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Akustisk forskning för en hållbar utveckling

 Det kommer att bli fler bostäder med trästomme och annan ”lätt” 
stomme i hela Europa

 Viktigt att ”få koll på” ljudisoleringsfrågan (vi hörde detta flera 
gånger igår)
 Vi har försprång i Sverige. COST + ISO följer vårt regelverk från 

1999

 Jag tror (och det vore bra…) att vi får se differentierade ljudkrav 
beroende på boendeform

 Vi vet så mycket mer idag, tack vare det vi gör inom AkuLite och 
AcuWood samt via COST / Simmons / SBUF
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Akustisk forskning för en hållbar utveckling

Trästomme (och andra lätta 
stommar) kan användas i alla typer 
av bostadsbyggnader 

• Äldre boende
• ”Vanliga” bostäder
• Studentbostäder 

 Forskningen innehåller sådant som industrin behöver
men inte skulle göra själv

 Ljudisoleringen upplevs annorlunda i ett lätt hus jämfört 
med ett traditionellt betonghus

 Måste styra mot andra mått

 Möjligheten att förutsäga slutlig ljudisolering i ett hus 
med lätt stomme är mycket svårt!

 Osäkerheter inte bra

Akustisk forskning för en hållbar utveckling – program 

- (och                      ) 
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 att  utveckla  objektiva  mått  för  ljudisolering,  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 ljudisolering, vibrationer och svikt, kommer olika 
konstruktioner inom en och samma ljudklass (A, B eller C) att uppvisa 
någorlunda lika värdering när det gäller subjektiv upplevelse 

 att  upprätthålla  och  vidareutveckla  kompetensen  inom  området  
byggnadsakustik (särskilt när det gäller lätta konstruktioner) vid de 
deltagande forskningsorganisationerna på lång sikt 

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

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

Akustisk forskning för en hållbar utveckling – mål 

- Mål     (och                      ) 

och 

+
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• SP Trätek – projekt-
ledning
• Masonite Beams 

• KBKE

• Fraunhofer Institute
• BDF 

• DHV

• Lignum

• SP Trätek – projekt-
ledning

Skanska
PEAB

Projektpartners

 Vi har två spännande WP:n framför oss, WP 6 och WP 7

 Successivt mer och mer resultat nästa år

 Alla data skall sammanställas och i WP 7 skall kriterier 
för Ljud, vibrationer och svikt formuleras

Akustisk forskning för en hållbar utveckling – resultat?
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Akustisk forskning för en hållbar utveckling – resultat?

• Samarbete med COST TU 0901 and FP 0702

• Handbok (på svenska) – AkuLite Rapport nummer 1

• Utvecklat ett frågeformulär (Simmons, COST, SBUF, AkuLite, 
AcuWood). Tillgängligt på Svenska, Engelska och Tyska. 

Akustisk forskning för en hållbar utveckling – resultat?

• Studie i flerbostadshus, Frågeformulär
• Resultat i Rapport nr 2, AkuLite. 

• Frågeformulär i elektronisk form (AcuWood –
Fraunhofer) 

• Bostadsundersökning i Schweiz börjar snart (inkl
mätningar) inom AcuWood. 

• Input till ISO / TC 43

• Laboratorie studie startar när som helst
• Chalmers

• Samla data enligt särskild mätmall
• Luleå Tekniska Universitet
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Akustisk forskning för en hållbar utveckling – resultat?

• Vibrationstester

• SP Trätek och Lund University

• Kontaktmodell för stegljudsmaskin

• SP Akustik

• Kalibrering av beräkningsmodell

• Lunds Univ och Luleå Univ

• Analyser startar väldigt snart……

Akustisk forskning för en hållbar utveckling – slutsatser

• Vi har kommit en bit på väg
• Väl fungerande metoder för boendeundersökningar

• Osäkerheterna är ett problem för industrin –
dessa måste minimeras
• Kunskap kring beräkningsmodeller växer

• “Svenska krav” i övriga Europa och inom ISO
• Vi kan ge ytterligare “input” 

• Ett väl fungerande samarbete!
• Stor internationell uppmärksamhet
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Akustisk forskning för en hållbar utveckling – slutsatser

• Europeiskt seminarium 17-18 oktober
arrangerat av Skogsindustrierna
• Design criteria – AkuLite / AcuWood

• Ytterligare kunskap om boendeformer, byggmetoder i övriga Europa 
samt kulturella skillnader

• Development of structural solutions 
• Utifrån “nya design criteria” så krävs nya innovativa lösningar, 

samverkanskonstruktioner?

• Modeling and prediction 
• Här pågår en del inom COST nätverk och inom AkuLite – dock 

många komplexa varianter och sammansatta konstruktioner

• Measurement methods and Techniques
• Låga frekvenser kräver nytänkande – statistiska metoder gäller inte

längre

TACK!

Klas.hagberg@sp.se

Klas.hagberg@wspgroup.se


