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KL-trä 
– är det lösningen för miljön och akustiken?
Intresset för korslimmat trä (KL-trä) som byggmaterial har under de 
senaste åren tagit fart och många tävlar om att bygga högt med KL-
trä för att visa upp sin miljöprofil. KL-trä har definitivt miljömässiga 
fördelar. Trä är både en förnybar resurs och trä binder koldioxid under 
byggnadens livslängd, vilket ger klara miljömässiga fördelar över till 
exempel betong. Genom att använda KL-trä i en byggnad binds mer 
koldioxid än om väggar och bjälklag konstrueras med reglar och limträ, 
men är detta miljömässigt optimalt? En svår fråga att besvara, men de 
akustiska vinningarna med att bygga i KL-trä jämfört med att bygga i 
betong är långt ifrån uppenbara. Trenden med att KL-skivorna dessutom 
ska vara synliga försämrar än mer de akustiska förutsättningarna för att 
skapa en god ljudmiljö med låg risk för störning. Ett första steg vore att 
se KL-trä för vad det är; ett stommaterial, inte ett ytskiktsmaterial. Om 
trenden med synligt trä håller i sig bör detta, ur en akustisk synpunkt, 
lösas på andra sätt än att just det bärande KL-träet ska vara synligt.

Korslimmat trä, i dagligt tal KL-trä eller 
KLT, är en massiv träskiva med ett ojämnt 
antal lager av hyvlat trä, vanligen 3-7 
stycken, där vartannat lager är vridet 90 
grader i förhållande till det föregående. 
Tack vare att lagren är vridna i förhållande 
till varandra erhålls en formstabil skiva 
med låg vikt jämfört med betong. Med 
ett udda antal lager kommer de yttersta 

lagren på KL-skivan att vara orienterade i 
samma riktning och bidrar till att ge skivan 
en hög böjstyvhet längs fiberriktningen. 
Böjstyvheten tvärs fiberriktningen i yt- 
tersta lagret är betydligt lägre då böj-
styvheten i denna riktning främst bestäms 
av de näst yttersta lagren. 

KL-trä såg dagens ljus i Österrike under 
början av 1990-talet med benämningen 
Kreuzlagenholz. Arkitektoniskt ger KL-
trä möjligheter att utforma byggnader 
med stor frihet och där tillverkningen 
(byggnationen) är starkt industrialiserad. 
Invändigt öppnar KL-trä upp möjlig-
heterna för synligt trä som tidigare inte 
varit möjliga men ger akustiska ut-

maningar. Den stora potentialen med 
KL-trä ligger i att använda det som 
stommaterial till byggnadsstommar för 
flerbostadshus, kontorsbyggnader, skolor, 
hallbyggnader etc. Bjälklag i KL-trä ger 
förutsättningar för stora fria spännvidder 
vilket möjliggör att kontor och lägenheter 
kan utformas med stor valfrihet i plan- 
lösning samtidigt som KL-trä i väggarna 
ger stor lastbärande och stabiliserande 
förmåga. Att använda KL-trä som ytma-
terial är dåligt utnyttjande av KL-träets 
egenskaper och sker ofta på bekostnad av 
boyta, då väggkonstruktioner och bjälklag 
bli tjockare än om KL-träet är dolt för att 
uppfylla ställda ljudkrav. 

Fördelar med KL-trä
Tillverkare av KL-trä framhåller ett antal 
fördelar, där följande oftast lyfts fram:

• Möjliggör attraktiv, innovativ design
utan att göra avkall på byggtekniska
krav

• Material med hög skjuvstyvhet och
hållfasthet i förhållande till vikten

• Klarar stora spännvidder och har hög
horisontalstabiliserande kapacitet

• Formstabilt
• Hög prefabriceringsgrad av KL-ski-

vorna och snabbt montage
• Ingen torktid om inte pågjutningar

används
• Behagliga inomhusmiljöer, jämnare

och bättre inomhusklimat
Roger Johnsson
Tyréns AB

Figur 1: Exempel på korslimmad skiva med 5 lager.
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• Goda byggnadsfysikaliska egenskaper 
till exempel ljudisolering och brand-
avskiljning

• Miljösmart val, tack vare lägre kol-
dioxidutsläpp

Utifrån ovanstående lista framstår KL-
trä som lösningen på våra problem med 
att bygga miljösmart och hållbart utan 
negativa effekter för miljön eller på de 
som bor/arbetar i byggnaderna. Men är 
det verkligen så enkelt? Inte om man tittar 
närmare på ljudegenskaperna. 

Akustik och KL-trä
I många beräkningsexempel och analyser 
förenklas KL-trä till ett isotropt material 
med motiveringen att de olika lagren i 
KL-skivan jämnar ut egenskaperna. Detta 
är inte sant, utan KL-trä är ortotropt 
med olika egenskaper i de vinkelräta 
riktningarna. Detta kan ses genom att 
jämföra E-modulen i styv och vek riktning, 
tabell 1. E-modulen i vek riktning för dessa 
KL-skivor är mellan 4 och 21 procent av 
E-modulen i styv riktning. Skillnaden 
minskar med ökad tjocklek och ökat antal 
lager som KL-skivan är uppbyggd av, 
eftersom egenskaperna utjämnas med fler 
lager.

Två av egenskaperna hos KL-trä som 
lyfts fram som stora fördelar för hållfasthet 
och bärförmåga är också de egenskaper 
som skapar största utmaningar akustiskt – 
den låga vikten och den höga styvheten. 
KL-trä har en densitet som är cirka en 
sjättedel av betong vilket är en klar fördel 
då byggnaderna ska dimensioneras för 
egenvikt, men är en klar nackdel för 
ljudisoleringen hos enkelväggar, dvs väg- 
gar bestående av samma material rakt 
igenom. På grund av detta byggs det 
sällan enkelväggar i KL-trä till skillnad 
från betong. Generellt kan man för-
utsätta att en enkelvägg i KL-trä har en 
luftljudsisolering (R’w) som är ~15 dB 
sämre än en betongvägg med samma 
tjocklek. 

En avgörande egenskap hos en enkel-
väggs ljudisolerande förmåga förutom 
vikten är koincidensfrekvensen, den 
frekvens då böjvåglängden i materialet är 
samma som våglängden i luft. Vid denna 

frekvens erhålls en försämrad ljudisolering 
på grund av den goda kopplingen mellan 
ljudvågen i luft och vibrationen i väggen. 
Böjvågshastigheten i ett fast material beror 
på böjstyvheten och därmed E-modulen 
för böjning. För ett isotropt material, som 
betong, erhålls en koincidensfrekvens för 
en viss tjocklek, h på väggen enligt:
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där  c = ljudets hastighet i luft (~340m/s)
 δ = materialets densitet
 ν = Poissons tal
 E = elasticitetsmodul
 h = tjockleken på väggen

Enkelväggar i KL-trä
Då KL-trä har olika böjstyvhet i de två 
utbredningsriktningarna erhålls två koin- 
cidensfrekvenser. I figur 2 visas uppmätt 
luftljudsisolering för betong respektive 
KL-trä med tjockleken 130 mm. Ko-
incidensfrekvensen för betong är cirka 
140 Hz och för KL-trä är de två koin-
cidensfrekvenserna cirka 100 respektive 
280 Hz. 

Rena enkelväggar i KL-trä används 
sällan på grund av den begränsade 
ljudisolerande förmågan, men möjlig-
heten att korrekt förutsäga en enkelväggs 
reduktionstal är ändå viktig för att förstå 

materialet och hur dubbelväggar beter 
sig. Eftersom KL-trä inte är isotropt så 
är de vanliga beräkningsmetoderna för 
enkelväggar, vilka alla bygger på Sharps 
modell från 1978 [2], otillräckliga. 
Ljunggren [3] har föreslagit en modell 
för luftljudsisoleringen i enkelväggar i 
KL-trä som ger god överensstämmelse 
mot uppmätt vägt reduktionstal R’w för 
ett antal KL-väggar som presenterats 
i litteraturen. Däremot redovisas inte 
överenstämmelsen vid olika frekvenser 
mellan verklighet och modell. Modellen 
som Ljunggren föreslagit bygger på en 
empirisk anpassning av Sharps modell 
och uppvisar åtminstone två svagheter 
som begränsar dess användbarhet. Dels 
förutsätts att KL-trä har en förlustfaktor, 
η på 1 procent, dels att effekten med två 
koincidensfrekvenser kan approximeras 
till ett frekvensområde som sträcker sig 
från den lägre koincidensfrekvensen till 
den dubbla frekvensen. För att koinci-
densfrekvenserna ska hamna som en 
dubblering av varandra, måste E-modulen 
i styv resp. vek riktning förhålla sig som 
4:1 enligt ekvation 1. Tabell 1 visar att 
detta enbart uppfylls för den tjockaste 
skivan. För övriga tjocklekar är den högre 
koincidensfrekvensen typiskt 3-4 gånger 
högre än den lägre inte två gånger som 
modellen förutsätter. 

När det gäller förlustfaktorn, η hos KL-
trä anges i litteraturen ett ganska stort 

Tjocklek Antal Styv Vek
[mm] skikt riktning riktning

 [GPa] [GPa]
60 3 11,17 0,43

120 3 11,17 0,43
120 5 10,20 1,40
240 7 9,56 2,04

Tabell 1: E-modul böjning i styv och vek riktning 
för några olika KL-skivor [1]. 

Figur 2: Jämförelse 
mellan 130 mm tjock 
vägg i KL-trä respektive 
betong.
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Flanktransmissionen har större bety-
delser i byggnader med stomme av KL-
trä än i motsvarande byggnader i betong. 
Åtgärder på ovan och undersidan av 
KL-skivan i bjälklaget har, förutom att 
förbättra ljudisoleringen för den direkta 
ljudtransmissionen, till uppgift att min-
ska mängden flanktransmission både 
horisontellt och vertikalt. Effektivaste 
sät tet att minska flanktransmissionen är 
att säkerställa att inga material går direkt 
igenom till intilliggande utrymmen. Detta 
innebär att exempelvis dela KL-skivan vid 
vägg, men då faller samtidigt möjligheten 
till långa spännvidder med flexibel 
planlösning. Alternativet är att begränsa 
utsträckningen på de material som byggs 
på utanpå KL-stommen så att dessa delas 
vid rumsskiljande väggar. Det rör sig om 
till exempel avvibrerade övergolv och 
olika typer av undertak. 

Avvibrerat övergolv
Ovanpå KL-skivan i bjälklaget krävs någon 
form av avvibrerad (flytande) golvlösning; 
antingen ett avvibrerat golvregelsystem 
eller en flytande golvlösning ovanpå till 
exempel mineralull. Ett korrekt dimen-
sionerat avvibrerat golvregelsystem ger 
bra luft- och stegljudsisolering vertikalt 
medan ljudisoleringen i horisontell led 
beror på om väggarna monteras ovanpå 
golvsystemet eller går hela vägen ner till 
KL-stommen. Om väggarna placeras 
ovanpå golvregelsystemet begränsas luft- 
och stegljudsisoleringen av flanktrans-
missionen via golvskivan/-orna. En åt-
gärd för att förbättra ljudisoleringen då 
innerväggarna står på övergolvet är att 
komplettera golvspånskivan med extra 
lager golvskivor (spånskiva, gips) som 
läggs löst ovanpå understa golvspånskivan, 
med lumppapp emellan, figur 7. För 
högre krav krävs att samtliga golvskivor 
slitsas intill väggen tillsammans med 
eventuella genomgående reglar i golv- 
systemet. Dessa åtgärder gör framtida 
hyresgästanpassningar något besvärliga-
re, men fullt genomförbara. Detta till-
sammans med möjligheten att dra in-
stallationer i utrymmet mellan KL-
stomme och golvskivorna, gör att av-
vibrerade golvregelsystem ändock är en 
attraktiv lösning. 

Flytande golvlösningar ovanpå isole-
ring fungerar snarlikt avvibrerade golv-
regelsystem, men dimensionering av re- 
sonansfrekvensen i lösningen är besvär-
ligare än för golvregelsystemet, där elas- 
tomerer med lämpliga egenskaper enkelt 
dimensioneras utifrån aktuella förutsätt-
ningar. Liksom för golvregelsystemen 
begränsas luft- och stegljudsisoleringen 
i horisontell riktning av golvskivorna 

och om dessa är slitsade eller inte intill 
innerväggarna. 

Undertak för att bryta 
flanktransmissionen
Även undersidan av bjälklaget kan behöva 
åtgärder för att minska ljudöverföringen 
via KL-skivan. I de fall ljudkraven är 
måttliga, till exempel mellan kontor 
räcker det ofta med ett nedpendlat 
akustikundertak. Vid högre ljudkrav, till 
exempel krav på måttlig sekretess, krävs 
ett nedpendlat gipsundertak för att bryta 
flanktransmissionen. 

KL-trä i bostäder
När det gäller byggande av flerbostadshus 
i trä i Sverige så sker den betydande 
delen i form av modulbyggande där 
Derome, Lindbäcks bygg och Moelven 
är de ledande aktörerna. Samtliga av 
dessa aktörer bygger modulerna med 
träregelstommar, främst av kostnadsskäl. 
En relativt ny aktör på marknaden är Sizes 
som sticker ut genom att bygga moduler 
i KL-trä. Tillverkarna av KL-trä levererar 
stomlösningar för att bygga bostäder 
med KL-trä. Frånsett enstaka undantag 
handlar det uteslutande om lösningar där 
KL-stommarna inte sträcker sig mellan 
lägenheterna, helt enkelt för att bryta 
flanktransmissionerna. 

KL-trä i lokaler
När det gäller kontorsbyggnader så är 
läget ett annat. Här byggs en bråkdel 
i form av modulbyggande, då detta 
begränsar möjligheterna till framtida 
hyresgästanpassningar och storleken på 
till exempel konferensrum. Tack vare 

möjligheten till långa fria spännvidder är 
KL-trä ett miljömässigt attraktivt alternativ 
till betong. För att uppfylla ljudkrav mellan 
kontor för olika hyresgäster kan bjälklag 
enligt figur 8 tillämpas. En konventionell 
lösning med HD/F bjälklag ger en liten 
bygghöjd och med förutsägbara akustiska 
egenskaper. En lösning med KL-trä kräver 
en flytande golvlösning där ett avvibrerat 
golvregelsystem till exempel Granab 
ger bra ljudisolering men bygger minst 
100 mm på höjden. För att klara den 
horisontella flanktransmissionen på un- 
dersidan krävs ett nedpendlat akustik-
undertak med 40 mm tjocka skivor. Även 
för kontor med HD/F bjälklag kommer 
akustikundertak att behövas för att få bra 
rumsakustik vilket gör att man i de flesta 
fall kan bortse från den extra bygghöjden 
på grund av akustikundertaket. 

Anslutningar mellan KL-trä 
Även om den akustiska dimensioneringen 
av konstruktioner med stomme av KL-
trä är en utmaning i sig är det inget 
mot att förutsäga slutresultatet då olika 
konstruktionsdelar ska sammanfogas med 
andra delar i byggnaden. Konstruktörer 
vill sammanfoga allt stabilt för att klara 
laster från egentyngden, men framför 
allt för att stå emot vindlasterna. Sta-
bila knutpunkter medför dock att flank- 
transmissionerna ökar och ljudisolering-
en försämras. Det pågår utvecklingsarbete 
hos många olika aktörer för att utveckla 
nya smarta beslag för att sammanfoga 
byggnadsdelarna konstruktionsmässigt 
stabilt men akustiskt mjukt. Tyvärr 
ser man allt för ofta rekommendationer, 
från olika ljudkunniga, där vanliga vin-

Figur 7: Övergolv där 
horisontella flanktrans-
missionen minskats 
genom extra golvskivor 
ovanpå lumppapp. 
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spann, typiskt mellan 1 och 8 procent 
[4-6] med de högre värdena avseende 
KL-trä monterat i byggnader. För att 
undersöka detta har egna mätningar 
av förlustfaktor genomförts, dels på en 

120 mm tjock, 5-lagers KL-skiva med 
måtten 620 x 870 mm, dels på en 200 mm 
tjock, 5-lagers KL-skiva med måtten 
8800 x 2000 mm. Mätningarna på den 
mindre skivan gav förlustfaktorer på 

mellan 1,8 och 3,4 procent, se figur 3 
och mätningar på den stora skivan gav 
förlustfaktorer på mellan 3 och 12 procent.

Dubbelvägg i KL-trä
En enkelvägg av KL-trä som ska klara att 
uppfylla ljudkrav mellan två lägenheter 
måste ha en tjocklek som är ca 1-1,2 m. 
Med tanke på att detta kan uppfyllas med 
en betongvägg som är 200 mm tjock så är 
det uppenbart att enkelväggar i KL-trä inte 
är ett alternativ mellan bostäder. Vid högre 
ljudkrav byggs därför dubbelväggar med 
två KL-skivor på ett avstånd från varandra 
fyllt med mineralull. Ljudisoleringen 
kan ytterligare förbättras genom att 
applicera 1 eller 2 lager gips på vardera 
sida av väggen. Dubbelväggar i KL-trä 
blir generellt tjockare än motsvarande 
väggar i betong eller med regelstomme, 
se figur 4. KL-skivorna kan dock bära mer 
last än regelstommen och är därför en 
nödvändighet när stora laster ska tas ned. 

Bjälklag i KL-trä och flanktransmission
Att förutsäga den akustiska prestandan 
hos KL-bjälklag är svårare än för väggar 
då både krav på luftljudsisolering och 
stegljudsnivå ska uppfyllas. Precis som 
för väggarna fungerar det inte att, som för 
betong, bara ha ett material rakt igenom 
bjälklaget och lösa stegljudet med en 
stegljudsförbättrare på ovansidan. Ett 
akustiskt bra bjälklag med en stomme 
av KL-trä kräver ofta åtgärder både 
på ovan- och undersidan. Orsaken är 
flanktransmission, som handlar om att 
ljud tar andra vägar mellan två rum än 
den direkta vägen via den skiljande ytan. 
Ljudet hittar vägar via de flankerande 
ytorna, därav namnet flanktransmission. 
I figur 5 och figur 6 redovisas hur ljud tar 
sig mellan olika utrymmen för luftljud 
respektive stegljud.

Figur 4: Jämförelse 
av 3 väggar som alla 
uppfyller ljudkrav mellan 
lägenheter för Ljudklass 
C. Från vänster till höger; 
a) 200 mm betongvägg, 
b) dubbelvägg i gips med 
total tjocklek på 200 mm, 
c) KL-vägg med 1 lager 
gips med en total tjocklek 
på ~370 mm.

Figur 6: Även stegljud sprids via flankerande ytor 
(2-3) och ger en försämrad stegljudsnivå än vad 
direktvägen (1) ger.  

Figur 5: Förutom direktvägen (1) genom väggen kan luftljudet även ta sig via flankerande ytor (2-5) vilket 
försämrar ljudisoleringen mellan rummen. 

Figur 3: Mätningar av förlustfaktorn och uppmätta förlustfaktor i en mätpunkt.
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kelbeslag i stål kompletteras med ett 
eller två lager mjukt material för att 
förhindra flanktransmissionen. Dessa lös-
ningar ger tyvärr marginella förbättringar 
jämfört med att fästa vin kelbeslagen 
direkt. 

KL-trä har framtiden för sig som 
stommaterial
KL-trä är ett ungt material där vi 
fortfarande saknar en gedigen kunskap 
och erfarenhet jämfört med till exempel 
betong. KL-trä har många miljömässiga 
fördelar och om vi lär oss att ta vara på 
dess styrkor, i stället för att blint fokusera 
på träets utseende vid projektering av nya 
byggnader, kommer mängden byggnader 

som uppförs med en stomme av trä att 
öka än snabbare. Synligt trä tillför många 
positiva aspekter för de som bor eller 
verkar i byggnaden, men i stället för att 
visa upp stommaterialet borde fokus 
istället vara på att ta fram ytmaterial i trä. 
KL-träets styrkor, med god hållfasthet 
och låg vikt, ska användas där dessa gör 
mest nytta dvs i den bärande stommen, 
övriga väggar kan med fördel, både med 
hänsyn till utrymmeskrav och akustiska 
egenskaper, uppföras med regelstomme.  
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Figur 8: Jämförelse av 2 bjälklag som uppfyller luftljud- och stegljudskrav mellan kontor med olika hyresgäster. Från vänster till höger; a) HD/F 120/20 med 30 
mm pågjutning med golvbeläggning av textilmatta eller linoleumgolv med inbyggd stegljudsförbättrare, b) valfri golvbeläggning på 38 mm golvspånskiva med 
Granab golvregelsystem och 70 mm mineralull, minst 180 mm KL-skiva och nedpendlat 40 mm tjockt akustikundertak.


