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Ljud 

Inledning 

I detta dokument redovisas Region Västerbottens krav på ljudmiljön vid ny-, om- och tillbyggnad av 

sjukvårdsbyggnader. Avsikten är att de krav som anges ska användas av konsulter i mindre projekt som en 

vägledning. De valda utrymmena täcker in de vanligast förekommande lokaltyperna. Vid 

installationsutrymmen, lokaler där höga ljudtrycksnivåer eller stomljudsnivåer alstras, när taluppfattbarhet är 

viktig och i andra akustiska utrymmen bör ljudkonsult anlitas. 
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Ljudkrav 

Luftljudsisolering 

Nedan redovisas lägsta vägda reduktionstal, R´w i ljudklass C enligt Svensk Standard SS 25268:2007+T1:2017, 

för olika typer av utrymmen i vårdlokaler. 

Tabell 1. Lägsta vägda reduktionstal, R´w [dB], i byggnad. 

Typ av utrymme Från annat utrymme Från korridor 

Till utrymme för patienters sömn och vila 

    | Vårdrum 

44 30 

Till utrymme för normalt vårdarbete eller annat 

Utrymme med krav på måttlig sekretess eller avskildhet 

    | Behandlingsrum 

    | Förberedelserum 

    | Grupp/samtal 

    | Konferensrum 

    | Samtal 

    | Undersökningsrum 

44 351) 

Till utrymme för normalt kontorsarbete 

    | Expedition 

35 30 

Till utrymme för samvaro och väntan 

    | Anhörigrum 

    | Dagrum/matsal 

    | Kök, servering 

    | Personalrum 

    | Pentry, pentrynisch 

    | Väntrum, väntplats, sängväntrum 

− − 

Till hygienrum och/eller utrymme för personalens vila 

     | Duschrum 

     | Omklädningsrum 

     | WC, hygienrum 

442) 30 

Till utrymme för beredning av mat och därtill hörande 

arbetsutrymmen 

    | Kök 

443) 303) 

För skiljekonstruktion med större glasparti bredvid dörr som ger god uppsikt om vad som sker utanför godtas 5 

dB lägre värden. 
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Inga krav mellan hygienutrymmen. 

Dessa krav gäller för hotell och restauranger. 

 

Stegljudsisolering 

Nedan redovisas högsta vägda standardiserad stegljudsnivå, L´nT,w, i ljudklass C enligt Svensk Standard SS 

25268:2007+T1:2017, för olika typer av utrymmen i vårdlokaler. 

 

Tabell 2. Högsta standardiserad stegljudsnivå, L´nT,w [dB], i byggnad. 

Typ av utrymme Från utrymme med låg 

stegljudsbelastning 

Från utrymme med 

hög 

stegljudsbelastning 

Till utrymme för patienters sömn och vila 

    | Vårdrum 

68 64 

Till utrymme för aktivt vårdarbete eller 

särskilda krav på störfrihet 

    | Behandlingsrum 

    | Dagvård 

    | Förberedelserum 

    | Konferensrum 

    | Samtal 

    | Undersökningsrum 

− 64 

Till övriga utrymmen där människor vistas mer 

än tillfälligt 

    | Anhörigrum 

    | Dagrum/matsal 

    | Expedition 

    | Granskningsrum 

    | Grupp/samtal 

    | Kontor 

    | Pausrum 

− − 

Från och till annan verksamhet 681) 681) 

Kravet avser normaliserad stegljudsnivå, L´n,w  
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Efterklangstid 

Generellt ska ljudabsorberande undertak monteras i samtliga bemannade utrymmen inkl. korridor, dock inte 

för kontor för en person. Om inte detta krav på utförande angivits i förutsättningarna eller i förfrågan gäller 

krav på efterklangstid enligt Svensk Standard SS 25268:2007+T1:2017 klass C, se tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Längsta tillåtna efterklangstid, T20, i ljudklass C för vårdlokaler, enligt SS 25268:2007+T1:2017. 

 T20 

S 

Typ av utrymme  

Utrymme med särskilda krav på dämpad ljudmiljö 

exempelvis intensivvård, uppvakningsrum, talträning, storköksutrymme, diskrum 

0,5 

Små utrymmen för simning och bad 

exempelvis bassängrum 

0,8 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt 

exempelvis undersökning, behandling, förlossning, OP-sal inkl. stödjande ytor, sjukgymnastik, 

patientrum, vårdrum, jourrum, expedition, kontor, laboratorium, reception, dagrum, väntrum, 

personalrum, avdelningskontor, konferensrum, utbildning, matsal, vardagsrum eller 

samlingslokal 

0,6 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt 

exempelvis förbindelsestråk inkl. hisshall, vilrum, entréer 

dock i trapphus 

0,8 

 

1,5 

 

Buller från installationer 

Buller från installationer anges både som A- och C-vägd ljudtrycksnivå och avser den sammanlagrade 

bullernivån från samtliga fasta installationer, redovisas i tabell på nästa sida. Buller från medicinteknisk 

utrustning omfattas inte av dessa krav. 
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Tabell 4. Högsta A- och C-vägd ljudnivå [dB], från installationer i ljudklass C, enligt Svensk Standard SS 

25268:2007+T1:2017. 

Typ av utrymme LpA LpC 

Utrymme för patienters sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad 

    | Jourrum  

    | Vårdrum 

30 50 

Utrymme för aktivt vårdarbete, enskilt arbete, samtal eller personalens vila 

    | Behandling 

    | Dagvård 

    | Expedition 

    | Grupp/samtal 

    | Konferensrum 

    | Reception 

    | Samtal 

    | Undersökningsrum 

35 55 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt 

    | Anhörigrum 

    | Dagrum/matsal 

    | Pausrum 

    | Servering 

    | Väntrum, väntplats, sängväntrum 

35 − 

Utrymmen där människor vistas tillfälligt 

    | Foajé 

    | Förrum 

    | Hisshall 

    | Kapprum 

    | Kopiering 

    | Korridor 

    | Omklädningsrum, rockbyte 

    | Trappa, trapphus 

    | WC, hygienrum 

45 − 

Utrymmen för beredning av mat och därtill hörande utrymmen 

    | Beredning 

    | Diskrum 

    | Kök 

55 − 

 


