
Granab på Massiva Träbjälklag
Granab Golvregelsystem har system för att klara ljudkraven 

på massiva träbjälklag, även kallat KLT/CLT. 



GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga 

lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2 golvyta. 

Golvregelsystemet är av stål med dämpelement för en effektiv steg- och 

luftljudsisolering. Systemet är patenterat och uppfyller kraven enligt EKS, 

Europeisk Konstruktionsstandard. Är typgodkänt av SP och har ett norskt 

tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, 

dynamisk belastning och hållfasthet.

GRANAB leder utvecklingen av golvregelsystem och presenterar nu nya 

lösningar för en än bättre ljudisolering.

Granab Golvregelsystem har system för att klara ljudkraven även på massiva träbjälklag, 

även kallat KLT/CLT. Vi har levererat till ett flertal projekt med både lägenheter, kontor  

och skolor med väldigt goda resultat.

Skillnaden mot när vi levererar till projekt HDF 

är att vi till denna typ av projekt använder ett 

än bättre dämpelement, 25 mm sylodyn, för 

att nå uppställda ljudkrav. Golvkonstruktionen 

kan också behöva kompletteras med isolering 

och gips för att uppnå rätt nivå på ljudkraven.
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Exempel på lösning för att klara ljudkraven 
på massivträ.



Granab Golvregelsystem har stora fördelar mot det andra 

alternativet när det gäller att klara ljudkrav och nivåjustera 

ett golv, det vill säga pågjutningar av olika slag.

Vårt system monteras snabbt och torrt. 

Det monteras direkt på räbjälklaget utan våta avjämningar. 

Du slipper långa torktider och tillsätter inga kemiska tillsatser.

En stor vinst är också vår extremt låga CO2 påverkan. 

Vi har exempel på 50 % mindre CO2 påverkan än pågjutningar.

Vi har jämförts som uppbyggnad av golv av Sveriges 

Byggindustrier som har en utredning om detta 

som vi gärna sänder över till Er.
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Historiskt sett har det största bidraget 
till klimatpåverkan från byggnaderna 
kommit från uppvärmningen. Men  
genom allt högre krav på låg energi-
användning och bättre energimix har 
dessa utsläpp minskat drastiskt och  
de är på väg ner ytterligare. I dag 
står byggandet och tillverkningen av  
byggnadsmaterial för större utsläpp  

än uppvärmningen, se �gur 1. Vi 
behöver därför nu tydligare fokusera  
på att göra klimatsmarta materialval. 
Enligt beräkningar så kan vi nå  
långt med känd teknik, men nya 
innovativa lösningar behöver också 
forskas fram [1].



Som beställare (byggherre) är det viktigt  
att bidra till en mer hållbar framtid 
genom att ställa krav på byggnadens 
miljöprestanda. För att kunna påverka 
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byggprocessen på ett betydande sätt 
ska miljökrav ställas tidigt, innan pro-
duktionshandlingarna tagits fram. Med 
miljöprestanda menas här hur byggnaden 
påverkar den yttre miljön under sin livs- 
cykel. För att kunna analysera klimat-
påverkan från ett byggnadsverk över 
dess livscykel och föreslå förbättringar 
så måste vi på något sätt kunna beräkna 
detta. Idag �nns sådan robust metodik 
för att beräkna klimatpåverkan som är 
gemensam i hela Europa och baseras på 
livscykelanalysmetodik.

En livscykelanalys (LCA) gör det möjligt 
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Exempel på lösning för att klara ljudkraven 
på massivträ.
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