
veckling och ökad konkurrenskraft för
lätta konstruktioner.

Är målen uppnådda?
Vad gäller huvudmålet har projektet tagit
fram mått för stegljudsnivå, ljudisolering
och vibrationer för flerbostadshus. Måt-
ten baseras på intervjuundersökningar
korrelerade med noggrant uppmätta egen-
skaper i fält i tio stycken olika projekt en-
ligt en särskild mall. Alla dessa data ana-
lyseras och sammanställs i skrivande
stund av Luleå tekniska universitet. Detta
kommer att vara en viktig del i slutrap-
porteringen.
Efterhand har mer och mer fokus kom-

mit att handla om stegljudsnivåer och
vibrationer eftersom intervjuundersök-
ningar i ”verkliga” hus har visat att det är
där som fokus måste vara. Vi ser samma
resultat från laboratorieförsöken som ut-
förts av Chalmers. Resultatet från de olika
undersökningarna har presenterats i ett
stort antal vetenskapliga artiklar och kon-
ferensbidrag men de kommer också att
finnas presenterade i flera mer lättillgäng-
liga rapporter som delvis är färdigställda
eller som kommer att färdigställas under
våren 2013, se lista i rutan intill. Håll ut-
kik på acuwood.com, där rapporterna
efterhand kommer att finnas tillgängliga.
Hur når våra resultat industri, myndig-

heter och slutanvändare? Redan från star-
ten av projektet planerades ett tätt samar-
bete med standardiseringen, eftersom ISO
redan vid starten hade aviserat om revi-
sion av ny standard för utvärdering av
ljudisolering, ISO 717 blir nya ISO
16717. Vi har redan levererat en rapport

till den nya mätstandarden ISO 16283,
men för att våra resultat ska nå ut brett så
kommer en sammanfattning av våra re-
sultat att presenteras i en rapport som blir
Sveriges bidrag till ISO 16717 del 2, steg-
ljudsisolering. Arbetet med denna stan-
dard kommer att intensifieras under 2013
så tidpunkten för att leverera underlag är
mycket bra. Vi har också under hela vårt
arbete kunnat påverka länder inom Euro-
pa genom att kontinuerligt leverera ”in-
put” till COST-nätverket, TU 0901 som
jobbar med harmonisering av ljudkrav i
Europa. Det finns nu en överenskom-
melse om att åtminstone gå ner till 50 Hz
för stegljud, helt i samklang med Sveriges
krav sedan 1999, samt att använda DnT,w
och L´nT,w, vilket i stort stämmer med
svenska krav som gällt sedan 2007 och
som nu beskrivs fullt ut i nya BBR som
träder i kraft 2013.
Utöver att kunna leverera idéer till nya

mått för ljudisolering och direkt input till
ISO och CEN som sedan tillämpas av na-
tionella myndigheter, så har vi inlett ett
arbete som behöver utvecklas mer i fram-
tida forskningsprojekt. Det finns nu en
första modell för beräkning av låga fre-
kvenser i volymelement med hjälp av
FEM som utvecklats av Lunds univer-
sitet. Därtill finns nu en modell tillgänglig
som beskriver hur kraften från ett fotsteg
matas in i ett träbjälklag utvecklad av SP
Akustik, som är en viktig ”byggsten” i
framtida predikteringsmodeller. Det kan
låta teoretiskt men för lättbyggnadsindust-
rin är det oerhört viktigt för framtiden att
det finns trovärdiga och pålitliga predikte-
ringsmodeller för lätta konstruktioner,
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Forskningsprojektet AkuLite avslu-
tas den 30 april i år och mer än tre
års akustisk forskning med fokus på
flervånings bostadshus med lätta
stommar avslutas därmed. Det är
dock inte samma sak som att all ak-
tivitet upphör inom lättbyggnads-
forskningen. Just nu pågår febril ak-
tivitet för att hitta projekt som kan
ta vid efter AkuLite.Trots stora
framsteg och en klart förhöjd kun-
skapsnivå så är inte allt löst, men vi
kommer att nå våra mål och nu ska
vi in i nästa fas.

AkuLite har varit en spännande resa med
oerhört många aktörer inblandade. Totalt
åtta stycken institutioner/forskningsut-
övare samt cirka 35 till 40 olika industri-
företag. Projektets huvudfokus har varit
att nå fram till nya värderingsmått för
ljudisolering så att lättbyggnadsindustrin
har rätt utgångspunkter när de utvecklar
nya byggsystem i framtiden. I punktform
har målen för projektet varit:
� att utveckla objektiva mått för ljudisole-
ring, stegljudsnivå, vibrationer och svikt
som ger en värdering av den akustiska
kvalitet som är oberoende av vilken typ
av stomsystem som används i byggnaden.
Med nya mått för utvärdering av ljudisole-
ring, vibrationer och svikt, kommer olika
konstruktioner inom en och samma ljud-
klass (A, B eller C) att uppvisa någorlun-
da lika värdering när det gäller subjektiv
upplevelse, men också

� att upprätthålla och vidareutveckla
kompetensen inom området byggnads-
akustik (särskilt när det gäller lätta kon-
struktioner) vid de deltagande forsknings-
organisationerna på lång sikt

� att öka samarbetet mellan aktörer i
innovationssystemet, universitet, institut,
konsulter och näringsliv

� att öka kunskapsbasen inom indust-
rin och bland konsulter för framtida ut-

AkuLite avslutas
– vad händer nu?

Artikelförfattare är
Klas Hagberg,
WSP
Environmental,
Göteborg. Figur 1: Femvåningshus i Malmö som ingått som ett av tio byggprojekt i AkuLite.



och nu har vi en bra ”bas”. SP trä har till-
sammans med Lunds universitet särskilt
studerat vibrationer för flera olika ”verkli-
ga” bjälklag och hur olika konstruktioner
upplevs i detta avseende.
Vad gäller ”övriga mål” enligt ovan så

har vi ett väl sammansvetsat ”team” som
nu snabbt kan forma nya konsortier och
söka nya utvecklande och spännande pro-
jekt. En del ansökningar har redan
genomförts tillsammans med partners
från AkuLite men också från våra utländ-
ska partners inom det parallella projektet
AcuWood.
Under tiden som vi arbetat i projektet

har vi fått in några nya industriföretag (i
såväl AkuLite som AcuWood) som
”knackat på dörren” och vill veta vad som
pågår, för att veta hur de bäst kan utveck-
la sina idéer effektivt. Intresset är därmed
fortsatt stort och nätverket för stabila och
framåtsyftande nya konsortier i framtida
projekt, är på plats.

Så vad händer härnäst?
Blir det ett vakuum efter att AkuLite av-
slutas i maj 2013 och AcuWood i septem-
ber 2013? Personligen hoppas jag inte det
även om vi just nu inte har några bevil-
jade projekt som kan köras igång direkt.
Dock saknas inte idéer!
I november lämnades två ansökningar

in som en direkt fortsättning av det som
gjorts inom AkuLite och AcuWood, ett
svenskt initiativ från Skogsindustrierna
(Silent Wood) och ett franskt initiativ (Si-
lentium) från FCBA. Båda innehåller in-
dustripartners och forskningsutövare som
idag är inblandade i projektet (och Acu-
Wood) och de kompletterar varandra på
ett mycket bra sätt med inriktning mot be-
räkningsmodeller respektive effektivare
byggsystem. De utgör därmed en naturlig

fortsättning av AkuLite och AcuWood.
Utöver detta har SP Trä lämnat in en

ansökan till Vinnova den 13 februari i
programmet Utmaningsdriven innovation
(UDI) som handlar om att verkligen för-
söka driva igenom harmoniseringen och
samtidigt radera onödiga nationella an-
passningar i regelverket. I arbetet invol-
veras också myndigheterna direkt. Utma-
ningen i detta projekt handlar också om
att utnyttja olika material (exempelvis trä
och betong) för olika byggdelar för att på
så skapa bättre förutsättningar för optime-
ring av byggsystem, vilket i framtiden ska
kunna öka exporten av svenska byggsys-
tem. Projektförslaget går under namnet
”Harmony”.
Slutligen finns nu en möjlighet att sätta

ihop ännu en europeisk ansökan inom nå-
got som kallas WoodWisdomNet. I skri-
vande stund har vi börjat skissa på ett
tänkbart konsortium men det finns ännu
ingen färdig projektidé.

Slutligen
Som projektledare vill jag tacka alla in-
blandade för en fantastisk insats, ingen
nämnd ingen glömd. Det har varit stimu-
lerande att jobba i detta projekt och för-
hoppningsvis får vi möjlighet att fortsätta
på ett eller annat sätt i någon eller några
av de projekt som våra olika forskningsut-
övare sökt under hösten 2012 och nu i
vår. Med hopp om mera trä i byggandet
med akustisk kvalitet i fokus! �
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Rapporter

Dessa rapporter kommer att finnas tillgängliga efter projektet (titlarna kan komma att
vara annorlunda):
Handbok – Handbok om lätta konstruktioner – AkuLite rapport nr 1.
Analys – analys av enkätmodell och jämförelse med befintliga mätningar – AkuLite
rapport nr 2.
Mätningar – Input till ISO 16283 – AkuLite rapport nr 3.
Vibrationer – Jämförelse mellan prover i Växjö och Lund – AkuLite rapport nr 4.
Vibrationer – mätningar på bjälklag samt enkät resultat – AkuLite rapport nr 5.
Beräkningar – beräknings modell av sammansatta volymelement med FEM – AkuLite
rapport nr 6.
Lyssningsförsök – resultat från lyssningsförsök i laboratoriemiljö – AkuLite rapport nr
7.
Mätningar – provningsrapporter från tio objekt inom AkuLite – AkuLite rapport nr 8.
Resultat – rapport till standardiseringen för ISO 16717 och nätverket COST TU 0901 –
AkuLite rapport nr 9.
Resultat – undvik fel och fällor vid konstruktion av lätta konstruktioner – AkuLite rap-
port nr 10.
Resultat – Förslag på fortsättning – AkuLite rapport nr 11.
Resultat – Slutrapport – AkuLite rapport nr 12 (alternativt del av rapport 11).


