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Arkitekter lär sig om Ljudklimat. 
 
För första gången har teamet Ljudombudsmannen och Qirra Sound genomfört en ljudkurs för arkitekter med 
fokus på ljudlära och akustik. Hur uppfattar örat är 3, 6 och 10 dB skillnad i ljudnivå egentligen? Vad skapar 
goda ljudmiljöer? 
Bakgrunden är att studerande under 5 år när de läser till arkitekter på KTH har 0 timmar om ljud!  
Det tycker Lars och Thomas är märkligt och bestämde sig därför för att hålla en ljud- och akustikutbildning 
för arkitekter i egen regi. 
Mottagandet var över förväntan. Flera arkitektbyråer ville ha kursen inom egna väggar, för att kunna 
diskutera egna utmaningar. Det drog ner deltagarantalet den 11 september men kursen blev mycket 
uppskattad av de som kom.  
Det kommer att bli en påbyggnadskurs och framöver kommer arbetsgivare, fastighetsägare och politiker att 
erbjudas möjligheten att lära sig mer om ljud och hur det fungerar i praktiken. 
Vi lever i en bullrig värld och ju mer ljud, buller och ljudmiljöer prioriteras från början i ett bygge desto bättre 
och billigare blir det. 
Akustikjusteringar efter att ett hus är klart är ofta dyrt, halvbra och sällan lika snyggt. 
Målet är att arkitekter blir medvetna om ljud och akustik på ett tidigt stadium.  
En pennstreck från dem kan avgöra och det blir bra eller dålig akustik i rummet. Oavsett om det är i 
hemmet, arbetsplasten eller offentliga rummet. Kursen gick igenom ett antal projekt som blev "riktigt fel” och 
hur vi rättade till det. Dessa projekt gav en god inblick i vad som borde ha gjorts från början och 
uppskattades mycket av deltagarna. 
Nästa kurs hålls den 6 och 7 november i Stockholm. 
 
Bild från kursen. 
 

 
 
Teknologie doktor Thomas Lagö och Ljudombudsman Lars Bergh 
 
  



 
 
 
Thomas Lagö förklara skillnaden mellan dBA och dBZ 
 
  

 
 
Diplomerade kursdeltagare. 
 
 
 



 
 
LJUDINTYG 2019 att hänga på väggen 
	

 

 

 

Nina Nyma n 
2019 

Har genom gått Ljudkurs för arkitekter 
 

Ljud in t yg  
  

Kursen har gått igenom- 
Ljudlära, akustik, skillnad på dBA och dBZ, ljudmätning, materialval, 

ljudisolering. 
Lösningar på ljud i hem, arbetsplats och offentliga rummet. 

 

Teknisk dr Thomas Lagö Ljudombudsman Lars Bergh 
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