
ljudisoleringen är en av de allra
viktigaste aspekterna i ett fler-
bostadshus. Projektet Silent
Timber Build ska nu ta ett stort
kliv i rätt riktning och är en all-
deles utmärkt och helt naturlig
fortsättning på AkuLite och
AcuWood. Silent Timber Bu-
ild och dess innehåll och upp-
lägg är en självklar följd av
dessa två tidigare projekt och
stämmer helt med de priorite-
ringar som gjordes i samband
med en internationell akustik-
konferens i Stockholm i okto-
ber 2011 [2]. Det som byggts
upp under fem års forskning
kan i och med Silent Timber
Build delvis fortsätta på euro-
peisk basis och dessutom för-
ädlas ytterligare genom sam-
verkan med andra pågående
projekt inom WoodWisdom-
Net.

Översikt
Arbetet genomförs genom sam-
arbete mellan ett flertal europe-
iska länder (Sverige, Norge,
Frankrike, Österrike, Tyskland,
Schweiz, Finland och Spanien)

bland annat för att samla den bästa experti-
sen men också för att kunna täcka in ett så
stort antal olika europeiska konstruktions-
typer som möjligt. Projektets partners,
forskningsinstitutioner och industripart-
ners, har ett tätt samarbete och de beräk-
ningsmodeller som kommer att utvecklas
anpassas till nya forskningsresultat avse-
ende utvärderingskriterium. Syftet är också
att kunna tillhandahålla nya viktiga resultat
direkt till träbyggnadsindustrin men också
till ISO- och CEN-standardiseringen så att
dessa kan utvecklas ytterligare. Arbets-
gången för Silent Timber Build beskrivs
översiktligt i figur 2. Tanken är att använda
en kombination av Finita elementberäk-
ningar (FEM) och Statistisk energianalys
(SEA) och resultaten kommer delvis att re-
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Forskningen om trähus och akustik
och vibrationer fortsätter! Detta
innebär att fler milstolpar kommer
att uppnås och att en ny spännande
framtid väntar den mycket utveck-
lingsinriktade träbyggnadsindustrin.
Efter år av osäkerhet och famlande
i mörker ska vi nu lösa problemati-
ken med akustiska beräkningsmo-
deller avseende ljudisolering i fler-
vånings trähus. Detta sker i projek-
tet Silent Timber Build, ett Wood-
Wisdom-Net-projekt
(www.woodwisdom.net) med en
omsättning på 20 miljoner svenska
kronor.

Genom de tidigare projekten AkuLite och
AcuWood har forskningen inom akustik
och trähus sedan 2009 fokuserat på vilka
utvärderingsmått för ljudisolering som
ska formuleras för att en byggnad i trä ska
få en subjektiv värdering som svarar mot
objektiva mät och utvärderingskriterier.
Det vill säga om två byggnader med olika
stommaterial subjektivt upplevs exakt
lika avseende ljud från grannar så ska
också det objektiva måttet vara exakt det-
samma. Så är det inte än idag, men vi vet
allt bättre hur det bör se ut. Men, även om
mycket börjar ”klarna” så fördjupas denna
forskning genom ännu ett projekt som
just nu drivs på Luleå tekniska univer-
sitet, det är oerhört värdefullt. Till följd
av resultat från pågående och nyligen av-
slutad forskning har forskarnätverket

Cost TU 0901 också tagit fram ett gemen-
samt förslag på skärpta krav för ljudisole-
ring inom hela Europa [1]. Sammantaget
kommer allt detta att kräva nytänkande
för byggbranschen för att möta krav som i
framtiden blir mer anpassade till verklig-
heten.
Därtill, för att kunna öka takten avseen-

de flervånings hus byggda i trä och där-
med kunna skapa ett mer långsiktigt håll-
bart byggande så fordras att det går att
förutsäga vilken ljudisolering en byggnad
kommer att få och då bör också hänsyn
tas till framtida krav. Detta är en av bran-
schens allra största utmaningar för att sä-
kerställa kvaliteten i träbyggandet. Utan
modeller för beräkning vågar få utmana
det traditionella byggandet, särskilt som
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Figur 1: Nytt sexvånings massivträhus i Fristad
uppfört av Silent Timber Build-partnern Fristad

Bygg.

Figur 2: Arbetsgång i projektet Silent Timber Build.



dovisas i praktiska exempel i en europeisk
databas. Förhoppningen är vidare att resul-
taten ska kunna användas för att senare ut-
veckla eller förädla kommersiellt gångbara
beräkningsprogram.

Innehåll
Projektet innehåller flera vetenskapliga
uppgifter uppdelade i fyra olika tekniska
deluppdrag (Work Packages) för att kun-
na drivas effektivt. Projektkoordinering
ingår som ett eget deluppdrag i WP5
eftersom strukturen, den stora datahante-
ringen och den internationella samarbe-
tetsformen kräver särskild uppmärksam-
het och fokus. Varje teknisk WP omfattar
medlemmar med särskild kunskap för att
lösa uppgiften i varje enskilt deluppdrag.
De olika deluppdragen har följande

innehåll:
WP1: Beräkningsmodeller, låga, me-

dium och höga frekvenser (WP-ledare –
Lunds universitet, Lund).
WP2: Validering av beräkningsmodel-

ler och konstruktioner (WP-ledare – Sin-
tef, Trondheim).
WP3: Europeisk träkonstruktionsljud-

isoleringsatlas (WP-ledare – Lignum,
Schweiz).
WP4: Spridning av resultat och nytt-

jandegörande (WP-ledare – FCBA,
Frankrike).
WP5: Koordinering – SP Trä i Borås

står för koordinering av projektet.
Vi kommer att jobba mycket med att

försöka nå ut till branschen på ett effektivt
sätt och det är också därför vi har just
spridning och nyttjandegörande som ett
eget delprojekt. Sedan januari månad
finns nu också en webbsida www.silent-
timber-build.com tillgänglig där vi suc-

cessivt kommer att presentera resultat och
där kan man också anmäla sig till det se-
minarium som vi arrangerar tillsammans
med Svenskt trä den 28 och 29 april i
Stockholm.

Förväntat resultat
Den ekologiska fördelen av trä i byggan-
det samt den i många stycken höga kva-
liteten i är idag ganska väl dokumenterad
och accepterad. Många av utmaningarna
gällande byggnadsfysik och statik är del-
vis lösta och i huvudsak ”under kontroll”
och den höga graden av prefabricering av
träbyggnader borgar för möjligheter till
framtida effektivisering och kostnadsbe-
sparing. Nu har vi också skaffat oss allt-
mer kunskap vad gäller det akustiska bete-
endet i träkonstruktioner och hur det upp-

fattas av de boende, men det är fortfa-
rande en stor brist vad gäller beräknings-
modeller och möjligheten att förutse ljud-
isoleringen i en träbyggnad. Här är avsik-
ten att Silent Timber Build ska tillhanda-
hålla underlag/beräkningsmodeller som
kan användas för att vidareutveckla kom-
mersiella dataprogram och på det sättet
skapa samma förutsättningar för byggna-
der med lätta stomsystem (såsom trä) som
vilket traditionellt stomsystem som helst.
Möjligheten att förutse ljudisoleringen är
oerhört viktig för att i framtiden kunna
konkurrera på lika villkor oavsett stom-
system. Nya modeller som inkluderar
låga frekvenser utanför det ”normala” fre-
kvensområdet måste utvecklas för ett
stort antal olika byggsystem i trä.
Projektets mål är således att uppnå föl-

jande resultat:
� Etablera underlag för vidare utveckling
av standardiserade ingenjörsmässiga be-
räkningsmodeller tillämpbara på lätta
konstruktioner.
� Ökad kunskap avseende beräknings-
modeller för ljudisolering i flervånings
träbyggnader och förståelse för vad som
påverkar slutresultatet.
� Ökad kunskap om olika europeiska
byggsystem och dess olika förutsättning-
ar för att kunna beräknas med avseende
på framtida ljudisoleringskrav.
� Skapa förutsättning för framtida opti-
mering av befintliga och nya byggsystem
i designstadiet för att sänka kostnader
och effektivisera byggandet.

På lång sikt är kommer projektet att få
följande påverkan:
� Ökad kunskap om ljud och vibrationer
i lätta flervånings konstruktioner/träkon-
struktioner, vilket är helt nödvändigt för
en fördelaktig utveckling vad gäller nya
smarta akustiska lösningar för industrin.
� Ytterligare stärka argument vad gäller
hållbart byggande för träbyggnadsindust-
rin. Träkonstruktioner är fullständigt
”hållbara” först när ljud och vibrations-
egenskaper kan förutsägas och optimeras
mot nya moderna riktvärden i designsta-
diet, och att det sedan uppfylls i den fär-
diga byggnaden med rimlig säkerhet.

Slutligen
Industrin involveras direkt i projektet
bland via en rad olika nationella och

internationella organisationer, direkt eller
indirekt. Ett antal konsultbolag är invol-
verade för att prova modellernas giltighet
i praktiken, sprida kunskapen kring dessa
samt inte minst, bidra till att de nya mo-
dellerna på sikt standardiseras. Samarbete
sker också med andra projekt med ge-
mensamma intressen inom WoodWis-
dom-Net-programmet, för att få ut ännu
mer av forskningen. Ett exempel är pro-
jektet Hybrid Cross Laminated Timber
Plates (HCLTP). Arbetet kommer att
spridas på flera olika sätt bland annat via
vår nyligen introducerade webbsida
www.silent-timber-build.com. �
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