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Insert your image here
(The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow the new graphic manual)

Bra ljudkomfort
för ögat, örat och själen

- Vad är ljud och vad kan vi göra åt ljuden? 

- Hur påverkas vi av ljud?

- Ljuden omkring oss

- Hur definieras och skapas en bra ljudmiljö? 

Bra ljudkomfort



2013-02-07

2

Ljud på menyn

+

Våra sinnen
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Önskat 
ljud

Oönskat 
ljud

- information - buller

Lyssnaren avgör

Bra eller dåliga ljud?

• Lång tid att komma tillbaka

• Kalibrera och strukturera tankar 

• Improduktivitet

• Stress

Avbrott = tappar fokus och tid
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Ljudmiljön spelar roll

Koncentrations-
svårigheter

Stressande

Svårt uppfatta vad
som sägs

Ökat blodtryck, 
ökad hjärtfrekvens

Hörselskada

Sömnstörningar

Ljud & våra öron
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Vad är ljud?

Ett ljud kan vara både högt och starkt, 
men vad är skillnaden?

tid

Högre tryck

Lägre tryck

våglängd

amplitud

amplitud

Amplitud - avgör ljudstyrkan (dB)

Våglängd - avgör frekvensen (Hz)

Ljudvågor
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Olika frekvenser (Hz)

Hörselgången

Trumhinnan

Hammaren

Städet

Stigbygeln Ovala fönstret 

Snäckan
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35-80 dB

125-8000 Hz
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Vilka ljud hör vi?
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_e_     ä_     i_ _e     _ä_ _     a_ _     _ö_ _ _å     _a_     _o_ _   _ä_e_     
o_     _a_     i_ _e     _ö_     _o_ _o_a_ _e_ _a.     

Bokstävernas betydelse

Konsonanterna bär informationen 

_e_     ä_     i_ _e     _ä_ _     a_ _     _ö_ _ _å     _a_     _o_ _   _ä_e_     
o_     _a_     i_ _e     _ö_     _o_ _o_a_ _e_ _a.     

Vokalerna skapar talets ljudvolym 

D_t      _ r    _n t_      l_t t        _t t       f_r s t _       v_d      f_lk     s_g_r     
_m    m_n     _nt _     h_r      k_n s_n_n t _r n_.

Bokstävernas betydelse
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61  62   63  64  65  66  67 68 69    70

dB

2 lika starka
ljudkällor ger +3 dB 

Decibelbegreppet

60

Hur låter en bra ljudmiljö?
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Ljud in = ljud ut/

©
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Önskemål på ljudmiljön

Ljudnivå Tal-
tydlighet

KlangLjud-
utbredning

Olika ljudaspekter
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Vad är ljudabsorption?

Transmitterad 

Omvandlad 

Reflekterad

αααα =
omvandlad + transmitterad

infallande

Infallande

Mäta absorptionsförmåga
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SS-EN ISO 11654 

klass A
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Klassificering av ljudabsorbenter


