
Projektet AkuLite – Akustik och vib
rationer i lätta konstruktioner, star
tade i december 2009 och beräknas 
pågå till och med december 2012. 
Bakgrunden till projektet är att fler
våningshus med lätt stomme blir allt 
vanligare. Drivkrafter är hållbarhet, 
industrialisering och kostnadseffek
tivitet inom byggsektorn. Ljud och 
vibrationsstörningar hos de boende 
kan dock förekomma, trots att kraven 
i byggreglerna uppfylls. Regelverken 
är utformade för att passa tunga bygg
system och därmed blir dimensione
ringsförutsättningarna inte rättvisa 
när de tillämpas på lätta konstruktio
ner.

– Ljud och vibrationer kan därför, 
på sikt, komma att bli ett hinder för 
den fortsatta positiva utvecklingen av 
lätta system. Därför måste vi utveck
la ljud och vibrationskriterier som 
stämmer väl överens med människors 
upplevelser i lätta byggnader. Det är 
viktigt att projektarbetet sker på ett 
vetenskapligt och industriellt förank
rat sätt, säger Birgit Östman, SP Trätek 
och senior advisor för AkuLite.

Ger konkurrenskraft och 
långsiktig kompetens 
Projektet innehåller metodutveckling, 
insamling av data, analyser baserade 
på statistiska metoder samt utveckling 
av kriterier. Projektdeltagarna kom
mer att delta aktivt i standardisering 
för snabb och effektiv implementering 
i byggindustrin, såväl nationellt som 
internationellt. 

– Min förhoppning är, att under 
arbetets gång ska projektdeltagarna 
aktivt medverka i internationell stan
dardisering. Detta för att snabbt och 
successivt implementera nya kunska
per och så långt möjligt koordinera 
mellan länder, primärt inom Norden, 
och långsiktigt inom hela Europa. 
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Ljud, vibrationer och människors upplevelser

Lätta konstruktioner kommer att få en 
likvärdig värdering och konkurrera på 
samma villkor som tunga konstruk
tioner. Det kommer också att minska 
hinder för internationell handel. Pro
jektet bidrar också till långsiktig kom
petensuppbyggnad hos deltagande 
forskningsinstitutioner och industri
företag säger Birgit Östman.

Driver utvecklingen 
av industriella processer
Utvecklingen av lättbyggnadstekniken 
har kommit en bra bit på väg, sedan 
den tog fart i mitten av 1990talet. 
Lättbyggnadstekniken och i synnerhet 
träbyggandet, driver idag utvecklingen 
vad gäller industriella processer i byg
gandet. För att ta nästa kliv för en po
sitiv utveckling av lättbyggnadssektorn 
fordras en ökad förståelse för de låg
frekventa problem som helt naturligt 
uppstår i byggnader med lätt stomme. 

– Målet är att vi ska hitta objektiva 
beskrivningar av ljudisolering, steg
ljudsnivå, vibrationer och svikt, som 
ger en utvärdering av den akustiska 

kvaliteten som är oberoende av typ 
av byggnadens stomsystem. Med nya 
utvärderingsmetoder för ljud vibratio
ner och svikt kommer olika ljudklass
ningar A, B eller C att subjektivt upp
fattas rimligt lika. Vi måste helt enkelt 
hitta en värdering av ljudmiljön som 
stämmer bättre med människans upp
levelse, säger Birgit Östman.

Forskargruppen samlad i februari 2010, Chalmers saknas på bilden. Fredrik Ljung-
gren, Luleå tekniska universitet, Krister Larsson, SP Akustik, Anders Olsson, Linnéuni-
versitetet Växjö, Delphine Bard, Lunds tekniska högskola, Klas Hagberg, SP Trätek 
och ÅF, Birgit Östman, SP Trätek, Anders Ågren, Luleå tekniska universitet och Göran 
Sandberg, Lunds tekniska högskola. 

Birgit Östman senior advisor i AkuLite 
projektet.



För att beskriva ljudisole
ringsegenskaperna i fler
bostadshus används olika 
mått för luftljudsisolering 
och steg/stom ljudisole
ring. Ett lätt stomsystem 
är mycket känsligare för 
lågfrekvent stomljud än ett 
tungt system, vilket ska
par särskilda problem vid 
en jämförelse. Stegljud och 
stomljud, tillsammans med 
vibrationer och svikt, är de 
områden där mer kunskap 
krävs tämligen omgående.

Ljudegenskaperna i lätt
byggnadssystem är en myc
ket viktig teknisk framtids
fråga som byggare ännu inte 
har full kontroll över. Det 
finns industriella behov för 
att långsiktigt säkerställa en 
tillväxt och framtida export
möjligheter. Lättbyggnads
tekniken är på stark fram
marsch, idag är var sjunde 
lägenhet i flerbostadshus 
byggd med trästomme. 
Ljudisoleringsfrågorna är 
dock fortfarande delvis out
redda och fordrar mer ut
veckling.

 – Glädjande är att många 
industrirepresentanter och 
forskare har en gemensam 

En viktig teknisk framtidsfråga 

Målen för AkuLite 
•	 att	 utveckla	objektiva	mått	 för	 ljudisolering,	 stegljudsnivå,	 vibrationer	

och	svikt	som	ger	en	värdering	av	den	akustiska	kvalitet	som	är	obero-
ende	av	vilken	typ	av	stomsystem	som	används	i	byggnaden.	

•	 att	upprätthålla	och	vidareutveckla	kompetensen	inom	området	bygg-
nadsakustik	 (särskilt	 när	 det	 gäller	 lätta	 konstruktioner)	 vid	 de	 delta-
gande	forskningsorganisationerna	på	lång	sikt

•	 att	öka	samarbetet	mellan	aktörer	i	innovationssystemet,	universitet,	in-
stitut,	konsulter	och	näringsliv

•	 att	öka	kunskapsbasen	inom	industrin	och	bland	konsulter	för	framtida	
utveckling	och	ökad	konkurrenskraft	för	lätta	konstruktioner

•	 att	 få	den	nya	kunskapen	införd	i	nationella,	europeiska	och	interna-
tionella	standarder	för	att	stärka	lättbyggnadsindustrins	konkurrenskraft	
och	underlätta	handel	över	nationsgränser.

idé kring vad som behöver 
förändras och förbättras vad 
gäller ljudkrav och ljud
egenskaper för att öka lätt
byggnadsteknikens framtida 
konkurrenskraft. Detta är 
något vi tagit fasta på i pro
jektet AkuLite, där industrin 
och vetenskapen arbetar 
sida vid sida. Något som för 
övrigt är nödvändigt för att 
få det bästa resultatet, säger 
Klas Hagberg, projektledare 
AkuLite.

Underlaget bör 
detaljstuderas och 
uppdateras regelbunder 
Men som i alla vetenskap
liga studier finns begräns
ningar, så även i dessa un
dersökningar. Förutom att 
underlaget bör detaljstude
ras och hela tiden fyllas på 
med nytt material efterhand 
som modernare byggnads
sätt utvecklas, så går det inte 
heller att tillämpa moderna 
standarder okritiskt för alla 
olika typer av boendeformer. 
Något som både centrala 
och lokala myndigheter bör 
försöka arbeta in i framtida 
regelverk för att på sikt op
timera byggandet mycket 

mer. Detta är särskilt viktigt för att 
faktiskt kunna välja rätt stomsystem 
för rätt objekt och på detta sätt sänka 
byggkostnaderna.

Osäkerhet kan leda till felaktiga val 
– Osäkerheten bland annat i akustik
frågor gör att många av våra största 
bostadsbyggare fortfarande oftast väl
jer att bygga med betongkonstruk
tioner. Risknivån är då mångfalt lägre 
eftersom slutresultatet är förutsäg
bart. Och så länge lättbyggnadsin
dustrin inte strävar mot rätt mål i en 
fråga som med säkerhet påverkar de 
boende varje dag, dygnet runt, finns 
det en stor risk att byggandet av bo
städer med lätta stomsystem inte får 
den expansion som skulle kunna vara 
möjlig, säger Klas Hagberg. 

Klas Hagberg, projektledare för AkuLite.



Arbetet inom AkuLite kommer att be
drivas i sju olika delprojekt s.k. Work 
Packages. Var och en av de sju forsk
ningsutförarna som deltar i projek
tet ansvarar för en Work Package. De 
medverkande forskningsinstituten är: 
Chalmers, SP Akustik, Lunds tekniska 
högskola, Luleå tekniska universitet, 
Linnéuniversitet samt SP Trätek.  

Delprojekten kommer att bedrivas 
av seniora forskare, nya doktoran
der och till en början också i form av 
examensarbeten. En del arbete inom 
de olika delprojekten kommer att be

Vetenskapen och industrin sida vid sida

drivas parallellt, medan några måste 
avvakta resultat från andra, innan de 
kan starta. Inriktningen på arbetet 
och den detaljerade planeringen av ar
betet i respektive WP sker i kontinu
erlig dialog med medverkande företag 
och samordnas med övriga delprojekt 
genom en effektiv projektledning. 

Sten Ljunggren är vetenskaplig råd
givare och Bengt Adolfi är ordförande 
i det industriella rådet. 

– Det är viktigt att det blir ett gott 
samarbete mellan industrin och veten
skapen då den ena inte klarar sig utan 
den andra. I det här projektet känns 
det oerhört tydligt, De vetenskapliga 
rönen måste testats av industrin i full
skaliga projekt för att få relevans och 
i förlängningen acceptans, säger Sten 
Ljunggren. 

– Det är alltid intressant att delta i 
projekt där akademin och industrin 
möts, det uppstår en spännande dyna
mik. Men det är inte bara akademin 
och industrin som möts, även före
tag som i vardagen är konkurrenter 
möts och arbetar för gemensamma 
mål inom AkuLite. Jag arbetar med 
utveckling av lätta träkonstruktioner 
inom ramen för Setras byggsystem, 
Trälyftet. Jag vet av erfarenhet att oer
hört mycket tid energi och pengar går 
åt till akustikfrågor. Jag förstår också 

att precis så, är det för alla andra ut
vecklare av lätta stomsystem. Det här 
projektet innebär en möjlighet för 
oss, att tillsammans ta fram erfarenhe
ter och rön, som i princip skulle vara 
omöjligt att ta fram var och en på sitt 
håll. Därför gäller det att vi ser helhe
ten. Även om många av våra deltagare 
är konkurrenter ute på marknaden 
så måste vi hålla ihop inom projektet 
för att nå bästa möjliga resultat. I och 
med det kan vi få ett bättre konkur
rensläge gentemot tunga stomsystem, 
säger Bengt Adolfi ordförande i Indu
striella rådet inom AkuLite.

Industriella rådet inom AkuLite samlades i Stockholm i februari för att informera sig om läget i projektet.

Sten Ljunggren, professor emeritus vid 
KTH, vetenskaplig rådgivare i AkuLite.

Bengt Adolfi, Setra Group, ordförande i 
Industriella rådet inom AkuLite.



– Lindbäcks Bygg AB är ett av Sveriges 
ledande företag på industriellt produ
cerade flerbostadshus i trä. I ljudfrågor 
har vi jobbat tillsammans med Luleå 
tekniska universitet sedan 1989 och vi 
har goda erfarenheter av vad samarbe
ten med akademien kan åstadkomma. 
Vi vill med vårt deltagande i AkuLite 
påverka och bidra till fortsatt utveck
ling av de lätta konstruktionerna. Om 
deltagandet från industrin är för tunt 
tenderar frågorna att hamna på en allt 
för akademisk nivå. Då riskerar vi att 
resultaten inte kommer ut till företa
gen och marknaden. Förväntningarna 
från Lindbäcks är att resultatet inom 
AkuLite ska ge underlag och fakta 
i hur olika konstruktionslösningar  
påverkar inneklimatet. Samt att vi 

Branschforskningsprogrammet inom 
skogs och träindustrin, med ansvar 
av VINNOVA, har finansierat en för
studie kring akustik i lätta träbygg
nader. Detta har gett en väl genom
arbetad rapport om kompetensläget. 
VINNOVA har även finansierat en 
mindre behovsanalys för ljud, svikt 
och vibrationer i träbyggnader utifrån 
ett industriellt perspektiv. VINNO
VA och Formas finansierar projektet 
Akulite med upp till 50 procent av de 
totala kostnaderna. Resterande delar 
finansieras av deltagande industrier, 
samt att ytterligare industrier förvän
tas delta.

– Diskussioner mellan Formas och 
VINNOVA har skett under flera år för 
att försöka få till stånd en gemensam 
satsning inom akustikområdet. Detta 
aktualiserades när de två rapporterna 
färdigställdes och möjligheter till fi
nansiering av en gemensam program
satsning öppnade sig. Inriktningen 
som AkuLite har fått, är mycket in
tressant. Lite mer kortsiktiga indu
strinära lösningar tas fram, liksom en 
uppbyggnad av mer långsiktig kom
petens, säger Eva Esping, senior pro
gram manager, VINNOVA.

– Forskningsområdet akustik behö
ver stärkas långsiktigt så att Sverige 

Medverkande företag
CBBT,	 Centrum	 för	 Byggande	 och	

Boende
TCN,	TräCentrum	Norr
TMF,	 Trä-	 och	 möbelindustriförbun-

det
Christian	Berner
Derome	Hus
EuroProfil
Gyproc
Götenehus
Knauf	Danogips
Lindab
Lindbäcks	Bygg
Martinsons	Byggsystem
Masonite	Beams
Masonite	Lättelement
MHM	Scandinavia
Moelven	Töreboda
Saint	–	Gobain	Isover
Stora	Enso	Timber
Vidéum

Medverkande konsultbolag 
A2	akustikmätningar	
Akustikforum	
Akustikverkstan	
Bjerking	
Gärdhagen	Akustik		
Ramböll	Sverige	
Tyréns		
WSP	Akustik		
ÅF-	Ingemansson

Medverkande  
forskningsinstitut
Chalmers
Linnéuniversitet
Luleå	tekniska	universitet
Lunds	tekniska	högskola
SP	Akustik	
SP	Trätek.

Varför har Lindbäcks Bygg gått in i detta projekt?

kan hitta normer, som beskriver den 
upplevda verkliga känslan av ljud, så 
att vi kan förhålla oss till dem när vi 
projekterar nya bostäder. Och inte 
som idag, då de boende kan uppleva 
störningar på grund av vibrationer el
ler ljud, trots att normen är uppfylld, 
säger Stefan Lindbäck fabrikschef på 
Lindbäcks Bygg.   

VINNOVA och Formas roll i AkuLite
både kan behålla och vidareutveckla, 
en internationellt konkurrenskraftig 
kompetens. Det finns idag akuta pro
blem med standarder för akustik i lätta 
träkonstruktioner, då de inte stämmer 
överens med den upplevda ljudmiljön. 
Detta kan innebära att byggsektorn 
systematiskt bygger in stora problem 
i de nya husbestånden. Problem som 
innebär ekonomiska konsekvenser i 
form av åtgärdsbehov och inte minst 
konsekvenser för inomhusmiljön, 
vilket kommer att drabba de boende. 
Formas prioriterar därför att delta i ar
betet med att finna lösningen på detta 
potentiella samhällsproblem, innan 
det växer för mycket, med ovanstå
ende konsekvenser som följd, säger 
Jacob Silva Paulsen, forskningssekre
terare på Formas.

Stefan Lindbäck,  
Lindbäcks Bygg AB.

Jacob Silva  
Paulsen, Formas.

Kontaktuppgifter
Klas Hagberg, SP Trätek, ÅF,  
Projektledare AkuLite  
tel. 0701-84 74 25 
klas.hagberg@afconsult.com

Birgit Östman, SP Trätek, 
Senior advisor AkuLite   
tel. 010-516 6224 
birgit.ostman@sp.se

Sten Ljunggren,
Prof emeritus, vetenskaplig rådgivare  
tel. 070-661 35 88 
sten.ljunggren@telia.com

Bengt Adolfi, Setra Group,  
ordf. Industriella rådet  
tel. 0705-931336  
bengt.adolfi@setragroup.se

Eva Esping, 
VINNOVA


