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Sammanfattning 

Genom att använda industrialiserat byggande kan prefabricerade moduler levereras till byggplatsen, 

där de monteras enkelt. Denna metod har många fördelar jämfört med den traditionella 

tillverkningen av  väggar och bjälklag, som ofta sker på plats. En av fördelarna som anförs är att 

produktionen kan kontrolleras och byggelementen bör därmed ha tillräcklig precision för att kunna 

passa ihop. En annan fördel är att elementtillverkningen är oberoende av vädret, det vill säga 

produktionen av element sker i torr miljö och montaget sker med väderskydd vilket säkerställer att 

byggnaden inte utsätts för fuktbelastning under hela byggprocessen. 

 
Masonite Beams AB är ett svenskt företag (medlem av Norska Byggma ASA) som utvecklar en ny 
teknik som innebär att bjälklag tillverkas av lätta Masonitebalkar. Väggarna är normalt bärande och 
de bärande elementen kan bestå av ett styvt konstruktionsbord, lite beroende på typ av system. De 
olika systemen benämns MFB XL (Masonite Flexible Building System) eller MFB Light. Systemet XL är 
ett mer påkostat tekniskt system som klarar långa spännvidder. I systemen ingår Masonite Beams 
I‐balkar och reglar, samt olika typer av sandwichelement, som sammanfogas till så kallade 
samverkanselement. Byggelementen är platta vilket underlättar transport från fabrik till byggplatser. 
Elementen sammanfogas sedan med speciella upphängningsanordningar i knutpunkterna. 
 
En av de stora riskerna med lätta byggnadsstrukturer är ljudöverföring, och då speciellt vid låga 
frekvenser. Det visar sig dock ofta att andra oförutsedda akustiska problem kan uppstå. Detta 
examensarbete avser att försöka förklara delar av orsakerna till oförutsedda akustiska problem samt 
var i byggprocessen dessa uppstår för denna typ av byggsystem, MFB. Två likartade byggnader med 
två våningar studeras för att uppnå mer förståelse för vad som kan vara problemet. De båda 
byggnaderna hade helt olika förutsättningar med hänsyn till projektering och kontrollförfarande. 
 
En processkartläggning från projekteringen till färdigt byggda hus har studerats med fokus på, 
tekniska brister som bidrar till försämrad ljudisolerings kvalitet. Även en riskanalys har genomförts 
för att utvärdera var särskilt försiktighet bör iakttas i byggprocessen, och var insatserna måste 
förstärkas. 
 

Abstract 

By using industrialized building, pre-installed modules can be delivered to the construction site 
where they are easily mounted. This method has many advantages compared to on-site 
manufacturing, for example, the precision during the production process should be much higher 
than building each wall and floor on site. Furthermore, the quick erection procedure when using 
prefabricated elements and the possibility to use weather protection has the advantage of not being 
dependent on weather conditions, and many other factors. 

Masonite Beams AB is a Swedish company (a member of the Norwegian company, Byggma ASA) 

with a relatively new technology using light weight beams as bearing elements in the walls and a 

certain stiff board lamella slap which is mounted on the top of the floor structure creating an 

integrated stiff beam / board floor structure. The elements are flat which make it much easier to 

transport the elements from the factory to the building site where the building parts are easily 

mounted with special mounting stud. 

One of the main drawbacks of lightweight structure is the sound transmission. The main topic is low 

frequency annoyance, however the complex structural elements and their mutual sensitive 

connections other acoustical problems might appear. This master thesis describes how different 
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stages of buildings process of prefabricated element when mounted, influence the sound 

transmission and the sound quality in the buildings. A special two stories building were studied to 

achieve more understanding of the difficulties during the erection of different elements in the 

completion of the buildings. A process mapping with focus on the technical defects are made but 

also a risk analysis to evaluate when special care has to be taken during the buildings process. 
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Förord  
 

Detta arbete är ett examensarbete inom ljud och vibrationer på Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm, med uppdragsgivaren ÅF Ljud & Vibrationer, och ingår som en del i AkuLite (WP 4) . Jag 

vill tacka mina handledare Klas Hagberg, Sten Ljunggren och Samuel Tuvenlund för deras hjälp och 

stöd under arbetet. 

 

Jag vill likaså tacka Anne Hallin för sitt stöd under mitt examensarbete. Därtill vill jag även tacka 

Peter Pettersson, Willy Gustafsson, Per Lindkvist och Marcus Spovell, alla medarbetarna på ÅF Ljud 

& Vibrationer för all hjälp med mätningar. Slutligen vill jag också särskilt tacka Matilda Höök, 

projektledare för MIKS gruppen, för hennes hjälp med material till detta examensarbete. 
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Termer och symboler 
 

Symbol   Storhet    Enhet 
 
C  Spektrumanpassningsterm, luftljudsisolering   [dB] 
 
Ctr  Spektrumanpassningsterm, vägtrafik    [dB] 
 
C50-3150  Spektrumanpassningsterm, utökat frekvensområde   [dB] 
 
CI,50-2500  Spektrumanpassningsterm för stegljudsnivå, utökat 

Frekvensområde    [dB] 
 

DnT  Standardiserad ljudnivåskillnad    [dB] 
 
DnT,w  Vägd standardiserad ljudnivåskillnad   [dB] 
 
L’n,w  Vägd normaliserad stegljudsnivå i byggnad    [dB] 
 
L’nT,w  Vägd standardiserad stegljudsnivå i byggnad   [dB] 
 
LpA,eq  Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå    [dB] 
 
LpAFmax Maximal A-vägd ljudtrycksnivå (tidsvägning F)   [dB] 
 
LpC,eq  Ekvivalent C-vägd ljudtrycksnivå    [dB] 
 
R’  Reduktionstal i byggnad     [dB] 
 
R’w  Vägt reduktionstal i byggnad     [dB] 
 
T20  Efterklangstid, utvärderad i intervallet -5 dB till -25 dB   (s) 
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1 Inledning  

Backgrund 

Moderna träkonstruktioner har blivit allt vanligare i de nordiska länderna. Tillgången på trä driver 

dessa länder att bygga mer effektiva och lönsamma byggnader i olika typer av höga 

träkonstruktioner eftersom materialet är förnybart och miljövänligt. 

Företagen arbetar ständigt med att reducera kostnaden i sin tillverkning, detta gäller även de som 

tillverkar trähus. Små fel som påverkar slutlig ljudisolering kan orsaka onödiga kostnader om det inte 

åtgärdas innan byggnaden är färdig. Därför är det viktigt att ha full kontroll under byggprocessen så 

att dessa små fel som görs inte orsakar onödiga kostnader i slutänden. För att fortsätta utveckla 

träkonstruktioner i flerbostadshus och därmed öka dess marknadsandel krävs att ljudisoleringen 

verkligen blir vad som förutsägs, det vill säga det får inte uppstå fel under byggprocessen på grund 

av montagemissar, som påverkar byggnadens ljudisolering negativt. Träbyggnadsindustrin har 

kommit långt vad gäller effektivisering genom prefabricering av byggnader i volymelement eller 

platta element. Det gäller att utnyttja denna industriprocess ända fram till färdig byggnad.  

Det tillverkas olika typer av konstruktioner i trä som har utvecklats särskild under de senaste åren, 

en typ är volymelement där en hela rum (delar av lägenheter) prefabriceras i fabrik [1] och monteras 

på plats med hjälp av truck och lastbilar, se figur(1). En fördel med volym konstruktioner är 

snabbheten i montering gentemot motsvarande konstruktioner som byggs på plats. En nackdel kan 

vara att rumsutformningen begränsas av det faktum att det finns en maximal bredd med hänsyn till 

frakt på lastbil. Detta ger bland annat vissa begränsningar i att kunna erbjuda flexibel planlösning. 

Det ger normalt också onaturligt tjocka väggar / dörrsmygar mellan rummen inom en lägenhet på 

grund av att två volymer ställs bredvid varandra. 

 

Figur(1) Volymkonstruktionen med isoleringsmaterial för reducering av ljud mellan olika lägenheter[1]. 

En annan typ av byggnadskonstruktioner är prefabricerat platta byggelement, som bygger på att 

väggar och bjälklag monteras på plats exempelvis med hjälp av olika beslag som är dimensionerade 

för att begränsa flanktransmission och även kunna styra elementen på plats figur (2). 
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Figur (2) byggelement med plata element som monteras på plats [9]. 

Fördelarna med att använda platta elementsystem, är att elementen är lättare att transportera , de 

kan staplas stående (för att inte skada dämpningssystemet i elementen).  En annan fördel är att de 

skapar möjlighet för en mer flexibel planlösning, längre spännvidder och därmed större chans att 

påverka planlösning. Problemen är att det kräver avsevärt mer precision vid montering och en bättre 

kontroll under byggprocessen på byggplatsen för att säkerställa en hög förväntad ljudklass. 

I detta examensarbete studeras två byggnader med prefabricerad platta träelement, tillverkade på 

basis av MFB byggsystem, utvecklat av Masonit Beams AB. Ena byggnaden är tillverkad och uppförd 

av aktörer inom en utvecklingsgrupp som kallas MIKS (www.mfbmiks.se). Den andra byggnaden är 

tillverkad av Masonite lättelement AB och uppförd av en oberoende entreprenör. Byggsystemen är 

snarliga med den skillnaden att Masonite lättelements bjälklagselement är lite annorlunda i sin 

utformning. De senare innehåller plåt och en särskild skiva som kallas ”plyboard”, istället för 

spånskiva. Mer om utformningen av de olika konstruktionerna beskrivs i avsnitt ”2.2 

Systembeskrivning och projekt”. 

För lätta byggnadskonstruktioner är det primärt stegljud som kräver särskild noggrannhet vid val av 

material som ingår i byggelementens konstruktion och hur de olika elementen sammanfogas med 

varandra. Detta eftersom lätta konstruktioner påverkas av fotsteg så att vibrationer uppstår.  

Lite förenklat kan man säga att ju lättare ett bjälklag är desto mer komplicerat blir det att klara en 

hög ljudklass eftersom det då krävs särskild noggrannhet i låga frekvenser. I Sverige har vissa 

åtgärder genomförts i regelverket som tar hänsyn till detta i utvärderingen av slutlig ljudisolering i 

bostäder. Icke desto mindre så krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa ljudisolering i låga 

frekvenser.  

Syftet 

Ljud och vibrationer i byggnader är beroende av många komponenter såsom planering, 

materialsammansättning, knutpunkter (utformning), spännvidder, montage av elementen etc. I de 

två byggnader som studerats i detta examensarbete består stommen av prefabricerad vägg- och 

bjälklagselement uppbyggda enligt den princip som anges för MFB byggsystem (www.mfbmiks.se). 

Elementen tillverkas i fabrik och monteras färdigtillverkade på byggplatsen. 

Processen (projektering och montage) har undersökts i två projekt vars tekniska utformning är 

ganska lika, båda tillverkade på basis av MFB byggsystem som är utvecklat av Masonite Beams AB. 

Som tidigare nämnts är den ena byggnaden tillverkad och uppförd av aktörer inom en 

utvecklingsgrupp som kallas MIKS (www.mfbmiks.se) och den andra byggnaden är tillverkad av 

http://www.mfbmiks.se/
http://www.mfbmiks.se/
http://www.mfbmiks.se/


Stegljud i balkelementsystem - flanktransmission 
Maikel Rofail 
 

4 
 

Masonite lättelement AB och uppförd av en oberoende entreprenör. Båda byggnader är uppförda i 

två våningar och har likartad utformning, vilket gör att processen och uppnådda resultat är särskilt 

intressant att studera och jämföra, för att framdeles kunna optimera byggsystemet bättre.  

Monteringen av elementen redovisas i bilder och olika dokumentationer från tidigare 

examensarbete, och även analysen om hur montering av elementen påverkar akustiken i husen.     

 Därmed är huvudsyftet med examensarbetet att undersöka: 

 Hur och när stomljudsbryggor uppstår 

 Hur olika skeden i byggprocessen påverkar slutlig produkt 

Förutsättningar 

Examensarbetes resultat förutsätter följande: 

 Att elementen inte har blivit skadade under transporten från fabrik till byggplatsen. 

 Att dokumentationen av montageutförandet är fullständigt. 

 Att projekteringsunderlaget för de båda projekten är tillgängliga att ta del av. 

 

2 Metod 
För att uppnå syftet med examensarbetet har mätningar och analyser i dessa båda projekten utförts. 

Det har även inneburit mycket kontakt med MIKS representanter för att fastställa om orsaken till 

eventuella brister kan ligga i projektering- och/eller utförandeprocessen.  

Slutligen görs en modell för akustiska risker i byggande med modulsystem för att undvika onödiga fel 

och öka precisionen från målvärde till slutlig produkt. 

2.1 Teori och förstudier  

Bakgrundsteori 

Stomljud är det ljud som transporteras från en ljudkälla i ett rum till ett annat rum, 

mottagarrummet, på olika sätt. Det kan uppstå på grund av tekniska installationer som innehåller 

roterande delar, som skapar vibrationer in i byggnadsstommen. Vibrationerna fortplantas i väggar 

och bjälklag till angränsande utrymmen och strålar ut såsom luftburet ljud i dessa. Det kan också 

vara steg som uppstår genom att personer går på ett bjälklag. 

 

Överföringen av vibrationer från roterande maskiner eller från människors steg från ett rum till ett 

annat sker via olika vägar, dels direkt via bjälklag men också via anslutande konstruktioner, t.ex. 

väggar. Kännedom om ljudtransmissionsvägar är en mycket viktig del vid projektering av nya hus. 

Det är också viktigt att utforma anslutningar och knutpunkter korrekt för att minimera 

ljudtransmissionen i nybyggda hus. Nedan beskrivs några grundläggande begrepp för de olika vägar 

som ljud kan ta från källan till mottagaren. 
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Luftljudsisolering  

Luftljudsisolering är ett mått på hur mycket byggnadskonstruktionerna hindrar ljud i ett utrymme 

från att fortplantas till ett annat utrymme. Luftljudsisolering beror bland annat på egenskaper hos 

skiljekonstruktionen, men även angränsande konstruktioner har stor betydelse. Luftljudsisolering 

presenteras i form av reduktionstal eller ljudnivåskillnad. Ju högre reduktionstal eller 

ljudnivåskillnad, desto bättre ljudisolering [2]. 

Stegljud  

Stegljud är ett mått på den ljudtrycksnivå som uppkommer i ett rum när en standardiserad 

hammarapparat slår på ett bjälklag, en trappa eller liknande i ett annat utrymme. Stegljudsnivån 

skall vara så låg som möjligt. Stegljudsnivån mäts med en standardiserad stegljudsapparat. Denna 

maskin simulerar inte verkliga fotsteg perfekt, men med rätt utvärdering kan mätningen ge värdefull 

information om konstruktionens förmåga att reducera stegljud. 

Flanktransmission 

Flanktransmission är en sammanfattande benämning på bidraget från alla andra transmissionvägar 

förutom den direkta transmissionen. Figur(3) visar schematiskt de viktigaste ljudöverföringsvägar 

mellan två rum. Ljud transmissionen går till så att det infallande ljudet sätter alla ytor i 

sändarrummet i svängning. Svängningarna strålar antingen ut direkt på andra sidan ytan (1) eller via 

andra ytor som indirekt sätts i svängning (2, 3). Omfattningen av ljudbidrag från de olika 

transmissionsvägarna beror bland annat på stomkonstruktion och på utformningen av knutpunkter 

[3]. 

 
Figur (3) Flanktransmission mellan två rum. Väg 1 är den direkta transmissionsvägen, medan väg 2 och väg 3 är 

exempel på andra indirekta transmissionsvägar [3]. 

Installationer och vibrationer  

Installationsbuller är benämningen på det buller som kommer från mekaniska system som är 

installerade i byggnaden för att uppnå vissa funktioner och komfort som t.ex. värmesystem, 

ventilationssystem, hissar, vitvaror m.m. Kraven på komfort, god innemiljö och låg energiförbrukning 

har ökat, vilket har ledd till fler och mer komplexa installationer[2].  

Förstudier och tidigare forskning  

Sverige har under senare år tagit initiativ till flera forskningsinsatser inom lättbyggnadstekniken. Ett 

av det största projektet är det som kallas ”AkuLite”. Detta projekt inleddes genom en förstudie med 

syftat att utreda forskningsbehovet inom akustikområdet och då särskilt lätta konstruktioner.  Detta 

följdes av en industriell behovsanalys som skulle peka särskilt på de behov som finns inom industrin. 
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Sammantaget låg dessa två förstudier till grund för den forskning avseende trähus /lätta hus som tog 

fart när AkuLite projektet finansierades av Vinnova och Formas.  

Förstudierna resulterade således i ett verkligt projekt, Akulite, där målet blev att utveckla ljud- och 

vibrationskriterier som stämmer väl överens med människors upplevelser i lätta byggnader. 

Projektet innehåller metodutveckling, insamling av data, analyser baserade på statistiska metoder 

samt utveckling av kriterier.  Förstudierna finns att tillgå i två separata rapporter: 

 Acoustics in wooden buildings Stat of the art 2008 [2]. 

En del av arbetet med lätta konstruktioner från svenska projekt finns också presenterade i olika 

konferensbidrag, exempelvis Internoise och Euronoise. Ett antal bidrag har skrivits av Klas Hagberg 

(WSP Akustik) som är projektledare för Akulite projektet). Tillsammans med  Tommy Persson 

(Teknisk chef på Masonite Beams AB och Matilda Höök (projekt ledare för MIKS gruppen) har bland 

annat MIKS projektet beskrivits: 

 MFB-wooden building system with high sound insulation [4].  

 Design of light weight constructions – risks and opportunities [5]. 

Artiklarna beskriver dels hur hög ljudisolering kan åstadkommas i en lätt konstruktion med platta 

byggelement och med långa spännvidder, dels vilka risker och möjligheter som finns med lätta 

byggsystem och slutligen vikten av att ändra nationella standarder till att innehålla krav som gör att 

lätta bjälklag har samma förutsättning som tunga bjälklag. 

LTU Luleå tekniska universitetet med bland annat Fredrik Ljunggren har inriktat sig på att undersöka 

olika metoder att dämpa ljudöverföring mellan olika lägenheter i byggsystem baserade på 

volymelement. En del av detta arbete finns redovisat i nedanstående publikationer  

 Variations in Sound Insulation in Nominally Identical prefabricated Lightweight Timber 

Constructions [6]. 

 Variation in sound isolation in multi-storey lightweight timber constructions [7]. 

Det finns även artiklar som beskriver effekten av utförandet på överföring av luftburet ljud genom 

lätta väggar. I dessa fall har man undersökt identiska väggar och resultatet visar på en variation i 

deras akustiska prestanda, och försökt hitta sambanden mellan montering och variationen i 

ljudkvalitén i identiska rum: 

 The effect of the workmanship on the transmission of airborne sound through light framed 

walls [8]. 

Det visade sig att standardavvikelsen som är ett statiskt mått på hur mycket de olika värdena i en 

mätning avviker från medelvärdet beskrivs i figur(4). Resultatet visar en avvikelse på 1dB mellan de 

kontrollerade väggarna och test väggarna.  
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Figur(4) standard avvikelse mellan den kontrollerade väggarna och test väggarna [8]. 

2.2 Systembeskrivning 
Projekten som studerades från projektering till färdig produkt är två projekt med olika 

förutsättningar vad avser projektering och montage. Ett projekt projekterades och byggdes med stöd 

av MIKS gruppen (projekt 1) och ett projekterades mera ”adhoc” och byggdes av en tredje part utan 

särskild koordinering (projekt 2).  

 

Systemet MFB Masonite Flexibla Byggsystem, är anpassat för industriell produktion av träbaserade 
element, där innovativa anslutningar tillsammans med installationer som integreras i systemet 
medför en hög färdigställandegrad på fabrik. Byggsystemet möjliggör ett rationellt byggande av 
bostäder, från villor till flervåningshus med stor frihet i arkitektonisk utformning.  

Masonites Flexibla Byggsystem är uppdelat i två varianter: 

1. MFB XL som är anpassat för byggande av höga hus med långa spännvidder, stora laster och 
många våningar (maximalt 8 våningar).  

2. MFB Light som är anpassat för hus med lägre laster, kortare spännvidder och färre antal 
våningar.  

MFB Light är utvecklat senare för att fokusera på kostnadseffektivt byggande utan att för den skull 
göra avkall på kraven på god akustisk kvalitet, låg energianvändning och industriell effektivitet.   

En viktig del för att säkerställa systemets slutliga funktion är att ha en process som fungerar från 
elementtillverkning till montage på platsen, till dess byggnaden är färdig. Därmed ingår en 
processmanual med särskilda projektörer, tillverkare och entreprenörer som skall förstå systemet 
och dess funktion. För detta har Masonite Beams AB drivit ett utvecklingsprojekt med fokus på 
samverkan, MFB Industriell Konstruktiv Samverkan (MIKS) vilket resulterat i en särskild 
processmanual. 

 
’’ MIKS- modellen är det arbetssätt som praktiseras, med samverkan i hela byggprocessen, från 

gestaltning till färdigt hus, som bygger på industriella metoder med prefabricering i fabrik, nära 

samarbete och partnering. MIKS- metoden utvecklas av Masonite Beams AB tillsammans med åtta 

andra aktörer i ett utvecklingsprojekt som erhållit stöd från Vinnova och EU Strukturfonder 

Mål2’’[9].    

Projektet skall resultera i en etablering av en affärs- och kompetensmässig samverkansform för 

ingående aktörer. I utformning av en effektiv byggprocess för industriell produktion av 
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boendemiljöer och i utveckling av rationella systemlösningar med Masonites flexibla byggsystem i 

trä. I projektet ingår aktörer från hela byggprocessen; arkitekt, projektörer, system- och 

komponentleverantör, elementtillverkare, väderskydd och entreprenörer. Aktörerna formar en 

gemensam kunskapsbank och sätter krav för det slutgiltiga byggsystemet figur(6). 

Båda projekten som analyseras i detta examensarbete är av typ MFB light, eller någon sorts ”hybrid” 

Skillnaden mellan det tekniska utförandet av projekten är små (endast detaljer i 

bjälklagsuppbyggnad). Den stora skillnaden ligger i hur projektering och byggprocess har hanterats. 

 

Figur(5) MIKS‐modellen för samverkan mellan aktörer i byggprocessen [3]. 

MFB system bygger på flera viktiga komponenter: 

 Bärande väggar  

 Samverkansbjälklag alternativt ”traditionellt” bjälklag med mittstöd (om långa element)   

 Golv och takkonstruktionselement som är fästa vid de bärande väggarna med hjälp av 

specialdesignade monteringsbeslag  

”MFB Light” är det system som användes i projekt 1 i detta examensarbete. I projekt 2 liknar 

bjälklaget mer en form av samverkansbjälklag medan flankerande konstruktioner mer liknar det som 

gäller för projekt 1.  

Samverkansbjälklag 

Med MFB XL kan ljudklass A enligt SS 25267 erhållas om förutsättningarna för perfekt montage och 

god kännedom om byggsystemet är uppfyllt. Systemet består bland annat av ett mycket styvt 

bjälkag som bygger på samverkan mellan Masonites lättbalk och en övergolvskiva, s.k. Plyboard 

figur(6). Plyboarden skruvas och konstruktionslimmas mot lättbalken för att erhålla full samverkan, 

detta medför att energin sprids / fördelas i bjälklaget på en stor yta. 
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Figur (6) samverkan mellan lättbalk och Plyboard [11]. 

Bjälklagen hängs sedan in i upplag / väggar med en hängare i stål för att minimera 

ljudtransmissionen till flankerande konstruktioner via knutpunkter. [11]. Systemet är utvecklat för 

att göra det möjligt att bygga upp till åtta våningar figur(7). 

 

Figur (7)  inhängt bjälklag[11]. 

Patenterade systemelement  

En viktig del i byggsystemet är de olika anslutningsbeslagen, MFB XL använder olika typer av beslag 

som är patenterade. De olika beslagen är hängare, montagedubb och undertaks hängare som utgör 

viktiga komponenter för att säkerställa den tekniska funktionen med avseende på akustik: 

 Montagedubb: fungerar som styrning för elementen så att de hamnar på rättplats, den kan 

även ta horisontell och vertikal last figur(8). 

 

Figur (8) montagedubb för lättare montering av elementen [11]. 
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 Bjälklagshängare: används för infästning av bjälklagselement mot yttervägg och bärande 

innervägg (i förekommande fall), förutom att detta beslag gör det enkelt och snabbt att  

montera elementen har den även en stor akustik funktion, nämligen att förhindra 

flanktransmisson mellan olika våningar i huset. I hängarna används ett dämpande material 

vars kvalitet bestäms beroende av aktuell last, i detta fall Sylomer© och eller Sylodyn© [12], 

se figur(9). Det är viktigt att bjälklagshängaren inte ligger an mot någon del i 

byggnadsstrukturen, eftersom mekanisk kontakt förstör knutpunktens akustiska egenskaper 

[13]. 

 

Figur (9) den vänstra figuren visar hur Sylodynkudden monteras i bjälklag hängaren, högra figuren visar 
bjälklagshängaren monterad i bjälklagen för att minska flanktransmission. Beslag monterat i bjälklag (1) och 

upphängd i bärande vägg utan kontakt (2). [13] 

 Undertaks hängare: för att kunna uppnå en god ljudisolering, separeras de bärande delarna 

av bjälklaget från undertaket med fjädrande undertakshängare som innehåller Sylomer© 

[4]. Dessa hängare används i MFB XL och då endast i de fall undertaket monteras i fabrik. Vid 

montage i fabrik kan dessa hängare användas under transport av färdigt prefabricerat 

bjälklag liggande på lastbil, tack vare att undertaket ligger an mot balkar. När man sedan 

lyfter elementet separeras undertaket från de bärande delarna.  [11] figur(10). I MFB Light 

monteras undertaket i efterhand, normalt med enklare hängare typ Gyproc AP eller 

liknande. 

 

Figur (10) visar undertaks hängare med Sylomer som separerar undertaket från bjälklaget [13]. 
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2.3 Stomljudsbryggor och installationer i byggsystemet  

För att uppnå de akustikkrav som gäller för ett byggprojekt är det viktigt att kopplingarna mellan 

bjälklag, väggar och undertak är elastiska och inte kortsluts. Akustiken är direkt beroende av att 

dessa element inte är direkt sammankopplade. Genomföringar som görs på felaktigt sätt eller med 

bristfälliga detaljutformningar gör att ljudet kan gå via springor och otätheter t.ex. 

 Otätheter mellan de olika elementen kan förkomma på många olika sätt, några tänkbara 

förslag representeras i MFB handboken[3]. Exempel på det är genomgående eldosr och VVS 

rör som passerar genom de olika elementen och mellan olika lägenheter. 

 En för lång spik eller skruv som dras genom undertak upp i bärande balkar i bjälklag kan t.ex. 

förstöra den akustiska funktionen för en hel lägenhet. Detsamma gäller för installationer 

som också kan kortsluta byggdelar med avseende på akustik[11].  

Tabell 2 nedan visar några felaktiga utförande som bidrar till försämrat ljudisolering. Informationen 

och bilder, är hämtade ur MFB manualen som finns tillgänglig på www.mfbmiks.se.  

 

Tabell(1) Felaktiga utförande som bidrar till försämrad ljudisolering 

  
Felaktig utförande Bilder 

1 

Ett ”klassiskt” fel när det gäller 
elinstallationer i träbjälklag är att 
undertaket, kortsluts ljudmässigt av rör om 
de blir klämda mellan balkar och gipsskivor. 
Kortslutning kan också ske via kortlingar för 
eldosor. 

  

2 

Den fjädrande funktionen kan kortslutas av 

installationer, därför måste dessa monteras 

med ett visst avstånd från varandra. Det får 

t.ex. endast ligga ett fåtal tomrör för att inte 

riskera kortslutning 

  

3 

Det är mycket viktigt att installationen inte 

kopplar samman undertaket och själva 

stomsystemet i bjälklaget. 
 

http://www.mfbmiks.se/
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4 

Skruv som monteras fast i bjälklags hängare 
får inte dras med för hårt moment. 

Sylodynkuddan kan deformeras om denna 
skruv dras med för hårt moment, vilket 
leder till nedsatt akustisk funktion. 
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3 Studerade projekt 

3.1 Projekt 1  
Projekt 1 är ett nyproducerat äldreboende. Det är en tillbyggnad av ett befintligt äldreboende och 

består av 12 nya lägenheter. 

  

De lägenheter som produceras är helt vanliga lägenheter, där t.ex. friska pensionärer ska kunna 

flytta in för att sedan bo kvar i sina lägenheter, även om rullstol blir ett måste senare i livet. Detta är 

möjligt med den ökade tillgängligheten i varje lägenhet. Ytterligare en aspekt av den sociala 

hållbarheten är de möjligheter till social samvaro som ges av den inglasade och tempererade 

loftgången som löper utmed hela huset.[9]Figur(11). 

 
Figur (11) En planmodell av Projekt 1 [9]. 

 

 

 

 

Processen i projekt 1  

Projektet har projekterats och byggts enligt den modell (MIKS) som beskrivs tidigare avsnitt, se figur 

5. Alla ingående projektörer och byggare är väl inarbetade i systemets funktion, dess begränsningar 

och möjligheter. Gestaltning är utförd med hänsyn till omgivningen och beräkningar och 

dimensionering är gjorda så att byggnaden skall uppfylla kundens önskemål, minst ljudklass C enligt 

BBR.  Projekteringen med hänsyn till ljudisolering är gjord så att följande delkrav skall uppfyllas: 

 Luftljudsisolering till en lägenhet från omkringliggande utrymmen i byggnaden  

 Stegljudsnivå i en lägenhet från omkringliggande utrymmen i byggnaden  

 Ljudnivå från installationer  

 Ljudnivå med avseende på trafikbuller  

 Efterklangstid i vissa utrymmen  

 

Nedan följer en beskrivning av materialet och byggelementen som användes i projektet. 
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Byggelement  

Bygg systemet i projekt 1 är MFB Light som vidareutvecklats speciellt för projekt 1 för att så långt 

möjligt hålla kostnader på en rimligt låg nivå. Utvecklingen har huvudsakligen skett inom MIKS 

gruppen. Byggandet av elementen sker i fabrik, därefter transporteras elementen på lastbil till 

arbetsplatsen där de lyfts på plats med hjälp av truck och kran och monteras. 

Mellanbjälklag lägenhetsskiljande  

Bjälklagselementen i projekt 1 produceras industriellt av tillverkare som är partners i MIKS gruppen. 

Spännvidden och därmed risken för svikt och vibrationer hålls nere tack vare mittstöd över 

mellanväggar. Utformningen av bjälklagen redovisas i  figur(12) 

 

Figur (12) Mellanbjälklag, material och utformning[13]. 

Som max kan ljudklass B uppnås med detta bjälklag vilket innebär ljudreduktion[dB] 

  
              

                   

        

Där   
  är ljudreduktionstalet,      är stegljudsreduktionstal och           Spektrum anpassningsterm, utökat 

frekvensområde            spectrumanpasningsterm för stegljudsnivå, värden som presenteras ovan är fältmätnings 

värden. 

I detta projekt är dock ljudklass C ett minimikrav vilket innebär [dB] 

  
              

                   

        

Knutpunkter 

I träkonstruktioner där man eftersträvar hög ljudisolering är det viktigt att utföra knutpunkter så att 

inte ljudöverföring förekommer mellan de olika elementen. Flanktransmissionen har stor betydelse i 

träkonstruktioner och det är därför viktigt att alla konstruktionsdetaljer utformas med tanke på 

detta. 

Yttervägg- mellanbjälklag  

 Knutpunkter mellan yttervägg och mellan bjälklag bygger på inhängning av bjälkelement med hjälp 

av MFB bjälklagshängare figur(13). Hängaren monteras på bjälklaget i fabriken och sedan lyfts 

bjälklag på plats på byggplatsen och hängaren låses sedan med en centrisk skruv som endast skall ta 

upp horisontella laster figur(14). 
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Figur (13) knytpunkten mellan yttervägg och mellanbjälklag[13]. 

 

Det är av ytterst vikt att montering av den centriska skruven inte dras med för högt moment, 

eftersom detta kan leda till att Sylodynkuddan som befinner sig under bjälkhängare deformeras. 

Deformationen av Sylodynkuddan bidrar till nedsättning av Sylodynens egenskap och därmed 

kommer inte bjälklagshängaren att fungera som den ska. 

 

 
Figur (14) montering av bjälkhängare med en centriskskruv[11]. 

Lägenhetsskiljande vägg- platta på mark 

För att kunna uppfylla en god akustik nivå krävs att plattan på marken är separerat under väggen. 

För att garantera separationen monteras ett isolermaterial (Stepisol ©) som är ett mjukt och 

flexibelt material.  Skiljeväggen mellan lägenheterna skall utformas efter specifika krav där det 

viktigaste är att ha ett separerat utrymme mellan de två ”vägghalvorna” i lägenhetens skiljevägg på 

30mm. Detta för att säkerställa att ingen kontakt förekommer mellan väggarna, vilket bidar till god 

ljudisolering, figur(16). 
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Figur (16) det är viktigt att ”vägghalvorna” i lägenhetsskiljande vägg är separerade från varandra och att även 

bottenplattan mellan lägenheterna är separerade [11]. 

3.2 Projekt 2 
Masonite Lättelement AB tillverkar element i sina egna lokaler och har huvudmarknaden i Sverige 

och Norge.  Företaget jobbar med stora som små byggbolag med konceptet att färdigställa element 

direkt i fabrik, allt efter kundernas önskemål [10]. Det normala är att byggentreprenörer monterar 

elementen efter anvisningar från leverantören. 

Projekt 2 är ett mindre elevhem i två våningar, liknande projekt 1. Projektet bygger på MFB tillverkat 

av Masonite Lättelement, där elementen är prefabricerad och levereras till byggplatsen för 

montering. En plan ritning visas i figur (17). Huset är två våningar med med lägenheter på båda sidor 

om en samlingslokal som är placerad i mitten av byggnaden. 

 

Figur (17) planritning för projekt 2. 

Byggelement  

Byggmaterialet och byggelementen utvecklas av Masonite lättelement, byggandet av elementen 

sker i samma princip som för projekt 1. Elementen byggs färdigt i fabriken, elementen transporteras 

på lastbilar till byggplatsen där byggentreprenören lyfter elementen på plats. 
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Elementens grunddesign utgår från samma koncept som för projekt 1, dock med den skillnaden att 

en stålplåt monteras på undersidan och fungerar som en ”dragplåt”. Detta ger ökad styvhet och 

möjlighet till längre spännvid. Plåten kan även användas utföras med perforering vilket gör att 

isoleringen i elementet kan utnyttjas för ljudabsorption. Vidare ersätts elementens översida med en 

Plyboard © skiva istället för spånskva, vilket ytterligare bidrar till styvheten genom samverkan med 

balkarna. Se , figur(18) för att se principuppbyggnad. 

 

Figur (18) Princip för bjälklag i projekt 2 [2]. 

Knutpunkter 

Knutpunkter är uppbyggda på exakt samma sätt som för projekt 1 förutom i bottenplan (flankering 

via bottenbjälklag) samt vissa andra detaljer, se nedan. 

Lägenhetsskiljande vägg- platta på mark 

I projekt 2 användes en kontinuerlig bottenplatta , eftersom det var komplicerat att dela 

markplattan under lägenhetens skiljevägg på grund av dåliga och ojämna grundförutsättningar. 

För att minimera risken för besvärande flanktransmission är tjockleken på golvplattan 200 mm.  

Korridorbjälklag plan 2  

Akustiken från korridoren till lägenheten i projekt 2 är utformade så att korridorbjälklag produceras 

på samma sätt som de övriga bjälklagen. Eftersom lägenhetsbjälklag är avvibrerade kan dock 

upphängningen göras stum.  

 

Fläktaggregat på plan 2  

Ett fläktaggregat som förser huset med ventilation installerades i huset och efter beräkning av 

fläktaggregatens vikt och dess effekt dimensionerades bjälklag och balkar av akustiker. Aggregatet 

ställdes upp enligt nedanstående principfigur, figur(20) 
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Figur(20) montering av fläkten i fläktrummet med vibrationsisolering. 

 

 

3.3 Skillnaden i projektering mellan de två projekten 
Båda projekten hade olika förutsättningar och utgångspunkter, här följer en sammanfattning av 

skillnaden mellan projektering i projekt 1 och projekt 2: tabell(2) 

Tabell(2) jämförelse mellan projekt 1 och 2  

  
Projekt 1   Projekt 2  

1 

 MFB ”light” prefabricerat system som inte 
innehåller Plyboard och dragplåt 

Masonite lättelement prefabricerat system 
som innehåller både Plyboard och plåt 

2 

Akustiken är en viktig del i projekteringen  
inblandat redan från första projekteringsmötet. 
En rapport / ljudskyddsbeskrivning togs fram 
inför byggandet av projektet 

Akustikprojekting var inte en del av 
projekteringen. Projektering skedde ”adhoc” 
primärt på initiativ av Masonite Lättelement.  

3 

Läggenhetens skiljevägg med luftspalt på 
30mm 

Läggenhetens skiljeväggar med lufspalt på 30 
mm och mot korridoren, en luft spalt på 20 mm 
med fler antal gipsskivor  

4 

Bottenplattan är slitsad under 
lägenhetsskiljande  väggar   

Bottenplattan är kontinuerlig och därmed 
tjockare (200 mm) på grund av dåliga och 
ojämna grundförutsättningar   

5 
Inga externa buller källor att ta hänsyn till i 
projektering eller allvarliga installationer  

Fläktrummet med en tung fläkt aggregat som 
kan alstra buller monteras på träbjälklag på 
plan 2. 

 

 

3.4 Fältstudier  

Allmänt om ljudmätningar i hus. 

Som tidigare nämnts så krävs för att kunna bestämma ljudkvalitet / ljudisolering i en byggnad att 

mätningar och jämförelser görs med svensk standard SS 25267 som beskriver olika ljudklasser, från 

klass A till klass D. 
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Svensk standard, SS 25267 beskriver de olika klasserna enligt nedan: 

Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar mycket goda ljudförhållande. 

Ljudklass B: Ljudklassen motsvarar betydligt bättre ljudförhållande än ljudklass C.  

Ljusklass C: Ljudklassen ger en tillfredsställande ljudförhållanden för en majoritet av de boende och 

kan tillämpas som minimikrav enligt Boverket.  

Ljudklass D: Ljudklassen motsvarar ljudförhållanden som är avsedda att tillämpas när ljudklass C inte 

kan uppnås. 

I båda projekten så utfördes två olika mätningar, Stegljuds- och luftljuds- isoleringsmätningar. 

Utförandet av mätningarna har gjorts enligt svensk och internationell standard, se nedan 

Stegljudsmättning. 

Fältmätning av stegljudsisolering hos golv utfördes enligt SS-EN ISO 140–7: 1998. Nedan följer 

definitioner som används vid beräkningen av stegljud i huset. Stegljudsnivån mättes i 

frekvensområdet 50-3150 Hz. 

Genomsnitten av ljudtrycksnivå i ett rum ges av: 

        
 

 
          

              (1) 

 Där: 

    är ljudtrycksnivå och    till    i olika n positioner i rummet. 

Den normerade stegljudnivån,     : 

                             (2) 

Där: 

  = den genomsnittliga ljudtrycksnivån i mottagarrummet. 

 = absorptionen i mottagarrummet,    Sabine. 

   = referensabsorptionen 10   . 

Standardiserad stegljudsnivå,      : 

     =         
 

  
           (3) 

Där: 

 =den mätte efterklangstid i mottagarerummet. 

  = referens efterklangstid 0,5 s. 
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Värdering av stegljudsisolering 

Värdering av stegljudsisolering utförs enligt SS-EN ISO 717 – 2: 1996. 

För att beräkna resultatet av mätningarna av        eller      i    - oktavband skall referenskurvan 

flyttas i steg om 1 dB mot den uppmäta kurvan tills summan av ogynnsamma avvikelser är så stor 

som möjligt, men inte mer än 32,0 dB. Referenskurvans värde och figurer är beskrivna i SS-EN ISO 

717 – 2: 1996. 

Sammanfattningsvärdet jämförs sedan med ljudklass enligt Svensk standard SS 25267: 2004. Nedan 

följer ett utdrag av som beskriver gränsvärdarna för de olika klasserna. 

Tabell (3)olika klasser för stegljudnivån från utrymme utanför bostad till bostad[18] 

 

Utrymme 

 

 

Klasser 

 

Högsta stegljudsnivå (dB) 

           
            

 

 

Från utrymme utanför bostad till bostad  

Ljudklass A 48 48 

Ljudklass B 52 52 

Ljudklass C 56 56 

Ljudklass D 60 - 

Luftljudsisolering 

Fältmätning av luftljudsisolering utförds enligt SS-EN ISO 140–4: 1998. Mätningen utfördes med 

manuellt svept av mikrofonen enligt figur (21). 

 
Figur(21) En manuell handsvepning av mikrofonen[18]. 
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Värdering av luftljudsisolering 

Värdering av luftljudsisolering utförs enligt SS-EN ISO 717 – 1: 1996, på samma sätt som för 

stegljudsisolering. Skillnaden i de olika klasserna presenteras i tabell nedan: 

Tabell (4) olika klasser för luftljudnivån från utrymme utanför bostad till bostad [18]. 

 

Utrymme 

 

 

Klasser 

 

Lägsta luftljudsisolering (dB) 

       
          

Från utrymme utanför bostad till 

bostad 

Ljudklass A - 61 

Ljudklass B - 57 

Ljudklass C - 53 

Ljudklass D 49 - 
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4 Resultat  
Fältstudier i projekt 1 ägde rum den 2010-11-23 där en detaljerad mätning av stegljuds- och 

luftljuds- isolering har genomförts. I projekt 2 utfördes fältmätningar 2011-02-03. 

Luftljudsisolering 

Mätning av luftljudsisolering i projekt 1 skedde i två olika lägenheter slumpmässigt utvalda, lägenhet 

nr: 16 och lägenhet nr: 14 som visas i planritning, bilaga 3. I lägenhet nr: 16 har två 

luftljudsmätningar utförts, en i sovrum nr: 3 och en i stora vardagsrummet nr: 2 . I lägenhet nr:14 har 

endast en luftljudsisoleringsmätning utfört i sovrummet nr: 1. 

Slutbesiktningen av huset utfördes av byggföretaget innan mätningen. Planerad inflyttning i huset 

skulle ske en vecka efter att mätning hade utförts, rummen i lägenheterna var helt omöblerade 

vilket kan bidra till svåreigheter vid efterklangstidsmätningen Detta  åtgärdades genom att lyfta in 

olika material av mineralull och stege in i rummet.  

Utförandet av mätningen skedde enligt samma princip som beskrivets ovan, enligt gällande ISO 

standard med två olika högtalarpositioner i sänder rummet och en manuell svepande mikrofon i 

mottagarrummet.  

 

Stegljudsisolering 

För att säkra resultatet har mätningen av stegljud skett i tre olika lägenheter och rum med olika 

storlekar, mätningen utfördes i lägenheterna som visas i bilaga(4). 

 Mätningen utfördes enligt SS-EN ISO 140–7: 1998 med en internationellt standardiserad 

hammarapparat med fem stålhammare och 40 mm fallhöjd, slagfrekvensen mot underlaget är 10 Hz. 

 Hammarapparaten placerades i fem olika positioner i sändarrummet och ljudtrycksnivån i 

mottagarrummet mättes med en manuellt svepande mikrofon. 

Mätresultat 
Mätresultaten redovisas i nedanstående tabeller. 

Luftljudsisolering för projekt 1 

Mätobjekt Luftljudsisolering(projekt 1) 

R’w dB R’w +C50-3150 dB 
Klass B,  

lägst dB 
Sändarrum Mottagarrum 

Sovrum Lgh.26 (figur 22) Sovrum  Lgh. 16 58 56 57 

Vard.rum  Lgh. 26 (figur 23) Vard.rum  Lgh. 16 60 57 57 

Sovrum Lgh. 24 (figur 24) Sovrum Lgh. 14 57 54 57 
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Stegljudsisolering för projektet projekt 1 
Mätobjekt Stegljudsnivå(projekt 1) 

L’nw, dB L’nw+CI,50-2500   dB 
Klass B,  

högst dB Sändarrum Mottagarrum 

Sovrum Lgh.26 (figur 28) Sovrum Lgh. 16 61 57 52 

Vardagsrum Lgh. 26 (figur 29) vardagsrum Lgh. 16 60 56 52 

Sovrum Lgh. 24 (figur 30) Sovrum Lgh. 14 63 59 52 

Sovrum Lgh.21 (figur 31) Sovrum Lgh.11 63 58 52 

 

Till skillnad från mätningen i projekt 1 har mätningen i projekt 2 utförts i möblerade rum. Tre 
luftljudsmättningar utfördes, en horisontalt och två vertikalt. Figur(2) visar en schematisk ritning på 
de lägenheterna som mätningen utfördes i. Mätresultaten redovisas i nedanstående tabeller: 

Luftljudsisolering för projekt 2 

Mätobjekt Luftljudsisolering(projekt 2) 

R’w dB R’w +C50-3150 dB 
Klass B,  

lägst dB 
Sändarrum Mottagarrum 

Sovrum Lgh.113 (figur 25) Sovrum Lgh. 114 64 55 57 

Vard.rum Lgh. 215 (figur 26) vardagsrum Lgh. 113 56 52 57 

Sovrum Lgh. 216 (figur 27) Sovrum Lgh. 114 57 51 57 

 

Stegljudsisolering för projekt 2 
Mätobjekt Stegljudsnivå(projekt 2) 

L’nw, dB L’nw+ CI,50-2500  dB 
Klass B,  

högst dB Sändarrum Mottagarrum 

Sovrum Lgh.26 (figur 32) Sovrum Lgh. 16 59 64 52 

Vardagsrum Lgh. 26(figur 33) vardagsrum Lgh. 16 59 63 52 
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Graferna för luftljudsisolering  

 
Figur(22) Luftljudsisolering lägenhet nr:16 sovrum. 

                           

 
Figur(23) luftljudsisolering lägenhet nr:16 

vardagsrummet. 
                           

 
 

Figur(24)Luftljudsisolering lägenhet nr:24 sovrum. 
                           

 
 

 
 

Figur(25)Luftljudsisolering lägenhet nr:216 
                           

 

 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

50 100 200 400 800 1600 3150 

Fä
lt

re
d

u
kt

io
n

st
al

 R
´ 

[d
B

] 

Frekvens, Hz 

Lgh 16 sovrum projekt 1 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

50 100 200 400 800 1600 3150 

Fä
lt

re
d

u
kt

io
n

st
al

 R
´ 

[d
B

] 

Frekvens, Hz 

Lgh 16 vardagsrum projekt 1 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

50 100 200 400 800 1600 3150 

Fä
lt

re
d

u
kt

io
n

st
al

 R
´ 

[d
B

] 

Frekvens, Hz 

Lgh 14 sovrum projekt 1 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

50 100 200 400 800 1600 3150 

Fä
lt

re
d

u
kt

io
n

st
al

 R
´ 

[d
B

] 

Frekvens, Hz 

 Lgh 213-214 ver. projekt 2 



Stegljud i balkelementsystem - flanktransmission 
Maikel Rofail 
 

25 
 

  

 
 

Figur(26) Luftljudsisolering lägenhet nr:215. 
                           

 
 

Figur(27) luftljudsisolering lägenhet nr:216. 
                           

 

Grafen för Stegljudsisolering  

 
Figur(28) Lägenhet nr:16, rum nr:3 

                                 

 
Figur(29) Lägenhet nr:16, rum nr2:  
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Figur(30) Lägenhet nr:14, rum nr:1 
                                

 

 
 

Figur(31) Lägenhet nr:11, rum nr:1  
                                 

 

 
 

Figur(32) Lägenhet nr:215 
                                   

 
 

 

 
 

Figur(33) Lägenhet nr:16 
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5 Analys 
Den medelvärdesbildade luftljudsisoleringen i projekt 1 klarar ljudklas B enligt SS 25267, vilket 

överträffar målet vid projekteringen i detta projekt.  

Konstruktionen har emellertid inte riktigt uppfyllt ljudklassen som var målet för projekteringen när 

det gäller stegljudsisoleringen. Detta beror på många olika faktorer, dels känsligheten vad gäller 

stegljud i lätta konstruktioner men framförallt på projektering och utförandet av projektet. 

I projekt 1 har lösningen med en skruv som fixerar bjälklagshängarna, se figur 14, inte varit tillräckligt 

”robust”. Det har, trots noggrann projektering, uppstått en  kortslutning mellan de olika elementen 

och därmed har stegljudnivåkravet inte uppfyllts. Spektrumet visar att det uppstår en peak vid 2 kHz, 

peaken är uppmätt i alla lägenheter där mätningar utfördes. 

Peaken som uppmättes vid frekvensen 2 kHz har ett värde på 63 dB, vilket gör att 

sammanfattningsvärdet inte uppfyller ens ljudklass C. Att peaken uppkommer beror bl.a. på att 

skruven (figur 14) dragits för hårt och därmed fungerar inte Sylodynkudden © som avsågs.  

En annan anledning till att just under denna frekvens uppkommer är att koinsidensgränsfrekvensen, 

  , ger maximal strålning. Det beror på kopplingen mellan ljudvågor i luften och böjvågor 

(vibrationer) i plattan. Optimal effektivitet (maximal energiöverföring från vibrationer till ljud eller 

vice versa) uppnås när plattan vibrerar så att böjvågornas våglängd stämmer med våglängden av 

akustiska vågor i luften . 

I projekt 2 har resultatet för luftljudsisoleringen varit ungefär detsamma som för projekt 1, medan 

stegljudsisoleringen uppvisar ett helt annat beteende, en peak kring de lägre frekvenserna mellan 80 

och 100 Hz, något som också påverkar C korrektionen. Denna är negativ i projekt 1 medan den är 

positiv i projekt 2. 

Resultatet visar på att två projekt som bygger på samma system/konstruktion kan ge väldigt olika 

resultat och att det kan vara väldigt svårt att förutse slutresultaten. Det är en utmaning för framtida 

forskning och systemutveckling att kunna prediktera resultaten och säkerställa att de också uppnås i 

slutlig produkt. För detta krävs robusta konstruktioner som inte medger misstag under 

byggprocessen.  
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6 Diskussion  
Lätta träkonstruktioner är en ganska ung teknik. Det är av stor vikt att industrin uppmärksammas på 

tänkbara felkällor, små misstag som görs under projektering och montering som kan bidra till 

försämrad ljudisolering i slutlig produkt. Nedan presenteras några av de risker och även 

åtgärdsförslag som gör att möjliga felkällor minimeras. 

I detta projekt studerades två likartade projekt, samma system och liknande ambitioner vad avser 

akustik. Projekteringsförutsättningarna har dock varit helt olika. 

Möjliga orsaker till de två projektens olika resultat, felkällor och risker, redovisas nedan: 

Möjlig felkälla 1: 

 En av de viktigaste möjliga felkällor som kan ha resulterat i att stegljudnivån inte klarar 

ljudklass C är skruven som skall fixera hängaren. För att kunna säkerställa Sylodynkuddens © 

funktion så måste hänsyn tas till hur hårt skruven som håller balkhängaren på plats dras åt 

(den skall bara ta horisontallast och därmed inte skruvas åt),  

Risk: 

 Om skruven dras med för stort moment kommer detta att resulteras i att Sylodynkudden 

deformeras och att skruven överför mekansik kontakt mellan bjälklag och vägg. Detta 

resulteras således i kortslutning mellan bjälklag och vägg. Utförandet måste göras mer 

robust och det får inte finnas någon risk för att skruven kan dras för hårt. . 

 

Möjlig felkälla 2:   

 Stepisol, är ett elastisk och mjuk material som användes för att förhindra ljudtransmission 

mellan delplattorna i bottenplattan . Det har fungerat akustiskt men har skapat problem vid 

montering av materialet och ett armeringsnät placerades runt materialet för att hindra den 

från att skadas under gjutning av mark plattan. Armeringsnätet skulle sedan klippas så att 

ingen kontakt fick förekomma mellan de olika lägenheterna mark platta. En ekonomiskt 

omständlig och dyr lösning. 

Risk: 

 En risk ligger i utförandet av det armerade nätet, något som skulle kunna ligga i grund till att 

flanktransmission kan uppstå mellan lägenheterna om inte det armerade nätet var noga 

separerat i efterhand. Detta är en punkt som bör förbättras även om den fungerade i projekt 

1.  

Möjlig felkälla 3: 

 Under montering av lägenhetsskiljande vägg upptäcktes att väggarna skevade 4 mm vilket 

resulterade i en glipa som endast blev 8mm mellan elementen 
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Risk: 

 Den 8mm glipa som fanns mellan elementen kunde ha skapat försämrad ljudisolering mellan 

de olika rummen i lägenheten och mellan de olika lägenheterna. Detta åtgärdades i detta fall 

med en listtätning som placerades i glipan i ett försök att hindra ljudtransmissionen mellan 

de olika elementen. 

Möjlig felkälla 4: 

 Vid bjälklagelementens montering upptäcktes ett problem. Bjälklaget skall inte ha någon 

mekanisk kontakt med väggen. Vid montering upptäcktes dock att bjälklagshängare 

tillverkades för breda. Vidare Detta ledde till att skruvarna som fäster bjälklagshängarna låg 

an mot upplagsbalkarna  

 

Risk: 

 För att lösa problemet med bjälklagshängare så frästes 5mm djupa luckor  för 

bjälklagshängarna i upplagsbalken. Risken med denna åtgärd är att ”fräsningen” på plats inte 

blir som avsedd och åtgärden är möjligen inte tillräckligt för att garantera att 

bjälklagshängare inte har någon kontakt med väggen.  

Möjlig felkälla 5: 

 Projekt 2 har en betydligt bättre ljudisolering vid höga frekvenser än vad projekt 1 har 

(stegljudsnivå). Detta beror på antingen att bjälklagshängarna monterats korrekt. Detta är 

dock inte möjligt att kontrollera i efterhand. Säkert är dock att en mjukare matta användes 

vilket bidragit till den bättre ljudisoleringen. Vissa brister i lägre frekvenser beror på att 

projekt 2 utfördes utan akustikprofil i undertaket (av misstag). Med Gyproc AP © hade 

slutresultatet blivit bättre.  

Risk 

 Vid eftermontage av undertak måste kontroll ske att undertaket hängs på fjädrande 

element. Annars är det lätt att välja det billigare alternativet glespanel. Tydlig beskrivning av 

risken med enklare produkt måste lyftas fram 

Åtgärdsförslag: 

Många av de möjliga felkällor och risker kan undvikas redan vid projekterings fasen. Nedan följer 

några förslag till åtgärder som kan utföras enkelt och som kommer att öka ljudisoleringskvaliteten. 

 Vid projekteringsmöten under projekt 1 diskuterades olika ämnen såsom,  

o viktiga tidpunkter,  

o brand, El, VVS och akustik.  
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 Mer fokus bör läggas på att diskutera detaljer kring akustik eftersom det 

dimensionerar byggnadens bjälklag väggar och knutpunkter. Dålig akustik på 

grund av brister i utförandet är slöseri med resurser eftersom konstrutionen 

i övrigt är dimensionerad för att klara betydligt högre krav 

 En fördel med prefabricerade element är precision och noggrannhet i tillverkningen av 

elementen. Därför bör processen ses över och minimera de fabrikationsfel som uppkommer 

under tillverkningsprocessen. 

 I projekterings möten bör nämnas att projektet skall utföras efter manualen som MFB 

Masonite AB har skrivit, för att garantera hög kvalitét och säkerställa ett bra slutresultat. Lyft 

fram de känsligaste detaljerna särskilt. 

 Byggherren bör se till att alla arbetare som kommer att arbete med byggande av husen får 

tillräcklig utbildning och förståelse för effekten av olika misstag som kan uppkomma vid 

montering av olika elementen. Detta kan uppnås genom en kort informationsfilm eller 

liknande som innehåller de vanligaste felen och den effekt som dessa fel har på husets 

slutliga ljudisolering. Denna film skall visas för alla som kommer att hantera elementen och 

bygga ihop systemet.   

 Platschefen bör ha läst MFB handboken på www.mfbmiks.se . I denna manual bör man 

vidareutveckla och beskriva mer i detalj vilka konsekvenser olika detaljer och installationer 

får på akustikt slutresultat.   

 Vid montering av elementen skall en momentnyckel användas för att skruva centralskruven 

med rätt moment, alternativt skall en mer robust lösning utvecklas  så att ingen kortslutning 

mellan vägg och bjälklag kan uppkomma. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Systembeskrivning 

 väggar och bjälklag för projektet Kv. Kullen Nordmaling. 
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Bilaga 2 knutpunkter Lindesbergelevhem 

Knutpunkten i projektet Lindbergselevhem som visar skillnaden mellan lägenheternas konstruktion 

vid korridoren. 
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Bilaga 3 Mättpositioner för luftljudsisoleringsmättning  
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Bilaga 4 Mättpositioner för stegljudsmättning. 
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Acoustically robust light weight constructions require controlled 
building process 

Klas Hagberg1, Maikel Rofail2 and Delphine Bard3  

1,3 Lund University / SP, Box 117, SE-221 00 Lund, SWEDEN 
2 
ÅF Sound & Vibration 

ABSTRACT 

Acoustically robust light weight constructions in multifamily houses require that the building 
processes are taken into account, i.e. it is necessary to describe in detail how to erect the house on 
site in order to fulfill the final result. Performance of details necessary for stability reasons, 
connections in joints, fixing of final strips etc have to be described clearly in order to achieve the 
project goals. One project has been carried out over the last three years called Masonite flexible 
building system, Industrial Constructive Cooperation (MICC). The aim was to specify an open flexible 
light weight building system and to develop a management system in order to secure the final result 
in any technical aspect. Some important aspects are pointed out and still some evaluation is 
ongoing. MICC has been applied in one particular project in Sweden, project no. 1, and there is one 
more that might start soon. Project no. 1 is a two – storey multifamily building for elderly with high 
sound insulation requirements for the floor structure, sound class B according to the Swedish 
standard SS 25267. During the final part of the project some acoustic topics were further evaluated 
since the acoustic behaviour clearly were affected by potential errors emerged during the erection 
of the building. In this paper important building process aspects, connected to acoustic performance 
are presented and the results are compared to another project, project no. 2 (by Masonite Light 
Element AB). The latter project is not included in MICC. 
 
Keywords: Acoustics, Measurements, Evaluation 

9 Introduction 
This work involves two buildings that are almost similar in terms of building system, no. of 

storeys and size. The buildings are studied in order to clarify acoustic differences between the 

buildings due to different building processes during the design and completion of the buildings. 

They are both erected with prefabricated flat elements which are designed and manufactured on the 

basis of a building system called MFB building system developed by Masonit Beams AB. The 

building systems are available in two versions MFB XL and MFB Light, the latter is aimed for 

smaller buildings in order to decrese the building cost. Both buildings are based on MFB Light 

technique. However, one of the buildings are manufactured and erected by partners within a 

development project / group called MICC [1] (se also webpage www.mfbmiks.se, in Swedish), see 

figure 1.  
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Figure 1 – MFB building systems and the MICC model is the basis for the building system final 

performance  

 

The other building are partly designed and manufactured by Masonite Light Element AB with 

some “ad hoc” efforts from consultants and finally erected by an independent builder / entrepreneur. 

The principal design of the building systems are technically similar, however the latter are slightly 

different in its floor structure element design, involving a xx mm perforated steel plate / sheet 

below the beams as a reinforcement and also a certain board on top called ”plyboard” (replacing a 

normal particle board). A detailed description of both systems follows in section “2 Method - 

System description and projects”. 

Both buildings are designed in order to prevent low frequency annoyance from impact sound and 

in this type of light weight structures it is important to take certain ”noggrannhet” in terms of  

 

1. connection of building products included in the floor and flanking elements  

2. the mutual connection of the elements  

 

Both buildings comprise ”very light” floor structures (less than 100 kg / m
2
). This fact put 

certain performance requirements to the design details and erection “noggrannhet”, since (slightly 

simplified) the lighter the floor structure the more complex design in order to reach a high sound 

class. In particular, it is very important when it comes to design in order to prevent low frequency 

annoyance.  

In Sweden the minimum requirement between residential units is valid from 50 Hz according to 

IOS 717 [2, 3] 

 

 DnT,w + C50-3150 ≥ 53 dB  (class B 57 dB) 

 L´nT,w ≤ 56 dB   (class B 52 dB) 

 L´nT,w + CI,50-2500 ≤ 56 dB  (class B 52 dB) 

 

However, perhaps even more “sharp” requirements are needed as the light weight structures 

develop. In general, the minimum requirements specified above were the main goal for both 

projects even if one of the buildings had the goal to reach sound class B for the floor structure 

(vertical impact sound).   

Nevertheless, when erecting and building element houses with light flat elements it is normally 

not enough to describe the floor structure design, the flanking elements and the joists. The 

prefabrication level is not high enough in order to avoid some building work on site, i.e. fixing 

details (for static reasons), installations, interior walls, bathroom floors, finishing details, etc.  

In order to secure the final result it is of great importance that the parties involved in the design 

and building process are familiar with the building system, its weaknesses and possibilities. 

Therefore two similar two storey projects with different management organization were studied in 

terms of  

 

 acoustical requirements 

 design process 

 building process 

 final acoustic performance  

 Analysis and reason for deviating results   

 

At the end the aim is to see which measures necessary to take in order to improve the 

noggrannhet in terms of predicted values and the final results.  

10 Method, system description and projects 
The studied projects emanate from the same building system but the process from design to 

finished building is entirely different. On e project were designed and erected supported by the 

MICC team (project 1) and comprises 12 flats for elderly of and the other was designed more “ad 

hoc” by Masonite Light Element AB and some consultants and finally erected by a third party 

without any particular coordination (project 2). The latter is a student house for high school 
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students comprising 36 flats. Principal plan design is shown in figure 2 

 

 

    
 

Figure 2 – Design plan of the two projects; Left, Project no. 1; Right, Project no. 2 

 

10.1 Project 1 

10.1.1 Floor structure 
The floor structure (MFB Light) is built up according to figure 3 below.  

 

 

Figure 3 – MFB Light Floor structure in project no. 1 

 

 

10.1.2 Junction floor structure – facade wall  
Junction between facade wall and floor structure is aimed to be free from moment forces. This 

function is reached by using an MFB steel hanger, 1, mounted in the factory, see figure  4. In order 

to take care of horizontal forces (stability) the hanger is “locked” by a screw loose mounted without 

connecting the building parts.  

         

Figure 4 – Junction, connecting details MFB Light 

 

Floor gypsum board 12.5 mm 

Floor gypsum board 12.5 mm 

Floor particle board 22 mm 

Masonite beams h = 300 mm 

Mineral wool 200 mm 

Laths 45*45 mm 2 

Gyproc AP profile c 400 

Gypsum board 12.5 mm GN 

Gypsum board 12.5 mm GF 
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10.1.3 Partition – first floor, flanking ground construction 
The ground construction is made of concrete. To prevent flanking transmission through the 

ground construction the plate is divided along each partition according to figure 5.  

 

Figure 5 – Ground construction – principle for reduction of flanking transmission 

10.2 Project 2 

10.2.1 Floor structure 
The floor structure is a product from Masonite Light Element and is built up according to figure 

6 below. The junction between the floor structure (both facade wall and corridor wall) and the 

bearing walls are similar to those in project 1 and is also seen in figure 6.  

 

        

                 

Figure 6 – Masonite Light Element floor structure in project no. 2 

10.2.2 Partition – first floor, flanking ground construction 
The ground construction is made of concrete. To reduce flanking transmission through the 

ground construction the plate is build up with thicker concrete below each partition according to 

figure 7. 

  

Linoleum with foam 

Floor gypsum board 12.5 mm 

42.3 plyboard 87 

Masonite beams h = 300 mm 

Mineral wool 200 mm 

Perforated steel plate  

Gyproc AP profile c 400 

Gypsum board 12.5 mm GN 

Gypsum board 12.5 mm GF 
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Figure 7 – Ground construction – principle for reduction of flanking transmission 

11 Results 

11.1 Project 1 
The final results for project 2 is shown in table 1 and table 2 below 

 

Table 1 – Impact sound insulation, vertical between rooms 

Meas. object L´nT,w  [dB] L´nT,w + CI,50-2500 [dB] national minimum req. [dB] 1 

Room level 2 - 

Room level 1 
61 57 

≤ 56 

Room level 2 - 

Room level 1 
60 56 

≤ 56 

Room level 2 - 

Room level 1 
2
 

63 59 
≤ 56 

Room level 2 - 

Room level 1 
2
 

63 58 
≤ 56 

1.
 The target value in this project was sound class B for the floor structure impact sound.  

2.
 These rooms are equal to the other two rooms, however measured when the building were completely finished 
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Table 2 – Airborne sound insulation, horizontal and vertical between rooms 

Meas. Object DnT,w  [dB] DnT,w + C50-3150 [dB] national minimum req. [dB] 
1

 

Room level 1 - 

Room level 1 
62 55 ≥ 53 

Room level 1 - 

Room level 2 
58 56 

≥ 53 

Room level 1 - 

Room level 2 
60 57 

≥ 53 

Room level 1 - 

Room level 2 
57 54 

≥ 53 

3.
 The minimum requirements were the target values and correspond to the req. to be a pplied in “ordinary” dwellings 

4.
 The common room in the center was applied with lower beams (h = 200 mm) and resilient channels (Gyproc AP) 

connected to the ceiling   

 

11.2 Project 2 
The final results for project 2 is shown in table 3 and table 4 below 

 

Table 3 – Impact sound insulation, vertical between rooms 

Meas. object L´nT,w  [dB] L´nT,w + CI,50-2500 [dB] national minimum req. [dB] 1 

Room level 2 - 

Room level 1 
58 63 ≤ 56 

Room level 2 - 

Room level 1 
58 62 ≤ 56 

Common room 

level 2 – common 

room level 2 2 
60 61 ≤ 56 

5.
 The minimum requirements were the target values and correspond to the req. to be applied in “ordinary” dwellings. In 

this case the final requirement that has to be fulfilled is hotel standard and this is fulfilled in the completed building  
6.
 The common room in the center was applied with lower beams (h = 200 mm) and resilient channels (Gyproc AP) 

connected to the ceiling   
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Table 4 – Airborne sound insulation, horizontal and vertical between rooms 

Meas. Object DnT,w  [dB] DnT,w + C50-3150 [dB] national minimum req. [dB] 
1

 

Room level 1 - 

Room level 1 
64 54 ≥ 53 

Room level 1 - 

Room level 2 
56 52 ≥ 53 

Room level 1 - 

Room level 2 
57 51 ≥ 53 

Common room 

level 1 – common 

room level 2 2 
50 47 ≥ 53 

7.
 The minimum requirements were the target values and correspond to the req. to be applied in “ordinary” dwellings. In 

this case the final requirement that has to be fulfilled is hotel standard and this is fulfilled in the completed building  
8.
 The common room in the center was applied with lower beams (h = 200 mm) and resilient channels (Gyproc AP) 

connected to the ceiling   

12 Analysis and discussion 
Despite similar buildings and constructions there are big differences in the final results. In 

particular there are striking differences for the impact sound insulation. One project show high 

L´nT,w levels and the other high L´nT,w+CI,50-2500 levels. Hence project 1 has mainly high frequency 

problem while project 2 has mainly low frequency problem, completely contradictory to each other. 

In project 1 the requirements were not fulfilled despite it involved a team familiar with the system 

and to its weaknesses. Project 2 did reach the project goal mainly by luck, however the results was 

not good enough since the manufacturer aim was to reach at least the minimum requirement for 

Swedish ordinary dwellings. What is the reason for these big differences? The answer is failure on 

site which is caused by one or more of the following reasons:  

 

1. Indistinct drawings 

2. Indistinct written instructions on sensitive details, for instance junction attachments  

3. Lack of information on building site   

4. Inspection details during erection not specified in checklists  

5. Potential connections due to installations 

6. Bathroom floor applied by floating cement paste  

 

For project 1 the failure was caused by; 1. Hangers (figure 4) was fixed more than specified 

causing connection between the floor structure and the walls; 2. The ceiling was fixed by attaching 

wooden strips with nails (using “nailgun”) along the top corners in each room; 3. Missing 

description of interior wall mounting details inside each apartment, causing structural connection 

between load bearing parts. In this case it is rather easy to take measures to reach the requirement. 

The easiest way is to provide the rooms with floor covering including impact sound reducing foam 

targets. However, this is not the aim of the system since all noise reduction should be made in the 

structural bearing elements and the junctions.  

For project 2 the failure was caused by; 1. The resilient channels behind the ceiling mounted on 

site were not mounted (by unknown reason) in the floor elements between the rooms, causing high 

levels in low and mid frequencies. It was mounted in the common part which change the  measured 

values (row 3, table 3); 2. Also in this project the hangers (figure 4) were fixed more than specified 

causing connection between the floor structure and the walls, however its effects were partly hidden 

by the fact that impact sound reducing floor covering was applied inside the apartments. 

All in all it is clarified that the results using flat elements from a well specified open system 

might cause final results that are far from expected values. There are so many factors affecting the 

final results that it is absolutely necessary to clearly specify all moments and details in a process 

manual or the final results could not be guaranteed. The degree of prefabrication is normally not 
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enough and if the system description and its important details are not transferred to the builder it 

will surely cause a lot of errors during the erection of the system or when mounting finish details. 

For corresponding concrete structures these problems do not appear. Of course other problems 

might appear, however they are normally not worse than they can rather simply be corrected 

afterwards. 

The complexity of light weight structures, the risk failure due to lack of knowledge and the fact 

that these failures often becomes hidden inside the structural system and impossib le to correct 

afterwards should urge for consideration in the light weight building industry and amongst those 

parties all around Europe that issue European Technical Approvals. It is impossible to state any 

final acoustic result of a building on the basis of single elements. The entire process has to be 

included in any predictions in order to secure the final result.  
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