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Nils Peder Tellnes
Godt lydmiljø i skoler



Hur är ljudmiljön i klassrummen?
• Två av tre lärare/förskolelärare tycker att ljudmiljön på jobbet är ett problem
• Eleverna har svårt att uppfatta vad som sägs
• Många lärare har problem med rösten

Vil ha slutt på minimumsløsninger

I en undersøkelse Norstat har gjort på vegne av 
Glava mener 75 prosent at norske elever plages av 
støy og dårlig akustikk, og 25 prosent av de som 
jobber eller studerer innendørs plages av det samme.



- Sänkt ljudnivå

Olika undervisningsmetoder

- Talarkomfort

- Taluppfattbarhet

Katederundervisning Gruppundervisning & grupparbete



• Uppfylla minimikraven, Klass C,  i NS 8175

• Uppfylla lärarnas och elevernas ljudönskemål

• Anpassa akustiken till typ av undervisningsmetod och aktivitet

• Använd rätt akustiska parametrar för att beskriva, utforma och kontrollera

Ljudstyrka Taluppfattbarhet Klangfullhet

Akustisk strategi – planering

125 Hz

Lågfrekvensabsorption



Ökad taluppfattbarhet



Diffusion



Bra talarkomfort



cocktail-effekt

Grupparbete



Ecophon MasterTM Rigid 



Stöttålig yta
• Sandwich-konstruktion
• Förstärkt stöttålig Akutex FT yta

Akutex FT Förstärkning Glasullskärna



Säkerhet - fixering i bärverk
• Tre olika kantutformningar – A, E, Dp
• Kant A and E fixeras med clips
• Kant Dp fixeras via kanten
• Observera kantutformningen vid integration av armaturer



Ecophon MasterTM Rigid – sänker ljudnivån

• Klass A absorbent, 20 mm
• Stöttålig och låsbar



Master Rigid A
• Absorbsjonsklasse A



Ecophon Wall PanelTM – ökar taluppfattbarheten

• 40 mm väggabsorbent
• Monteras på bakväggen



Wall Panel



Akusto Wall Panel
• Absorbsjonsklasse A



Extra Bass – enkel installation



Extra Bass – ökar taluppfattbarheten

• Lågfrekvensabsorbent
• Placeras i U-form
• Mått 50 mm x 1200 x 600 mm
• Inkapslad i PE plastfilm



Master Regid + Extra Bass
• Absorbsjonsklasse A



Master Rigid gamma – ökar talarkomforten

• Konsonant-reflektor
• Placeras ovanför talaren
• Stöttåligt ytskikt



Master Rigid A Gamma
• Absorbsjonsklasse D



Master Rigid



Master Rigid m/Extra Bass



Sammanfatttning
• Stort behov av att förbättra ljudmiljön i de norska klassrummen
• Minimikraven Norsk Standard 8175
• Sänkt ljudnivå, ökad taluppfattbarheten och talarkomforten
• Använd relevanta akustiska parametrar för att utforma och kontrollera
• Nytt optimerat akustiksystem för klassrum

 Uppfylla krav och önskemål från både standard, lärare och elever
 Stöttåligt och låsbart
 Miljövänligt

Master Rigid


