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Sammanfattning 

AUCTORITAS Projektstyrning AB arbetar med att få fram förfrågningsunderlag för 
två nya flerbostadshus i en miljö som är bullerutsatt. Ett problem som uppstått är att 
hitta en utfackningsvägg som klarar kraven för buller samt U-värde som samtidigt är 
ekonomisk försvarbar. Författarna har på uppdrag av AUCTORITAS Projektstyrning 
AB undersökt 10 olika utfackningsväggar med hänsyn till ljudreduktion, U-värde 
samt pris. Syftet med arbetet var att utreda de tekniska egenskaperna för 
utfackningsväggarna. 

Frågeställningen som behandlades var följande: 

• Hur påverkar olika materialval ljuddämpningen? 

• Vilka utfackningsväggar klarar bullerkraven vid en nybyggnation på 

Albyberget? 

• Kan problematiken lösas enbart med väggarna eller krävs det ytterligare 

åtgärder? 

• Är det ekonomiskt försvarbart att välja en tjockare vägg med hänsyn till u-

värde istället för att maximera BOA? 

För att besvara dessa frågor har författarna genomfört laborationer, litteraturstudier 
samt tagit del av ett referensobjekt, akustikrapporter, energiberäkningsrapporter och 
kalkylböcker/offerter. Intervju med en person som besitter kunskap inom området 
buller/akustik har utförts och använts som kompletterande underlag. 

Resultatet ledde till att en standard träregelvägg på 395 mm som uppfyllde samtliga 
projektkrav som samtidigt var ekonomisk försvarbar med en kostnad på 1 391 kr/m2 
rekommenderades till flerbostadshusen på Albyberget 

 

Nyckelord: Utfackningsvägg, trafikbuller, ljudreduktion, kalkyl  



  



Abstract 

AUCTORITAS Projektstyrning AB is working on obtaining contract documents for 
two new apartment buildings in an environment that is exposed to noise. One 
problem that has arisen is to find an infill wall that meets the requirements for noise 
and U-value, which at the same time is economically justifiable. The authors, on 
behalf of AUCTORITAS Projektstyrning AB, have examined 10 different infill walls 
with regard to noise reduction, U-value and price. The purpose of the work was to 
investigate the technical properties of the infill walls. 

The question that was addressed was the following: 

• How does different materials affect the sound attenuation? 

• Which infill walls can handle the noise requirements of a new construction on 

Albyberget? 

• Can the problem be solved solely with the walls or does it require further 

action?  

• Is it economically justifiable to choose a thicker wall with regard to u value 

instead of maximizing the living space? 

In order to answer these questions, the authors have carried out laboratory work, 
literature studies and also taken part in a reference object, acoustics reports, energy 
calculation reports and costing books/offers. An interview with a person with 
knowledge in the area of noise/acoustics have been completed and used as a 
complementary basis. 

The results led to a recommendation of a standard timber frame wall with a thickness 
of 395 mm, that met all of the project requirements and with a cost of 1 391 kr/m2 to 
be used in the buildings at Albyberget. 

 

Keywords: Infill walls, traffic noise, sound attenuation, costing  
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BEGREPP – OCH ORDLISTA 

ACAD: ACAD-International AB konsultföretag som är specialiserade på akustik.  

BOA: Boarea. 

OSB-Skiva: Står för Oriented Strand Board och är en träfiberskiva som har 

kombinerade egenskaper från spånskiva och plywood.   

PIR-isolering: Isolering av fast polyuretanskum, plast med slutna celler. 

Rw: Reduktionstal, ljuddämpningsförmåga (mäts i decibel). 

Rw+C: Reduktionstal för bl.a. landsvägstrafik, ljuddämpningsförmåga (mäts i 

decibel). 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Efterfrågan på nya bostäder i storstäder är stor samtidigt som byggbar mark i 
centrala lägen minskar allt mer. Detta har medfört att det blir allt vanligare att förtäta 
redan bebyggda områden samt producera nya bostäder i bullerutsatt miljö. 

Auctoritas arbetar med framtagandet av förfrågningsunderlag för två stycken nya 
flerbostadshus belägna på Albyberget i Botkyrka kommun, söder om Stockholm, som 
ingår i den planerade förtätningen. Flerbostadshusen kommer att innefatta 152 
stycken lägenheter. Flerbostadshusen kommer att projekteras med betong-
/stålstomme med utfackningsväggar. 

Problematiken som Auctoritas har stött på är att hitta en utfackningsvägg som är 
ekonomiskt försvarbar samt klarar av trafikbullernivåerna som råder på Albyberget. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utreda tekniska lösningar för utfackningsväggar som 
uppfyller krav på buller och klimatskal.  

1.3 Mål 

Målet är att presentera hur olika materialval påverkar ljudisoleringen samt en 
utfackningsvägg och lägenhetsavskiljande väggar som uppfyller projektets krav och 
gällande regler. 

1.4 Avgränsningar 

Ett referensprojekt Råsunda 101 i Solna, kommer att granskas. Kalkylen för 
flerbostadshusen har begränsats till klimatskalet för att kunna lägga mer fokus på 
själva bullerproblematiken. 

1.5 Frågeställning 

• Hur påverkar olika materialval ljuddämpningen? 
• Vilka utfackningsväggar klarar bullerkraven vid en nybyggnation på 

Albyberget? 
• Kan problematiken lösas enbart med väggarna eller krävs det ytterligare 

åtgärder? 
• Är det ekonomiskt försvarbart att välja en tjockare vägg med hänsyn till U-

värde istället för att maximera BOA? 
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2 NULÄGESBESKRIVNING 

Auctoritas Projektstyrning AB 

Auctoritas är ett konsultföretag inom byggsektorn som startades 2014. Företaget 
ägnar sig åt projektledning, projekteringsledning, konstruktionssamordning (BIM), 
förstudieanalyser samt upphandling av bygg- och anläggningsprojekt. Ledningen har 
teknisk och ekonomisk kompetens som spänner över flera sakområden. 

Albyberget - Mitt Alby 

Mitt Alby ägs av Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB och sedan 2013 har 
bostäderna på Albyberget varit i deras ägo. Mitt Alby har som vision att förtäta 
Albyberget med ett flertal flerbostadshus, både bostads- och hyresrätter.   

Bostadsbyggande i bullerutsatta områden 

Boverket har nyligen höjt riktvärden för buller vid bostäder. Detta möjliggör 
byggandet av fler bostäder i områden där det tidigare var för höga bullervärden 
(Boverket 1, 2017) 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Kurser från programmet Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design 
där inhämtade kunskaper har varit viktiga för denna rapport. 

• AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 högskolepoäng: Läsa och 
upprätta ritningar samt materiallära. 

• AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 7,5 högskolepoäng: Fördjupad 
kunskap inom materiallära, U-värdesberäkningar samt akustik. 

• HH1801 Kalkylering och entreprenörskap 7,5 högskolepoäng: Kunskap för att 
upprätta kalkyler. 

• AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5 högskolepoäng: Allmän kunskap om 
akustik och buller. 

• HS1001 Konstruktion och design 7,5 högskolepoäng: Kunskap inom: 
konstruktionsteknik, byggfysik, värme, fukt och brand. 

Vidare inhämtade kurser kring material och energi hämtade från Högskolan i Gävle: 

• Byggnadsmaterial och tillämpad byggnadsfysik 7,5 högskolepoäng: 
Byggnadsmaterial samt energiberäkningar. 
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4 METOD 

4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien inleddes med teori om buller, rådande bullerkrav samt 
utfackningsväggar. 

Handboken Skönheten och oljudet från Svenska kommunförbundet lästes för bredare 
teoretisk grund. 

Rapporten Ytterväggars ljudisolering (SBUF 11829 Slutrapport LTU-TR-0815-SE) 
användes som referens till de modellerade väggarna i Insul. 

Boken ”kalkylering vid bygg och fastighetsutveckling” har använts som stöd till 
kalkyldelen. 

4.2 Programvara 

Insul 9: 

Insul 9 användes för att utföra beräkningar av byggmaterial och olika typer av 
utfackningsväggar. Det är ett program för att beräkna ljudisolering av väggar, golv, 
tak, fönster samt byggmaterial. Programmet är utvecklat av Marshall Day Acoustics, 
Nya Zeeland. 

Det har genomförts ett forskningsprojekt där det gjordes jämförelser mellan 
uppmätta labbtester och Insul, resultatet visade att Insul har ett medelfel på ca 0,5 
dB(A) (Vibraphon, 2017). 

För solida väggar använder programmet masslagen: R=20log(mf)-47dB, där m är 
ytans massa kg/m2 och f är frekvensen i Hz. I en solid konstruktion är det massan 
som har störst påverkan (Insul, 2017). 

I regelväggar är det tomrummet som har störst betydelse, med tomrummet menas 
oftast utrymmet mellan reglarna. Detta utrymme fylls sedan med mineralull, om 
cellplast används försämras ljudisolering då dess slutna celler tar bort hålrummet 
(Isover, 2017). För regelväggar använder Insul teorier från Sharp, Cremer m fl. som 
grund för beräkningarna (Insul, 2017). 

EnergyCalc: 

EnergyCalc användes för att simulera och beräkna energiförbrukning för olika U-
värden på utfackningsväggarna. Beräkningarna baseras på ISO-standarder som 
rekommenderas av EU och boverket (Energycalc, 2017). 
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4.3 Intervju 

Med hjälp av intervju med Anders Schönbeck på ACAD skaffades djupare kunskaper 
om akustik, ljudberäkningar samt förutsättningarna på Albyberget. Kunskaper som 
sedan använts för att välja en utfackningsvägg till projektet. 

4.4 Platsbesök 

Genom platsbesök på Albyberget bildades en bättre förståelse för projektets 
bullerutmaningar, detta genomfördes på eget initiativ. 
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5 TEORETISK BAKGRUND 

5.1 Utfackningsväggar 

Utfackningsväggen är en icke bärande yttervägg som endast tar upp sin egentyngd 
och vindlast. Kombinationen att bygga hus med en stomme som är bärande 
tillsammans med utfackningsväggar utvecklades under 50-talet, syftet var att öka 
försäljningsbar bostadsyta samt effektivisera byggandet av flerbostadshus i Sverige 
(Eriksson 2003).  

Det finns olika sätt att bygga en utfackningsvägg, både i utformning och materialval. 
Eftersom utfackningsväggar ej är bärande byggs de oftast med mindre och lättare 
reglar. De har dock samma krav som en bärande yttervägg när det kommer till ljud- 
och värmeisolering samt brand- och fuktsäkerhet.  

Idag blir det mer och mer vanligt med utfackningsväggar av betong, där 
ljuddämpningsförmågan hos betongen lyfts fram som en bidragande faktor (Cision, 
2017).  

Väggen kan levereras på tre olika sätt: helt prefabricerad, halvt prefabricerad eller 
som byggmaterial, då byggs den på plats. 

  

5.2 Riktlinjer för buller 

Utomhus: 

Riktlinjer för bullernivåer från vägtrafik kommer från förordning 2015:216 och 
2017:359 som reglerar trafikbuller vid bostadsbyggnader. Kontroll av detta sker vid 
planläggning, bygglovsärenden och vid förhandsbesked (Riksdagen, 2017). 
Nedanstående riktlinjer gäller vid nyproduktion av bostäder: 

Bullernivåer vid fasad kan delas upp i två grupper. Den första är bostäder över 35 m2 
och då gäller 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Den andra är bostäder under 35 m2 och då 
gäller 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå. (Riksdagen, 2017).  

Överskrids ovanstående riktvärden så skall minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot en sida med ekvivalent ljudnivå på max 55 dB(A) vid utsida fasad samt att 
en maximal ljudnivå på 70 dB(A) inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00. Det 
finns även ett tillägg som säger att om inte ljudnivåerna är enligt riktlinjerna under 
dessa timmar så får det max överskrida med 10 dB(A) fem gånger per timme 
(Riksdagen, 2017). Det är detta som ofta benämns som “tyst sida”. 
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För uteplats i anslutning till bostaden gäller en ekvivalent ljudnivå på 50 dB(A) och 
maximal ljudnivå på 70 dB(A). Med uteplats menas en iordningställd yta avsedd för 
vistelse utomhus (Riksdagen, 2017).  

Inomhus: 

Bullernivåerna inomhus regleras i BBR. I utrymmen för sömn, vila och daglig 
samvaro bör inte 30 dB(A) dagtid och 45 dB(A) nattetid ej överskridas. I utrymme för 
matlagning och personlig hygien gäller 35 dB(A), här finns ej några riktlinjer för 
nattetid (Boverket 2, 2017). 

 

5.3 Byggnadsakustik och buller 

5.3.1 Ljud och buller 

Ljud är tryckförändringar i luften. Dessa tryckförändringar har ett vågliknande 
rörelsemönster som örat uppfattar som ljud. Ljud kännetecknas av ljudtrycket (Pa) 
samt dess frekvens (f). Med andra ord ljudets styrka och antalet svängningar per 
sekund (Boverket, 2008).  

Buller är ljud som är oönskat. Enheten för ljud är decibel A, dB(A). Förteckningen A 
anger att ljudkällornas frekvenser har viktats av för att stämma överens med hur örat 
uppfattar ljud. Buller från vägtrafiken mäts med två olika mått, ekvivalent Leq och 
maximal ljudnivå Lmax (länsstyrelsen, 2007). 

Ekvivalent ljudtrycknivå: Är en form av medelljudnivå som under en viss tidsperiod 
innehåller en kontinuerlig mängd akustisk energi (Naturvårdsverket, 2017). 

Maximal ljudtrycknivå: Den högsta momentana ljudnivån under en viss tidsperiod 
(Naturvårdsverket, 2017). 

5.3.2  Trafikbuller 

Tunga fordon har en högre ljudnivå i det låga frekvensområdet än vad personbilar 
har, detta medför att de låter dovare och högre totalt sett. Vid körning på motorväg 
skiljer det ungefär 8 dB(A) i ljudnivå mellan lastbilar och personbilar. När man 
beskriver vägtrafikbuller används ett spektrum som till största del innehåller biltrafik 
och mellan 5–10 % tung trafik (Ljudlandskap 1, 2017). 

Trafikbuller kan delas in i två huvudgrupper, buller från fordonens motorer och däck-
/vägbanebuller. Buller från motorerna ökar i ljudnivå och frekvens med hastigheten 
på fordonet men är oftast lågfrekvent. Vid hastigheter under 50 km/h för blandad 
trafik (både lätta och tunga fordon) är bullret från motorerna den dominerande 
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ljudkällan. Däck-/vägbanebuller genererar mest buller vid höga hastigheter och är 
mer högfrekvent än buller från motorerna (Ljudlandskap 1, 2017). 

5.3.3 Påverkan 

Enligt WHO är det bara luftföroreningar som är ett större miljöproblem och skadar 
hälsan mer än trafikbuller. I Sverige utsätts cirka 1,7 miljoner människor för buller 
som överstiger det gällande riktvärdet på 60 dB(A) utsida fasad vid bostaden. Som 
följd av denna bullerexponering omkommer mellan 300–800 människor i förtid 
varje år, 2016 omkom 263 människor i följd av trafikolyckor (Chalmeriana, 2017). 
Buller kan ge följande effekter på hälsan:  

 

Sömnstörningar: 

Att få tillräckligt med sömn är oerhört viktigt för både fysiskt och mentalt välmående. 
Vid bullriga miljöer blir det svårare att somna, sömnen blir inte lika djup samt att 
bullret kan orsaka att personen vaknar under natten. Personer som utsätts för buller 
som påverkar sömnen kan uppleva trötthet, minskad prestationsförmåga samt 
nedstämdhet (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Försämrad inlärning och prestation: 

I en bullrig miljö är det betydligt svårare att koncentrera på en specifik uppgift än vad 
det är i en lugn och tyst omgivning. Barns inlärningsförmåga påverkas i större 
utsträckning av buller än vad vuxnas gör (Folkhalsomyndigheten, 2017). 

Stressrelaterade sjukdomar: 

Trafikbuller kan orsaka stressrelaterade hälsoproblem som högt blodtryck, hjärt- och 
kärlsjukdomar, stroke samt diabetes (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

5.3.4  Åtgärder 

Dämpa vid källan: 

Ljudnivån kan minskas för hela området som är påverkat genom att dämpa själva 
källan till ljudet, dock kan det vara en utmaning att åstadkomma en märkbar 
förändring. För att åstadkomma märkbara förändringar krävs ofta väldigt stora 
ingrepp (Ljudlandskap 2, 2017). 

Bilar/däck: 

För att minska ljudnivån från bilarna krävs det att producera bilar med tystare 
motorer. En sänkning av ljudnivåerna från motorerna skulle dock inte minska 
ljudnivån från trafiken vid höga hastigheter. För att uppnå någon skillnad måste 
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däck-/vägbanebullret lösas först. Där kan en minskning med cirka 3 dB(A) uppnås 
om fler använder sig av lågbullrande däck. En sådan åtgärd skulle ha stor påverkan 
vid kombination med andra åtgärder (Ljudlandskap 2, 2017). 

Ljuddämpad asfalt: 

En porös asfalt dämpar de första reflexerna av buller som uppstår när däcket rullar 
mot vägbanan istället för att sprida ut ljudet från källan. Med andra ord fungerar 
även en porös asfalt som en absorbent. I flertalet europeiska länder används porös 
asfalt flitigt som en åtgärd för buller. I Sverige används dock inte denna typ av asfalt 
då den stora användningen av dubbdäck sliter ut den porösa asfalten samt att smuts 
snabbt täpper igen asfaltens porer (Ljudlandskap 2, 2017). 

Skärmar: 

Skärmar kan vara effektiva för att dämpa ljudnivån vid mottagaren om de används på 
rätt sätt. Skärmar skall alltid användas tillsammans med absorptionsmaterial som 
dämpar reflektioner eftersom skärmar ofta ger upphov till fler reflektioner. Skärmen 
måste vara tät, alltså inga öppningar får förekomma (Ljudlandskap 2, 2017). 

Byggtekniska åtgärder 

Fönster: 

Det är absolut nödvändigt att tätningslister mellan karm och båge är helt tätt. Vid väl 
fungerande tätningslister dämpar de flesta fönster trafikbuller med åtminstone 30 
dB(A). Jämförelsevis dämpar ett fönster med otätheter i tätningslisterna endast 20–
25 dB(A) mot trafikbuller. Det är ytterst viktigt att listerna består av ett beständigt 
material, exempelvis neoprengummi. Valet av två- eller treglasfönster har inte lika 
stor betydelse när det kommer till bullerreducering, det är ingen garanti att 
treglasfönster reducerar trafikbullret bättre än ett tvåglasfönster. Dock är ett 
treglasfönster bättre ur U-värdesynpunkt än vad ett tvåglasfönster är (Skönheten och 
oljudet, 1998). 

Yttervägg:  

Det är av yttersta vikt att tätningen mellan yttervägg och fönsterkarm är helt tät då 
detta har stor betydelse för trafikbullerisoleringen, inte minst vid höga nivåer av 
trafikbuller. Utförandet av tätningen kan ske med: 

• Drevning 
• Slanggummilist 
• Fogmassa 
 

Ytterväggens värmeisolering påverkar ofta trafikbullerisoleringen på ett positivt sätt, 
men i vissa fall kan dock trafikbullerisoleringen försämras. Ett exempel på detta är att 
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tilläggsisolering med aluminium- eller stålreglar kan fungera som ett 
mikrofonmembran och leda in trafikbullret i byggnaden om reglarna fästs stumt i den 
befintliga ytterväggen. En ytterväggs övriga delar påverkas normalt väldigt lite av 
trafikbuller såvida det inte förekommer exempelvis sprickor i fasaden (Skönheten och 
oljudet, 1998). 

5.4 U-Värde 

U-värde är en annan benämning på värmegenomgångskoefficienten, anledningen till 
att det kallas för U-värde är just för att U är beteckningen för 
värmegenomgångskoefficienten vid beräkningar. U-värdet används för att ange hur 
bra en byggnadsdel/byggmaterial isolerar. Ju lägre värde på U-värdet desto bättre 
isoleringsförmåga har byggnadsdelen/byggmaterialet. Enheten för U-värdet är 
W/m²·°C eller W/m²·K (Isover 2, 2017). 

Formeln för beräkning är: U-värde = λ /d, där d är materialets tjocklek i meter och λ 
är materialets värmeledningsförmåga. 

5.5 Kalkyl 

5.5.1 Allmänt om kalkyl 

Kalkylering är väldigt viktigt i bygg- och fastighetsbranschen eftersom det är en stor 
del i samhällsutvecklingen. Det finns många motiv till varför en kalkyl skall utföras, 
den kanske viktigaste anledningen är för att undvika ekonomiska risker under 
projektens gång. Det ställs olika krav på en kalkyl beroende på hur kalkylbehovet ser 
ut, exempelvis vilket skede av byggprocessen som projektet befinner sig i. Valet av 
kalkylmetod bestäms av behovet samt hur hög noggrannhet som behövs i 
kalkylresultatet (Hansson, B., Olander, S. & Persson, M., 2009. Kalkylering vid bygg- 
och fastighetsutveckling. 1:a upplagan red. Lund: Svensk byggtjänst.). 

Syftet med en kalkyl kan vara att: 

• I ett tidigt skede kontrollera att ekonomiska förutsättningar finns för att genomföra 
projektet. 

• Få fram underlag för investering. 
• Få fram underlag för planering. 
• Få fram underlag för val av utformning, konstruktion och material. 
• Få fram underlag för anbud för projekteringsarbeten eller byggnadsarbeten. 
• Kunna avgöra om anbuden är skäliga eller ej. 
• Få fram underlag för underhållsplanering och för styrning av förvaltning. 

De säkraste kalkylerna är efterkalkylerna, detta eftersom efterkalkylerna visar vad 
som har hänt och inte som förkalkyler som är en uppskattning för ett kommande 
utfall. Dock är inte efterkalkylerna identiska med verkligheten heller då det behöver 
göras antaganden gällande värdeändringar som har skett över tiden (Hansson, B., 
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Olander, S. & Persson, M., 2009. Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling. 1:a 
upplagan red. Lund: Svensk byggtjänst.). 

5.5.2  Kalkyl på klimatskalet 

Klimatskalet omfattar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre 
omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar. Kalkylen 
genomförs på ovan nämnda delar förutom grunden. 
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Figur 1: JM:s vägg  

6 PROJEKTEN 

6.1 Referensprojekt, Råsunda 101, Solna 

Råsunda 101 är beläget utmed Råsundavägen där trafikbullret vid huset domineras av 
buller från Råsunda och Östervägen.  

Lägenheterna håller ljudklass B och utomhus råder ekvivalent ljudnivå: 64 dB(A) 
samt maximal ljudnivå: 82 dB(A). 

I detta projekt löstes bullerproblematiken delvis av ny väggtyp, specifikt framtagen 
för att klara rådande bullernivå. Ytterligare åtgärder var täta balkonger som då agerar 
som en bullerskärm. Med husets innergård uppfylldes kravet med tyst sida. 

Vägglösning:  

• 20 mm Puts 
• 20 mm Mineralull putsbärande 
• 120 mm PIR-isolering 
• 150 mm Betong 

 

 

 

Detta ger ett U-värde 0,15 och Rw+C 55 dB(A). 
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6.2 Albyberget 

Albyberget är beläget i Botkyrka kommun och gränsar mot E4/E20, därav 
problematiken med trafikbuller. I detaljplanen tas ej trafikbuller upp utan säger 
endast att utbyggnader och förändringar av ändamål skall prövas i bygglov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Placering A02 och A07, från OpenStreetMap. 
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6.2.1 Albyberget projekt A02 

Nybyggnation av flerbostadshus på åtta våningar och 82 lägenheter på Albybergets 
sydvästra sida. Ligger delvis skyddad bakom befintliga byggnader. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Tomt A02 

Dimensionerande ljudnivå för A02 är 60 dB(A) för ekvivalent ljudnivå och 68 dB(A) 
för maximal ljudnivå. Ljudnivåerna är beräknade av ACAD och är baserade på 
trafikmängder från Botkyrka kommun. Dessa nivåer kräver inga extra byggtekniska 
åtgärder för att klara riktvärdena enligt förordningarna 2015:216 och 2017:359. 
Uteplats anordnas i anslutning till byggnaden där inte en ljudnivå på 50 dB(A) 
överskrids.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Rådande bullernivåer A02 



18 

 

 

Projektkrav A02: 

• Ljudklass C 
• U-värde: 0,12 W/m²°C 
• Bredd yttervägg: 400 mm 
• Yttervägg Rw+C: 47 dB(A) 
• Lägenhetsavskiljande väggar: 200 mm betong eller motsvarande 
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6.2.2 Albyberget projekt A07 

Nybyggnation av flerbostadshus på åtta våningar och 70 lägenheter på Albybergets 
nordöstra sida. Byggnaden är direkt exponerat mot bullret från E4/E20. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Tomt A07 

Dimensionerande ljudnivå för A07 är 62 dB(A) för ekvivalent ljudnivå och 69 dB(A) 
för maximal ljudnivå. Ljudnivåerna är beräknade av ACAD och är baserade på 
trafikmängder från Botkyrka kommun. Dessa nivåer kräver extra byggtekniska 
åtgärder för att klara riktvärdena enligt förordningarna 2015:216 och 2017:359.   

Uteplats klarar ej kraven på en ekvivalent ljudnivå på 50 dB(A) och kommer bli 
placerad i nära anslutning till bostaden där bullernivåerna är lägre. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Rådande bullernivåer A07 
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Projektkrav A07: 

• Ljudklass C 
• U-värde: 0,12 W/m²°C 
• Bredd yttervägg: 400 mm 
• Yttervägg Rw+C: 48 dB(A) 
• Lägenhetsavskiljande väggar: 200 mm betong eller motsvarande  
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7 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

7.1 Byggmaterials ljud- och energiprestanda  

Reduktionstal Rw+C från simuleringar i Insul 9 för olika byggmaterial. U-
värdeberäkningarna utfördes för hand för de olika dimensionerna.   

Tabell 7.1.1 Värmeledningsförmåga för de olika materialen 

Material: λ-värde: 
Glasull 0,033 
Stenull 0,033 
Cellplast 0,037 
Gips 0,25 
Plywood 0,14 
OSB-skiva 0,13 
Betong 1,7 
Lättbetong 0,12 
KL-trä 0,12 
Puts 1 
Trä 0,14 
Fibercementskiva 0,2 
 

Tabell 7.1.2 Isoleringsmaterial 

 Glasull Stenull Cellplast 

Tjocklek (mm) 70 170 195 70 170 195 70 170 195 

Rw+c  3 6 7 4 7 8 5 6 6 

U-värde  0,44 0,19 0,16 0,44 0,19 0,16 0,49 0,21 0,18 
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Tabell 7.1.3 Skivbeklädnader 

 Gips Plywood OSB-skivor 

Tjocklek (mm) 9 13 26 9 12 15 9 12 15 

Rw+C  3 4 7 3 4 4 3 4 4 

U-värde  4,85 4,5 3,65 4,27 3,91 3,61 4,18 3,81 3,50 

 

Tabell 7.1.4 Stomme/reglar 

 Betong Lättbetong KL-Trä 

Tjocklek (mm) 100 150 200 100 150 200 100 150 200 

Rw+c  48 53 57 38 41 44 36 40 43 

U-värde  4,4 3,9 3,5 1,0 0,7 0,5 1.0 0,7 0,54 

 

Tabell 7.1.5 Fasadmaterial 

 Puts Trä Fibercementskivor 

Tjocklek (mm) 20 22 9 

Rw+c  2 2 2 

U-värde  5,26 3,06 4,65 
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7.2 Modellerade innerväggar 

Nedan presenteras två lägenhetsavskiljande innerväggar som uppfyller projektkraven 
för projekten på Albyberget. 

Tabell 7.2.1 lägenhetsskiljande vägg 200 mm betong 

 Uppbyggnad: 1. 200 mm Betong 

 
 
 
 
 

Rw 59 dB(A) 

Rw+C: 57 dB(A) 

Tjocklek: 200 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 

 

Tabell 7.2.2 lägenhetsskiljande “Gipsvägg”  

 Uppbyggnad: 1. 3*13 mm Gips 
2. 95 mm Träregel 
3. 95 mm Mineralull 
4. 45 mm Mineralull 
5. 95 mm Träregel 
6. 95 mm Mineralull 
7. 3*13 mm Gips 

Rw 86 dB(A) 

Rw+C: 82 dB(A) 

Tjocklek: 313 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 
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7.3 Modellerade utfackningsväggar 

Nedan presenteras de 10 utfackningsväggarna som är med i urvalsprocessen, där 
ljudreduktion och U-värde har beräknats. 

Behandlade väggar: 

V1.           Träregelvägg 417 mm 
V2.           Silent Wall träregelvägg 370mm 
V3.           Träregelvägg 395 mm 
V4. Sandwich block 409 mm 
V5.           Lättbetongvägg 452 mm 
V6. Betongvägg 330 mm 
V7.           Betongvägg 400 mm 
V8. Stålregelvägg 370 mm 
V9. Kombinerad trä- och stålregelvägg 442 mm 
V10. Massivträvägg 380 mm 

 

Tabell 7.3.1 V1 Träregelvägg 

 Uppbyggnad: 1. 20 mm Ventilerat putssystem 
2. 15 mm Luftspalt 
3. 50 mm Mineralull 
4. 9 mm Gips 
5. 170 mm Mineralull 
6. 170 mm Träregel, vertikal c/c 600 
7. 70 mm Mineralull 
8. Plastfolie  
9. 70 mm Mineralull 
10. 70 mm Träregel, vertikal c/c 600 
11. 13 mm Gips 

U-värde: 0,10 W/m²·°C 

Rw+C: 58 dB(A) 

Tjocklek: 417 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 

 

 



25 

 

 

Tabell 7.3.2 V2 Silent Wall träregelvägg 

 Uppbyggnad: 1. 20 mm Puts 
2. 100 mm Mineralull 
3. 8 mm Gips 
4. 170 mm Mineralull 
5. 170 mm Träregel, vertikal c/c 600 
6. Plastfolie  
7. 45 mm Träregelskiva  
8. 45 mm Träregel, vertikal c/c 450 
9. 13 mm Gips 
10. 13 mm Gips 

U-värde: 0,12 W/m²·°C 

Rw+C: 61 dB(A) 

Tjocklek: 370 mm 

Se bilaga 1 för mer information. Illustration skapad i Revit av författarna. 

 

Tabell 7.3.3 V3 Träregelvägg 

 Uppbyggnad: 1. 9 mm Fibercementskiva 
2. 120 mm Mineralull 
3. 13 mm Gips 
4. 170 Mineralullsskiva 
5. 170 Träregel, vertikal c/c 600 
6. Plastfolie  
7. 70 mm Mineralullsskiva 
8. 70 mm Träregel, vertikal c/c 600 
9. 13 mm Gips 

U-värde: 0,11 W/m²·°C 

Rw+C: 58 dB(A) 

Tjocklek: 395 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 
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Tabell 7.3.4 V4 Sandwich block 

 Uppbyggnad: 1. 9 mm Fibercementskiva 
2. 125 mm Lättbetong 
3. 100 mm PIR-isolering 
4. 175 mm Lättbetong 

 

U-värde: 0,12 W/m²·°C 

Rw+C: 48 dB(A) 

Tjocklek: 409 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 

 

Tabell 7.3.5 V5 Lättbetongvägg 

 Uppbyggnad: 1. 22 mm Puts 
2. 120 mm Mineralull 
3. 300 mm Lättbetong 
4. 10 mm Puts 

U-värde: 0,17 W/m²·°C 

Rw+C: 56 dB(A) 

Tjocklek: 452 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 
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Tabell 7.3.6 V6 Betongvägg 

 Uppbyggnad: 1. 20 mm Puts 
2. 20 mm Mineralull putsbärande 
3. 120 mm PIR-isolering 
4. 150 mm Betong 

 

U-värde: 0,15 W/m²·°C 

Rw+C: 55 dB(A) 

Tjocklek: 330 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 

 

Tabell 7.3.7 V7 Betongvägg 

 Uppbyggnad: 1. 20 mm Puts 
2. 20 mm Mineralull putsbärande 
3. 180 mm PIR-isolering 
4. 180 mm Betong 

 
 
 
 

U-värde: 0,09 W/m²·°C 

Rw+C: 58 dB(A) 

Tjocklek: 400 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 
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Tabell 7.3.8 V8 Stålregelvägg 

 Uppbyggnad: 1. 22 mm Puts 
2. 50 mm Mineralull 
3. 9 mm Gips 
4. 195 mm Mineralullsskiva 
5. 195 mm Stålregel, vertikal c/c 600 
6. Plastfolie  
7. 70 mm Träregelskiva  
8. 70 mm Stålregel, vertikal c/c 600 
9. 11 mm OSB-skiva 
10. 13 mm Gips 

U-värde: 0,15 W/m²·°C 

Rw+C: 53 dB(A) 

Tjocklek: 370 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 

 

Tabell 7.3.9 V9 Kombinerad trä- och stålregelvägg 

 Uppbyggnad: 1. 20 mm Ventilerat putssystem 
2. 15 mm Luftspalt 
3. 50 mm Mineralull 
4. 9 mm Gips 
5. 145 mm Mineralullsskiva 
6. 145 mm Stålregel, vertikal c/c 600 
7. 95 mm Mineralullsskiva 
8. Plastfolie  
9. 95 mm Mineralullsskiva 
10. 95 mm Träregel, vertikal c/c 600 
11. 13 mm Gips 

U-värde: 0,12 W/m²·°C 

Rw+C: 58 dB(A) 

Tjocklek: 442 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 
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Tabell 7.3.10 V10 Massivträvägg 

  Uppbyggnad: 1. 20 mm Puts 
2. 50 mm Mineralull 
3. 9 mm Gips 
4. 120 mm Träregel, vertikal c/c 600 
5. 120 mm Mineralull 
6. Plastfolie  
7. 120 mm KL-trä 
8. 45 mm Träregel, vertikal c/c 450 
9. 45 mm Mineralull 
10. 15 Gips 

U-värde: 0,16 W/m²·°C 

Rw+C: 53 dB(A) 

Tjocklek: 380 mm 

Illustration skapad i Revit av författarna. 
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7.3.1 Sammanställning av väggarna 

Sammanställning av väggarna utifrån projektkraven: 

• U-värde: 0,12 W/m²°C 
• Tjocklek: 400 mm 
• Rw+C: 48 dB(A) 

Tabell 7.3.1.1 sammanställning av utfackningsväggar 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

U-värde 0,10 0,12 0,11 0,12 0,17 0,15 0,09 0,15 0,12 0,16 

Tjocklek  417 370 395 409 432 330 400 370 442 380 

RW+C 58 61 58 48 56 55 58 53 58 53 

Resultat           

 

Grönt = Godkänd, Orange: Nära godkänd, Rött: Ej godkänd 

Resultatet av samanställningen visar fyra väggar att gå vidare med: 

1. v2 Silent Wall 
2. v3 Träregelvägg 
3. v4 Lättbetong sandwich 
4. v7 betongvägg 
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7.4 Utfackningsväggar till Albyberget 

7.4.1 V2 Silent Wall 370 mm 

Silent Wall är en utfackningsvägg som tagits fram av företagen inom koncernen 
SAINT-GOBAIN. Väggen är framtagen för att klara av höga bullernivåer vilket 
möjliggör byggande i urbana miljöer där buller är ett problem. Det finns många 
varianter på Silent Wall, det som skiljer de olika varianterna åt är U-värde, tjocklek, 
ljudreduktion samt materialval (stål- eller träregelstomme). Den Silent Wall som 
valts till detta projekt är en träregelvägg som har ett reduktionstal på 61 dB(A) vilket 
uppfyller projektkraven med god marginal. Tjockleken är 370 mm vilket är 30 mm 
tunnare än projektkravet. Även U-värdet på 0,12 W/m²°C klarar projektkravet. 

Tabell 7.4.1.1 Kalkyl klimatskal A02 Silent Wall 

Byggnadsdel Area  Pris/m2 Pris 
Ytterväggar 1579 1900 3 000 100 
Fönster & 
dörrar 1006 2400 2 414 400 
Tak 593 1400  830 200 

  
Totalt:  6 244 700 kr 

 

Tabell 7.4.1.1 Kalkyl klimatskal A07 Silent Wall 

Byggnadsdel Area  Pris/m2 Pris 
Ytterväggar 1141 1900 2 167 900 
Fönster & 
dörrar 695 2400 1 668 000 
Tak 324 1400  453 600 

  
Totalt:  4 289 500 kr 

 

Pris för Silent Wall är cirka 1900 kr/m2 enligt Gyprocs försäljningschef, Björn Berlin. 

Fördelar:  

• Anpassningsförmåga - kan anpassa konstruktionen efter projektspecifika krav 
• Levereras helt prefabricerad - leder till kortare byggtider 
• Lätt vägg med högst ljudreduktionstal av de 10 väggar som har testats 

Nackdelar: 

• Högt pris 
• Risk för tillverkningsfel (otätheter) 



32 

 

 

7.4.2 V3 Träregelvägg 395 mm 

En standard träregelvägg med fibercementskivor som ytskikt, anledningen till det 
valet var för att väggen skulle klara kravet på tjockleken samt att det dessutom 
resulterade i att U-värdet förbättrades då fibercementskivor har bättre U-värde än 
puts. Denna utfackningsvägg presterade väl i såväl ljudreduktionstal med 58 dB(A) 
och U-värde (0,11 W/m²°C) och klarar även kravet på tjocklek. 

Tabell 7.4.2.1 Kalkyl klimatskal A02 träregelvägg 

Byggnadsdel Area Pris/m2 Pris 
Ytterväggar 1579 1391 2 196 389 
Fönster & 
dörrar 1006 2400 2 414 400 
Tak 593 1400  830 200 

  
Totalt:  5 440 989 kr 

Tabell 7.4.2.2 Kalkyl klimatskal A07 träregelvägg 

Byggnadsdel Area Pris/m2 Pris 
Ytterväggar 1141 1391 1 587 131 
Fönster & 
dörrar 695 2400 1 668 000 
Tak 324 1400  453 600 

  
Totalt:  3 708 731 kr 

 

Pris för träregelvägg 395 mm är 1 391 kr/m2, priset är baserat på kalkylpriser från 
Byggnyckeln kalkylgrå och kalkylblå. 

Fördelar: 

• Prisvärd 
• Levereras helt prefabricerad - leder till kortare byggtider 
• Lätt vägg 

Nackdelar: 

• Risk för tillverkningsfel (otätheter) 
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7.4.3 V4 Lättbetong sandwich 409 mm 

Denna utfackningsvägg, som är ett sandwichelement med lättbetong, klarade ej 
kravet på tjockleken och kommer således inte att användas för byggnaderna A02 och 
A07. Dock tas den med för att den kan vara intressant för framtida projekt. 
Ljudreduktionstalet på 48 dB(A) klarar precis kravet som ställs på väggarna och även 
projektkraven för U-värdet uppfyllt. Det skiljer denna vägg från de andra tre 
utfackningsväggarna som tagits vidare till detta moment är dels att den måste 
platsbyggas och dess pris. 

 

Tabell 7.4.3.1 Kalkyl klimatskal A02 sandwich 

Byggnadsdel Area Pris/m2 Pris 
Ytterväggar 1579 980 1 547 420 
Fönster & 
dörrar 1006 2400 2 414 400 
Tak 593 1400  830 200 

  
Totalt:  4 792 020 kr 

Tabell 7.4.3.2 Kalkyl klimatskal A07 sandwich 

Byggnadsdel Area Pris/m2 Pris 
Ytterväggar 1141 980 1 118 180 
Fönster & 
dörrar 695 2400 1 668 000 
Tak 324 1400  453 600 

  
Totalt:  3 239 780 kr 

 

Pris för denna utfackningsvägg med lättbetong är 980 kr/m2. Priset för 
lättbetongblocken är hämtade från Ytong samt H+H, de andra komponenterna i 
väggen är baserade på kalkylpriser från Byggnyckeln kalkylgrå och kalkylblå. 

Fördelar: 

• Prisvärd 
• Platsbyggd (lågkonjunktur) - bra att behålla arbetskraft genom att platsbygga 
• Kräver ej lyftkran 

Nackdelar: 

• För tjock för detta projekt 
• Platsbyggd (högkonjunktur) - leder till längre byggtider 
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7.4.4 V7 Betongvägg 400 mm 

Utfackningsväggen med betongstomme är en modifierad version av den vägg som 
användes vid referensobjektet. Anledningen till modifieringen var att tjockleken på 
utfackningsväggen som användes till referensobjektet var för smal för att uppnå 
kraven för U-värde som ställs på byggnaderna A02 och A07. Den ökade tjockleken av 
PIR-isolering och betong resulterade i att U-värdet blev så låg som 0,09 W/m²°C, 
vilket är lägst av samtliga utfackningsväggar som har undersökts. Även kravet på 
ljudreduktion är uppfyllt med god marginal med ett reduktionstal på 58 dB(A). 

Tabell 7.4.4.1 Kalkyl klimatskal A02 betongvägg 

Byggnadsdel Area Pris/m2 Pris 
Ytterväggar 1579 1965 3 102 735 
Fönster & 
dörrar 1006 2400 2 414 400 
Tak 593 1400  830 200 

  
Totalt:  6 347 335 kr 

 

Tabell 7.4.4.2 Kalkyl klimatskal A07 betongvägg 

Byggnadsdel Area Pris/m2 Pris 
Ytterväggar 1141 1965 2 242 065 
Fönster & 
dörrar 695 2400 1 668 000 
Tak 324 1400  453 600 

  
Totalt:  4 363 665 kr 

 

Pris för utfackningsväggen med betong och PIR-isolering är 1 965 kr/m2, priset är 
baserat på kalkylpriser från Byggnyckeln kalkylgrå och kalkylblå. 

Fördelar: 

• Bäst U-värde av samtliga undersökta utfackningsväggar 
• Levereras helt prefabricerad – leder till kortare byggtider 
• Kan ta upp laster, även om inte utfackningsväggar skall vara bärande 
• Liten risk för tillverkningsfel (otätheter) 

Nackdelar: 

• Dyr på grund av PIR-isoleringen 
• Tung 
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7.5 U-värde kontra BOA 

Beräknade värden för energiförbrukningen vid olika U-värden för utfackningsväggen 
för A02. 

Indata energiberäkningar: 

• Tak: 593 m2, U-värde: 0,09 W/m²°C 
• mellanbjälklag: 4892 m2  
• Fönster: 1006 m2, U-värde: 0,9 W/m²°C inkl. karm, 20 % köldbryggor 
• Grundplatta: 607 m2, U-värde: 0,09 W/m²°C 
• Klimatprofil: Stockholm 
• Tät byggnad (0,4 l/sm2) 
• Frånluftssystem 
• Bruksarea: 5436 m2 
• Innetemperatur: 21 °C 

Tabell 7.5.1 U-värde och energiförbrukning 

U-Värde utfackningsvägg: Total energiförbrukning kWh/år: 

0,12  167 546 

0,11  166 416 

0,10  165 170 

0,09  162 932 

0,07  161 335 

0,06  159 059 

Detta medför ett medelvärde på 1415 kWh/år för varje sänkning av U-värdet med en 
hundradel. En vägg med ett U-värde på 0,10 ger en tjocklek på 417 mm. En sänkning 
av U-värdet med två hundradelar minskar förbrukningen med 2830 kWh. Med ett 
elpris på 0,45 öre/KWh innebär detta en besparing på 1 273,5 kr/år. 
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Det finns inget utrymme utåt då nuvarande avstånd till tomtgränsen ligger på 4,5 m 
med en väggtjocklek på 400 mm. En ökning med väggtjockleken på 17 mm innebär 
en minskning på boarean med 16,85 m2 

Snittpriserna på Albyberget för nyproduktion är 46 150kr/m2, vilket innebär att 
16,85 m2 motsvarar 777 629 kr (Hemnet, 2017). 

7.6 Riskanalys 

Detta arbete har undersökt ljudreduktion, U-värde samt kostnad för olika 
utfackningsväggar. När det kommer till utfackningsväggarnas ljudreduktion skall de i 
praktiken prestera i närheten av de teoretiska resultaten, då de är modellerade i Insul 
som enligt forskning har ett medelfel på 0,5 dB(A) (Vibraphon, 2017). 

Även utfackningsväggarnas U-värde skall inte kunna avvika i praktiken, då de 
beräknade värdena är rimliga och stämmer överens med liknande 
väggkonstruktioner. 

Det som har störst risk att avvika från resultaten i detta arbete är kalkylerna på 
utfackningsväggarna. Detta på grund av att det inte är några exakta priser. Offerterna 
som tagits in är endast ungefärliga kostnader och de kalkylpriser som använts från 
kalkylböckerna ger inte heller några exakta kostnader. Dock ger dessa en bra 
uppfattning av vad som bör vara en rimlig kostnad för de olika utfackningsväggarna. 
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8 SAMMANSTÄLLNING OCH SLUTSATS 

Olika material påverkar hur väggen presterar ljudmässigt, betong har betydligt bättre 
ljudreduktion än lättbetong och trä. Här kan författarna visa att masslagen stämmer 
då betongen också är tyngst. I regelväggar är det först och främst hålrummet som 
spelar roll men även den inre skivbeklädnaden är väldigt viktig, här visar resultaten 
på att två eller fler lager av gips presterar väldigt bra. Kan sammanfattas med att en 
regelvägg skall ha ett väl tilltaget hålrum fyllt med mineralull samt ett antal lager med 
tyngre skivbeklädnad på insidan. 
 
För hus A02 löses alla bullerkrav med utfackningsväggen, inga ytterligare åtgärder 
behövs. Hus A07 har högre bullernivåer, alla bullerkrav inomhus löses av väggen. 
Dock är bullernivåerna för höga på uteplatsen, som då måste placeras på ett område 
med lägre nivåer i anslutning till byggnaden. 
 
Buller är ett stort hälsoproblem vilket framgår i stycket 5.3.3, personer som utsätts 
för bullernivåer som överskrider riktvärdet på 60 dB(A) riskerar att dö i förtid. Det 
finns en anledning till att det finns krav på hur hög ljudnivå det får vara i bostäder. 
Att bo i en bostad som inte klarar ljudkraven från BBR sänker inte bara komforten i 
bostaden utan kan även få konsekvenser på de boendes hälsa. Det är därför viktigt att 
sträva efter att åstadkomma en så bra ljudnivå som möjligt för att säkerställa hälsan 
och livskvaliteten hos de boende. 
 
Den utfackningsvägg som författarna valt att rekommendera till de två 
flerbostadshusen på Albyberget är: Träregelvägg 395 mm. Valet grundas på att priset 
är mycket lägre för träregelväggen än för övriga utfackningsväggar. Trots 
prisskillnaden så skiljer det inte särskilt mycket när det kommer till prestandan.  
Om en jämförelse görs med betongväggen med PIR-isolering har den sämre U-värde 
men samtidigt har den betydligt bättre ljudreduktionstal. 
Om man däremot jämför träregelväggen med Silent Wall så är det vice versa, alltså 
träregelväggen har sämre ljudreduktionstal men bättre U-värde. 
 
Här är totala kostnaderna för klimatskalet (väggar, fönster, dörrar samt tak) för den 
valda väggen till A02 och A07: 
 
Tabell 8.1 kalkyl klimatskal totalt för A02 & A07 

Byggnadsdel Area Pris/m2 Pris 
Ytterväggar 2720 1391 3 783 520 
Fönster & 
dörrar 1701 2400 4 082 400 
Tak 917 1400 1 283 800 

  
Totalt:  9 149 720 kr 
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Utfackningsväggarna Silent Wall och betong med PIR-isolering är mer “premium” 
produkter och skulle valet stått mellan dessa två väggar hade det varit svårare då 
båda väggarna har sina för- och nackdelar. Men i slutändan skulle valet fallit på 
utfackningsväggen av betong + PIR-isolering. Detta eftersom att: 
 

• U-värdet var bättre vilket skulle innebära lägre energiförbrukningskostnader 
• Mindre risk för otätheter samt byggfel 
• Det är en tung utfackningsvägg vilket betyder att den isolerar bra även vid 

lågfrekvent buller vilket lätta väggar kan ha problem med (Schönbeck, 2017) 
 

Anledningen till att sandwichväggen med lättbetong ej tas med är för att dels så är 
den för tjock för detta projekt och dels för den måste byggas på plats vilket skulle ha 
resulterat i betydligt längre byggtider jämfört med de andra utfackningsväggarna som 
har kommit så här långt i urvalsprocessen. Däremot är det ett väldigt prisvärt 
alternativ om bara kostnaden för väggen tas med. 
 
När det kommer till BOA kontra U-värde så lönar det sig inte att välja en tjockare 
vägg för projekten på Albyberget. Med dagens priser skulle det först bli lönsamt efter 
610 år. Författarna rekommenderar här att väggarna följer projektkraven på max 400 
mm, då det ej är lönsamt att minska på försäljningsbar yta. Kravet på 0,12 i U-värde 
är redan väldigt bra ur energi- och miljösynpunkt. 

Komforten är viktig i bostäderna och det skulle kunna gå att välja en tjockare vägg 
som skapar en hög ljudmässig komfort istället för att maximera BOA:n och använda 
den förbättrade ljudkomforten som ett säljargument. Dock är det inte enbart väggen 
som påverkar ljudnivån inomhus, faktorer så som fönster och installationer måste 
också tas med i beräkningen. Det är ingen garanti att den totala ljudkomforten i 
bostaden förbättras bara för att en tjockare vägg används utan det är kombinationen 
av ytterväggar, lägenhetsavskiljande väggar, fönster och installationer som avgör hur 
hög den totala ljudnivån inomhus kommer att vara. I detta fall har de väggar som 
undersökts haft väldigt bra ljudreduktionstal och en tjockare vägg skulle inte ha 
påverkat komforten något nämnvärt, vilket gör att det inte går att använda den 
förbättrade komforten som ett säljargument i dessa projekt. 

När det kommer till de lägenhetsavskiljande innerväggarna klarar de båda kraven. 
Den innervägg som författarna väljer att rekommendera är den lägenhetsavskiljande 
innerväggen: 200 mm betong. Anledningen till detta är att den är betydligt tunnare 
vilket resulterar i att bostadsarean blir större än om gipsväggen hade valts. 
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9 FÖRSLAG FÖR VIDARE STUDIER 

Förslag för vidare studier baserade på idéer som uppkommit under arbetets gång. 

• Fördjupning inom miljö – livscykelanalys för de olika utfackningsväggarna. 
Vilken/vilka lämpar sig bäst ur en miljösynpunkt? 
 

• Mer omfattande kalkylarbete – Ej begränsat enbart till klimatskalet. Vad 
skulle projekten kosta totalt?  
 

• De sociala och logistiska aspekterna vid en förtätning – Hur påverkas de som 
bor i området då det förtätas? Kommer det påverka deras livskvalitet och 
boendemiljö på ett negativt eller positivt sätt? Hur kommer det logistiska 
arbetet fungera? 

Fokuset i denna rapport har varit bullerproblematiken vilket har medfört att det ej 
funnits utrymme för en djupdykning inom miljö, kalkyl och sociala aspekter/logistik. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Broschyr Silent Wall 

 

 

 



Saint-Gobain Silent Wall 65 dB
En effektiv yttervägg med hög  
fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer
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Saint-Gobain Silent Wall 65 dB 
Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för 

byggande av bostäder. Tidigare har regelverket krävt 

att en lägenhet som byggs i en miljö där bullret 

uppgår till mer än 55 decibel ska ha en tyst sida. 

Det har därför varit svårt att bygga små 

enrumslägenheter i bullriga miljöer.

Enligt det nya regelverket behöver lägenheter på 

35 kvadrat eller mindre inte ha en tyst sida så länge 

bullret vid den exponerade fasaden inte överskrider 

60 decibel.

Skillnaden mellan 55 och 60 decibel är relativt stor. 

Jämför man med ljudet av hur många bilar som 

passerar per dygn handlar det om cirka 900 bilar vid 

55 decibel och cirka 2 500 bilar vid 60 decibel. 

För att möta det nya regelverket har Saint-Gobain 

gemensamt utvecklat en ny effektiv yttervägg med 

hög ljudkomfort. Ytterväggen består av välkända 

produkter och system från Weber, ISOVER och Gyproc 

och ytterväggens fasadsystem är dessutom P-märkt: 

Tvåstegstätad dränerad putsfasad.

Egenskaper
• Ljudisolering: Fältreduktionstal R’

A,tr,50-5000
 upp till 

48 dB – möjliggör byggnation i trafikbullerutsatta 

områden med 65 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad

• Fuktsäker: P-märkt lösning, dränerande och 

tvåstegstätad fasad

• Energieffektiv och ekonomisk: U-värde  

0,12 W/m2·K

• Låg vikt – konstruktionen väger endast  

ca 85 kg/m2

• Brand: EI 60

Alla funktioner är testade och 
dokumenterade:

• Ljudisolering – möjliggör 
byggnation i trafik- 
bullerutsatta områden med 
65 dB ekvivalent ljudnivå 
vid fasad

• Fuktsäker – P-märkt 
lösning, dränerande och 
tvåstegstätad fasad

• Energieffektiv och 
ekonomisk: U-värde  
0,12 W/m2·K

• Brand EI 60

• Låg vikt 
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Ljudisolering
Saint-Gobain Silent Wall 65 dB ger en hög ljudkomfort med låg 
konstruktionsvikt
Ytterväggens funktion har testats och dokumenterats i laboratorium av 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Den unika sammansättningen av 

produkter och system från Weber, ISOVER och Gyproc visar mycket goda 

resultat trots en mycket låg vikt på på endast 85 kg/m2. Konstruktionen 

möjliggör byggnation i bullerutsatta områden med en ekvivalent ljudnivå 

upp till 65 dB  respektive maximal ljudnivå upp till 80 dB vid fasad (A-vägda 

ljudnivåer, i fritt fält). 

Väggens ljudisolering R’
A,tr50-5000

 = 45 dB* (fältreduktionstal inklusive 20 % 

fönsterarea och med R
A,tr50-5000

 = 40 dB för fönster).

För enbart vägg utan fönster och luftintag blir ljudisoleringen 3 dB högre, 

R’
A,tr,50-5000

 = 48 dB*.

Målen för ljudnivå inomhus enligt ljudklass B, Bostäder (SS25267:2015) 

uppfylls med denna vägg (26 dB ekvivalentnivå, 41 dB maximalnivå), vilket är 

4 dB lägre än vad minimikraven i BBR anger.

* En förändring av väggens materialsammansättning eller tjocklek kommer 

att påverka ljudreduktionstalet. 

Kontakta gärna Technical Sales & Support på Gyproc beträffande 

akustikreduktion i bullerutsatta områden. 

Fukt
Dränering och tvåstegstätning med P-märkt Serporoc Fasadsystem 
(Certifikat SC0238-10) 

Väggen är uppbyggd med tjockputs på glasull enligt Serporocsystemet, som 

har tillämpats med goda erfarenheter i Sverige i mer än 35 år.  Karakteristiskt 

för systemet ur fuktsynpunkt: Öppet, robust, dränerande och tvåstegstätat.

Ca 20 mm tjockputs med öppen ytbehandling som förmår att släppa 

igenom och vid behov buffra fukt. Om putsen har vattenmättats av 

långvarigt slagregn rinner ytterligare vatten av på utsidan. Putsens tjocklek 

gör det enkelt att åstadkomma fuktsäkra anslutningar mot utvändiga 

plåtar, genomföringar och fasaddetaljer. Färdig detaljprojektering och 

genomarbetade arbetsanvisningar eliminerar ”Löses på platsen”.

Glasullsisoleringen är öppen för fuktdiffusion och medger god uttorkning.

Isoleringen är fäst mekaniskt till Glasrocskivan och stommen, vilket möjliggör 

dränering av vatten i gränsen mellan isolering och vindskyddsskiva.

Glasrocskivans skarvar och alla genomföringar är förseglade med 

åldringsbeständig tejp som därmed utgör andra barriär i tvåstegstätningen.

Dessutom har systemet en variabel ångbroms ISOVER Vario® Xtra på insidan 

som säkrar lufttäthet och som vid behov torkar konstruktionen även inåt.

 

 Certifikat SC0238-10, 2014-01-30  

Projekt 3P08155 (PX03115) 

sid 1(2) 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 

 

Box 857, 501 15 Borås, Sverige 

Telefon: 010-516 50 00 
E-post: info@sp.se 

www.sp.se 
Detta dokument får endast återges i sin helhet, om 

inte SP i förväg skriftligen godkänt annat. 
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Certifikat  SC0238-10 

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och  

under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Serporoc Premium 32, Serporoc Premium 32 MK2, 

Serporoc Fasadsystem och Serporoc MK2,  

tvåstegstätad dränerad putsfasad 

Innehavare Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber, Box 415, 191 24 Sollentuna,  

tel: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80, e-post: kundsupport@weber.se, hemsida: www.weber.se, 

organisationsnr: 556241-2592.  
Produkt Serporoc Premium 32 och Serporoc Premium 32 MK2.  

Systemet består av vindskyddssystem och puts på glasull med en dränerande funktion. 

 
Serporoc Fasadsystem och Serporoc MK2.  

Systemet består av vindskyddssystem och puts på stenull med en dränerande funktion. 

Byggplatsarbetet skall utföras av certifierad entreprenör. 

Avsedd användning Putsade fasader. Godkännande Systemet har bedömts mot tillämpliga delar av Sp:s Certifieringsregel 021:  

”Byggsystem för ytterväggar och fasader.” 

Systemet har även verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR 

 

Ytterväggar i byggnad klass Br1 

5:551 

Fukt, Allmänt 

6:51 

Högsta tillåtna fukttillstånd 

6:52 

Fuktsäkerhet 

6:53 

Väggar, fönster och dörrar 

6:5324 Allmänt råd 1:a meningen 

Tillhörande handlingar 
P-märkt från Weber daterad 2014-01-29. 

Övriga tillhörande handlingar, ritningar, monteringsanvisningar och drifts- och 

skötselinstruktioner, tillhandahålles av innehavaren. 

Gällande version är de med senast datum som godkänts av SP Certifiering. 
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Saint-Gobain Silent Wall 65 dB 

Ytterväggen är mycket energieffektiv, 
ekonomisk och framtidsanpassad och den 
uppfyller med god marginal dagens byggregler.

Den aktuella konstruktionen har ett U-värde på  

0,12 W/m2·K 

• Total väggtjocklek 395 mm

• Tjockputs 20 mm

• Fasadisolering 100 mm 

• Vindskyddsskiva 9,5 mm

• Regeldimension 195 mm avstånd c 600 mm,  

t = 1,0 mm

• Isolering mellan reglar 195 mm

• Inre isolering 45 mm

• Inre skivbeklädnad 25 mm (2 x 12,5 mm) 

• Samlad vikt 85 kg/m2

För optimering av U-värde kan delar av väggen 

modifieras. Detta innebär dock att akustikprestanda 

kan variera. Besök gärna isover.se för beräkningar 

av projektspecifika U-värden och kontakta Technical 

Sales & Support på Gyproc för information om 

hur eventuella förändringar påverkar väggens 

ljudegenskaper. 

Statisk dimensionering
Statisk dimensionering av stålstommen ska 

genomföras för aktuellt projekt. Kontakta Technical 

Sales & Support på Gyproc för specifika beräkningar 

av väggens statiska bärförmåga.

Kontakta Technical Sales & Support på Gyproc 
för information om hur eventuella förändringar 
påverkar väggens ljudegenskaper. 
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Vy från utvändig sida med Weber Serporoc Premium 32 putssystem
10.  Glasroc H Storm, 9,5 mm vindskyddsskiva 

11.  Weber Therm 371 Premium 32, 100 mm 

isoleringsskiva 

12.  Weber Therm 340, 10 mm underlagsbruk  

armerat med Weber 323, 19 x 1,1 mm nät

13.  Weber Therm 342, 10 mm fasadbruk

14.  Weber Slätavfärgning

Ytterväggskonstruktionen visar de 

huvudkomponenter som ingår i det totala 

systemet. Därutöver ingår ytterligare 

specialtillbehör som krävs för en korrekt 

uppbyggnad och prestanda. Väggen är testad och 

dokumenterad enligt ovanstående konstruktion 

och ingående material. En eventuell förändring av 

dessa påverkar väggens tekniska prestanda.

Systemcertifiering med P-märkning omfattar 

projektering, ingående material och komponenter 

samt utförande. Alla ingående material och 

komponenter är åldersverifierade för 25 år. Arbetet 

utförs av systemcertifierade entreprenörer. 

Tredjepartskontroll utförs genom SP certifiering i 

projekt som väljer P-märkning.

Uppbyggnad av Saint-Gobain Silent Wall 65 dB
Vy från insidan av väggen med Gyproc Normal och Gyproc Habito som beklädnad

1.  Gyproc Normal, 12,5 mm gipsskiva

2.  Gyproc Habito, 12,5 mm gipsskiva

3.  Gyproc THU, 45 mm kantskena*

4.  Gyproc THZ, 45 mm profil

5.  ISOVER Stålregelskiva 33, 45 mm isolering

6.  ISOVER Vario® Xtra, 0,22 mm variabel 

ångbroms

7.  Gyproc THSP, 195 mm slitsad skena

8.  Gyproc THR, 195 mm slitsat regel, c 600 mm

9.  ISOVER Stålregelskiva 35, 195 mm isolering

* Kantskenan monteras mot golv, tak och  vägg 

samt runt fönster.

1.2.

3.

4.

5.6.9.8.

7.

14. 13. 12. 11. 10.
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Principdetaljer, vertikalt snitt genom fönster

Vägganslutning  
i överkant

Fönsteranslutning  
i underkant

Vägganslutning  
i underkant

För att uppnå önskvärd funktionalitet och prestanda måste leverantörens 

anvisningar för uppbyggnad och montering följas, vilket även omfattar 

utförande av anslutningsdetaljer och genomföringar. Se mer om detaljer i 

Gyproc, ISOVER och Webers tekniska informationsmaterial.

Fasad
A

A

A-A
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--

Anslutning fönstersida Anslutning väggsida

Principdetaljer, horisontalt snitt genom fönster

Fasad

B B

B-B



För korrekt dimensionering och montering av Gyproc 

THERMOnomic yttervägg se Gyproc informationsmaterial. 

Kontakta Technical Sales & Support, Gyproc Sverige för ytterligare 

information, samt läs mer på www.gyproc.se

För korrekt dimensionering och montering av Weber Serporoc 

putssystem se Webers System och Arbetsanvisningar samt film. 

Kontakta marknadsavdelningen Weber Sverige för ytterligare 

information, samt läs mer på www.weber.se 

För beräkning av U-värde för specifika konstruktioner se ISOVERs 

hemsida. Kontakta marknadsavdelningen på ISOVER Sverige för 

ytterligare information, samt läs mer på www.isover.se  

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc
Box 153
746 24 Bålsta
0171-41 54 60 Order/Kundservice 
order.gyprocse@saint-gobain.com
0171-41 54 80 Technical Sales & Support
teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com
www.gyproc.se

Saint-Gobain Sweden AB, Weber
Box 415
191 24 Sollentuna
08-625 61 00
kontakt@weber.se
www.weber.se

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER
267 82 Billesholm
042-840 00
isover@isover.se
www.isover.se

Saint-Gobain Sweden AB reserverar sig för 
ev. ändringar eller tryckfel. 
Maj 2016.
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