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Akustik och vibrationer i lätt byggnader
AkuLite avslutas – vad händer sen?

Det nationella forskningsprojektet 
AkuLite avslutas under 2013 efter 
mer än tre års intensiv forskning med 
fokus på flervånings bostadshus med 
lätta stommar. Trots stora framsteg 
och en klart förhöjd kunskapsnivå så 
är inte allt löst, men vi kommer att nå 
våra mål och förbereder för nästa fas. 
Just nu pågår febril aktivitet för att 
planera aktiviteter efter AkuLite.
AkuLite är en spännande resa med 
oerhört många aktörer inblandade. 
Totalt deltar åtta institutioner och 
forskningsutövare samt ca 35 – 40 
olika industriföretag. 

AkuLites huvudfokus har varit att ta fram till nya värderingsmått för ljudisolering så att lättbygg-
nadsindustrin har rätt utgångspunkter när de utvecklar nya byggsystem. 

Nya objektiva mått
Målet är att utveckla objektiva mått 
för ljudisolering, stegljudsnivå, 
vibrationer och svikt som värde-
rar akustisk kvalitet oberoende av 
vilken typ av stomsystem som an-
vänds i byggnaden. Med nya mått 
för utvärdering av ljudisolering, vi-
brationer och svikt, kommer olika 
konstruktioner inom en och samma 
ljudklass (A, B eller C) att uppvisa 
någorlunda lika värdering av sub-
jektiv upplevelse

Kompetensutveckling
Målet är att upprätthålla och vida-
reutveckla kompetensen inom om-
rådet byggnadsakustik (särskilt för 
lätta konstruktioner) vid de delta-
gande forskningsorganisationerna 
på lång sikt

Utökat samarbete
Målet är att öka samarbetet mel-
lan aktörer i innovationssystemet, 
universitet, institut, konsulter och 
näringsliv

Kunskap för ökad konkurrenskraft
Målet är att öka kunskapsbasen 
inom industrin och bland konsulter 
för framtida utveckling och ökad 
konkurrenskraft för lätta konstruk-
tioner

Ny kunskap i standarder
Målet är att den nya kunskapen ska 
komma in i nationella och inter-
nationella standarder för att stärka 
lättbyggnadsindustrins konkurrens-
kraft och underlätta handel över na-
tionsgränser.

Målen för AkuLite är:
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Är målen uppnådda?
För huvudmålet har AkuLite tagit 
fram mått för stegljudsnivå, ljudiso-
lering och vibrationer för flerbostads-
hus. Måtten baseras på intervjuunder-
sökningar korrelerade med noggrant 
uppmätta egenskaper i fält i tio olika 
projekt enligt en särskild mall, samt 
laboratorieförsök med lyssningstester. 
Alla dessa data analyseras och sam-
manställs av Luleå tekniska universi-
tet och kommer att vara en viktig del i 
slutrapporteringen. 

Efterhand har intervjuundersök-
ningar i ”verkliga” hus visat att Steg-
ljudsnivåer och vibrationer blivit allt 
viktigare. Vi ser samma resultat från 
laboratorieförsök vid Chalmers. Re-
sultaten har presenterats i ett stort an-
tal vetenskapliga artiklar och konfe-
rensbidrag, men de presenteras också 
i mer lättillgängliga rapporter som är 
färdigställda eller som kommer att fär-
digställas under våren 2013, se ruta. 
Håll även utkik på den nya hemsidan 
acuwood.com, där rapporterna efter-
hand kommer att finnas tillgängliga.

Hur når vi ut med våra  
resultat ? 
Redan från starten av AkuLite plane-
rades ett tätt samarbete med internatio-
nell standardisering, eftersom ISO hade 
aviserat en revision till en ny standard 
för utvärdering av ljudisolering, den 
tidigare standarden ISO 717 blir nya 
ISO 16717. Vi har redan levererat en 
rapport till den nya mätstandarden ISO 
16283, men för att våra resultat skall 
nå ut brett så kommer en sammanfatt-
ning resultaten att presenteras i en rap-
port som blir Sveriges bidrag till ISO 
16717 del 2, stegljudsisolering. Arbetet 
med denna standard kommer att inten-
sifieras under 2013, så tidpunkten för 
att leverera underlag är mycket bra. Vi 
har också under hela vårt arbete kunnat 
påverka länder inom Europa

Idéer för fortsatt arbete
Utöver att leverera idéer till nya mått 
för ljudisolering och direkt input till 
ISO och CEN som sedan tillämpas av 
nationella myndigheter, har vi inlett 
ett arbete som behöver vidareutveck-
las i framtida forskningsprojekt. Det 
finns en första modell för beräkning 
av låga frekvenser i volymelement 
med hjälp av FEM som utvecklats 
av Lunds universitet. Därtill finns en 
modell som beskriver hur kraften från 
ett fotsteg matas in i ett träbjälklag 
utvecklad av SP Akustik, vilket är en 

viktig ”byggsten” i framtida predikte-
ringsmodeller. Det kan låta teoretiskt, 
men för lättbyggnadsindustrin är det 
oerhört viktigt för framtiden att det 
finns trovärdiga och pålitliga predik-
teringsmodeller för lätta konstruktio-
ner, och nu har vi en bra bas. SP Trä 
har tillsammans med Lunds univer-
sitet särskilt studerat vibrationer för 
flera olika ”verkliga” bjälklag och hur 
olika konstruktioner upplevs i detta 
avseende.   

AkuLite rapport 8 är nu klar Modellering av stegljud

Utvidgade mätningar av bjälklag



Vad händer härnäst?
Blir det ett vakuum efter att AkuLite 
avslutas i maj 2013 och det parallella 
europeiska mindre projektet Acu-
Wood i september 2013? Just nu finns 
inga beviljade projekt. Men det finns 
idéer! 

Två ansökningar om europeiska 
projekt som en direkt fortsättning på 
AkuLite och AcuWood lämnades in i 
november 2012, ett svenskt initiativ 
från Skogsindustrierna (SoundBuild) 
och ett franskt initiativ (Silentium) 
från FCBA. Båda har industripartners 
och forskningsutövare från AkuLite. 
De kompletterar varandra och handlar 
om krav och kriterier, beräkningsmo-
deller och mer effektiva byggsystem, 
vilket är en naturlig fortsättning av 
AkuLite och AcuWood. 

Utöver detta har SP Trä lämnat in 
en ansökan om en förstudie till VIN-
NOVAs program Utmaningsdriven 
Innovation (UDI) som handlar om 
att driva igenom europeisk harmoni-
sering och samtidigt radera onödiga 
nationella anpassningar i regelverket. 
I arbetet involveras också myndighe-
terna direkt. Utmaningen i detta pro-

jekt är bl a att kunna utnyttja olika 
material (exempelvis trä och betong) 
för olika byggdelar för att skapa bätt-
re förutsättningar för optimering av 
byggsystem vilket i framtiden skall 
kunna öka exporten av svenska bygg-
system. Projektförslaget går under 
namnet ”Harmony”.

Slutligen finns en möjlighet att 
sätta ihop ännu en europeisk ansökan 
inom programmet WoodWisdom-Net. 
Vi har just börjat skissa på ett tänk-
bart konsortium. Förutsättningarna 

att lyckas är relativt goda, eftersom vi  
har ett väl sammansvetsat team, som 
snabbt kan forma nya konsortier för 
nya utvecklande och spännande pro-
jekt. 
Vi har även fått några nya industrifö-
retag (i både AkuLite och AcuWood) 
som vill veta vad som pågår och hur 
de bäst kan utveckla sina idéer effek-
tivt. Intresset är därmed fortsatt stort 
och nätverket för stabila och fram-
åtsyftande nya konsortier i framtida 
projekt är på plats. 

Simulering av samverkan mellan bjälklag och vägg 

Simulering av fem olika träbjälklag
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forskningsorganisationer
Chalmers
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Luleå tekniska universitet
Lunds tekniska högskola
SP Akustik
SP Trä

Offentliga finansiärer
FORMAS 
Kontakt: Kristina Laurell
VINNOVA
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AkuLite rapporter (Svenska titlar, några rapporter är på engelska) 
1.  Handbok - Ljudisolering i trähus – en handbok för konstruktörer, 2011
2.  Analys – Analys av enkätmodell och jämförelse med befintliga mätningar, 2011
3.  Mätningar – Input till ISO 16283, 2011
4.  Vibrationer – Fysiska egenskaper och subjektiv upplevelse av träbjälklag, 2011 
5.  Vibrationer – Fältmätningar och enkätundersökningar i flerfamiljshus, 2013
6.  Beräkningsmodell av sammansatta volymelement med FEM, 2013
7.  Lyssningsförsök – Resultat från lyssningsförsök i laboratoriemiljö, 2013
8.  Mätningar – Data från byggakustiska fältmätningar och enkätundersökningar i flerfamiljshus, 2013
9.  Resultat – Rapport till standardiseringen för ISO 16717 och nätverket COST TU 0901, 2013
10.  Resultat – Undvik fel och fällor vid konstruktion av lätta konstruktioner, 2013
11.  Förslag på fortsättning, 2013
12.  Slutrapport, 2013 (alternativt del av AkuLite rapport 11)

AkuLite rapport 6-12 är under utarbetande 2013. Samtliga rapporter kommer att finnas på www.acuwood.com

AkuLite delprojekt
1. Subjektiv upplevelse. Leds av Pontus Thorsson, Chalmers, pontus.thorsson@akustikverkstan.se
2. Fysikaliska modeller för stomljudskällor. Leds av Krister Larsson, SP Akustik, krister.larsson@sp.se
3. Beräkningsmodeller.  Leds av Delphine Bard, LTH, delphine.bard@acoustics.lth.se
4.	 Befintliga	subjektiva	och	objektiva	data.	Leds av Klas Hagberg, SP Trä och WSP, 
 klas.hagberg@wspgroup.se
5. Nya mätningar. Leds av Fredrik Ljunggren, LTU, fredrik.ljunggren@ltu.se
6 och 7. Krav för ljud, vibrationer och svikt. Leds av Kirsi Jarnerö, kirsi.jarnero@sp.se och Lars-Göran Sjökvist,    
 SP Trä, lars-goran.sjokvist@sp.se


