en egen analytisk beräkningsmodell. I detta arbete 
redovisar han också en rad olika beräkningsmodeller för isolering av rutor 
med dess för och nackdelar. Han pekar på bl.a. FEM (Finta Element 
Metoden) i kombination med SEA (Statistisk Energi Analys) är 
användbart. Beräkningsmodellen som presenteras visar sig kunna ger bra 
prediktioner av ljudisoleringen. Vissa avikelser finns. Bl.a. påverkas 
koincidenseffekten av rutans storlek. Modellen tar inte hänsyn till denna 
faktor. Likaså effekter av stående vågor i labbmiljöerna menar han kan 
påverkat avvikelser i låga frekvenser. 

Tadeu m.fl. har arbetat vidare med flerskiktprediktering. I sitt arbete från 
2006 ref [6] presenteras en beräkningsmodell för flerskikts luft 
ljudisolering men även islagsljud. Han ger en positiv bild över att de flesta 
akustiska egenskaperna går att teoretiskt beräkna med modellen. 
Avvikelser finns emellertid liksom i den tidigare modellen så menar han 
att avvikelser i låga frekvenser beror på stående vågor i motagarrummet, 
även om man vid första anblick tycker att efterklangsmätning borde 
kunna fånga upp denna effekt. Han trycker bl.a. på potentialen för 
modellen att uppskatta impulsljud och stegljudsisolering med 
beräkningsmodellen. 



 
Figur 5. Ljudisolering för 8 mm glaspanel uppmätta och predikterad. 

 
Figur 6. Ljudisolering för fönster 4 mm glas + 12 luft + 4 mm glas, uppmätt jämförd med beräknad enligt Tadeus 
modell (1/10 oktavband). 



 
Figur 6 Stegljudsnivå för 140 mm betong och för ett flytande betongavjämning. Mätdata i tersband. Experimentellt 
resultat för enbart betong (cirkel), experimentellt resultat för flytande övergolv (kvadrat), analytiskt resultat med 
enbart betong (fylld kvadrat) och analytiskt resultat för flytande övergolv (trekant) 

N Garg m fl. ref [7] har gjort genomgång med mätningar och jämförande 
beräkningar på rutor med upp till tre skikt. Olika tjocklekar på skikt samt 
luftspalter har jämförts i ljudisoleringsmätningar med praktiska 
observationer för inspänningsvillkor lamineringar mm. Det som han 
betonar är viktigast för ljudisoleringen är luftspaltens tjocklek mellan 
skikten. Ett tunnare skikt med mer glasmassa riskerar att bli sämre ändå 
pga. resonasen mellan glasskikten och där luften fungerar som fjäder. Vid 
tjockare luftspalter (ca 85 mm) så tenderar denna resonans att försvinna 
och förbättringen varar över i stort sett hela registret. När det gäller 
laminerade glas så poängterar han att man kan få en förbättring vid 
konsidensdipp då man laminerar in ett dämpskikt mellan två glas.  Man 
kan även få en 3 dB förbättring i lågfrekvensområdet med samma skikt. 
Dämpskiktet tjocklek har också betydelse, ett tjockare skikt ger bättre 
sänkning av koincidensfrekvensen. Tester med argongas i mellanskikt gav 
emellertid ingen signifikant skillnad mot vanlig luft (används pga. sämre 
värmeöverföring jämfört med luft). 

5.4 Aktivt ljudisolerande glas 
Det finns försök med aktivt ljuddämpade glas. Dvs man kopplar högtalare 
till kaviteterna i rutan och man släcker således ut en viss frekvens. Ett 
arbete gjordes på SP Akustik och Chalmers av Oscar Kårekull kring detta 
(ref[8]). Testerna gjordes på dubbelpaneler av gips, dvs inte glas, men 
där effekterna kan tänkas vara liknande i dubbelpaneler i glas. Testerna 
visade att man kunde vinna upp till ca 7 dB ljudisolering i det 
frekvensområde där man har sämst ljudisolering. Erfarenhet från den 
studien som gjorts vid tidpunkten var att det då kostade mer än det 
smakade. Detta då flera vanliga högtalarelement kopplades till de 
enskilda kaviteterna. Dvs. det betyder inte att tekniken skall uteslutas om 
man kan hitta andra metoder för att åstadkomma aktiv ljuddämpning.  

 



Yu m.fl. (ref[9]) visade att man kunde göra aktuatorer och mikrofoner, då 
man använde kolnanorör som elektrisk ledare tillsammans med 
piezolektriska ledare. Nyheten var att de lyckades få till ett tunnfilmsskikt 
med kolnanorör och visade på dess egenskaper. Man får ca 87% 
medelgenomsläpp av ljus i det visuella området. Emellertid bättre i 
området med korta våglängder (ca 90% 750 nm) vid  och sämre mot 
längre våglängder (80% vid 400 nm). Egenskaperna som högtalare var 
bättre än tidigare bästa lösning (sk. PEDOT:PSS) då den nya med 
kolnanorör har såväl bättre transperens och elektrisk konduktivitet. 
Lösningen bedömdes kunna fungera från 150 Hz (första resonasfrekvens) 
och uppåt.  Som mikrofon bedömdes lösningen fungera under 900 Hz 
vilket skulle vara lämpligt även som mikrofon vid lösningar med aktiv 
ljuddämpning. Viss karakteristik som högtalare presenteras i Figur 8 och 
viss prestanda som mikrofon visars i Figur 9 nedan. 

 
Figur 7. SWNT (Single Wall cabon Nano Tubes) film som potentiell beläggning på skärmar glas mm, foto(A) 
transmittans per våglängd (B). Potentiell användning som mikrofon/högtalare, foto från elektronmikroskop (C), 
tjockleksprofil för SWNT (D). 

Xiao m.fl. (ref[10]) visade att tunn film av kolnanotuber i väv kan fungera 
i sig själva som högtalare då elektroder kopplas till dem i var sin ände och 
låter strömmen värma upp strukturen till en så kallad termo-akustisk 
högtalare (vid analys med laservibrometer så kan de inte uppmäta några 
vibrationer vilket tyder på att det är en äkta termoakustisk högtalare de 
konstruerat). De visade på goda ljudalstrande egenskaper, bl.a. linjärt 
förhållande mellan ljudtryck och effekt. De visade på rena linjära 
resistansegenskaper under 1 MHz. Generellt är alstra den mer ljudtryck 
med ökande frekvens med en linjäritet på SPL ∝0,7-0,8. 



  
Figur 8. Figur till vänster visar jämförelse med kolnanorör-piezoelktriska kristaller i film (CNT) som högtalare med 
den sk. PEDOT-lösningen. Bild till höger visar att man kan få jämnare frekevensrespons på filmen om man sätter 
på tape på filmen. 

  
Figur 9. Mätningar som Yu m.fl. genomförde på sitt tunnfilmsskickt med avseende på mikrofonegenskaper. Till 
vänster en tidssignal jämförs med konventionell mikrofon. Till höger jämförelse i frekvensrepsons. 

En intressant egenskap är möjligheten att stretcha ytan 200 % vilket ger 
möjligheter att t.ex. bygga in högtalare i textilier. De visade också att 
normal ljusgenomsläpplighet är kring 78 % normalt, men vid stretchning 
och laserbehandling så kunde den ökas till 95%, dvs i området som 
vanligt obehandlat glas. En nackdel var att man fick ca 20 dB mindre 
ljudtryck i förhållande till samma ljudeffekt om man fäste kolnanorör-
väven på en glasyta. Tunnheten och kolnanotub-vävens elektriska 
egenskaper tycks göra att den får bättre egenskaper än tidigare försök 
med termoelektriska högtalare. 



 
Figur 10. Xiao m.fl. tillverkade termo-akustisk högtalare av tunn film av kolnanorör. Filmen dras ut från en 10 cm 
kolnanotubsodling (a). Elektronmikroskopsbild av filmen (b). Högtalare i A4 format (c). Rundstrålande högtalare (d) 

 
Figur 11. Xiao m.fl. Plott på försöksuppställning och vissa mätta ljudegenskaper för den termoakustiska högtalaren. 
Skiss på uppställningen (a). Ljudtryck och brus vid olika frekvenser (b). Ljud tryck som funktion av elektrisk effekt, 
svarta fyrkanter är experimentellt resultat (c). Tidsignalen för en sinus spänning och resulterande ljudvåg (d) 



Det har även gjorts arbeten där man sätter kolnanotubs-garn på fasta 
chip i kombination med termoakustiska högtalare. En tanke skulle då vara 
att man har en elektroakustisk högtalare på t.ex. en fönstruta. Med de 
tidigare påpekande om konduktivitet och kolnanrörens transparens så är 
det lätta att tänka en sådan utveckling. Wei m.fl . (se ref [11]) 
presenterar ett chip med denna lösning som implementerats som 
högtalare i hörapparat. En begränsning kan emellertid vara att det 
påpekas att det krävs en viss tjocklek på materialet för att få ut ljud. 
Detta tycks bero på värmeledningen mot bakåtvarande struktur.  

En idé som är intressant angående aktiv bullerdämpande fönsterrutor 
skulle kunna vara att stoppa in en kolnanoväv mellan fönsterrutorna som 
ett försök att bygga en aktiv ljudisolering.  

När området med aktiv ljuddämpning och transparenta lösningar ändå 
nämns så bör C. Keplinger m.fl. på Harvard nämnas, då de har lyckats 
tillverkat klartransparenta högtalare av gel som reagerar på elektricitet 
(2013 ref [12]), vilket spekuleras kunna ge en helt ny typ av mjuk (och 
transparent) mekanik. 

 
Figur 12. C Keplers m.fl. gelbaserade transperenta högtalare. 



5.5 Glas som diffusor /reflektor 
Genom att rikta om glas med t.ex. lutande rutor mot tak kan man minska 
stående vågor och förbättra effekten av ljudabsorbenter.  

Man kan även tänka sig diffusorer i planglas, dvs. små fyrkanter likt 
lyssningsrummet i Borås (KL). Även om glas är rakt så kan man tänka sig 
strukturer av planglas som är sammansatta i komplexa former. 

Ouis (ref[13]) studerar ljudutbredning och ljuduppfattning i stora rum. 
Bland annat mäts/beräknas IACC (inter-aural cross-correlation coeffcient) 
och ELEF värdena (early lateral energy fraction). Ouis är försiktig med att 
dra slutsatser då studien är relativt teoretisk. Han betonar emellertid att 
då man sätter diffusorerna symmetriskt i ett symmetriskt rum så blir det 
försämring. 

 
  

Figur 12 Lutande rutor för att sprida ljudet mot absorbenter. Bra idé? 
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6 Anteckningar från Workshop 
 

 



 



 



 



7 Pontentiell forskning inom smart housing 
- Perforrerade glasabsorbenter (Borås, företag:_________)  
- Ativ ljuddämpande rutor (Borås, transparent högtalare Växjö SP 

trä / Glafo företag:_________) 

……………. 
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