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Förord

Jag vill tacka min handledare Jan Eriksson för sitt
engagemang under arbetets gång. För den konstruktiva kritiken och bidrag med sin syn på saker
och ting. Tack även till de ur min klass som jobbade sena kvällar med sitt respektive examensjobb.
Vi gav varandra bra stöd de sena timmarna.

Referat

Examensarbetes syfte är att undersöka möjligheterna att förbättra både ljudmiljön och den visuella
miljön med hjälp av nya former av ljudabsorbenter.
Arbetet utgår från restauranger och kaféer, där
många människor samlas och genererar mycket
ljud. I offentliga miljöer läggs mycket energi på
interiör och skapa trivsel.
Kunskaper i akustik, främst vad gäller ljudabsorption har insamlats.och fältstudier har gjorts i olika
lokaler för att få en systematisk bild av olikheter i
både ljudmiljön och den visuella miljön.
Mot denna bakgrund har sju förslag med olika
tekniska lösningar utvecklats. Arbetet gäller främst
ljudabsorbenternas utformning. Några dyrbara
tester har inte gjorts. Det finns några grundläggande principer för att dämpa ljud och om de följs,
krävs det i allmänhet inte några omfattande tester
av ljudabsorptionsförmågan. Detta arbete skall
ses som ett första steg i en process mot en färdig
produkt.
En viktig utgångspunkt har vart att så långt det är
möjligt ska utföra dessa i trä och försöka utnyttja
träets naturliga och estetiska egenskaper.

Nyckelord: Restaurangbuller, Ljudabsorbenter, Ytskikt av trä,
Inredningsdesign

Abstract

The aim of this thesis is to examine the possibilities to improve the sound environment as well
as the visual environment by near desisas of new
shapes of sound absorbents. The enviromeant inrestaurants and coffes houses where people gather
and generate nois are studied. That comfort and
visual impressios affects us and is important is no
new. In public environments place much energy on
interior and create comfort.
I have because collected knowledge’s in acoustics,
foremost what goes for sound absorbents and done
field studies in different meeting place for that get
a systematic image of dissimilarities in both sound
environment and the visual impression.
With this knowledge’s that background have I
developed seven proposals with different technical
solutions. I have foremost worked with shapes, and
then tests are expensive and time demanding. It
exists some fundamental principle for that suppress
sound and if they follow, is needed it in public not
some comprehensive tests of sound absorbents
capacity. This work will be seen as a first stage in a
process against a completed product.
A certain starting point is that i so long it is possible will carry out these in wood and to try to use
the wood’s natural and aesthetic properties.
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Inledning

Bakgrund och problem

Alla har vi någon gång upplevt att det är så bullrigt i
restauranger eller andra offentliga miljöer att det är
svårt att föra ett samtal om man inte är väldigt nära
varandra eller höjer rösten och därigenom bidrar till
att höja ljudvolymen ytterligare. Man brukar säga
att detta beror på den dåliga akustiken i lokalen.
Med detta menar man då att ljudförhållanden är
sådana att allt ljud sprider sig i lokalen genom att
det reflekteras och ibland förstärks på ett sätt som
inte är önskvärt. Detta gäller miljöer där man vill
kunna samtala med varandra i normalt röstläge. I
andra sammanhang ställs andra krav på akustiken.
I t.ex. en konsertlokal vill man att ljudet ska spridas på ett bestämt sätt, bl.a. genom reflektion. I en
del sammanhang kan det även uppstå problem med
resonans, dvs. då material eller element sätts i egensvängning och förstärker ljud på ett icke önskvärt
sätt eller skapar vibrationer. Här begränsar jag mig
till de akustiska problem som finns i restauranger
och liknade lokaler, där man försöker lösa dessa
problem med ljudabsorbenter av olika slag.
Ljud är luftrörelser som fortplantar sig som vågor
och förlorar energi med avståndet från ljudkällan,
vilket märks tydligt när vi är utomhus, särskilt i naturen. När ljudvågor träffar en slät och hård yta reflekteras ljudvågorna och om vi ropar utomhus och
ljudet studsar tillbaka kallar vi detta eko. I tomma
lokaler med släta väggar, golv och tak reflekteras
ljud mycket märkbart. I stora rum kan detta också
uppfattas som ett eko.
Idén med ljudabsorption är att minimera ljudets
reflektion så mycket som möjligt genom att ljudenergin omvandlas till värme eller rörelser. I mjuka
och porösa material absorberas luftrörelserna mer
än i hårda och släta material. På samma sätt som
med en boll studsar inte ljudet lika mycket på ett
mjukt som på ett hårt underlag. I ett rum med stoppade möbler, mattor, gardiner eller andra textilier
fungerar dessa material som ljudabsorbenter. I hemmiljöer eller kontorsrum räcker ofta inredningens
bidrag till ljudabsorptionen för att akustiken ska
uppfattas som acceptabel, men i lokaler där många
människor samlas räcker detta inte till. Då tillför
man särskilda absorbenter för att sänka ljudnivån.
Det vanligaste sättet är att fästa ljudabsorberande
plattor i taket på lokalen, men det förekommer även
att väggarna förses med absorbenter eller att man
lägger in en textilmatta.
Min erfarenhet är att det är stora skillnader på
ljudnivån i olika offentliga lokaler, vilket kan sammanhänga med att det saknas ljudabsorbenter eller
att de inte fungerar som det ska, men det kan förstås
också bero på hur mycket folk det är i lokalen och
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hur högljudda de är. På restauranger där alkohol
serveras brukar det nog vara bullrigare på kvällen
än vid lunchtid. Oberoende av störningskällorna är
det dock viktigt att ljudabsorptionen fungerar. En
utgångspunkt för mitt arbete har varit att undersöka
om ljudmiljön kan förbättras och med vilka medel
det kan åstadkommas.
En annan utgångspunkt för mig har varit det allmänna intryck jag har haft av vad ljudabsorbenterna
har tillfört miljön visuellt. På restauranger och andra
offentliga miljöer läggs det ofta en viss möda på att
skapa trivsel och positiva synintryck genom val av
möbler, blomuppsättningar, belysningsarmaturer,
väggdekorationer m.m., men ljudabsorbenterna
tycks inte ha någon sådan roll. Enligt min mening
och mina synintryck är det i allmänhet ganska tråkiga och likartade lösningar som inte tillför lokalen
särskilt mycket. I vissa fall har jag också ofta tyckt
att de är direkt fula. Den fråga jag därför ställt mig
är om inte ljudabsorbenterna skull kunna utformas
mer medvetet och också kunna varieras i sin form
för att passa bättre med inredningen i övrigt eller på
annat sätt bidrar till att försköna lokalen.

Syfte och avgränsning

Syftet med mitt examensarbete kan kort sammanfattas som att undersöka möjligheterna att förbättra
både ljudmiljön och den visuella miljön med hjälp
av nya former av ljudabsorbenter. Det har inneburit att jag har försökt skaffa mig bättre kunskaper i
akustik, främst vad gäller ljudabsorption och gjort
fältstudier i olika lokaler för att försöka få en mer
systematisk bild av olikheter i både ljudmiljön och
den visuella miljön. För att fullfölja mina ambitioner har jag med dessa kunskaper som bakgrund
utvecklat förslag till olika tekniska lösningar på de
skisserade problemen. En bestämd utgångspunkt är
också att jag så långt det är möjligt ska utföra dessa
i trä och försöka utnyttja träets naturliga och estetiska egenskaper.
Jag har studerat grunderna i rumsakustik, särskilt
det som gäller ljudabsorption och skaffat information om olika tekniska utföranden av ljudabsorbenter. De grundläggande principerna för olika tekniska lösningar är ganska enkla och om dessa följs
krävs det i allmänhet inte några omfattande tester
av ljudabsorptionsförmågan. Att verkligen testa en
ljudabsorbent kräver ganska avancerade, dyrbara
och tidskrävande provningsmetoder. Jag har därför
avstått från att göra några laboratorietester och utgår i mina förslag till ljudabsorbenter istället från de
allmänna principerna för ljudabsorption.
Det finns en mängd olika sätt att förbättra ljudabsorptionen i en lokal, förutom med akustikplattor t.ex. med mattor eller textilier. I mina försök att
utveckla nya produkter har jag dock begränsat mig
till att finna lösningar som kan monteras på väggar
eller i tak, som är den vanligaste lösningen. En ut-
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gångspunkt har också varit att man ganska lätt ska
kunna byta ut befintliga absorbenter vilket är ytterligare ett skäl till att inte alltför mycket avvika från
den standard som gäller.

Målgrupp

Detta examensarbete vänder sig främst till studenter på Design och träteknik samt till de företag
som söker nya lösningar eller resturanger som vill
förtydliga sin inredning.

Arbetets uppläggning

Den undersökande delen av arbetet är uppdelat i
en teoretisk del, och en fältundersökande del. Den
teoretiska delen behandlar ämnet ljud och vad det
är, hur en absorbent fungerar, kort om brandkrav
och vilka material absorbenter vanligen består av.
Fakta har hämtats från litteratur och från källor på
Internet. Fältstudien omfattar besök på restaurangoch kafélokaler i Gävle centrum, på söder och i
Valbo köpcentrum. Vid besöken görs observationer och mätningar med hjälp av ett besiktningsprotokoll. Resultatet redovisas med fotografier
tillsammans med anteckningar från varje besökt
ställe. Vid kartläggning av utbudet på marknaden
idag, använder jag mig av broschyrer, kataloger
och tidningar som jag hittat genom källor på Internet eller på annat sätt kommit över. Litteratur som
jag använt mig av när det gäller att skaffa information om ljud är Akustik & buller av Johnny Andersson, (1998), Byggnads akustik av Leif Åkerlöf,
(2001) och Buller och bullerbekämpning av Bengt
Johansson, 2002. Sista delen i detta arbete är med
lärdom från fältundersökningen, kartläggningen
och akustikstudierna presentera nya utformningar
av absorbenter.
Tanken med utvalet av studieobjekt har varit att
ha ganska likartade förutsättningar när det gäller
hur en lokal används så att jämförelser kan inriktas
på lokalens utformning.
Fältstudierna har genomförts så att det är jag
själv som gjort alla observationer, mätningar och
värderingar.
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Ljud
En rad stålkulor.

www.akustikmiljo.se

Akustikmiljö har en absorbenten med ett ett fotografiskttryck.

Det finns två spridningsvägar för ljud via luften.
Det ena är det direkta ljudet som sprider sig likt
vågor på vattnet med utgångspunkt från ljudkällan.
Luftpartiklarna följer samma riktning som ljudvågorna (Anges i Hz [Hertz]) i longitudinal riktning.
Den andra spridningsvägen är reflekterande ljud.
Då ljudvågorna helt enkelt studsar mot en yta likt
biljardbollar mot en sarg.
Fortplantningen i luften går till på så vis att luftens molekyler stöter emot och pendlar ifrån varandra detta ger en tryckförändring med ett över– eller
undertryck. Detta kan liknas med en rad stålkulor
som är upphängda i varsin tråd (se bild) och som
studsar emot varandra. En ljudtrycksmikrofon tar
upp och omvandlar ljudtrycket till elektriska signaler. Signalen förändras i filter vilket delar in
ljudsignalerna i olika frekvensband som bygger på
hörselegenskaper. Ljudtrycket mäts i decibel (dB).
Det finns standarder som delas in i A–, B–, och C–
vägningsfilter. Vägningsfilter A är den vanligaste
och det är den som är använd under testerna i denna
rapport. Mätvärdena betecknas dB(A).
Det man vill göra i en absorbent är att bromsa
upp luftens molekyler (ljudvågorna) genom friktionsförlust mot materialet som då omvandlas till
rörelseenergi och värme. Är materialet poröst resulterar det i att ljudvågorna inte omvandlas, utan
passerar igenom och är materialet för kompakt reflekteras ljudvågorna. Optimalt ska porositet vara
0,7 −0,9. Porositeten definieras som hålrummens
volym per volymsenhet av hela materialet (nationalencyklopedin).
Man bör ha en platta med en hålarea på minst
trettio procent och med ett absorberande material
bakom. Om det är en plåt eller en träplatta med hål
i spelar mindre roll. Det som har betydelse är tjockleken hos dämpmaterialet, placeringen av absorbenterna och naturligtvis vilket dämpningsmaterial
som används.
En djupare behandling av ämnet ljud finns som
bilaga i slutet av denna rapport. Där ges en kort förklaring om bl.a. placeringens betydelse, diffraktion,
avståndets inverkan och resonanspaneler.

Material i ljudabsorbenter

8 till 10 dB ökning upplevs som en fördubbling av
ljudnivån.
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Det finns olika varianter på absorbenter idag och det
material som används, men det vanligaste materialet för att dämpa är mineralull, träull och polyesterfiber. De materialen används för att de har goda
absorberande egenskaper och är billiga att tillverka.
En vanlig lösning vid användning av polyesterfiber
är det att dölja plattan med textiler som får varieran-
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de textiltryck i olika färger. För att stabilisera konstruktionen kan man använda fiberfilt eller grövre
papper som monteras på absorbentens baksida.
Detta gäller främst för polyesterbaserade absorbenter, för i mineral- och träull så är bindemedlet stabiliserande. Allt detta måttanpassas oavsett material,
för att sedan placeras, antingen i en ramkonstruktion som hängs i taket eller på väggen. Det finns
också olika varianter på lådor som monteras med
45º i tak-/vägg- vinkeln eller vägg-/vägg- vinkeln.
Det som börjar bli vanligt för polyesterbaserade
produkter, är att man ger tyget på absorbenten ett
fotografiskttryck. Sedan efter att man har satt dit en
träram är det som en tavla. (www.akustikmiljo.se)

Mineralull

www.isover.se

Mineralull
Med mineralull menas både stenull och glasull. De
tillverkas som namnen antyder av sten- respektive
glasråvara. Tillverkningsprocessen är densamma
för både sten- och glasull. Processen är att sten eller glasråvaran smälts och spinns till tunna trådar
(Fibermassa) och blandas med bindemedel för att
sedan härdas i ugn under press. Mineralull används
inte bara till ljudisolering utan mest till värmeisolering i byggnader. Densiteten är varierande från 15
kg/m³ och uppåt och säljs i varierande längd och
med bredd på 600 mm.
Träull/Träullit
Träull består av hyvlade tunna, smala gran- eller furustrimlor som har cement som bindemedel. (nationalencyklopedin) Plattan kan ibland vara täkt med
en filtbeläggning (Dunisil) av pappersmassa. Detta
är ett bra alternativ som uppfyller både miljökrav
och brandkrav. Plattorna har vanligen måtten 600 x
1200 mm och en tjocklek minst 30 mm och densitet
ligger på minst 400 kg/m³.

Träull/ träullit

Polyesterfiber
Polyesterfiber är en syntetfiber, vilken består till
största delen av estrar. En ester är en organisk förening som bildas genom reaktion mellan en syra och
en alkohol. Polyester är till skillnad från mineralull
organisk. Den är stark, seg, nötningshärdig, har god
formstabilitet och låg fuktupptagning. Den fungerar
bra med en blandning av bomull och ull som beklädnad. Allt detta och det relativt låga priset gör att
polyesterfiber är ett vanligt material i absorbenter.
Polyesterfiber som är termiskt bunden ger dessutom inga allergier, inga giftiga gaser vid brand och
är åldringsbeständig. Den är återvinningsbar och
okänslig för fukt (ruttnar, möglar inte). Lika som
hos mineralullen så varierar densiteten. (nationalencyklopedin och www.akustikmiljo.se)
Sammanfattningsvis
Mineralull är bra till både värmeisolering och ljudisolering. Träull har bindemedlet cement som ger

Polyesterfiber

www.byggtjanst.se

www.mittet.com
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en formstabil absorbent. Fuktupptagningen kan
dock vara en nackdel. Polyesterfiber är stark, seg,
nötningshärdig, god formstabilitet och har låg fuktupptagning. Dessutom inga allergier, giftiga gaser
vid brand och är åldringsbeständig.

Absorbenter på marknaden
Inledning
www.armstrong.com

Fanerade eller trämönstrade plattor.

Det finns en mängd olika absorbenter till försäljning och här redovisar jag en del av utbudet och hur
olika lösningar ser ut på marknaden i dag. Urvalet
är gjort för att ge en bild över hur de olika varianterna ser ut.

Armstrong

Företaget Armstrong säljer och marknadsför absorbenter med ett yttre skikt av bambu eller så trycker
de ett träliknande mönster på plattorna.
Absorbentplattorna är antingen raka eller bildar
stora cirkulära mönster av sina fogar. En variant är
t.ex. att placera en lamparmatur i mitten av cirkelmönstret.

Teragren
www.armstrong.com

Borra trettio procent av den totala ytan hos en
absorbent är effektivt och vanligt.

Teragren
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www.teragren.com

Teragren har i stort samma upplägg och utbud som
företaget Armstrong. Med lösningar i bambu, och
tryck och faner. De har möjligen vågat gå ifrån det
tidlösa plattorna, men steget är inte långt till det hålborrade plattorna som ligger i fler skikt efter varandra och bildar ett djup.

En annorlunda lösning.

www.teragren.com
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Parafon

Parafon har de ”vanliga” oftast vita skivorna där
ytskiktet är av målad glasfiberfilt och just parafons
plattor finns i åtta kulörer. Baksidan är belagd med
glasfiberflor (www.rockwool.dk) ett förstyvnande
skikt till skivan. (www.parafon.se)

Offecct

Offect har roliga och annorlunda lösningar. De har
arbetat med den visuella former utan att glömma
funktionen. Ett nytänkande inom formen på absorbenter.

Standard absorbenter.

Dolda ventilationstrummor.

www.offecct.se

Dessa består av filtad polyesterfiber och visar att
både formen och färgen är viktig.

Soundwave från Offecct

www.parafon.se

www.parafon.se

www.offecct.se
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Absoflex

Absorbenter av märket Soft är monterade med distans från taket. De har en kärna och ett överdrag
av polyester. Monteringen kan göras i tak, på vägg,
eller nedpendlat som baffel (se andra bilden uppifrån.)och som synligt bärverk. (www.absoflex.se )

Diagonalpalett.

Palettbaffel

Väggpalett
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www.absoflex.se

www.absoflex.se

www.absoflex.se

Nedpendlat.

www.absoflex.se
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Tego

De tillhandahåller och säljer en vanlig (ex. Valbo
köpcentrum) upphängningsarmatur för absorbenterpaneler, lampor och för att gömma kontakter.
Deras utbud av absorbenter sträcker sig till att man
kan välja mellan ett antal olika färger förutom vit.
Bredden på akustikbafflarna är vanligen 580 eller
600 mm. Fyllnadsmaterial i bafflarna består i mineralull, gips och nät. Tego har segeltyg som man
spänner upp i en ramkonstruktion. De säljer även
gipsskivor och perforerad plåt där ovansidan är
bestryken med ljudfilt. De har även ett trådraster i
aluminium (liknas vid ett rutnät) som man kan montera ifyllnadsplåtar i som består av antingen lampor
(spotlights eller downlights), en slät ifyllnadsplåt
eller en pyramidformad lösning. (www.tego.se/)
Uppspänd segelduk

www.tego.se

Brandkrav för absorbenter
Brandsäkerhet
Anledningen till att det finns brandkrav på absorbenter är för att få en hög brandsäkerhet inne i en
lokal. Det man vill uppnå är att minimera konsekvenserna av en brand. I princip omfattar det allt
från att förhindra att människor blir skadade till att
begränsa de materiella och ekonomiska skadeverkningarna. Därför finns det vissa krav som absorbenterna måste uppfylla för att bli brandklassade.
Det är att innertaket bara obetydligt ska bidra till
brandutvecklingen och bilda rökgas. Det är även
viktigt att inte innertaket faller ned under den tid
när människor tar sig ut ur lokalerna eller när räddningsinsatser fortfarande kan ske. Med kraven vill
man även förhindra att elden sprider sig genom att
bakomliggande material börjar brinna. Till exempel
för att uppfylla kraven ska taket klara 300°C i 10
minuter för att bli godkänt. (Buller och bullerbekämpning s. 97)

www.tego.se

Segelduk i öljetter och snören i en rörram
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Fältundersökning

Fältundersökningens uppläggning

Jag gjorde ett besiktningsprotokoll med punkter
som jag antog skulle vara intressanta att jämföra
mellan de olika ställen jag besöker. Besiktningsprotokollet de utformades med förutsättning att det var
jag själv som skulle fylla i de. Besiktningen gjordes
dels genom observationer av lokalens utformning,
med avseende på ljudabsorbenter, dels mina subjektiva bedömningar av såväl ljudmiljön som den
rumsliga utformningen och vid besöken jag gjorde
också mätningar av ljudnivån. Avsikten var först att
använda en av högskolans ljudnivåmätare. En jämförelse mellan denna mätare och den ljudnivåmätare som finns inbyggd i min mobiltelefon visade
att telefonen mätte ljudet med tillräcklig precision
för denna kartläggning. Den exakta decibelnivån är
inte det väsentliga, utan att kunna jämföra värderna.
Märk här att uppmätta värden således har enheten
decibel och att ganska små skillnader i mätvärden
uppfattas som en större. Avsikten var att de två oberoende källorna få en bild av hur det ser ut på dagens
restauranger och caféer. För besöken valde jag ut
restauranger och kafféer i tre olika områden: Gävle
centrum, söder i Gävle och Valbo köpcentrum.

Förklaring av besiktningsprotokoll

Protokollet finns på motstående sida och här ges en
mer ingående förklaring av de olika punkterna. De
tio första punkterna berör lokalens interiör. Sedan
kommer tolv punkter med mina subjektiva bedömningar och sist en punkt med de uppmätta ljudvärdena. Vid den första punkten ”Hur stor del av taket
har absorbenter” uppskattade jag användningen av
absorbenter i taket. Det är samma bedömningsskala
på de tio första punkterna. En nolla betyder att det
inte finns något att bedöma. En etta kan till exempel
vara att absorbenterna är placerade bitvis här och
var i taket eller tillsammans på en större yta, men
att den sammanlagda ytan är under femtio procent.
Två betyder en yta av exempelvis en vägg, upp till
femtio procent har glasyta, tre ger sjuttiofem procent och fyra gäller hela väggen. ”Träbaserat absobenttak” respektive ”Träbaserat absorbentvägg” ger
ett mått på hur stor del av absorbenterna som är av
trä. För att förtydliga och undvika feltolkning tar
jag ett exempel: Vid punkten ”Hur stor del av taket
har absorbenter” antar jag att det blir en trea, dvs.
upp till sjuttiofem procent och på punkten ”träbaserat absorbent tak” får en tvåa dvs. att det är bitvis träbaserat. Detta ger en tolkning att sjuttiofem
procent av hela takets yta har absorbenter och att
bitvis, under femtio procent av hela takets yta är av
absorbenter som är gjorda i trä eller har trä synligt,
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inte att femtio procent av de sjuttiofem procenten av
lokalens takyta har absorbenter av trä. Med ”Textilt
beklädda absorbenter” menas att absorbentplattorna
är dolda bakom ett textilt material. ”Glasytor” gäller hur stor del av lokalen som har fönster. ”Textiler
i rummet” gäller om golvet har heltäckningsmatta
eller om fönstren har gardiner eller annan textilier.
Om ”Absorbenterna passar in i lokalen” gör jag en
bedömning om inredningen tillför något till helheten. ”Talbarheten” gäller om man behöver höja rösten för att kunna föra ett normalt samtal med någon
vid samma bord. dvs att man ska kunna tala med det
sällskap man befinner sig i utan att behöva störas
för mycket av andra eller höja rösten. Frågorna om
”lugn och ro” och ”matro” gäller om jag uppfattade
om det var stökigt och mycket folk i rörelse eller på
andra sätt finns störande moment. Ett rum för ”avkoppling” om man kan sitta ner och koppla av efter
maten eller om det finns soffor eller en mer avskild
plats där man t.ex. kan läsa tidningen. ”Stressigt”
gäller om intrycket är att man måste äta upp fort för
att lämna plats till andra, om det är trångt eller annat
sätt upplevs som stressigt. Frågan har anknytning
till en artikel om att människor kan uppleva ljudnivån lägre om de trivs i lokalen.

Fältundersökning

Besiktningsprotokoll
Plats:_______________________ Tid:_____		

Uppskattat antal Människor i lokalen:_____/st

Observationer
						

Finns ej		

Hur stor del av taket har absorbenter		
Hur stor del av väggarna har absorbenter 		
Träbaserat absorbent tak				
Absorbent tak					
Träbaserat absorbent vägg				
Absorbent vägg					
Textil beklädda absorbenter			
Glasytor						
Textiler i rummet					
Typ av golv					

□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		
□		

						

0		

Bitvis

50%

75%

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

1

2

3

100%
4

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Bedömningar
				
Passar absorbenterna in 		

Finns ej		

Knappt		

Bra

God

				
Ljudvolymen i lokalen uppfattas
Bakgrundsmusik			
Uppmätta värden 		

Ej störande

Acceptabel

Hög

Störande		

□		
□		
□		

□
□
□

Topp_____

□
□
□

□

□		
□		

						

Ingen

Dålig

Tillför Absorbenterna rummets något estetikiskt
Talhörbahet 					
Lugn och ro 					
Finna avkoppling 		
		
Mat ro 		
			
Stressigt 		
			
Fräsch miljö 		
			
Trendig miljö 		
			
God social miljö 			
		

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

_____

_____

_____

Topp _____

						

1

2

Bra

Mycket bra

□

3

God

4

Mycket störande

□
□

Mycket god

5

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Mätningar
Uppmätta värden dB (A)				

Anteckningar
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Fältundersökning

Redovisning av besökta matställen

Konditori Madame

Konditori Madame AB, Valbo köpcentrum
Här finns fåtöljer och stoppade höga barstolar. Barstolarna har sitsen stoppad medan fåtöljerna är helt
stoppade. Taket är vitt. Jämfört med de andra besökta restaurangerna, är detta en mindre lokal. Miljön kan uppfattas som trendig och ger ett trevligt
intryck. Allt utstrålar en väl genomtänkt utformningsidé. Lokalen skulle kännas avstressande om
det inte vore för att stora delar av väggytan, både
på lång- och kortsidan är kakelklädd medan andra
långsidan är öppen ut mot shoppingcentrats gång.
Ur ljudsynpunkt så finns det för många hårda ytor
som ljudet studsar mot. Golvet är av klinker och bitvis finns inslag av tegel i interiören.

Ikearestaurangen, Valbo köpcentrum
Här finns mycket öppna ytor med en del medelhöga, fast förankrade, vitmålade skärmväggar. Ytorna
är hårda, men linoleumgolv är ett lite ovanligare inslag, då det vanligaste annars varit klinker. Stolarna
är inte stoppade och de små utsmyckade textilerna
som hänger ner från taket har ingen nämnvärd absorberande egenskap. De täta kundmeddelandena
och kökspersonalens höga utrop gav ett mycket dåligt intryck av ljudförhållandena. Det mesta tyder
på att man ska äta upp det man köpt så fort som
möjligt och gå därifrån.
Konditori Madame

Ikeas restaurang har mycket öppna ytor.
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Ikeas restaurang har inga absorbenter i taket.

Fältundersökning

Los Sombreros, Valbo köpcentrum
Detta ställe har två serveringsavdelningar. Den ena
ligger ute i gången i köpcentrumet och den andra
delen finns i anslutning till gången. Ute i gången
finns en altan som ser ut att vara byggd på pallar där
hela serveringen är placerad. Sittytan på stolarna är
magert stoppade och beklädd med läder. Absorbenterna i taket är av stenull och sitter ganska glest i
grupper om fyra. Annars är det plåttak och blottade
stålbalkar. Ljudnivån skulle kunna sänkas om absorbenterna satt längre ifrån taket och täckte hela
innertakets yta.
Inne i själva restaurangdelen har väggarna uppskattningsvis 3 m breda och 5 m höga absorbenter av
något som liknar madrasskumgummi med ett ljust
textilt överdrag och fyra trälister vågrätt placerade
med jämna mellanrum. Det såg ut som om de målat
över takets alla absorbenter. Det innebär bl.a att om
absorbenterna var godkänt brandklassade så gäller
inte det längre. Dessutom är den ljudabsorberande
funktionen förstörd med ommålningen. Optimalt
för absorbenterna är om porositeten är i mellan 0,7
−0,9 vilket färgen nu hindrar. De nämnda absorbenterna tyder på en önskan om att minska ljudnivån,
men en bättre effekt skulle ha uppnåtts om man låtit
bli att måla taket.

Sibylla & Eat, Valbo köpcentrum
Här gäller samma rumsliga utformning som hos
”Los sombreros”. De ligger bredvid varandra och
båda ställerna har samma form med en restaurangdel som gränsar mot köpcentrums gång och sittplatser ute i själva gången inuti köpcentrum. Här gäller
samma sak som nämnts tidigare med absorbenterna
i taket av stenull. De sitter ganska glest i grupper
om fyra. Förövrigt är det plåttak och blottade stålbalkar.

Serveringen som finns ute i köpcentrumets gång. I
bakrunden är restaurangedelen.

Träull sitter glest i grupper om fyra. Övrigt är det
plåttak och blottade stålbalkar.

Sibylla & eat ligger bredvid Los sombreros. De
båda ställena delar på platsen i gången. Här är
taket i restuarangedelen hos Sibylla.
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Fältundersökning

Café mingel & bar, Gävle centrum
Här finns ett mindre rum med heltäckningsmatta,
fåtöljer, kuddar och textiler vilket är ett mycket
trevligt inslag där man kan finna lugn och ro och
koppla av med kaffet eller teet efter maten. Här får
man lov att ta det lugnt och stressa av. Här visas
också en bra medvetenhet om att få ner ljudvolymen
som inte alltid framgår på de andra besökta ställena.
Golvet består annars förutom i det nämnda rummet,
av linoleumgolvet med marmortryck. Långsidan av
väggen har absorbenter i form av skumdämpande
material som är täckt med svart läder som ger ett
passande inslag i en annars mycket trendig inredning.

Café mingel & Bar

Gallerians kök, Gävle centrum
Här samsas sex stycken restauranger som är Coffeyshop, Depå, Grill & kebab, Husman, Pizza &
sallad, Subway och Woki Woki. Alla finns under
samma absorberande tak. Taket har de vanligast förekommande absorbenterna i form av vita plattor.
Resultatet är bra, för de lyckas ta ner det vassa och
jobbiga ljudet och bruset från en massa människor
är på en acceptabel nivå. Nackdelen eller fördelen
är att det passerar mycket folk vilket kan kännas
störande men kanske också öppnar det för en god

Café mingel & Bar går det att finna lugn och ro
och en plats att koppla av på, efter lunchen.

Dekorativ lösning hos Café mingel & Bar
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Gallerians kök, drottninggatan 9.

Fältundersökning

sociala kontakter.
Flanör to go, Gävle centrum
Ute i gången utanför kafféet finns en rulltrappa som
jag uppfattade som ett nödvändigt ont ur ljudsynpunkt. Bara rulltrappan gav ifrån sig ett konstant
ljud som mättes till 71db (i rulltrappan.) En textil
ampel, hängde ner ifrån det höga snedtaket. Den
höga rumshöjden och den öppna ytan som rulltrappan skapade, gav ingen bra restaurang eller kafémiljö. Vanliga vita absorbentplattor finns på en bit
av taket där det inte sluttade uppåt.
Inne i den angränsade delen ovanför betaldisken
sitter det absorbentplattor. Utöver dessa finns inga
absorbenter i den inre delen. Taket består i svartmålade ventilationstrummor och rör. Klinkergolvet
och att halva lokalens väggyta består av glas ger ett
ganska vasst ljud. Det finns dock stoppade soffor

Taket består i svartmålat ventilationstrummor

Ljudabsorberande textiler på väggen finns det hos
flanör to go.

Högt i tak och snedtak ger ingen mysig restaurang
eller kafémiljö.

I samma sal som bilden till vänster visar, fast
under det mycket lägre taket.
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Fältundersökning

som tar upp en viss del av ljudet.
Los Sombreros Gävle taco bar, Gävle centrum
Sofforna i lokalen är textilklädda. Små textiler i
form av gardiner finns intill fönsterytorna. De 36 st
personer som fanns i lokalen hörs som många fler.
En trolig anledning till detta är att det endast finns
slanor eller längre pålar en bit från innertaket och i
övrigt saknar taket helt absorbenter.

Los sombreros har pålar i taket istället för absorbenter.

Österns Pärla, Gävle centrum
Här finns mycket trä på både väggar och golv. En
stengång följer med in i mitten av lokalen. I övrigt
är golvet mot väggen av trä. Den ena långväggen
är ett fönster. Det trä på den motsatta väggen. Soffornas sittytor och tillhörande rygg har mjuk stoppning. Lokalen med sina då uppskattade 65 st gäster
genererade ett ganska högt ljud, men inte så vasst
utan mer som ett brus. Myskänslan och stora tillgången till synligt mörkt trä ger en bra helhet trots
de något höga uppmätta värdena.

Waynés Coffee, Gävle centrum
Här finns klädda fåtöljer och stolar med stoppad
sits- samt takabsorbenter av vanliga vita plattor.
Golvet är av klinker. Helheten ger ett ganska torrt
intryck och framstår inte som något speciellt mysigt
och trevligt ställe som uppmanar till avkoppling.
Fåtöljerna är inte särskilt bekväma

Mycket trä på både väggar och golv på Österns
Pärla.

I taket på Waynés Coffee.
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Rulltrappan vid Waynés Coffee gav ifrån sig 71
decibel.

Fältundersökning

Café gourmet, Gävle centrum
Kaféet består av två intilliggande salar, den ena i
gallerians korridor. Absorbenterna intill taket var
placerade på ett annat sätt än vad jag sett tidigare
under fältundersökningen. Detta är troligtvis bra då
ljudvågorna studsar mest i vinkeln mellan två hårda
ytor. Stengolv, stolar utan stoppning och avsaknaden av textiler gav ett trist, stelt intryck samt eko.
McDonald’s (Drottninggatan), Gävle centrum
Restaurangen är uppdelad i två våningsplan. Både
uppe och nere är väggarna klädda med tavlor i
spånskiva och i taket sitter det en bredare skiva med
spotlights. I övrigt finns de vanligt förekommande
vita rektangulära absorbenterna i taket. Kring diskarna där man slänger matrester och skräp, finns

Den större salen vid Cafè gourmet.

Café gourmet korrido har sten golv, plåtplattor i
taket, men även intressanta absorbenter.

McDonald’s innertak på ovan våningen.

McDonald’s lodrätplacerade trälister kan vara en
ljudsplittrande detalj.
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lodrät placerade trälister.
Coffeehouse by George, Gävle centrum
I taket sitter det 10 cm breda mässingsfärgade plåtprofiler sida vid sida med en spaltöppning på uppskattningsvis 2 cm. Frågan om det är absorbenter
eller ej kan inte besvaras då det är svårt att se vad
som finns under plåtprofilerna. Det är ett intressant
inslag, men jag antar att takprofilerna saknar någon
större absorberande funktion, då ljudvolymen var
förhållandevis hög. Stolar med läderöverdrag och
stoppning tillsammans med mycket mjuka soffor
ger en bra sittkomfort. Ljudet uppfattas som skränigt och lite vasst, vilket som tidigare nämnts leder
till en mindre trevlig ljudatmosfär.

Ovan serveringen som finns ute i köpcentrumets
gång. I bakrunden är restaurangedelen.

Restaurang China, Gävle söder
Här finns ett intressant inslag i form av speglar som
är placerade i vinkeln mellan tak och vägg. Speglarna är placerade i en uppskattningsvis 45 gradig vinkel med fästpunkterna cirka 50 cm ner på väggen
och 50 cm in i taket. Med stöd från den tidigt lästa
litteraturen, så är den bästa platsen att komma åt
problemet med störande ljud just i den zonen, synd
att det inte satt en absorbent där istället för spegel. I
övrigt är taket av plåt eller plast som ventilationen
inrymms inunder.

En standard storlek på absorbenter är 600 x 1200
mm.

Restaurang China
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En spegel är monterad i en 45 gradig vinkel mellan vägg och tak.

Fältundersökning

Patong restaurang & bar, Gävle söder
I dörr och väggöppningarna finns något som ser ut
som grovt timmer. Även i taket finns detta grovtimmer. Väggarna är beklädda med fusktegel i form av
spånskiva i bitar av samma storlek som riktigt tegel
som de sedan målat över för att ge illusionen av en
tegelvägg. Det såg ut som det var ett textilt material
i taket som var uppspänt i mellan balkarna i taket,
då med eventuellt ljuddämpande material bakom
som skulle varit en bra innovativ lösning på en dold
absorbent, där skarvarna gömts bakom timret. Jag
är inte säker, utan det kan även vara spånskivor.

Brända Bocken, Gävle centrum
Här finns barstolar och en del soffor med stoppning
i sits och vanliga vita absorbenter i taket. Annars
finns här inte mycket textiler. Då jag besökte restaurangen var det fullsatt vid alla bord och folk stod
och väntade. Samtidigt spelades det bakgrundsmusik som var på accepterad ljudnivå. Ljudet upplevdes vasst och jobbigt i lokalen.

Innovativ lösning eller bara spånskiva?

Patongs dörr och väggöppningarna.

Taket på ovanvåningen i Brända Bocken.

Takfönster på Brända Bocken
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Passar absobenterna in i miljön?		
Talhörbahet				
Uppskattad ljudvolymen			
Spelas störande bakgrundsmusik? 		
Tillför absorbenternna något värdefullt?
Råder lugn och ro?			
Finna avkoppling				
Matro					
Stressigt					
Fräsch miljö				
Trendig miljö				
God social miljö 3
4
4
Uppmätt ljudnivå dB (1) 69
68
Uppmätt ljudnivå dB (2) 70
67
Uppmätt ljudnivå dB (3) 68
66
Uppmätt toppvärde dB
76
70
Medelvärde ljudnivå (1-3) dB
69,0
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2
2
2
0
4
2
3
3
3
3
2
4
72
70
73
76
67,0

1
2
2
1
1
2
2
2
5
3
2
2
65
69
68
71
71,7

0
1
2
1
0
4
4
4
2
4
5
5
73
71
75
80
67,3

1
2
1
0
1
2
2
2
5
3
2
5
65
68
64
70
73,0

Macdonalds, Gävle C (nere)
25
12:40
3
0
1
3
0
0
0
2
0

Klinker

Macdonalds, Gävle C (uppe)
23
11:27
3
0
1
3
0
0
0
2
0

Klinker

Café mingel & bar, Gävle C
11
11:17
4
2
0
4
0
0
2
1
1
Sten/plast

Gallerians kök, Gävle C (besök 2)
80
12:45
4
1
0
4
1
0
0
2
0

Sten

Gallerians kök, Gävle C (besök 1)
31
11:03
4
1
0
4
1
0
0
2
0

Sten

Plastlam

Ikearesturangen, Valbo

Sibylla & Eat, Valbo

26
144
21:26 13:17
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1		
Trä på pall

Konditori Madame, Valbo
22
12:42
0
1
4
0
0
0
0
0
1

Klinker

Los Sombreros (gång) Valbo
1
12:20
3
0
0
1
0
0
1
1
1
Trä på pall

38
12:23
4
0
1
0
0
0
0
0
0

Klinker

Antal personer i lokalen			
Tid för besöket 				
Hur stor del av taket har absorbenter?
Hur stor del av väggarna har absorbenter?
Hur stor del “träabsorbenter” i tak?
Hur stor del målade absorbenter i tak?
Hur stor del “träabsorbenter” i väggar?
Hur stor del målade absorbenter i väggar?
Hur stor del textilklädda absorbenter i tak?
Hur stor del glasytor? 			
Hur mycket textilier i rummet? 		

Los Sombreros (inne), Valbo

Hela tabellen finns som bilaga sist i denna uppsats.

0
2
2
3
3
3
1
3
3
3
2
2
3
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
4
2
2
1
2
1
4
2
2
1
3
2
4
2
2
1
3
2
4
2
2
1
2
3
2
4
4
2
2
2
3
2
2
1
5
5
4
1
1
4
3
3
3
5
3
71
62
62
70
66
72
70
58
67
74
67
71
68
61
65
67
64
75
78								
65,7
69,7
60,3
64,7
70,3
65,7

1
0
3
2
1
3
2
0
0
3
3
3
4
3
4
2
2
2
2		
3
3
4
3
73
71
69
71
70
70
								
72,7
70,7

Café Gormet (sal 2)

Coffeehouse by George, Gävle C

Klinker

Klinker/plast

mellan mina allmänna estetiska värderingar och
andra egenskaper i miljön. Av det kan man kanske
dra slutsatsen att en bullrig miljö kan vara snygg
och trevlig medan en tyst kan vara ful och tråkig,
men det kan nog också bero på att det är ganska
svårt att gör sådana bedömningar på goda grunder.
Andra kan ju värdera miljöerna på helt andra sätt.

Café Gormet (sal 1)

Några reflektioner
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11:28
4
0
0
0
0
0
0
2
1
Plastmatta

Waynés Coffee, Gävle C

Klinker

Österns Pärla, Gävle C

Sten/trä

Los Sombreros, Gävle C

Klinker

Flanör to go, Gävle C (inne)

Klinker

Flanör to go, Gävle C (ute)

Marmor

Brända Bocken, Gävle C

En sammanfattning av mina observationer, värderingar och mätningar i olika lokaler framgår av
tabellen till vänster. De uppmätta genomsnittliga
ljudnivåerna sträcker sin från 60 db (Café mingel
och bar) till 73 dB (Ikearestaurangen och Östern
pärla). Det är betydande skillnader eftersom en
ljudnivåskillnad på 10 dB av en människa uppfattas som en dubbelt så hög ljudstyrka. De uppmätta
skillnaderna stämmer väl överens med de uppskattningar som jag själv gjort av ljudvolym, möjlighet
att uppfatta tal och störningar.
En fråga som man kan ställa är om de stora
uppmätta skillnaderna i ljudnivå kan förklaras med
de observationer av inredningen som jag gjort.
Finns det t.ex. tydliga samband mellan ljudnivåer
och andelen absorbenter i taket. För att få svar
på sådana frågor har jag gjort enkla korrelationsberäkningar mellan olika variabler. Korrelation är
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När det gäller mina värderingar av restaurangmiljörena finns det ett svagt negativt samband mellan frågorna om man finner avkoppling, matro och
lugn och ro och ljudnivån. Korrelationen är -0,36. I
övrigt är det svårt att hitta några samband
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Flertalet restauranger i Gävle är mer inriktade på
kvällsgäster. Detta gjorde att antalet ställen begränsades till lunchrestauranger och kaféer. Därigenom
uteslöts lokaler där alkohol och musik är viktiga
inslag. Det hade tex. varit intressant att besöka restaurang ”Helt enkelt” som enligt min erfarenhet har
mycket hög ljudvolym och medför svårigheter att
föra ett normalt samtal.
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0 Sammantaget
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fick jag uppfattningen om att den
estetiska medvetenheten hos den som utformat lokaler och deras innertak i flesta fall inte var så stor.
De har lagts mer möda på att skapa trivsel och positiva synintryck genom möbler, väggdekorationer
och golv, men ljudabsorbenterna tycks vara bort2 glömda.3 Detta kan bero på andra saker som t.ex.
2 brandkraven
2
eller ägarnas ovilja att förändra taket.
1 På ett ställe
2
var absorbenterna i taket övermålade.
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2
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1 Slutsatser
2
av invertering och undersökning
1 Vid min3 sökning på Internet fann jag alternativ till
1 de vanligaste
5
vita absorbenterna, men frågan är
vad det kostar? Jag anser fortfarande att de flesta
är tråkiga. Vanligaste absorbenterna är platta med
laminerad trämönstrad yta. I vissa lite mer exklusiva (dyra) alternativ består ytterskiktet av faner.
Funktionen har i många fall gått före formen. Bris70,3
ten på utbud av träbaserade absorbenter tycker jag
är tydlig. Strävan att göra absorbenter diskreta eller
som ser ut som något annat t.ex. tavlor är ett sätt
att utveckla nya former. Jag vill gå åt andra hållet
med att försöka få absorbenterna att se ut som om
de dämpar ljud.
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Nya visuella lösningar

Nya visuella lösningar

Inledning

Måtten som jag utgått från i illustrationerna är rektangulära plattor, som är 600 x 600 mm. Detta är
en standard vid sidan av 1200 x 600 mm. Jag har
utgått ifrån att absorbentplattorna lätt skall kunna
bytas ut och ersättas med mina förslag i de befintliga ramverken. I endel förslag placeras en yttre
modul till den befintlig absorbentplatta. Förslaget
är då utformat att släppa igenom tillräckligt med
buller till bakomvarande absorbentplatta.
Det träslaget som jag visar i mina illustrationer
är Chen chen. Jag utesluter inte andra träslag, men
tanken med att använda Chen chen är att det är ett
billigt faner och används vanligen till spärrfaner.
Det är prisvärt även om det kanske inte anses som
ett “fint” träslag eller tillhör kategorin ädelträ.
Ljust trä är ett bra komplement till vitt innertak.
På följade sidor presenteras sju olika förslag
som ska ge en uppfattning om hur jag har tänkt
gällande nya visuella lösningar. Jag har inte gjort
några exakta ritningar, utan att det ska ses mer
som skisser. Utgångspunkten är att de skall kunna
anpasas induviduellt och passa lokalens övriga
inredning.
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Förslag 1. Grafisk Illustration
Detta exempel på mönster symboliserar att man
skulle kunna anpassa och trycka vad man önskar,
logotyp eller exempelvis ett trubadurcafe. Taket
skall bli individuellt anpassat till den inredning
som restaurangen eller kaféet vill använda sig av
eller förstärka en identitet. Hålen placeras i den del
där trycket är mörkt och som därigenom blir mer
diskret.			

Mönster exempel ett alternativ är restaurangens
loggotyp.
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Förslag 2. Pusselabsorbenter
Denna utformning är inspirerad från takmålningar. Takmålningar var något man stolt visade upp
och som var vanligt förr. Det var då ofta religiösa
budskap med änglar och andra illustrationer. Här
har jag tagit bort det religiösa, men försöker ha
kvar det dekorativa. idén är att beställaren på ett
enkelt sätt bygger sitt eget tak efter hur lokalen
är utformad och vilken stil den övriga interiören
har. Genom att ordna plattorna på olika sätt och
trycker på olika träslag kan man få en mängd olika
variationer. Mönstret ska vara betsat eller tryckt på
träplattor och i de mörka fälten placerar borrhålen.

Plattorna är tänkt att kunna ersätter de befintliga
plattorna vilket gör att man kan behålla ramverk.

Inspirerad från gammla takmålningar.

Fem mönster varianter som passar oavsett hur mn vrider plattorna i förhållande till varandra.
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Förslag 3. Insekter och kryp
Restauranger och skadedjur är inget som bör
rymmas under samma tak. Detta är tanken bakom
denna lite provokative absorbent. Det är ett mönster som garanterat bidrar till diskussioner under
lunchen. I de tryckta insekterna borrar man hål för
att bakomvarande dämpmaterial skall kunna ta upp
ljudet. Som dämpmaterial används en polesterfiber
som försers med lämplig mörk textil.

Absorbent plattan har måtten 600x600 mm.

Krypen bildar ett större mönster och vid första
anblick syns inte insekterna.
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Inspiration från en dyna i en soffa.

Detta är ett exempel på mönster från en textil.

En variant i björkplywood
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Förslag 4. Knappar och textiler
Jag tycker det enkla oftast glöms bort. Att krångla
till saker behöver inte göra något bättre. Istället
för att låta textiler klä in hela absorbenten, låter
jag träplattan klä in det textila. Variationen kan
åstakomma dels genom användning av ett mörkt
eller ett ljust träslag, dels genom den bakomliggande textilens utformning. Variationen av mönster
och stoppning, likt en soffas dyna med tillhörande
knapp som är centrerat i hålen ger ett mjukare
intryck. Innertak som är uppbyggda av plattor kan
ge ett inrutat och stelt mönster. Avsikten är att det
runda ska motarbeta det raka. Tillsammans med de
stoppade mjuka ger ett innertak som inte framstår
som rutigt. De runda hålen ger plattan den trettioprocentiga hålarean som absorbenterna bör ha för
att dämpmaterialet skall kunna ta upp ljudvågorna
effektivt. Som lämpligt dämpmaterial används
polyester eller mineralull. Mönstret och färgerna
på textilen anpassas till den övriga interiören i
lokalen.
Ett alternativ är att endast göra en cirkel över
hela absorbentplattan, det ger möjligen ett lugnare
intryck.

Nya visuella lösningar

Förslag 5. Skog och trädkronor
Någon gång har väl alla gått i en skog med täta
trädkronor och tittat upp. Tanken med detta förslag
till absorbenter är just att få en känsla av att sitta
under trädkronorna. Känslan av trä kan knappas bli
mer påtaglig. Mönstret görs i en träskiva och vrids
ett kvarts varv i förhållande till varandra med tre
siluetter av trädgrenar med distans ovanpå varandra i en ram ger en dimensionellt djup. Ovanpå
ramen, upp emot taket fästs en ljusbakrund eller
som i bilden nedan, vit absorbentplattor.

Inspiration av att stå under träden och tittar upp.

Avenbok i Pålsjö, Helsingborg

www.tarbetarbladet.se

Resultatet är tre siluetter av trädgrenar som vrids
ett kvarts varv i förhållande till varandra.
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Förslag 6. Fixeringsbild
Denna platta visar en bild när den betraktas ur en
viss vinkel. Ur en annan vinkel ses bara ett färgmönster. Att gömma en hemlig text eller bild som
bara kan ses i en viss vinkel bidrar till nyfikenhet.
Användningsområden för det är kanske lokalens
logotyp en välkomsthälsning eller något annat.
Förslaget ska mer ses som en illustration av hur en
bild uppstår vid en viss vinkel, än som en slutlig
utformning på den färdiga absorbenten.

I olika vinklar eller höjd är det bara ett färgmönster.

Plötsligt ser betraktaren bilden tydligt.
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Förslag 7. Ljudkrok
Många absorbenter är gjorda så att det ska se ut
som något annat. Det finns t.ex. absorbenter som
ser ut som tavlor. Plattan är gjord av ett material
men ser ut att vara av ett annat. Jag vill med detta
förslag gå åt andra hållet och försöka få absorbenterna att se ut som att de dämpar ljud. En sportbil
kan sägas utstråla hastighet och jag vill se en
absorbent som utstrålar ljuddämpning. Som en
krok ”fångar” denna absorbent upp ljudvågorna .
Eventuellt skall insidan vara med en kudde som
dämpar ljudet.
Nycklar är ett mönster som inte direkt har
någon anknytning till ljud eller absorbation, men
vill här bara visa att man i stort kan trycka vad som
helst på absorbenterna. Ett ljust träslag med vitt
tryck ger ett neutralt, men ändå dekorativt mönster. Samma sak gäller ett mörkt träslag med svart
tryck. Här är ett exempel på nycklar som trycks
på träslaget chen-chen. Det bör inte bli så stor
kontrast imellan färgen på trycket och träslaget, så
att det blir alltför plottrigt i en större lokal och så
att absorbenterna ”tar över”.
Måtten hos en “krok” som syns på bilden här
till höger är har höjden 180, bredden 100 och 50
mm. Detta för att det finns ett standardmått hos
absorbentplattor med måtten 600 x 1200 mm och
ljudkroken monteras på befintlig platta.

En krok som ”fångar” ljudvågorna.

Träslaget Che-chen med nyckeltryck.
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Slutsats

Jag insåg inte i början hur svårt det kan vara att bli
av med ljud och exakt hur ljudvågor fortplantar
sig i olika medier som luft och väggar, det är så
lätt att skapa ljud. I ett tidigt skede i arbetet insåg
jag och valde att använde ett vanligt, billigt och ett
känt fungerande alternativ för absorbenter. Det är
att använda polyesterfibrer eller mineralull i den
dämpande delen. Detta material bakom en träbaserad lösning som utformas att lämna öppningar
till det dämpande materialet bakom blev grunden
som mina absorbenter skulle bygga på. Efter att
inverterat marknaden och insett hur smalt och i
många fall lika utbudet ändå var i mellan företagen, var det dags gör en fältundersökning.
Lösningarna runtom på Gävles restauranger
och caféer såg till en början ut som den tidigare
marknadsundersökningen antydde. För att senare
visa mig mer fantasifulla och kreativa lösningar, men oftast till stor nackdel för den ljudabsorberande egenskapen. Överlag kan jag säga att
medvetenheten hos den som utformat lokaler och
deras innertak i flesta fall inte var så stor. De har
lagts mer möda på att skapa trivsel genom möbler,
väggdekorationer och golv. På ett ställe i Valbo
var absorbenterna i taket övermålade sedan när
jag sänkte blicken fick jag se en stor textilbaserad
absorbent på väggen. Efter besöken satt jag mig
ner och började skissa på nya förslag. Ur resultatet
lyfte jag fram sju förslag som jag ansåg förbättrar den visuella miljön och införa nya former av
absorbenter. Dessa bygger på samma princip som
tidigare nämnts, med trä som en främre, synlig del
och har ett ljuddämpande materialet delvis eller
helt dolt bakom. Ett av dessa sju förslag skapade
jag en modell i verklig skala och testade i ett innertak. Jag lyckades lyfta fram träets naturliga och
estetiska egenskaper och förstärka närvaron av trä
på ett bra sätt. Känslan att befinna sig under träden
var uppenbar, jag var nöjd. Då en punkt har vart
att så långt det är möjligt ska utföra absorbenterna
i trä och som nämnts, försöka lyfta fram känslan
av trä.
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Nästa steg

Skulle jag vilja gå vidare mot en färdig produkt
skulle nästa steg bli att göra en marknadsanalys på
vad som efterfrågas. Titta på brandkraven skapa
en testbar prototyp och testa den i ett ljudlaboratorium. Besluta om val av material och utforma
en hållbar konstruktion och ta reda på om absorbentskivorna klarar av att vara anpassad till
befintligt fästanordning?
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Bilaga 1
Vad är ljud?
Definitionen på ljud är tryckfortplantning i ett
elastiskt medium som exempelvis vanlig luft,
som alstras av en ljudkälla. Det måste även finnas
en mottagare för ljudet i form av människa med
fungerande hörsel. dvs. det behövs tre saker vid
definition av ljud:
•
•
•

En ljudkälla
Fortplantningsmedium
Mottagare

(akustik & buller s.11)

Spridningsvägarna
Det finns två spridningsvägar för ljud via luften,
dels direkt, dels som reflekterandt ljud. Ljudenergin, tryckförändringarna, går ut i alla riktningar
tills ljudvågen träffar en yta där en del omvandlas
till värme vid ”studsen” medan resten kommer
att återföras till rummet som biljardbollar som
studsar på biljardbordets sarger. Beroende på hur
poröst materialet är i reflektionsytan kommer en
viss mängd att bromsas, där luftmolekylernas
rörelse tas upp och genom friktionsförlust mot
materialet omvandlas till rörelseenergi och värme.
Då materialet är alltför poröst resulterar det i att
ljudvågorna inte omvandlas utan passerar igenom.
(akustik & buller s.14)

En ljudvåg breder ut sig på samma sätt som en vattenvåg. Luftpartiklarna följer samma riktning som
ljudvågorna i longitudinal riktning. Ljudvågorna
eller ljudet (har en visst frekvens (f)) som anges
i Hertz (Hz). Ju högre värde är desto ljusare tone
och ljud delas oftast in i bas–, mellan– och diskantregister. Frekvensen för tal ligger mellan 125 och
8000 Hz, medan hörbart ljud ligger mellan 20 och
20 000 Hz. Mått i våglängder varierar dessa mellan
17 millimeter upp till 17 meter stora vågor. (byggnadsakustik s.11).

”Observera att luften (mediets) partiklar inte rör
sig ut med ljudvågorna utan de endast vibrerar
kring sitt medelvärde och det är energin som transporteras ut från källaren.” (buller & akustik s.21)
En komprimering kommer att ske intill väggen
vilket, kan beskrivas med formeln:

Våglängden beräknas med formeln C= f * λ

”I rumsakustik talar man ofta till rummets ekvivalenta ljudabsorptions area vilket är summan av del
produkterna av rummets olika begränsningsytor
(väggarna) och deras respektive absorptionsfaktorer”. (citerat ur “buller & akustik” S. 87)

där
C = Ljudhastigheten i m/s (meter/ sekund)
f = Ljudets frekvens i Hz (Hertz)
λ= Ljudets våglängd i m (meter)
Då frekvensen ligger på 500 Hz, alltså inom
mänskligt tal blir λ = 340/500 = 0,68 meter. Detta
gäller dock vid 20 grader och vid normal atmosfäriskt tryck eftersom hastigheten är beroende
av temperaturen och luftrtrycket. Vid – 10 ˚C
är hastigheten i luft 325 m/s, 20 ˚C är det som
nämnt 340m/s och vid en temperatur på 200 ˚C
är hastigheten 435 m/s. (Fakta: Buller och Bullerbekämpning s.16)
Om man jämför ljudhastigheter i luften mot trä ser
det ut så här:
Trä (furu) i fiberriktning 3400 m/s
Trä (furu mot fiberriktning 2500m/s
(Källa akustik & buller s.25).
Fortplantning
Fortplantningen i luften går till på så vis att luftens
molekyler stöter emot och pendlar ifrån varandra.
Detta ger en tryckförändring med ett över– eller
undertryck. Detta kan liknas med stålkulor som
är upphängda i var sin tråd, där de stöter ihop på
liknande sätt. (Akustik & buller s.13)
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α = 1-(fmaxr / fmaxi )2 Där α = komprimeringen
fmaxr = det infallande ljudtrycket och fmaxi =
ljudtrycket hos den reflekterande vågen.
(s. 86 buller & akustik)

Avståndets inverkan
Att placera en absorbent nära en reflekterande
yta verkar vara det vanligaste. Då ljudet passerat
genom absorbenten kommer det att reflekteras
tillbaka mot den hårda reflekterande ytan. Stående
vågor kommer då att bildas och absorbtionsförmågan kommer att bero på tjockleken hos absorbenten och ljudets frekvens. Tjockare absorbent ger
naturligtvis en högre ljudupptagningsförmåga. Att
placera en absorbent nära en reflekterande yta ger
en ”dubbel” effekt då halva ljudet omvandlas till
värmeenergi på väg igenom, för att sedan reflekteras och på tillbakavägen tas den resterande delen.
Partikelhastigheten hos luften kommer att nå ett
maximum på en fjärdedels våglängd vilket medför
en maximal absorbtion uppnås för en viss frekvens
just där vid en fjärdedel. (s. 88 akustik & buller)
Tjocklekens betydelse
Faktorer som påverkar porösa absorbenter är
tjockleken och avståndet från reflekterande vägg.
”Förhållandet mellan materialet inneslutande
luftvolym och total volym.” Porositeten ska ligga
mellan 0,7 och 0,9 för att få en god absorbent

egenskap. vid för låg porisotet går ljudet rakt igenom utan att hindras från att tränga in i materialet,
vilket man vill för att få en friktion. Vid för hög
porositet kommer ljudet att tränga in i materialet
utan att det blir friktion. Porerna i materialet får
inte heller vara slutna eller ligga isolerade annars
bildas ingen friktion. (akustik & buller s. 90.)
Diffraktion eller nerböjning
Nerböjning sker när en absorbentbeklädd yta
träffas av ljudvågor. Den absorberande delen
deformeras av ljudfältet i närheten av ytan och
ljudet böjs av in mot den absorberande ytan. Detta
gör så att de absorberade värdena verkar överstiga
verklig area per m². Detta beror på att den projicerade arean för ljudet är större än den verkliga och
förklaras som randeffekt, det vill säga absorbenteffekten blir större ju större kantlängden är i förhållande till ytan. (akustik & buller s. 90.)
Resonansabsorbenter
Mineralull, stenull och andra liknande bra absorberande material har mycket god funktion vid
medelhöga och höga frekvenser. Vid låga frekvenser hjälper det inte speciellt mycket om man inte
går upp i enorma tjocklekar. Vill man komma åt
de låga frekvenserna använder man mer effektivt
resonansabsorbenter som kan delas in i två olika
typer:
Helmholtzabsorbenten som bygger på egensvängningar i luften. Uppkallad efter den tyska
fysikern vid namn Herman von Helmholz, som i
slutet av 1800-talet tog fram detta sätt att bekämpa
buller. Det hela kan liknas vid när man blåser i en
flaska och man får en ton. Detta är för att luften i
flaskan kommer att påverkas och tryckas inåt och
ge ett övertryck och det blir en utåtriktad kraft på
luftmassan och tvärtom när det blir ett undertryck.
Då kommer luften i flaskan att hålla emot. Allt
detta för att hela tiden sträva efter jämvikt. Helmholtzabsobentsystemet kommer alltså att kunna
jämföras med en svängande massa upphängd i en
fjäder som utsätts för en växelverkan som hela
tiden vill att massan i halsen hamnar i jämviktsläge
men pendlar förbi detta läge. Då kan man bestämma frekvensen av fjäderns styvhet och massans
vikt. Formeln för allt detta ser ut så här.
f 0 = c/2л kvadratroten ur S/le*V
där:
f 0 = egenfrekvens
c = ljudhastigheten
S =hals arean
V = Absorbentkammarens volym
le = lh med tillägg för ändringskorrektion för att
luftpartiklarna även utanför halsröret tvingas delta
i svängningsrörelsen. Korrektionens storlek får
avgöras från fall till fall. (S.93 akustik & buller)

Membranabsorbenten använder sig av elastiska
skivor som sätts i svängning av ljudet och omvandlar ljudenergin till värmeenergi vid infästningen av
de elastiska skivorna.(s.92 akustik & buller)
Skivorna eller paneltjockleken bör ligga mellan 515 mm vid användning av trä och sitta 10-25 mm
från väggen. Då kommer man åt egenfrekvenserna
inom 100-400 Hz. Detta är ett bra sätt att reglera
efterklangstiden vid låga frekvenser. (byggnads
akustik s. 124.)
Resonanspaneler
Resonanspaneler är en blandning av Helholtz- och
membranabsorbenter. De är uppbyggda av perforerade eller slitsade plattor. De sätts en bit från väggen eller taket så att luftrummet då fungerar som
absorbentens dämpningskammare som kan ses i
det finska exemplet, med slitsad MDF-skivan.
Eftersom kammaren är sammansatt för flera hål
kallas den för kopplad jämfört med en enkelkammar absorbent. (S. 98 b&a).
Vad krävs av absorbenter?
Absorbenter bör ge god ”taluppfattbarhet” i rummet, dvs. man ska kunna tala med det sällskap man
befinner sig i utan att behöva störas för mycket av
andra eller höja rösten.
Hur bra en människas ”taluppfattbarhet” det är
relaterat till nivån på bakgrundsbuller, efterklangstiden och formen på rummet. En Ljudabsorbent har
till uppgift att fånga upp ljudenergi och konvertera
den till en annan typ av energi, oftast värme. Då
minskas eller uteblir ljudreflexer och därigenom
minskas ljudnivån och efterklangstiden och man
får bra förutsättningar för taluppfattbarhet.
Efterklangstiden definieras som den tid det tar för
ljudtrycksnivån i ett rum att minska med 60 dB
efter det att ljudkällan stängts av. Ljudabsorbenter i
taket eller på väggarna avgör efterklangstiden, men
eftersom taket normalt sett är den största reflekterande ytan i rummet är det effektivast att placera
absorbenterna där. (www.ecophon.se)
Placering
Hur och var man placerar absorbenterna i rummet
har alltså stor betydelse för effektiviteten. Väggarna utnyttjas effektivast när det är få möbler
och till största delen utgörs av stora ytor. Ljudet
tas också upp av stoppade möbler och människor.
Väggabsorbenter motverkar effektivt fenomenet
fladdereko som uppstår i rum med över 9 meters
luftrum. Fladdereko är ett eko som uppstår då ljud
studsar mellan de parallella väggarna i ett rum.
(www.analogue.org/, den 26 april 2007)
I hörn där vägg mot tak och vägg mot vägg möts
kan fenomenet dubbelreflektion uppstå. Det är när
två reflekterande ytor möts i ett hörn. Om avståndet mellan ljudkällan och hörnet är stort bildas ett
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störande eko. Detta motverkas genom att täcka en
av ytorna med ljudabsorbenter hela vägen fram till
hörnet.
Om man vill dämpa inom ett brett frekvensområde
så måste man använda tjocka absorbenter, eller se
till att de hamnar på ett stort avstånd från vägg/
tak. Det kan därför bli en kompromiss mellan att
spara på rummets volym mot få bra effektiva absorbenter. En svårighet är att lägre frekvenser har
stora våglängder, som nämndes tidigare. Om man
vill komma åt dem och dämpa dessa med friktionsabsorbenter så blir det ” ...en 2x2x2 meter kub
av glasull hängandes i mitten av rummet.” (www.
analogue.org/network/snabblektion%20i%20rumsakustik.htm, den 26 april 2007).
”Tubetraps”
Det finns något som kallas ”tubetraps” som kan
liknas vid att man gjort ett rör som absorbent. Det
finns inget svenskt namn, men skulle kunna kallas
“rörfälla”. Denna fungerar med att utnyttja tryckväxlingarna vid rummets väggar (begränsningsytor) för att göra friktion till tryckrörelser. Luften
inuti röret kommer i takt med tryckväxlingarna
i luften utanför som rör sig omväxlande genom
övertryck eller undertryck, likt en Helmholtzabsorbent. Dessa tryckskillnader gör att luften flyttas in
eller ut genom rörets porösa väggar, där de genom
friktion från t.ex. glasfiberull eller annat dämpningsmaterial omvandlar ljudet till värme.
Fördelen med denna princip sägs vara att de är
verksamma vid ett större omfång frekvenser som
är likartade Dessutom är det inte en resonans
(eko, återklangs) krets, utan en resistiv krets, dvs
materialets motståndskraft där tvärsnittsarean och
längden har betydelse. Sambandet ser ut så här:
Resistansen =( längden* resistiviteten)/arean.
Resistiviteten varierar som nämnts tidigare med
temperaturen. (susning.nu/Resistivitet) Därför
bildas inte någon återklang (antiresonansfenomen),
och efterklangen blir mycket kortare. De påstår att
de absorberar högfrekventa såväl som lågfrekventa
ljudvågor (www.tubetrap.com/).
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Bilaga 2
Korrelation

Besiktningsprotokoll gav tabellen som man försöker utläsa samband ifrån. Exempel på frågeställningar kan vara. ”Blir det mindre ljud om det finns
fler absorbenter?” För att ta reda på om påståendet
är sant gör en korrelation. Det är ett statistiskt mått
på hur starka samband det kan finnas mellan två
olika variabler och beskrivs med en koefficient
som ligger mellan 1 och -1. Värdet 0 innebär att
det inte finns något samband alls, medan 1 tyder
på ett stark positivt samband och -1 på ett starkt
negativt samband.
Det stämmer för ganska många att mycket absorbenter ger lägre ljudnivå, men i några fall måste
det förklaras på annat sätt. Korrelationen ganska
dålig.
Korrelation: -0,207056038
I den vänstra tabellen här nedanför är rangordningen fallande ljudvolym och i den högra är det
antal absorbenter i även där i fallande ordning
med störst värde först. Det stämmer för ganska
många att mycket absorbenter ger lägre ljudnivå,
men i några fall måste det förklaras på annat
sätt. Korrelationen är ganska dålig. Korrelation:
-0,207056038. Här har jag valt att inte fördjupat
mig genom att återgå till besiktningsprotokollen
och tittat på någon tänkbar förklaring.

Ordnade efter ljudnivå med störst värde först.			 Antal absorbenter med störst värde först
Café mingel & bar, Gävle C
Macdonalds, Gävle C (uppe)
Gallerians kök, Gävle C (besök 1)
Restaurang China, Gävle Söder
Los Sombreros (gång) Valbo
Sibylla & Eat, Valbo
Flanör to go, Gävle C (inne)
Café Gormet (sal 2)
Los Sombreros (inne), Valbo
Waynés Coffee, Gävle C
Café Gormet (sal 1)
Gallerians kök, Gävle C (besök 2)
Macdonalds, Gävle C (nere)
Coffeehouse by George, Gävle C
Brända Bocken, Gävle C
Flanör to go, Gävle C (ute i korridor)
Konditori Madame, Valbo
Los Sombreros, Gävle C
Patong, Gävle Söder
Ikearesturangen, Valbo
Österns Pärla, Gävle C

Café mingel & bar, Gävle C
Gallerians kök, Gävle C (besök 1)
Los Sombreros (inne), Valbo
Waynés Coffee, Gävle C
Café Gormet (sal 1)
Gallerians kök, Gävle C (besök 2)
Los Sombreros, Gävle C
Österns Pärla, Gävle C
Macdonalds, Gävle C (uppe)
Los Sombreros (gång) Valbo
Sibylla & Eat, Valbo
Macdonalds, Gävle C (nere)
Coffeehouse by George, Gävle C
Brända Bocken, Gävle C
Flanör to go, Gävle C (ute i korridor)
Café Gormet (sal 2)
Restaurang China, Gävle Söder
Flanör to go, Gävle C (inne)
Konditori Madame, Valbo
Patong, Gävle Söder
Ikearesturangen, Valbo
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Bilaga 3

Passar absobenterna in i miljön?		
Talhörbahet				
Uppskattad ljudvolymen			
Spelas störande bakgrundsmusik? 		
Tillför absorbenternna något värdefullt?
Råder lugn och ro?			
Finna avkoppling				
Matro					
Stressigt					
Fräsch miljö				
Trendig miljö				
God social miljö 3
4
4
Uppmätt ljudnivå dB (1) 69
68
Uppmätt ljudnivå dB (2) 70
67
Uppmätt ljudnivå dB (3) 68
66
Uppmätt toppvärde dB
76
70
Medelvärde ljudnivå (1-3) dB
69,0

2
2
2
0
4
2
3
3
3
3
2
4
72
70
73
76
67,0

1
2
2
1
1
2
2
2
5
3
2
2
65
69
68
71
71,7

0
1
2
1
0
4
4
4
2
4
5
5
73
71
75
80
67,3

1
2
1
0
1
2
2
2
5
3
2
5
65
68
64
70
73,0
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Macdonalds, Gävle C (nere)

26
144
21:26 13:17
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1		

Macdonalds, Gävle C (uppe)

22
12:42
0
1
4
0
0
0
0
0
1

Café mingel & bar, Gävle C

Sibylla & Eat, Valbo

1
12:20
3
0
0
1
0
0
1
1
1

Gallerians kök, Gävle C (besök 2)

Konditori Madame, Valbo

38
12:23
4
0
1
0
0
0
0
0
0

Gallerians kök, Gävle C (besök 1)

Los Sombreros (gång) Valbo

Antal personer i lokalen			
Tid för besöket 				
Hur stor del av taket har absorbenter?
Hur stor del av väggarna har absorbenter?
Hur stor del “träabsorbenter” i tak?
Hur stor del målade absorbenter i tak?
Hur stor del “träabsorbenter” i väggar?
Hur stor del målade absorbenter i väggar?
Hur stor del textilklädda absorbenter i tak?
Hur stor del glasytor? 			
Hur mycket textilier i rummet? 		

Ikearesturangen, Valbo

Los Sombreros (inne), Valbo

Fältundersöknings tabell

31
11:03
4
1
0
4
1
0
0
2
0

80
12:45
4
1
0
4
1
0
0
2
0

11
11:17
4
2
0
4
0
0
2
1
1

23
11:27
3
0
1
3
0
0
0
2
0

25
12:40
3
0
1
3
0
0
0
2
0

0
2
2
3
3
3
1
3
3
3
2
2
3
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
4
2
2
1
2
1
4
2
2
1
3
2
4
2
2
1
3
2
4
2
2
1
2
3
2
4
4
2
2
2
3
2
2
1
5
5
4
1
1
4
3
3
3
5
3
71
62
62
70
66
72
70
58
67
74
67
71
68
61
65
67
64
75
78								
65,7
69,7
60,3
64,7
70,3
65,7

Coffeehouse by George, Gävle C

Waynés Coffee, Gävle C

Café Gormet (sal 2)

Österns Pärla, Gävle C
Coffeehouse by George, Gävle C

Los Sombreros, Gävle C
Café Gormet (sal 2)

Flanör to go, Gävle C (inne)
Café Gormet (sal 1)

Flanör to go, Gävle C (ute)
Waynés Coffee, Gävle C

Brända Bocken, Gävle C
Österns Pärla, Gävle C

Patong, Gävle Söder
Los Sombreros, Gävle C

Restaurang China, Gävle Söder
Flanör to go, Gävle C (inne)

3 2
3 1
1 0
0 4
2 4
1 2
2 2
2 1
3 2
2 2
2 2
1 2
1 2
1 2
1 1
3 2
2 2
2 2
0 1
0 0
2 1
0 1
1 1
0 1
2 3
2 3
0 4
3 5
3 1
3 2
2 2
2 2
3 3
3 3
2 1
2 2
2 2
2 3
4 3
3 3
2 2
3 3
2 2
2 2
4 2
2 3
2 2
2 4
4 3
4 4
2 5
2 4
3 3
4 2
2 5
2 2
2		
4
4
5 4
2 3
1 5
1 0
3 4
3 5
5 5
0 4
5 4
3 3
4 4
3 4
4 3
3 4
66 67 72 71 73 74 71 70 67 68 71 68
67 69 71 74 69 71 71 69 69 70 74 71
64 67 75 72 70 74 70 68 67 69 72 65
					
70
76					
70
70,370,7 65,767,7 72,772,3 70,773,0 70,769,0 67,769,0

Café Gormet (sal 1)

1
0
3
2
1
3
2
0
0
3
3
3
4
3
4
2
2
2
2		
3
3
4
3
73
71
69
71
70
70
								
72,7
70,7

Macdonalds, Gävle C (nere)
Flanör to go, Gävle C (ute)

Patong, Gävle Söder

22 23 65 25 16 15 35 22 36 65 65 16 48 35 24 36 14 65 12 48
12:0711:27
13:0012:40
12:0911:45
12:2212:07
12:3413:00
12:4512:09
12:5312:22
11:2812:34
11:3012:45
11:5512:53
0
3 3
3 2
0 0
0 4
3 4
2 4
0 4
4 1
4 3
4
1
0 0
0 2
0 2
1 0
0 3
2 0
2 0
0 0
3 0
0
1
1 0
1 2
0 0
1 0
0 0
2 0
0 0
0 1
0 0
0
0
3 3
3 2
0 0
0 0
3 0
2 4
0 0
0 1
0 0
4
0
0 0
0 2
0 0
0 1
0 4
2 0
0 0
1 0
4 0
0
0
0 0
0 2
0 0
0 2
0 3
2 0
0 0
2 0
3 0
0
1
0 1
0 0
0 0
1 1
1 3
0 0
0 0
1 0
3 1
0
2
2 3
2 1
1 2
2 2
3 2
1 2
2 2
2 3
2 2
2
0
0 0
0 1
1 2
0 4
0 1
1 0
2 1
4 0
1 1
0

Macdonalds, Gävle C (uppe)
Brända Bocken, Gävle C

Restaurang China, Gävle Söder
15
11:45
0
0
0
0
0
0
0
1
1

24
11:28
4
0
0
0
0
0
0
2
1

14
11:30
1
0
1
1
0
0
0
3
0

12
11:55
3
0
0
0
0
0
1
2
1

2
2
1
0
4
3
4
4
1
1
1

3
2
2
2
4
2
2
3
2
3
5

0 2
4 2
4 3
2
2
2 2
2 2
2 2
2
2
1 2
2 1
2 2
2
2
1 0
1 0
1 2
1
0
4 1
5 4
1 4
2
1
3 2
3 3
1 2
2
2
3 4
3 4
2 2
3
4
2 3
3 4
2 3
4
3
5 1
4 1
3 2
2
1
4 2
4 1
4 3
3
2
4 0
5 1
5 5
4
0
4
4
3
4
74 72 70
68
68
72
71 69 69
70
71
69
74 70 68
69
65
70
76					
74
72,368,0 73,070,3 69,0
69,0
68,0

74
70,3
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