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SAMMANFATTNING 

En i dagsläget vanlig byggteknik i Sverige är användandet av en stålstomme i kombination med 

prefabricerade betonghåldäck. Detta arbete grundar sig på frågeställningen om KL-träbjälklag skulle 

kunna vara ett reellt alternativ till betongbjälklag i en sådan konstruktion, i kombination med 

hattbalkar. 

Som ett första steg skisserades en typkonstruktion för att ha en väl definierad utgångspunkt för en 

analys. Utgångspunkten för denna typkonstruktion var främst en studie av två tidigare konstruktioner, 

konstruerade med stålstomme med hattbalkar och håldäcksbjälklag. Litteraturstudien fokuserade på 

bakomliggande teorier i relation till bjälklagets funktion i konstruktionen. Ett antal områden 

definierades som utgångspunkt för en teknisk utvärdering. Dessa områden var spännvidder, 

dimensionering i brottgränstillståndet, dimensionering i bruksgränstillståndet, knutpunkter, 

dimensionering för olyckslaster, akustik och byggbarhet. Utgående från ovanstående områden 

utvärderades så tekniska förutsättningar för användandet av KL-träbjälklag i den aktuella 

konstruktionstypen. Det konstaterades att det på många områden finns väl fungerande lösningar och 

att det finns många positiva aspekter med ett lätt och lättmonterat KL-träbjälklag. De problemområden 

som hittats kan sammanfattas som: 

1. Begränsad spännvidd 

2. Ökade horisontella deformationer i bjälklaget 

3. Beräkning av svängningar med hänsyn till upplag på stålbalkar 

4. Förband mellan bjälklag och hattbalkar 

5. Akustisk dimensionering 

Två av dessa områden valdes för vidare analys; förband mellan bjälklag och hattbalkar samt den 

begränsade spännvidden. För förbandet utvecklades en lösning med en klack på hattbalkens fläns i 

kombination med en slits i KL-träskivan som enkelt ska kunna hakas på vid montage. För att ta krafter 

längs balkens längd måste dock lösningen sedan kompletteras med ett skruvförband genom 

balkflänsen. Förhoppningen är att en enklare lösning för att ta dessa förhållandevis små krafter ska 

kunna utvecklas som komplement till det primära förbandet med klack och slits. Handberäkningar 

utfördes för det utvecklade förbandet och det konstaterades att det är möjligt att utforma ett sådant 

förband, med rimliga dimensioner, för alla verkande laster. 

Som den sista delen av arbetet studerades lösningar för att kunna uppnå längre spännvidder, för ett 

plattbjälklag är spännvidden begränsad till något mindre än 7,7m. Olika typer av samverkansbjälklag 

studerades och det konstaterades att samverkan med ett prefabricerat betongbjälklag med en limmad 

förbindelse skulle kunna vara en lämplig lösning. Limmade förbindelser studerades så mer ingående 

och det konstaterades att en limmad förbindelse mellan trä och prefabricerad betong medför stor 

styrka och styvhet. Upp mot 100% samverkan har observerats för samverkansbjälklag med denna typ 

av förbindelse. En osäkerhetsfaktor är dock långtidseffekter, där fler studier behöver hittas eller 

utföras för att få en större kunskap på området. Handberäkningar utfördes enligt teorin i SS-EN 1995-1-

1 på två typer av samverkansbjälklag med ett antal olika dimensioner. I beräkningarna medräknades 

100% samverkansgrad. Det konstaterades att 9m spännvidd skulle kunna uppnås med en kombination 

av KL-trä och betong, medan 12m spännvidd kan uppnås med hjälp av mellanliggande träreglar. Andra 

beräkningsmodeller för svängningar där egenfrekvensen inte är den begränsande faktorn skulle kunna 

leda till bättre resultat för denna typ av samverkansbjälklag. 

Nyckelord: KL-trä, Träbjälklag, Hattbalk, HSQ-balk, Stålstomme, Samverkansbjälklag  
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ABSTRACT 

A currently common building technology in Sweden is the use of a steel structure in combination with 

prefabricated HD/F concrete slabs. This work is based on the issue of whether CLT slabs could be a 

suitable alternative to concrete slabs in such a structure, in combination with the type of welded 

plated beams that are often called hat beams. 

As a first step a type-structure was sketched to have a well-defined starting point for an analyze. The 

basis for this structure was mainly a study of two designs constructed with steel structures composed 

of hat beams and HD/F slabs. The literature study was focused on underlying theories in relation to the 

slabs function in the structure. A number of areas were defined as a basis for an evaluation of the 

building type. These areas where spans, design in the ultimate limit state, design in the serviceability 

limit state, joints, design for accidental actions, acoustics and constructability. Based on the above, 

technical conditions for the use of CLT slabs in the building type in question were evaluated. It was 

found that in many areas there were working solutions, and that there are many positive aspects 

related to the use of a light and easily mounted CLT slab. The issues that were found can be concluded 

as 

1. Limited span lengths 

2. An increase of horizontal deformations in the slab 

3. Calculations of vibrations with respect to the flexible support 

4. Joints between slabs and hat beams 

5. Acoustic design 

Two of these issues were chosen for further analysis: joints between slabs and beams and the limited 

span length. A solution was developed for the joint, composed of a heel on the flange of the steel 

beam in combination with a slit in the CLT slab. The joint is supposedly easy to mount during assembly. 

To be able to handle the forces along the length of the beam the solution must however be 

complemented with a secondary screw joint through the flange of the beam. The hope is that a simpler 

solution to handle these relatively small forces can be developed, as complement to the primary joint 

made up of the heel and slit. Calculations were performed by hand for the developed joint and it was 

found that it is possible to design such a joint, with reasonable dimensions, for all the acting loads. 

As the last part solutions to achieve longer spans were studied, for a flat CLT slab the span length is 

limited to somewhat less than 7,7m. Different types of composite slabs were studied and it was noted 

that a composite with a prefabricated concrete slab and a glued connection could be a suitable 

solution. Glued connections were then studied more closely, and I was found that a glued connection 

between wood and prefabricated concrete entails great strength and rigidity. About 100% united 

action has been observed for this type of connection. An uncertain factor is however long-term effects 

where further studies need to be found or performed to achieve more knowledge. Hand calculations 

were performed using the theory in SS-EN 1995-1-1 on two types of composite slabs for a couple of 

different dimensions. In the calculations 100% united action was used. It was found that 9m span could 

be achieved with the combined action of CLT and concrete, while 12m could be achieved using wooden 

studs for spacing. Other theories for the calculations where the natural frequency isn’t the limiting 

factor could lead to better results for this kind of composite slabs. 

Keywords: CLT, X-lam, hat beam, HSQ-beam, Steel structure, composite slab  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till genomförandet av detta arbete, tillsammans med 

examensarbetets syfte och avgränsningar. 

 Bakgrund 
Sedan början av 1990-talet och allt mer på senare år har byggandet av trähus ökat kraftigt. En stor 

orsak till detta är ökad miljömedvetenhet då trä, främst ur ett livscykel-perspektiv, av många anses 

som ett miljömässigt bra alternativ till de fortfarande vanligare byggnadsmaterialen betong och stål 

(Gustafsson, et al., 2012). Korslimmade skivor av trä, härefter benämnt som KL-trä, är en produkt som 

funnits på marknaden i liten skala sedan början av 1990-talet och som idag används allt mer i 

byggnader världen över (Karacabeyli & Douglas, 2013). Dessa stabila träskivor används främst som 

bärande element i väggar, bjälklag och takkonstruktioner. 

En i dagsläget vanlig byggteknik i Sverige är användandet av en stålstomme i kombination med 

prefabricerade betonghåldäck, så kallade HD/F-bjälklag. En fråga som uppkommit är om KL-trä kan 

vara ett reellt alternativ till betongbjälklag i sådana typer av konstruktioner. Martinssons, en Svensk 

producent av KL-trä, önskar utgående från denna frågeställning söka svar på några frågor kring denna 

typ av lösning. Frågorna kretsar kring vilka hinder som idag finns för att konstruktörer ska välja KL-trä 

som bjälklagslösning och hur dessa kan överbyggas. Detta främst för KL-träbjälklag i kombination med 

ett i dagsläget vanligt byggsystem där hattbalkar i stålstommen används som upplag för det 

prefabricerade bjälklaget. 

Substitutionen från betong till KL-trä innebär en minskad egenvikt på bjälklaget. Detta kan medföra 

fördelar genom att det leder till  en minskad vertikal belastning på stålstommen. Vid dimensionering av 

stommen torde den minskade belastningen kunna leda till mindre dimensioner på balkar och pelare.  

Även fundamentet kan dimensioneras för en lägre vertikal last (Asiz & Smith, 2009). I tillägg till de 

miljömässiga argumenten, är detta en av grunderna till att en stålstomme med KL-träbjälklag kan vara 

värd att undersöka som alternativ lösning till de vanligare betonghåldäcken. Den minskade egenvikten 

och styvheten för denna typ av bjälklag kan dock även medföra negativ påverkan, i form av ökade 

deformationer och svängningar, vilket är några av de tekniska aspekter som kommer att utredas i 

denna rapport. 

 Syfte 
Att identifiera förutsättningar och tekniska hinder för användandet av KL-träbjälklag i kombination med 

stålstommar utformade med hattbalkar, på den Svenska marknaden. Förutsättningar och hinder av 

rent teknisk art för användandet av KL-träbjälklag i denna typ av konstruktioner är det som avses 

undersökas. Undersökningen ska medföra en bättre förståelse för vilka tekniska problemområden som 

behöver överbyggas, för att KL-träbjälklag ska fungera som ett effektivt alternativ i denna typ av 

konstruktioner. 

Arbetet ska så gå vidare med att försöka överbygga något av de problemområden som finns i dagsläget 

för denna typ av konstruktioner. Ett av de identifierade tekniska hindren ska därför väljas för en mer 

genomgående analys, som även innefattar de beräkningar som krävs för att finna en fungerande 

lösning på problemet. Valet görs i samråd med examensarbetets handledare utgående från hur stort 

nyttovärde en utredning av respektive hinder skulle kunna ge, baserat på slutsatser från den inledande 

studien. 
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 Mål 
Att översiktligt beskriva förutsättningarna på den Svenska marknaden för användandet av KL-

träbjälklag i konstruktioner med en stålstomme med hattbalkar. Identifierade tekniska hinder för 

användandet av lösningen definieras så tydligt som möjligt. 

Att utveckla ett förslag på lösning för ett utvalt konstruktionsmässigt hinder kring denna typ av 

konstruktioner och redovisa denna lösning med beräkningar. 

 Avgränsningar 
Arbetet avser identifiera tekniska förutsättningar för användandet av KL-träbjälklag i den aktuella 

konstruktionstypen. Med tekniska förutsättningar avses främst konstruktionens förmåga att hantera 

laster och uppnå de krav som gäller i brottgräns och bruksgränstillståndet. Andra viktiga 

förutsättningar för användandet av konstruktionen är vilka spännvidder som kan uppnås, samt 

tillgången på fungerande detaljlösningar och fungerande metoder för enkelt montage på 

byggarbetsplats. Arbetet fokuserar på bjälklagets funktion i konstruktionen; tekniska aspekter och 

förutsättningar för konstruktionstypen som inte funnits vara direkt relaterade till bjälklaget har därmed 

utelämnats. 

Analysen begränsas till att utgå från förutsättningarna på den Svenska marknaden. Av denna anledning 

är dimensionering för laster från jordbävning inte aktuellt. Vad gäller producerbarhet för KL-trä så är 

information kring detta inhämtad från Martinssons, detta avseende till exempel vilka dimensioner de 

producerar, hållfasthetsvärden för materialet, samt hur stor del av produktionen som görs i fabrik 

respektive på byggplats. En del av de förutsättningar som antas kan därför vara specifika för denna 

producent och inte allmängiltiga. 

Arbetets metod medför en avgränsning i att endast ett av de identifierade problemen analyseras på 

djupet med mål att nå en lösning. En del andra frågor kommer därmed att lämnas öppna. 

Aspekter som inte analyseras i arbetet är ekonomi och miljökonsekvenser. Trä anses av många som ett 

miljömässigt bra alternativ till betong, men det finns oenighet kring hur beräkningar bör utföras för att 

en jämförelse ska ge en rättvisande bild. För att analysera till exempel utsläpp av CO2 ekvivalenter och 

göra någon form av livscykelanalys för denna konstruktion krävs dessutom först en relativ klarhet kring 

dimensioner och snitt för konstruktionen och sedan en analys som inkluderar transportsträckor i tillägg 

till de ingående materialens data. För en rättvis ekonomisk jämförelse krävs prisbilder från olika 

leverantörer av bjälklag samt transportkostnader som beror av byggplats. Det krävs också att man 

undersöker hur dessa priser förändras över tid då sådana kostnader inte är konstanta. Både gällande 

ekonomiska och miljömässiga konsekvenser är det önskvärt med en jämförande studie mot ett 

motsvarande betongbjälklag för att visa på innebörden av resultaten. Bägge dessa aspekter är 

intressanta, men kan vara mer aktuella att undersöka i ett senare skede.  
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2 MATERIALEGENSKAPER OCH TIDIGARE LÖSNINGAR 
Följande kapitel redovisar data och information kring de ingående materialen samt resultaten från 

litteraturstudien kring tidigare erfarenheter som gjorts vad gäller konstruktioner i KL-trä, 

konstruktioner med hattbalkar och konstruktioner som kombinerar trä och stål. 

 KL-Trä 
Korslimmat trä är en typ av massivträskivor, som ofta omnämns med den engelska akronymen CLT 

(Cross Laminated Timber). KL-trä är den Svenska standardbenämningen. KL-trä består av minst tre skikt 

av skivor som limmas samman, där vart lager har fiberriktningen vinkelrätt mot föregående. De två 

yttersta skivlagren har fibrerna parallellt i förhållande till varandra och definierar därmed 

huvudbärande riktning. (Svenskt Trä, 2003) KL-trä kan användas som bärande material i hela eller delar 

av en byggnads stomme. Bjälklag, väggar, tak och schakter kan konstrueras med KL-trä och materialet 

har goda egenskaper för att ta upp såväl vertikala som horisontella krafter. 

 

Figur 1. KL-trä (Breneman, 2016) 

I Sverige finns i dagsläget endast en tillverkare av KL-trä - Martinssons. I tillägg finns tillverkare främst i 

de världsledande länderna på området; Tyskland, Österrike och Schweiz som kan leverera KL-trä även 

till Sverige eftersom att det där finns fabriker med stor kapacitet. 

Martinssons KL-trä skivor levereras i bredder mellan 2,4m och 3,0m och längder upp till 16m. Skivornas 

tjocklek är mellan 60mm och 300mm. Träskiktens tjocklek i skivan varierar mellan 20mm och 45mm. 

KL-trä skivorna bearbetas i fabrik med CNC-teknik och kan levereras med färdig håltagning för 

trapphus, fönster och dörrar, samt utfräsning för installationer och förborrade hål där det finns behov 

för detta. Tillverkning av KL-träelement kombineras ibland med en högre färdigställandegrad där även 

ytskikt monteras i fabrik. (Martinssons, 2016a) 

Specifika dimensioneringsregler för KL-trä finns i dagsläget inte i Eurocode, annat än i enskilda länders 

nationella tillägg. Inget sådant nationellt tillägg finns i Sverige. Man är därmed i dagsläget hänvisad till 

att applicera konstruktionsregler som gäller generellt för träkonstruktion, med hänsyn till de specifika 

egenskaperna för materialet, information från tillverkare samt relevant forskning och praxis. Arbete 

pågår i dagsläget med att ta med KL-trä i nästa revision av Eurocode. Det är dock ingen tvekan om att 

dimensioneringsreglerna i SS-EN 1995-1-1 är generellt applicerbara. SS-EN 1995-1-1 anger i avsnitt 

1.1.1: 

”(1) EN 1995 gäller dimensionering av byggnader och anläggningar i trä (massivt trä i form av sågat 

eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t.ex. 

fanerträ (LVL) eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska 

förbindare)...”  
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SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut arbetar i dagsläget med att ta fram en ny Svensk KL-

trähandbok på uppdrag av Svenskt trä. I väntan på denna finns som hjälpmedel även en Österrikisk 

handbok, ”BSP Handbuch”, samt en Kanadensisk och en Amerikansk (US) ”CLT-handbook”. (Falk, 2016) 

2.1.1 Materialegenskaper 
Martinssons KL-trä byggs upp av virke i två olika hållfasthetsklasser, C14 och C24. De yttersta lagren i 

ett element är alltid uppbyggt av virke med hållfasthetsklass C24, medan invändiga virkeslager kan 

bestå av virke med kvalitet C24 och/eller C14. Trä är ett högst anisotropt material med mycket lägre 

hållfasthet i tvärgående riktning. I ett KL-träelement med korslagt limmat virke nyttjas dock trävirket på 

ett sådant sätt att materialegenskaperna blir mer likvärdiga i de olika riktningarna. De mekaniska 

egenskaperna för ett KL-träelement liknar på så sätt mer egenskaperna hos armerad betong än de hos 

vanligt konstruktionsvirke. Resulterande hållfasthetsegenskaper i KL-träelement kan verifieras genom 

testning eller teoretiskt. Hållfasthetsvärden för några av Martinssons KL-träskivor anges i Tabell 1. 

Dessa är beräknade utgående från full samverkan mellan träskikten och fingerskarvade lameller. 

Tabell 1. Materialegenskaper för tre olika KL-träskivor (Martinssons, 2016b) 

Egenskap Beteckning KL-trä 100-5s KL-trä 200-5s KL-trä 300-7s 

Materialegenskaper i brottgränstillståndet [
𝑵

𝒎𝒎𝟐] 

Böjhållfasthet  
styv riktning 

𝑓𝑚,0,𝑘 19,0 19,0 17,7 

Böjhållfasthet  
vek riktning 

𝑓𝑚,90,𝑘 2,9 2,9 3,7 

Draghållfasthet  
styv riktning 

𝑓𝑡,0,𝑘 8,4 8,4 8,4 

Draghållfasthet  
vek riktning 

𝑓𝑡,90,𝑘 3,2 3,2 3,2 

Tryckhållfasthet 
längsriktning 

𝑓𝑐,0,𝑘 12,6 12,6 12,6 

Tryckhållfasthet 
tvärriktning 

𝑓𝑐,90,𝑘 6,4 6,4 6,4 

Skjuvhållfasthet 
längsriktning 

𝑓𝑣,0,𝑘 1,2 1,2 1,2 

Skjuvhållfasthet 
tvärriktning 

𝑓𝑣,90,𝑘 1,2 1,2 1,2 

Elasticitetsmodul 
böjning styv riktning 

𝐸0,0.05 5861 5861 5446 

Elasticitetsmodul 
böjning vek riktning 

𝐸90,0.05 978 978 1241 

Materialegenskaper i bruksgränstillståndet [
𝑵

𝒎𝒎𝟐] 

Elasticitetsmodul 
böjning styv riktning 

𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 8760 8760 8157 

Elasticitetsmodul 
böjning vek riktning 

𝐸90,𝑚𝑒𝑎𝑛 1749 1749 2120 

Skjuvmodul  
styv riktning 

𝐺0,𝑚𝑒𝑎𝑛 100 100 100 

Skjuvmodul  
vek riktning 

𝐺90,𝑚𝑒𝑎𝑛 104 104 104 

Egenvikt  [
𝒌𝒈

𝒎𝟐] 

Egenvikt skiva 𝑔𝑚𝑒𝑎𝑛 40 80 120 
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 Konstruktioner med hattbalkar och håldäcksbjälklag 
På den Svenska marknaden finns ca tio olika tillverkare av svetsade hattbalksprofiler.  Hattprofiler är en 

typ av svetsade lådbalkar speciellt utvecklade för att fungera som upplag för betongbjälklag och genom 

att monteras i jämnhöjd med själva bjälklaget minska konstruktionshöjden. Det vanligaste 

användningsområdet för dessa balkar är att prefabricerade betongelement läggs upp på balkens 

flänsar; eller balkens fläns, i de fall där man har ensidigt upplag. Förbandet mellan bjälklag och balk 

åstadkoms sedan genom foggjutning mellan balk och betongelement i kombination med någon typ av 

skjuvförbindare. Skjuvförbindelsen kan skapas genom infästa bultar eller uppkomma när betong gjuts 

in i håligheter i stålbalken där en dymlingseffekt uppstår. (Rautaruukki Corporation, 2010) (Peikko 

Sverige AB, 2009) 

 

Figur 2. Hattbalk med betongbjälklag upplagt på flänsar (Paroc, u.d.) 

Två konstruktioner har studerats där håldäcksbjälklag i kombination med hattbalkar använts. Dessa ska 

generellt kunna representera den byggteknik som används för denna typ av konstruktioner och 

kommer att användas som grundlag för att ta reda på och senare beskriva hur en liknande konstruktion 

med KL-träbjälklag kan utformas. Den första konstruktionen är Nationalmuseum Norr, som ännu 

endast projekterats och precis haft byggstart. Den andra konstruktionen är en tillbyggnad som gjorts 

till en sporthall i Östersund. 

För Nationalmuseum Norr har tillgång funnits till konstruktionsdokumentation i form av en 

beräkningsrapport, samt en modell i konstruktionsprogramvaran Tekla. Konstruktionen består av en 

platsgjuten källare och över denna tre våningar med pelar-balkstomme i stål i kombination med 

bjälklag av prefabricerade betongelement. Betongelementen är utförda delvis som håldäck och delvis 

som TT-kassetter. Stålbalkarna i konstruktionen består av både hattbalkar och I-profiler och pelarna är 

fyrkantsprofiler av typen VKR. Pelarna är kontinuerliga medan balkarna är inhängda mellan dessa. 

Skivverkan i bjälklag och tak för vindlaster till horisontalstabiliserande betongschakt samt till dragstag i 

fasaderna. Bjälklagen är pågjutna  medan taket endast är foggjutet . Mot betongschakt är bjälklagen 

upplagda på L-profiler inspända i betongen med bultar. Betongelementen dimensioneras av 

leverantören för att bära laster till stålbalkar, medan övriga konstruktioner dimensioneras av allmän 

konstruktör. Egenfrekvensen i bjälklaget dimensioneras för att överskrida minimumvärdet 3Hz, detta 

görs med hänsyn till nedböjning i stålbalkarna. Hänsyn till olyckslaster har gjorts genom att stålpelare i 

fasad mot väg dimensionerats mot påkörningslast samt genom dimensionering mot fortskridande ras 

med horisontella förband enligt SS-EN 1991-1-7 Bilaga A. De horisontella förbanden tillvaratas genom 

samma gjutna förankring mellan stålbalkar och bjälklag som krävs för att skivverkan ska verka i 

bjälklaget. Förbanden dimensioneras för olyckslasten med utgångspunkt i att prefabricerade bjälklag 

fungerar på motsvarande sätt som sekundärbärande balkar. Exempel på spännvidder för 

håldäcksbjälklagen i denna konstruktion är; 6m med 165mm HD/F med 60mm påstöp; 8,5m med 

320mm HD/F med 60mm påstöp och 15m med 370mm HD/F, utan påstöp. De huvudbärande 

stålbalkarna har ca 5m spännvidd. (Råbock, 2016) 
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För sporthallen har endast funnits tillgång till modell i Tekla och samtal med konstruktörer. Stommen 

till denna tillbyggnad är helt uppbyggd med betonghåldäck och hattbalkar. Stabiliserande system 

består i denna del av byggnaden endast av dragstag i fasaderna, schakt finns i huvuddelen av 

byggnaden. Betonghåldäcken är endast tvåsidigt upplagda, inga balkar finns i sekundärbärande riktning 

i denna konstruktion. Vissa av pelarna är kontinuerliga över alla 3 våningsplan och stålbalkarna 

inhängda mellan dessa medan andra pelare endast går över ett våningsplan med pelarna upplagda på 

dessa. Håldäcksbjälklagen är 265mm tjocka med 60mm påstöp och upplagda med spännvidder på 4m. 

De huvudbärande stålbalkarna har ca 6m spännvidd. 

 Samverkanskonstruktioner i stål och trä 
Detta avsnitt redogör exempel på konstruktioner där stål och trä samverkar, med fokus på 

konstruktioner i KL-trä. Detta innefattar i praktiken, i olika omfattning, alla konstruktioner i trä då 

mekaniska förbindelser i princip uteslutande konstrueras med stål. 

2.3.1 Generellt 
I trä uppstår rörelser på grund av fuktvariationer. Den korslimmade KL-träskivan blir dock mer 

formstabil än vanligt trävirke då formändringar på grund av fukt motverkas av det korslagda virket 

(Martinssons, 2016a). Stål och betong är i motsats till trä helt formstabila vad gäller fuktändringar men 

påverkas istället av värme. Vid samverkan mellan materialen kan spänningar uppstå då formändringar 

uppkommer i något av de ingående materialen. Dessa effekter är viktiga att ta hänsyn till vid 

samverkan mellan materialen. På grund av KL-träets relativa formstabilitet blir dock dessa mindre än 

vid bruk av vanligt konstruktionsvirke. 

2.3.2 Konstruktioner med stålbalkar och KL-trä 
En av de vanligaste applikationerna för KL-trä är som stabiliserande väggar, detta har även testats i 

kombination med stålstomme. Figur 3 nedan visar en typ av infästning mellan vägg och stålbalk som 

testats i sådana konstruktioner. Mellanrum i skarv mellan vägg och stålstomme medför att hela lasten 

initialt tas i förbanden, medan direkt tryck uppstår vid stora deformationer och fungerar som buffert. 

(Dickof, et al., 2012) 

 

Figur 3. Sjuvkraftsförband mellan stålbalk och stabiliserande vägg i KL-trä (Dickof, et al., 2012) 

Några modeller där stålbalkar använts i kombination med KL-träbjälklag har också hittats. Dessa 

konstruktioner har alla utformats med stålbalkar monterade i underkant av bjälklagsskivorna. Två 

exempel är ett parkeringsgarage i Innsbruck i Österrike och ett bostadshus i South Carolina, USA. En av 

de tidigaste konstruktionerna av denna typ är Scotia Place som byggdes 1999 i Nya Zeeland. Detta är 

en 12 våningar hög byggnad som konstruerades med KL-träbjälklag och en pelar-balkstomme i stål. I en 

rapport från 2000 beskriver Moore de största utmaningarna vid dimensioneringen av denna 
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konstruktion som svängningar och utböjning till följd av vindlaster, samt problemställningar kring 

akustik och brand. Bjälklaget och stålbalkarna dimensionerades här separat för svängningar, medan 

beräkningar av maximal nedböjning i bjälklaget inkluderar nedböjning i systemet som helhet med 

ackumulerade effekter från stålbalkarna. Hänsyn till svängningar i bjälklaget beräknades för denna 

konstruktion genom krav på maximal nedböjning för en 1kN punktlast. Bjälklaget dimensionerades så 

att enskilda element inte korsar gränser mellan olika boenheter för att minimera överföring av 

svängningar och ljud mellan boenheter, mellanrum på 15mm byggdes här in mellan elementen i 

bjälklaget. Kopplingen mellan I-balkar och KL-träelement utfördes med HWF-skruvar. Figur 4 nedan 

visar utformningen av förband mellan balkar och bjälklag i denna konstruktion. (Moore, 2000) 

Figur 4. I-balk i skarv mellan två bjälklagselement i KL-trä, Scotia Place (Moore, 2000) 

En översiktlig jämförelse mellan dimensioner på den bärande konstruktionen vid användandet av ett 

KL-träbjälklag mot för om ett betongbjälklag hade använts gjordes i en förstudie till Scotia Place. Denna 

visar minskade dimensioner för alla bärande element i stommen inklusive stabiliserande diagonaler 

och tjocklek på bjälklag. Den stora materialvinsten för stommen var den viktigaste anledningen till att 

man valde en lösning med KL-trä i detta projekt. (Moore, 2000) 

Loss et al. (2014) redovisar resultat av tester på olika typer av infästningar mellan ett KL-träbjälklag och 

en HE-balk monterad i underkant. Förbindelserna är av typen skjuvförbindelser. Testerna inkluderar 

förbindelser av tre olika huvudtyper; rena mekaniska metallförbindelser, förbindelser med epoxiharts 

och förbindelser som kombinerar bärförmågan från mekanisk förbindare och epoxiharts. Resultaten 

från dessa försök visar på en mycket större bärförmåga hos förbindelser med epoxiharts. (Loss, et al., 

2014) Limmade förband är effektiva, vilket erfarits till exempel i försöken ovan. Limmade mekaniska 

förband kan dock försvåra arbetet på byggplats jämfört montage av rent mekaniska förbindelser. 

Även i Sverige har man utfört konstruktioner med KL-träbjälklag både med underliggande I-balkar och 

med hattbalkar. Bjälklaget har vid dessa tillfällen utformats som fritt upplagda plattbjälklag. Vid 

inspänning mellan hattbalkar och KL-träbjälklag har inspänningen utformats enklast möjligt med skruv 

genom hattbalkens fläns upp i bjälklaget. Utformningen av denna inspänning har upplevts som 

ofunktionell vid montage på byggplats då infästningen måste utföras underifrån. (Risberg, et al., 2016) 

Även om denna typ av lösningar har genomförts så finns det mycket osäkerhet kring hur dessa bör 

utformas på bästa sätt och hur beräkningar ska utföras. 
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2.3.3 Mekaniska förbindelser 
Dymlade förband är den vanligaste typen av förband vid träkonstruktion. Denna typ av förband 

inkluderar spik, träskruv, dymling, spikningsplåt, spikplåt och skruvar. Förbanden utförs som trä mot 

trä eller som trä mot stål med motliggande eller inslitsade plåtar. (Crocetti, et al., 2015) 

Fast inspänning av träkonstruktioner är ovanligt. Det vanligaste användningsområdet för fast 

inspänning är för pelarfötter i limträ. Figur 5 nedan visar en fast inspänd pelarfot utformad för pelare i 

limträ – det enda konkreta exemplet på en sådan fast inspänning som hittats. 

 

Figur 5. Fast inspänd pelarfot i limträ (Croccetti, 2016) 

Den vanligaste typen av mekaniska förbindelser för KL-träelement är så kallade självborrande skruvar, 

en typ av träskruvar, som är enkla att montera och kan ta upp laster både axiellt och radiellt. Skarvar 

mellan KL-träelement i bjälklag monteras normalt samman med skråskruvning, ofta i kombination med 

överlappning eller ifyllnad med plywood i skarven (Karacabeyli & Douglas, 2013) (Martinssons, 2016a). 

De varianter som presenteras i den Amerikanska handboken för dimensionering av KL-trä, de som 

presenteras i Martinssons KL-trähandbok och de som redovisas i andra artiklar och rapporter är nästan 

uteslutande identiska. Detta tyder på att det finns en standardisering på marknaden i stort för denna 

typ av skarvar.  
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3 METOD 

 Skissering av typkonstruktion för analys 
Arbetet inleddes med att skissera en typkonstruktion med stålstomme och KL-träbjälklag för att få en 

bild av konstruktionen som skulle analyseras. Typkonstruktionen redovisas i kapitel 5 med text och 

enklare skisser. För att avgöra konstruktionens potentiella användningsområden, vad som är de 

vanligaste önskemålen och vart marknaden för detta finns, har handledarna samt medarbetare på WSP 

tillfrågats. 

För att se mer i detalj på hur den strukturella utformningen kan utföras har utgångspunkt tagits i två 

konstruktioner som dimensionerats hos WSP med hattbalkar och prefabricerade betongbjälklag. Dessa 

är Nationalmuseum Norr samt en tillbyggnad till en sporthall i Östersund, konstruktionerna beskrivs i 

avsnitt 2.2. Modeller i konstruktionsprogramvaran Tekla för dessa konstruktioner, samt beräkningar på 

bärande system för Nationalmuseum Norr, har funnits tillgängliga hos WSP och ligger till grund för 

denna bakgrundsstudie. Den strukturella utformningen av dessa konstruktioner ska enligt 

konstruktörer på WSP vara representativ för konstruktionstypen, även om spännvidderna för bjälklag 

och balkar på dessa generellt är i den undre delen av omfånget på marknaden. För den ena 

konstruktionen är spännvidderna endast 4m och för den andra generellt 6m, men denna har också 

några spann med ett omfång på hela 15m vilket är några av de största spännvidderna som 

förekommer. På det stora hela är dessa konstruktioner därmed ändå representativa för det omfång 

som finns på marknaden. 

 Litteraturstudie 
I en första översiktlig litteraturstudie och datainsamling togs grundläggande information rörande 

konstruktionstypen fram utifrån några olika synvinklar. Materialdata och andra grundläggande tekniska 

förutsättningar eftersöktes för KL-trä. Tidigare konstruktioner där KL-trä använts eftersöktes för att dra 

kunskaper från erfarenheter som gjorts. Konstruktioner med hattbalkar och håldäcksbjälklag och 

exempel på sådana konstruktioner studerades. Även tidigare lösningar för samverkanskonstruktioner i 

stål och trä eftersöktes. Informationen har främst sökts i litteratur men har även delvis erfarits från 

samtal med uppdragsgivare och konstruktörer. I den inledande delen av arbetet genomfördes också 

ett studiebesök i Martinssons fabrik för tillverkning av KL-trä i Bygdsiljum. Resultaten av denna 

inledande litteraturstudie, som består av grundläggande teori relaterad till ämnesområdet, presenteras 

i kapitel 2. 

Litteraturstudien övergick så till mer ingående undersökningar kring bakomliggande teorier för att få 

en förståelse för bjälklagets funktion och  verkan i konstruktionen. Verkan för KL-träbjälklag i 

brottgräns- och bruksgränstillstånd undersöktes, med ett speciellt fokus på nedböjning och 

svängningar då detta är några av de viktigaste egenskaperna för lättare bjälklagskonstruktioner. Teori 

kring stabilisering av byggnader och då främst för att förstå funktionen för skivverkan i bjälklag 

undersöktes också. Teori kring hantering av olyckslaster - brand och dimensionering för fortskridande 

ras – undersöktes med fokus på bjälklagets roll i dessa sammanhang. Till sist togs även teori inom 

området akustik fram som relaterar till bjälklagets funktion. Denna teori, resultatet av den 

huvudsakliga litteraturstudien, redovisas i kapitel 4. 

 Teknisk utvärdering 
Utgående från den kunskap som samlats in under litteraturstudien utvärderas i kapitel 6 

förutsättningarna för användandet av KL-träbjälklag i typ-konstruktionen som beskrivits i Kapitel 5. 

Tekniska hinder och problemställningar definieras särskilt tydligt. För att göra rapporten mer läsbar 

inkluderas i denna utvärdering både resultat och analys som en helhet. Slutsatserna från denna 

utvärdering presenteras så i avsnitt 6.8. 
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Ett antal områden valdes som utgångspunkt för utvärderingen. Vid valet av dessa områden togs 

utgångspunkt dels i några av de frågeställningar som uttryckligen fåtts från beställaren av detta arbete, 

Martinssons; härunder fanns en frågeställning kring utformning av knutpunkter och anslutningar samt 

kring dimensionering för fortskridande ras. Bjälklagets funktion i brottgränstillståndet var ett självklart 

område att ta med i utvärderingen, men dimensionering i bruksgränstillståndet identifierades som ett 

viktigare område att undersöka mer ingående då träbjälklag i huvudsak dimensioneras i 

bruksgränstillståndet. Utgångspunkt togs också i kända problemområden vad gäller träkonstruktioner; 

härunder uppkom en frågeställning kring spännvidder, då spännvidder för träkonstruktioner generellt 

är mer begränsade jämfört betong, samt kring lösningar för akustik- och branddimensionering. Till sist 

togs utgångspunkt också i kraven på den aktuella konstruktionstypen, där stora spännvidder samt en 

effektiv byggprocess med korta byggtider ofta är några av önskemålen. Resultatet av ovanstående 

resonemang blev att följande områden utvärderas vad gäller förutsättningar: 

 Spännvidder 

 Dimensionering i brottgränstillståndet 

 Dimensionering i bruksgränstillståndet 

 Knutpunkter/anslutningar/detaljer 

 Dimensionering för olyckslaster 

 Akustik 

 Byggbarhet 

Utvärderingen presenterar de lösningar som finns och identifierar vilka lösningar som saknas inom 

dessa olika områden. 

 Val av tekniskt hinder att lösa i detta arbete 
Den inledande ansatsen för valet av tekniskt hinder som formulerades i projektplanen var följande:  

”Ett av de tekniska hindren som identifierats väljs ut för genomgående analys utgående från dess 

nyttovärde och möjligheten att finna en lösning inom ramen för detta examensarbete. Problemet ska 

vara väl avgränsat med möjlighet till konkreta lösningsförslag. Vid valet utgås främst från vilken lösning 

av ett hinder som praktiskt sett kan bidra till att öka möjligheterna för användandet av konstruktionen. 

Valet görs i samråd med handledare utgående från de slutsatser som gjorts i den inledande studien.” 

Ett val gjordes vid det tillfälle att den inledande studien hade avslutats av två områden att studera 

vidare istället för ett specifikt hinder. Processen vid valet utvecklades iterativt där två samrådsmöten 

med handledarna avgjorde vilka frågor som skulle arbetas vidare med, utgående från de slutsatser som 

gjorts så långt. Avgränsningen gjordes till slut kring två områden för vilka beräkningar och mer 

ingående studier utfördes; utformning av inspänning mellan bjälklagselement och stålbalkar samt 

metoder för att uppnå längre spännvidder. Den inledande ansatsen för valet av hinder medverkade till 

besluten under processens gång. Trots att det inte var ett specifikt hinder som valdes så var det viktigt 

att hitta problemställningar där det gick att komma med konkreta lösningsförslag, samt att se på de 

problem som kunde ha störst nyttovärde och bidra till att öka möjligheterna för användandet av 

konstruktionen. 

 Förband mellan KL-träbjälklag och stålbalkar 
Det första problemet som valdes var att hitta en enkel lösning för förband mellan bjälklag och 

stålbalkar. Lösningen utvecklades genom en ursprunglig idé från en av arbetets handledare, som sedan   

vidareutvecklades med utgångspunkt i målet om att utforma enklast möjliga lösning. Resulterande 

lösning presenteras i avsnitt 7. Beräkningar utfördes sedan för denna lösning för att se om det fanns 

potential för att klara de verkande lasterna. 
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3.5.1 Teoretiska beräkningar 
De teoretiska beräkningarna grundas på dimensioneringsreglerna i SS-EN 1995-1-1 men har främst 

hämtats ur boken ”Dimensionering av träkonstruktioner”, Crocetti et. al. (2015). De teoretiska formler 

som används i beräkningarna är beskrivna i avsnitt 7.2. Beräkningarna har utförts i Excel och redovisas i 

Bilaga 4. 

Lastberäkningarna som lades till grund för beräkningarna av inspänningen grundar sig på en 

exempelkonstruktion då det inte finns några allmängiltiga laster som kommer att verka på denna. 

Denna exempelkonstruktion beskrivs i avsnitt 7.1. Valet av dimensioner gjordes med hänsyn till att 

denna konstruktion skulle kunna representera några av de största laster som kan komma att verka på 

en konstruktion av den typ som studeras. Även andra antaganden vid lastberäkningarna i Bilaga 2 

gjordes utgående från denna princip, såsom antaganden kring vindlastens grundvärde och terrängtyp 

vid beräkningarna för vindlast. 

 Lösningar för att uppnå längre spännvidder i KL-träbjälklag 
Det andra problemet som valdes var att hitta lösningar för att uppnå längre spännvidder i KL-

träbjälklag. Detta eftersom rena KL-träbjälklag endast klarar spännvidder på upp till ca 7,5m och en 

större del av marknaden kan nås om man kan klara spännvidder på 9m eller 12m. Det konstaterades 

också i den inledande studien, se resonemang i avsnitt 6.4.1, att fast inspänning inte var någon lämplig 

lösning för detta. Någon form av samverkansbjälklag identifierades istället som en lämplig typ av 

lösning. Denna del av arbetet inleddes därför med att undersöka olika typer av samverkansbjälklag för 

att se om någon utvecklad modell för detta kunde fungera som lösning, alternativ om något av dessa 

kunde vidareutvecklas till en god lösning. Kapitel 8 inleds därför med ett teoriavsnitt, avsnitt  8.1, där 

olika typer av samverkansbjälklag beskrivs. Utgående från denna inledande undersökning av 

samverkansbjälklag, identifierades i slutet av avsnitt 8.1 en typ av samverkansbjälklag i KL-trä och 

prefabricerad betong med en limmad skjuvförbindelse som en intressant lösning. 

För att undersöka den valda typen av samverkansbjälklag identifierades ett behov av en utökad 

litteraturstudie, gällande limmade förbindelser mellan trä och prefabricerad betong. Resultatet av 

denna studie, med teori för sådana typer av skjuvförbindelser, presenteras i Bilaga 1 med en 

sammanställning i avsnitt 8.2. De påföljande avsnitten i kapitel 8 analyserar den valda typen av 

samverkansbjälklag och olika lösningar i förbindelse med detta. 

3.6.1 Teoretiska beräkningar 
För att undersöka vilka dimensioner på de olika komponenterna i ett samverkansbjälklag som kan ge 

de mest optimala egenskaperna för bjälklaget testades några olika dimensioner genom teoretiska 

beräkningar. Detta för att på ett enkelt sätt undersöka om man kan uppnå de spännvidder som önskas 

utan att komma upp i några extrema tjocklekar på bjälklaget. Beräkningarna utfördes på 10stk olika 

konfigurationer av samverkansbjälklag; utgångspunkten var två huvudprinciper, där den ena testades i 

fyra olika konfigurationer och den andra i sex olika konfigurationer. Tjockleken på KL-trä varierades 

mellan 200mm till 300mm och tjockleken på betong mellan 70mm och 100mm. Dimensionen på reglar 

i K-virke varierades mellan 45x120mm och 45x170mm. Fyra olika spännvidder testades för att ge en 

uppfattning om vilka bjälklagslängder som skulle kunna uppnås med de olika dimensionerna; 6m, 9m, 

12m och 15m. Samma beräkningar utfördes också på rena KL-träbjälklag utan samverkan, som kunde 

jämföras mot beräkningar utförda av konstruktörer på Martinssons. 

De teoretiska beräkningarna grundas på dimensioneringsregler i Eurocode, främst SS-EN 1995-1-1. 

Valet gjordes att utföra dessa beräkningar enligt de regler som finns i Eurocode gällande svängningar i 

lätta bjälklag och därmed begränsa egenfrekvensen till minst 8Hz, eftersom detta är den enda riktigt 

vedertagna dimensioneringsprincipen i dagsläget. För tunga bjälklag genomförs sällan någon kontroll 
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alls gällande svängningar, inga tydliga gränsvärden eller enkla metoder för att beräkna accelerationer 

finns i dagsläget vilket är den kontroll som behöver göras för bjälklag med lägre egenfrekvenser. 

Handberäkningar utfördes för egenfrekvens, nedböjning (ej långtidsnedböjning), nedböjning vid 1kN 

punktlast samt impulshastighetsrespons. Vid dessa beräkningar antogs fullständig samverkan mellan 

KL-trä och betong. Fullständig samverkan kan antas i överslagsberäkningar, eftersom det i teorin 

framkom att ett limmat förband åstadkommer en förbindelse som även i praktiken kommer mycket 

nära full samverkan. Gamma-metoden används för att beräkna resulterande hållfasthet i 

samverkansbjälklagen, men beräkningarna förenklas genom att resulterande hållfasthet i KL-

träbjälklaget används istället för hållfasthet i de olika skikten. Eftersom Gamma-metoden endast kan 

behandla tre skikt åt gången är detta en nödvändig förenkling. Beräkningarna utgår från linjärelastisk 

teori och fritt upplag. De teoretiska formler som använts i beräkningarna är beskrivna i avsnitt 8.5 och 

är baserade på teorin i kapitel 4. Beräkningarna utfördes sedan i Excel och redovisas i Bilaga 5. 

Resultaten från beräkningarna jämfördes med kraven i Eurocode med implementerade nationella 

regler. För nedböjning användes gränsvärdet L/300 respektive 20mm, för egenfrekvens det minimala 

värdet på 8Hz enligt Eurocode och för nedböjning vid 1kN punktlast det maximala värdet på 1,5mm 

enligt Eurocode. En extra kontroll gjordes också med en alternativ bedömningsmetod för KL-trä som 

återfinns i teoriavsnittet.  
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4 TEORI FÖR DIMENSIONERINGSMODELLER 
Detta kapitel redovisar bakomliggande teori för beräkningsmodeller i relation till bjälklagets funktion i 

den aktuella konstruktionen. Teorierna ska fungera som underlag för utvärderingen av tekniska 

förutsättningar för användandet av KL-träbjälklag i den aktuella konstruktionstypen. 

 Dimensionering i brottgränstillståndet 

4.1.1 Dimensionering för vertikala laster 
Eurocode 0 anger i avsnitt 3.1 att: 

”(1) Åtskillnad ska göras mellan brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd.” 

”(2) Verifiering av det ena av de två gränstillståndskategorierna kan utelämnas under förutsättning att 

tillräcklig information finns tillgänglig som visar att villkoren i det ena gränstillståndet uppfylls av 

villkoren i det andra.” 

I Massivträhandboken anges att dimensionering av plattbjälklag i brottgränstillståndet ger en 

utnyttjandegrad på ca 50% vid fullt utnyttjande i bruksgränstillståndet (Martinssons, 2006). Även den 

ännu ej utgivna KL-trähandboken anger att utnyttjandegraden i brottgränstillståndet för plattbjälklag i 

KL-trä normalt ligger under 50%, samt att brottgränstillståndet normalt inte behöver kontrolleras för 

de laster som förekommer i bostäder och kontor (SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Ej Utgiven).  

Själva bjälklaget behöver därmed normalt inte kontrolleras för vertikala laster. Bjälklagets upplag 

behöver dock kontrolleras för de vertikala laster som verkar på detta. Vid upplaget uppstår tryck 

vinkelrätt fiberriktningen i bjälklaget som måste fördelas på en tillräckligt stor yta för att inte orsaka 

deformationer eller brott i konstruktionen. 

4.1.2 Dimensionering för horisontella laster 
De horisontella laster som påverkar en byggnad är i Sverige främst vindlaster. Även 

snedställningskrafter från pelare verkar som horisontella laster, men i jämförelsevis liten grad jämfört 

vindlaster. Verifiering av stabiliserande förmåga i stommen ska enligt SS-EN 1990 göras för ”förlorad 

statisk jämvikt för bärverket eller någon del av det när det betraktas som en stel kropp” och för ”brott 

genom för stor deformation”. Statisk jämvikt kontrolleras i brottgränstillstånd EQU och deformation 

samt brott i bärverksdelar i STR. Byggnadens egenvikt verkar vid dessa beräkningar stabiliserande. 

Det finns tre huvudsakliga metoder för att stabilisera en konstruktion. Dessa metoder är 

diagonalstagning, skivverkan och momentstyva förband. Flera av dessa metoder kan kombineras  i 

samma konstruktion. Momentstyva förband är den ovanligaste metoden för att uppnå horisontell 

stabilitet. Istället används ofta horisontella skivor i form av väggar eller schakt, alternativt diagonalstag 

eller en kombination av dessa bägge metoder. Tak och bjälklag används för att överföra laster till de 

vertikala horisontalstabiliserande elementen i konstruktionen. Lastupptagningen i planet för tak och 

bjälklag kan också utföras med de tre metoderna nämnda ovan. (Crocetti, et al., 2015) 

4.1.3 Skivverkan i bjälklag 
Verkan för ett bjälklag med skivverkan kan ses som en tunn och hög I-balk där kantbalkarna fungerar 

som flänsar och skivan som ett högt liv. Skivan tar endast upp skjuvkrafter medan kantbalkarna tar upp 

moment i respektive tryck och drag. (Crocetti, et al., 2015) 

För att skivverkan ska kunna verka så måste skjuvkrafter i skivans plan kunna överföras i alla 

horisontella riktningar. Detta innebär främst att alla infästningar och förband inom bjälklaget och 

mellan bjälklaget och andra konstruktionsdelar måste dimensioneras för de horisontella laster som ska 

överföras. Figur 6 nedan visar principer för resulterande krafter från de horisontella lasterna på en 
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konstruktion. Varje enskilt horisontellt stabiliserande element behöver endast ta upp lasten i sitt eget 

plan, medan de vertikala stabiliserande elementen även tar upp laster från alla ovanförliggande plan. 

(Martinssons, 2006) 

 

Figur 6. Lastfördelning på horisontella och vertikala stabiliserande element (Martinssons, 2006) 

Skjuvflödet 𝑣 som bjälklaget ska dimensioneras för är den totala verkande lasten fördelat per 

breddenhet [N/m] 

𝑣 =
𝐻𝑛

𝐿
 (1) 

𝐻𝑛 ä𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 𝐻𝐴 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑎𝑛 
𝐿 ä𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙𝑛 

Enskilda förbindare måste dimensioneras för skjuvkraften 

𝐹𝑣 = 𝑣 𝑠 (2) 
𝑠 ä𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑛𝑎 

Bjälklagsskivan i sig själv utsätts för en skjuvspänning i planet av storleken 

𝜏 =
𝑣

𝑡
 (3) 

𝑡 ä𝑟 𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑘𝑖𝑣𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 

(Crocetti, et al., 2015) 

Denna skjuvspänning är liten jämfört med KL-träbjälklagets kapacitet när detta är dimensionerat i 

bruksgränstillståndet. 

 Dimensionering i bruksgränstillståndet 

4.2.1 Horisontella deformationer 
SS-EN 1991-1-4 anger att komfortkrav för utböjning och acceleration ska utvärderas för höjden z på en 

byggnad, med definition av höjden z enligt avsnitt 6.3.2 i samma standard. Beräkningar av 

konstruktionens utböjning på grund av vindlast i bruksgränstillståndet ska utföras för en ekvivalent 

statisk vindlast. Total horisontell utböjning för en konstruktion består av två komponenter; utböjning  

från böjdeformation som uppstår i förband mellan styva skivor och utböjning från skjuvdeformation 

som uppstår i mindre styva skivor eller fackverk. Detta både för horisontella och vertikala 

stabiliserande enheter. 
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På grund av stabiliserande enheters höga styvhet i planet är infästningarna i en konstruktion ofta 

avgörande för storleken på horisontell utböjning. För mekaniska inspänningar är glidningsmodulen 

𝐾𝑠𝑒𝑟 i förbindare den avgörande faktorn för horisontell utböjning i bruksgränstillstånd. Denna faktor 

kan beräknas enligt avsnitt 7.1 i SS-EN 1995-1-1. För inspänningar mellan bjälklagselement i KL-trä har 

glidningsmodulen 𝐾𝑠𝑒𝑟 även undersökts av Schrøder (2013). 

Enligt teorin för skivverkan så tas böjning i kantbalkarna och ren skjuvning i bjälklaget. 

Skjuvdeformationer i själva massivträelementet påverkas i stor grad av rullskjuvning. Detta är 

deformationer som sker i träfibrernas tvärriktning, där träets styvhet är mycket svagare. På grund av 

denna ojämlikhet mellan de korslagda lagren, sker den största andelen av den totala deformationen i 

ett element som belastas i planet i de lager som är lagda tvärs lastens riktning. Skjuvmodulen för 

rullskjuvning är ca 10% av den ordinarie skjuvmodulen 𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛. (Mørch, 2014) 

 

Figur 7. Rullskjuvning i KL-trä (Mestek, et al., 2008) 

4.2.2 Nedböjning 
Total nedböjning orsakad av böjning i en konstruktionsdel består av summan av direkt deformation och 

krypdeformation. SS-EN 1995-1-1 anger att den omedelbara deformationen 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 bör beräknas med 

karakteristisk lastkombination medan den slutliga deformationen 𝑢𝑓𝑖𝑛 bör beräknas med 

kvasipermanent lastkombination. Den totala deformationen beräknas normalt förenklat som summan 

av nedböjningen orsakad av de olika lastkomponenterna. Kraven på nedböjning består normalt i ett 

kriterium för nedböjningens andel av längden på en konstruktionsdel. EKS10 anger att kriterier för 

nedböjning bestäms från fall till fall och kan anges av byggherren. SS-EN 1995-1-1 anger exempel på 

lämpliga värden för balkar som L/300-L/500 för 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 och L/150-L/300 för 𝑢𝑓𝑖𝑛. 

Beräkningsvärden för krypdeformation i trä tar hänsyn till materialegenskaper, fuktinnehåll samt 

variation över tid av fuktinnehållet (Crocetti, et al., 2015). Faktorer för att beräkna nedböjning med 

hänsyn till krypning finns i SS-EN 1995-1-1 angivet för olika träbaserade material, dock finns inget värde 

angivet för KL-trä. Forskning har visat att krypning i KL-trä är större än i limträ och snarare kan liknas 

vid beteendet hos träbaserade skivmaterial såsom plywood.  Jöbstl & Schickhofer (2007) 

rekommenderade efter jämförelser av krypning mellan KL-trä, limträ och plywood att samma faktor för 

krypning som för plywood bör användas för KL-trä med över 9 lager och att en 10% ökning av faktorn 

är lämplig för KL-trä med mindre än 9 lager. I jämförelsen med limträ i samma rapport konstaterades 

att krypningen för KL-trä var 30-40% större än motsvarande krypning i limträ. (Karacabeyli & Douglas, 

2013) I SS-EN 1995-1-1 anges faktorn för beräkning av krypdeformationer till 𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,8 för plywood 

och jämförelsevis 𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6  för både massivt trä och limträ. 

I vissa fall är det i tillägg till böjningsdeformation också intressant att ta hänsyn till deformation från 

skjuvning. Tester har visat att deformation i KL-träbjälklag påverkas i betydande grad av skjuvning. 

Effekten är störst vid korta spännvidder och det finns en enighet om att man helt kan bortse från 

skjuvdeformationer vid ett förhållande mellan spännvidd och höjd på bjälklag större än 30, då 

böjdeformationer är så pass mycket större jämfört skjuvdeformationer (Mørch, 2014). Vid hänsyn till 

skjuvdeformationer kan dessa enligt Risberg (2005) beräknas som 
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𝑢𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 =
𝛽𝑀𝑚𝑖𝑡𝑡

𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛𝑏𝐵𝑡
 (4) 

𝛽 ä𝑟 𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙ä𝑟𝑎 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑠ä𝑡𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 1,2 
𝑀𝑚𝑖𝑡𝑡 ä𝑟 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑡 
𝐺𝑠𝑎𝑚 ä𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 
𝑏𝐵 ä𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 
𝑡 ä𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 

4.2.3 Svängningar och vibrationer i bjälklag 
Vibrationer i ett bjälklag har stor betydelse för brukarens komfort i den färdiga konstruktionen. SS-EN 

1990 anger att verifiering bör göras att svängningar inte orsakar obehag för människor eller begränsar 

bärverkets funktion. Byggnadens brukare kan känna av rörelser i konstruktionen på tre sätt; 

acceleration som uppfattas av balansorganen, synintryck av rörelser och ljudintryck från till exempel 

knakande golv eller skallrande porslin. Människor kan uppfatta vibrationer i intervallet 1 Hz till 80 Hz 

och är mest känsliga för frekvenser som ligger mellan 4 Hz och 8 Hz (Hassan, 2009). Man skiljer ofta 

mellan dimensionering av lågfrekvensbjälklag och högfrekvensbjälklag. Urvalet görs på om den lägsta 

egenfrekvensen för bjälklaget är under eller över 8 Hz (Crocetti, et al., 2015), alternativt 10 Hz (Hassan, 

2009)1. Lätta träbjälklag har ofta en lägsta egenfrekvens på över 15 Hz medan betong har en lägsta 

egenfrekvens på under 8 Hz. KL-träbjälklag har en egenfrekvens som ligger någonstans mellan dessa. 

(Hu & Gagnon, 2012) 

I lågfrekvensbjälklag uppstår resonans när lasten, eller någon av dess komponenter, överensstämmer 

med egenfrekvensen i bjälklaget. Frekvensen från en gående person skapar sådan resonans. 

Människors uppfattning av vibrationer grundar sig främst på att balansorganen känner av acceleration i 

vissa nivåer. Irritation uppstår vid accelerationer på 0,5% av 𝑔 där 𝑔 är accelerationen på grund av 

gravitationen. För resonerande bjälklag fokuserar man därför på att minimera accelerationen så att 

sådana besvärande accelerationer inte ska uppstå. (Hassan, 2009)  

Dämpning är en faktor som påverkar verkningssättet vid svängningar i ett bjälklag. Ordet syftar till 

konstruktionens egen förmåga att minska den mekaniska svängningen genom tröghetsdämpning, 

materialdämpning eller friktionsdämpning (Crocetti, et al., 2015). Dämpningen är liten i träbjälklag 

jämfört betongbjälklag. Dämpningen i träbjälklag generellt och även i KL-träbjälklag specifikt får 

medräknas till ca 1% enligt SS-EN 1995-1-1 och ett flertal andra källor (Hu & Gagnon, 2012) 

(Maldonado & Chui, 2014). Dämpning är viktigt för att minska resonans och acceleration i 

lågfrekvensbjälklag, medan verkan i högfrekvensbjälklag främst beror av andra faktorer (Hassan, 2009). 

I högfrekvensbjälklag är den lägsta egenfrekvensen för hög för att skapa resonans med lasten från en 

person som går på bjälklaget. Bjälklaget vibrerar istället i sin egen lägsta egenfrekvens, vilket resulterar 

i snabbt avtagande svängningar. Dessa snabbt övergående svängningar kan kontrolleras främst genom 

bjälklagets styvhet och massa. (Hassan, 2009) (Hu & Gagnon, 2012) 

I praktiken är det ett normalt förfarande att för lätta träbjälklag beräkna tre olika faktorer för vilka man 

kan förhålla sig till olika gränsvärden. Det första är ett minsta värde för bjälklagets egenfrekvens som 

säkrar att bjälklaget kan klassas som högfrekvensbjälklag. Det andra är maximal nedböjning för en 

kortvarig punktlast på 1kN vilket ska säkra att bjälklaget har tillräcklig styvhet (Hagberg, 2013). Det 

tredje är en vertikal topphastighet orsakad av en enhetsimpuls (Crocetti, et al., 2015). 

Beräkningsmodeller för alla dessa faktorer finns beskrivna i SS-EN 1995-1-1. Hamm et al. (2010) 

presenterar ett något strängare krav för träbjälklag; med samma krav på minsta egenfrekvens som i SS-

EN 1995-1-1 sätts här ett krav på lägre maximal nedböjning från en punktlast, utgående från en last på 

                                                           
1 Urskiljningen mellan 8 Hz och 10 Hz beror av  vilka harmoniska komponenter från kraften av en gående person 
som medräknas. Den maximala frekvensen som kan uppkomma från gående personer är 2,4 Hz. Räknar man med 
de första tre dras gränsen därför vid 8 Hz men räknar man med de första fyra dras gränsen vid 10 Hz. 
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2kN. Samma rapport menar också att träbjälklag med egenfrekvenser under 8 Hz kan vara godtagbara 

om de uppfyller ett gränsvärde för acceleration, då kravet på lägsta egenfrekvens kan bli svårt att 

uppfylla för stora spännvidder. Även SS-EN 1995-1-1 erbjuder ett alternativ om att bjälklag under 8 Hz 

kan vara godtagbara om en ”särskild utredning” görs. Kraven i denna standard är annars 

𝑓𝑛 ≥ 8𝐻𝑧 (5) 
𝑓𝑛  ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑙ä𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 (𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛) 

𝑑 ≤ 1,5𝑚𝑚 (6) 
𝑑 ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑛𝑒𝑑𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑒𝑛 1𝑘𝑁 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑙𝑎𝑠𝑡 

𝑣 ≤ 100(𝑓𝑛𝜁−1) (7) 
𝑣 ä𝑟 𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠 
𝜉 ä𝑟 𝑑ä𝑚𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

Ett numeriskt krav för godtagbara svängningar i KL-träbjälklag, som utgår från egenfrekvensen i 

kombination med beräkning av nedböjning vid en 1 kN punktlast, har utvecklats av Hu och Gagnon 

(2007, 2012). Modellen utvecklades först för lätta träbjälklag 2007 men utvärderades för beräkningar 

på KL-träbjälklag i en omfattande teststudie av det Norska forsknings och standardiseringsorganet 

SINTEF 2008. SINTEF:s rekommendation i påföljande rapport var att den utvecklade modellen kan 

användas för KL-träbjälklag där gränsen för minsta egenfrekvens sätts till 10 Hz (Homb, 2008). Vid 

vidareutveckling av modellen för att bättre tillpassas KL-trä visade forskarnas egna tester att av 

människor uppfattade störningar stämde väl överens med de enligt teorin beräknade resultaten. (Hu & 

Gagnon, 2012) Den amerikanska CLT-handbook rekommenderar denna modell för verifiering av 

svängningar i KL-träbjälklag (Karacabeyli & Douglas, 2013). Kriteriet i denna modell är 

𝑓𝑛

𝑑0,7 ≥ 13,0 (8) 

Beräkning av egenfrekvens enligt SS-EN 1995-1-1, (Hassan, 2009), (Hu & Gagnon, 2012), (Crocetti, et 

al., 2015), (Hamm, et al., 2010): 

𝑓𝑛 =
𝑘𝑛

2𝜋
√

𝐸𝐼

𝑀𝐿𝐵
4  (9) 

𝐸𝐼 ä𝑟 𝑏ö𝑗𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 

𝑀 ä𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝑝å 𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 (
𝑘𝑔

𝑚
) 

𝐿𝐵 ä𝑟 𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑣𝑖𝑑𝑑 
𝑘𝑛  ä𝑟 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚 ℎä𝑛𝑠𝑦𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔𝑠𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 
𝑘𝑛  𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠 𝑓ö𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑡𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝜋2 (𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑘ä𝑙𝑙𝑜𝑟) 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 22,4 (Hassan, 2009) 

Beräkningsmodellen för den fundamentala egenfrekvensen vid fritt upplag är i sin enklaste form 

enhetlig för olika material och i olika källor. Upplagsförhållandens påverkan på egenfrekvensen för KL-

träbjälklag har undersökts av Maldonado & Chui (2014). Här konstateras genom tester och FEM-

beräkningar att upplagets rotationsstyvhet har en stor inverkan på både egenfrekvens och nedböjning i 

bjälklaget. Dock presenteras inga förslag på analytiska modeller för beräkningar baserat på dessa 

tester. (Maldonado & Chui, 2014) För att uppnå större spännvidder är det naturligtvis önskvärt att 

kunna medräkna effekterna av inspänningsgraden även vid beräkning av egenfrekvensen. För att 

kunna göra detta krävs dock mer data om inspänningsgradens effekt på egenfrekvensen i KL-

träbjälklag. 

I samverkansbjälklag med primärbärande och sekundärbärande skivor och balkar påverkas 

egenfrekvensen i bjälklaget jämfört bjälklag som endast bär i en riktning. För sådana system finns två 

olika verkningar; svängning sker endast i det sekundärbärande systemet och nedböjning i 

primärbalkarna ignoreras, eller svängningar uppstår i både primärbärande och sekundärbärande 

system.  
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Figur 8. Svängningar i sekundärbärande bjälklag upplagda på primärbärande balkar (BCSA, Steel for Life & SCI Steel 
knowledge, u.d.) 

För det andra fallet kan egenfrekvensen beräknas genom att det finns ett samband mellan nedböjning 

från egentyngden i konstruktionen och egenfrekvensen. Nedböjning i de primärbärande och 

sekundärbärande systemen summeras helt enkelt vid beräkning av egenfrekvensen – resulterande i en 

lägre fundamental egenfrekvens jämfört det första fallet. Denna beräkningsmodell har dock endast 

verifierats för betongbjälklag. (Hassan, 2009) För lätta bjälklag visar en studie från 2004 av ett 

träbjälklag upplagt på stålbalkar att egenfrekvens och svängningar även för dessa bjälklag påverkas av 

nedböjningen i stålbalkarna såväl som i själva bjälklaget. Rapportförfattaren menade att en ny 

standard borde införas som tar hänsyn till dessa effekter för konstruktioner som kombinerar lätta 

bjälklag och stålbalkar (Salmela, et al., 2004). Sambandet mellan den naturliga egenfrekvensen och den 

statiska nedböjningen i ett fritt upplagt bjälklag är enligt Hassan (2009) 

𝑓𝑛 =  
17,5

√𝛿
 (10) 

𝛿 ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑛𝑒𝑑𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖 𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑡 

 Knutpunkter och förband  
Bestämning av hålkantsfasthet för KL-trä och bärförmågan i dragning hos enstaka förbindare, är de 

kvantiteter som behövs för att dimensionering ska kunna utföras enligt vedertagna teorier för 

dimensionering av förband i träkonstruktioner i SS-EN 1995-1-1. Beräkningsmodeller för dessa vad 

gäller självborrande träskruvar har hittats i utkastet till den Svenska KL-trähandbok som ännu inte givits 

ut. Dessa ekvationer är baserade på provningsresultat och hänsyntar förekomsten av springor mellan 

brädorna i KL-skivan. Vad gäller hålkantsfastheten 𝑓ℎ,𝑘 beräknas denna 

𝑓ℎ,𝑘 = 0,019𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
−0,3𝜌𝑘

1,24 (11) 
𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 ä𝑟 𝑡𝑟ä𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

Denna ekvation ska vara giltig för en träskruv med diameter större än eller lika med 6mm och där 

träskruvens effektiva längd omfattar minst tre skikt i KL-träskivan. Ekvationen ger något lägre resultat 

jämfört standardekvationen för beräkning av hålkantsfasthet parallellt fiberriktningen. 

Utdragskapaciteten för träskruvar vinkelrätt skivans plan beräknas 

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = 31𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣
0,8𝑙𝑒𝑓

0,9 (12) 
𝑙𝑒𝑓 ä𝑟 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑓ö𝑟𝑎𝑛𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

Den effektiva förankringslängden motsvarar skruvens gängningslängd. Denna ekvation ska vara giltig 

för en träskruv med diameter större än eller lika med 6mm och en effektiv förankringslängd längre än 

åtta gånger skruvens diameter. Även med denna ekvation blir resulterande hållfasthet något lägre 

jämfört standardekvationen för bärförmågan hos träskruvar. 



19 
 

Rotationsstyvheten i ett förband kan definieras som dess förmåga att ta upp vridande moment utan att 

rotation uppkommer. I Eurocode bedöms graden av rotationsstyvhet i ett förband genom att jämföra 

den initiala rotationsstyvheten med olika gränser för klassifikation. Infästningen bestäms då som fast 

inspänd, fritt upplagd eller delvis inspänd. Vid fritt upplag kan inga moment tas upp medan en fast 

inspänning kan ta upp alla verkande moment. Den initiala rotationsstyvheten i en inspänning bedöms 

genom att de olika ingående komponenternas styvheter summeras. Skjuvstyvhet kan på samma sätt 

definieras som en infästnings förmåga att ta upp skjuvande krafter utan att horisontell deformation 

uppkommer. 

 Dimensionering för olyckslaster 

4.4.1 Brand 
Trämaterial antänds lätt vid brand, efter antändning fortsätter förbränningen inåt med en långsam, 

konstant, hastighet. Den långsamma hastigheten på förbränningen i kompakt trämaterial beror av att 

det kollaget som bildas ytterst verkar värmeisolerande. Temperaturen och egenskaperna i det träskikt 

som ligger längst från branden blir under brandförloppet oförändrade, det är endast i en zon precis 

under kolskiktet som höga temperaturer och försämrad hållfasthet uppstår. (SP, Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, Ej Utgiven) 

Ett brandförlopp kan delas in i två viktiga faser; den inledande fasen där brandegenskaper för inredning 

och ytskikt är de viktigaste faktorerna och den fullt utvecklade branden där egenskaper för den 

bärande konstruktionen blir viktigast. För att uppnå ett långsammare brandförlopp finns krav på 

ytskiktens egenskaper i en konstruktion. Ytmaterial klassificeras på en skala A-F. Rent trämaterial som 

ytskikt ingår i brandklass D då trä är relativt lättantändligt. Därmed måste KL-träskivor normalt 

kompletteras med brandskyddande ytskikt såsom gipsskivor, endast byggnader i byggnadsklass Br 3 

som till exempel enbostadshus räcker brandklass D normalt som ytskikt. Om en byggnad däremot är 

sprinklad kan brandklass D räcka som ytskikt även för större byggnader. Sprinklers är en vanlig metod 

för att uppnå ett långsammare brandförlopp för både trä och stålkonstruktioner och kan minska de 

krav som gäller för byggnadsdelar. (SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Ej Utgiven) 

Byggnadsdelar bedöms främst utifrån egenskaper i tre områden; bärförmåga 𝑅, integritet 𝐸 och 

värmeisolerande förmåga 𝐼. Tidskriteriet för dessa krav kan variera från 15-360 minuter. Kraven på 

olika byggnadsdelar beror bland annat av byggnadsklass, brandsektionering, brandcellsindelning och 

brandbelastning. Enligt BBR (BFS, 2011:6) ska en brandavskiljande byggnadsdel för en byggnad i klass 

Br1 till exempel dimensioneras för något mellan EI 60-EI 240 beroende på brandbelastning och om 

byggnaden är sprinklad eller inte. Krav på brandmotstånd för byggnadsdelar ges också i standarden EN 

13501-2 (2009). Integritet och isolering är starkt förknippade med varandra. SS-EN 1995-1-2 utgår från 

att kravet på integritet är uppfyllt då kravet på isolering är uppfyllt samt att ytskiktet sitter kvar på den 

icke brandexponerade sidan av konstruktionsdelen. Den analytiska dimensioneringsmetoden för 

brandavskiljande förmåga ges informativt ur Bilaga E i denna standard och består av en modifierad 

additionsmetod som tar hänsyn till ingående material, hålrum och skarvar i till exempel ett bjälklag. En 

ytterligare modifiering av denna metod som påstås vara mer välutvecklad ges av SP, Sveriges tekniska 

forskningsinstitut (2012) avsnitt 4.2.5. 

För beräkning av bärförmåga vid brand i KL-trä finns i nuläget ingen metod i Eurocode men ett sådant 

avsnitt kommer att införas vid nästa revision. Metoden för beräkning utgår dock från samma 

grundläggande principer som i beräkningsmodellen för effektivt tvärsnitt enligt SS-EN 1995-1-2. 

Förkolningsdjupet vid tvådimensionell förkolning i KL-trä beräknad enligt samma ekvation som för trä 

generellt där den nominella förkolningshastigheten 𝛽𝑛 för KL-trä om spalten mellan två brädor är 

mindre än 2mm, eller om skivan är kantlimmad, är 0,65mm/min. Yttre faktorer som till exempel 

inverkan av brandskyddande beklädnad på förkolningsdjupet kan adderas på samma sätt som i 
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Eurocode. Det icke lastupptagande skiktet, som i metoden för effektivt tvärsnitt ska dras bort vid 

beräkningarna i tillägg till förkolningsdjupet, beror bland annat av antal skikt i skivan och ges ur tabeller 

av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut (Ej Utgiven)(2012). Dimensionerande hållfasthet beräknas 

också den som i SS-EN 1995-1-2, där modifieringsfaktorn 𝑘𝑓𝑖  vid brand för KL-trä ges till 1,15. Vid 

beräkningar av hållfasthet vid brand så antas också endast skikten i huvudbärande riktning vara 

bärande, medan de tvärgående skikten endast antas överföra skjuvkrafter mellan dessa. (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, 2012) Bakgrunden för den ytterligare reduktion av dimensionerande 

hållfasthet som detta innebär är okänd. 

Stålets hållfasthet beroende av temperatur är väl känd och innebär en betydande reduktion för höga 

temperaturer. Dimensioneringsmetod för stålkonstruktioner är ofta att skydda stålet från 

brandpåverkan endera genom att klä in stålet eller genom brandskyddsmålning. 

(Stålbyggnadsinstitutet, u.d.) För hattbalkar ingjutna i ett betongbjälklag gäller ensidig brandpåverkan 

på stålbalken. I kombination med KL-träbjälklag blir inte balken skyddad från ovansida som med en 

betongpågjutning men vid brand underifrån blir ändå ensidig brand gällande för balken som skyddas 

från sidorna av KL-träbjälklaget. På grund av betongens förmåga att magasinera och därmed leda bort 

värme från stålet kan ibland beklädning av underflänsen slopas för en stålbalk ingjuten i betong på tre 

sidor. Detta innebär dock att underflänsen istället överdimensioneras varför man ibland väljer att klä in 

stålet på den brandpåverkade sidan oavsett. Figur 9 visar en hattbalk i kombination med 

betongbjälklag, som brandskyddats genom inklädnad av underflänsen. Vid bruk av ett KL-träbjälklag så 

är det enda alternativet att klä in den brandpåverkade sidan av stålet, då träet kan isolera mot värme 

men inte leda bort värme från stålet såsom betongen. Då stålet klätts in i underkant kan denna 

inklädnad även att skydda den del av trämaterialet som ligger på själva upplaget från direkt 

brandpåverkan. (Lantz, 2016) 

 

Figur 9. Hattbalk med brandskyddsisolering av underfläns (Rockwool, u.d.) 

Upplaget för ett bjälklag bör utformas så att bjälklaget inte glider av vid deformationer under en brand 

(Stålbyggnadsinstitutet, u.d.). Kontroll av upplagets förmåga vid ett brandlastfall kan därmed också 

behöva göras. För ett brandavskiljande bjälklag är också detaljutformningen av genomföringar för 

installationer och andra öppningar viktig för att den brandavskiljande förmågan ska bibehållas. 

4.4.2 Fortskridande ras 
Förutom brand gäller dimensionering för olyckslaster en konstruktions förmåga att motstå skador från 

händelser såsom explosioner, kollisioner och konsekvenser av mänskliga fel. Fortskridande ras 

beskriver ett händelseförlopp där följderna av en skada på en byggnadsdel leder till oproportionerligt 

stora skador i förhållande till storleken på den initiala skadan (Starossek, 2009).  SS-EN 1990 anger att 

konstruktioner ska dimensioneras mot sådana olyckslaster på ett sådant sätt att de inte skadas ”i en 

omfattning som inte står i rimlig proportion till den ursprungliga orsaken”. 

Två huvudsakliga metoder finns för dimensionering mot olyckslaster; säkerhet mot lokal skada eller 

säkerhet vid antagande om att skada redan skett. Ofta används en kombination av bägge dessa 
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metoder. Dimensionering kan utföras för identifierade ”kända” olyckslaster och mot skada från 

oidentifierade laster. Direkt riskanalys för en byggnad bör utföras i tillägg till dimensionering enligt 

standarder. Eftersom typen och omfånget av eventuella olyckslaster och dess verkan är unikt för varje 

enskild byggnad med dess utformning och placering, är det omöjligt att genom en standard tillvarata 

alla relevanta fall som kan förekomma. Här krävs alltid en ingenjörsmässig bedömning och i vissa fall 

även en etisk bedömning av vad som kan räknas som acceptabel skada. Standarder kan dock ge 

vägledning  till bedömningen och för mindre byggnader bedöms ofta vägledningen i standarder ge 

tillräcklig säkerhet. (Starossek, 2009) 

Säkerhet mot lokal skada kan utföras på två sätt. Viktiga bärande element kan dimensioneras för att 

hålla för inverkan av identifierade eller oidentifierade olyckslaster. Alternativt kan förebyggande 

oförstörande åtgärder mot olyckor  införas genom till exempel begränsad åtkomst för allmänheten 

eller med barriärer som ska motstå olyckslaster i den bärande konstruktionens ställe. Att dimensionera 

viktiga bärande element för olyckslaster kan vara kostnadseffektivt främst när de identifierade viktiga 

elementen utgör en liten andel av den totala strukturen, eller för element som är särskilt utsatta för 

olycksrisk och där specifika olyckslaster kan identifieras. Ofta är denna dimensioneringsprincip 

relaterad till stora osäkerheter varför tillämpliga värden på partialkoefficienter och lastkombinationer 

måste sättas till höga värden. (Starossek, 2009) 

Tillräcklig säkerhet kan sällan uppnås endast genom säkerhet mot lokal skada. Istället är ofta 

antagande om lokal skada en mer kostnadseffektiv och allmängiltig designmetod. Identifiering av 

alternativa lastvägar och verifiering av dessa är den normala dimensioneringsgången vid antagande om 

lokal skada. Tillämpliga värden på partialkoefficienter och lastkombinationer i sådana fall kan reduceras 

jämfört normalt brottgränstillstånd, då kombinationen av denna extrema last med extremvärden på 

andra dimensionerande laster ofta kan bedömas som minimal. Alternativa lastvägar uppnås genom att 

utföra konstruktionen med en stor grad av kontinuitet och samverkan mellan komponenter, detta är 

därför ett återkommande fokusområde vid dimensionering mot fortskridande ras. En annan utväg vid 

antagande om lokal skada är dimensionering genom segmentering av konstruktionen, som isolerar en 

antagen kollaps till ett specifikt område. Denna dimensioneringsgång uppnås genom att istället utföra 

konstruktionen med en liten grad av kontinuitet. Denna typ av dimensionering kan främst vara aktuell 

vid antagande om stora initiala skador, där en omfördelning av lasten leder till allt för stor belastning 

på omgivande konstruktion. Dessa båda metoder kan också kombineras i samma konstruktion genom 

alternativa lastvägar inom de enskilda segmenten. (Starossek, 2009) 

I praktiken är det för vanliga konstruktioner där man inte har möjlighet att lägga mycket tid och 

resurser på att bedöma verkan av olika olycksfall, möjligt att uppnå en tillräcklig grad av säkerhet 

genom att följa praktiska anvisningar i standarder. En sådan metod är dimensionering med horisontella 

och vertikala dragband som förbindare mellan alla viktiga bärande element i stommen. En annan 

metod är att dimensionera konstruktionen så att element utsatta för böjning kan övergå till 

huvudsaklig bäring i drag. Detta kan utföras för balkar och bjälklag och uppnås genom horisontell 

kontinuitet inom och mellan element belastade i böjning. För betongelement  görs detta genom 

kontinuerlig armering i underkant. En alternativ lösning kan vara obelastade dragband i stål i underkant 

av eller under bjälklag som endast belastas vid brott i bjälklaget. Dessa två praktiska anvisningar 

grundas båda på principen om antagande om lokal skada och omfördelning av laster och bör därför 

appliceras endast där denna metod bedöms som lämplig. Inga praktiska anvisningar har uppstått i 

standarder som grundar sig på dimensionering genom segmentering, då denna metod är svår att 

applicera tillräckligt allmängiltigt. (Starossek, 2009) 
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SS-EN 1991-1-7 anger i Bilaga A rekommenderade metoder för dimensionering mot fortskridande ras 

för byggnader i olika konsekvensklasser. Tabell 2 nedan visar ett utdrag av rekommenderad 

klassificering enligt Eurocode. 

Tabell 2. Konsekvensklasser för byggnader enligt SS-EN 1991-1-7 Bilaga A 

Konsekvensklass Exempel på indelning 

 
2a 

 

Hotell och kontorsbyggnader i högst fyra våningar 
Envåningsbyggnader avsedda för undervisning 
Industribyggnader i högst tre våningar 
Butikslokaler i högst tre våningar och med en golvyta som inte överstiger 1000𝑚2 
per våning 
Alla byggnader i högst två våningar som allmänheten har tillträde till och med en 
golvarea som inte överstiger 2000𝑚2 per våning. 

 
2b 

 

Hotell och kontorsbyggnader i fem till femton våningar 
Byggnader avsedda för undervisning i två till femton våningar 
Butikslokaler i fyra till femton våningar 
Sjukhus i högst tre våningar 
Alla byggnader som allmänheten har tillträde till och som har en golvarea på 
mellan 2000-5000𝑚2 per våning. 

 
3 

 

Alla byggnader enligt konsekvensklass 2a och 2b som överskrider 
begränsningarna för antal våningar och golvarea 
Byggnader med stora samlingslokaler 

 

De rekommenderade metoder som anges är sammanfattningsvis, för de olika konsekvensklasserna; 

 Konsekvensklass 2a 

Effektiva horisontala förband eller effektiv förankring runt byggnadens omkrets i varje 

våningsplan och inom våningsplanet i två vinkelräta riktningar för att förbinda pelare och 

väggar med resten av bärverket. Angivet finns också en dimensionerande kraft som dessa 

förband bör kunna motstå. 

 Konsekvensklass 2b 

Horisontella förband enligt ovan samt vertikala förband som utformas genom att samtliga 

pelare och väggar förbinds kontinuerligt från grunden till taknivån och dimensioneras för en 

dragkraft av olyckslast. 

Alternativt kan man i denna konsekvensklass utföra kontroll av att konstruktionen förblir stabil 

och att ett lokalt brott inte överskrider en viss nivå för det hypotetiska fallet att någon bärande 

pelare, balk eller sektion av en bärande vägg (en åt gången på varje våning i konstruktionen) 

tas bort. 

 Konsekvensklass 3 

En systematisk kvalitativ och kvantitativ riskvärdering av byggnaden bör göras där både 

förutsägbara och oförutsägbara risker beaktas. Vägledning för systematisk riskvärdering finns i 

Bilaga B till SS-EN 1991-1-7. 
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Den dimensionerande dragkraften för olyckslast vid dimensionering av horisontella förband är för inre 

förband i rambärverk enligt SS-N 1991-1-7 Bilaga A avsnitt A.5.1 

𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑣 𝑇𝑖 = 0,8(𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘)𝑠𝐿 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 75𝑘𝑁 (13) 
𝑠 ä𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓ö𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 
𝐿 ä𝑟 𝑓ö𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 
𝑔𝑘  ä𝑟 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑙𝑎𝑠𝑡 
𝑞𝑘  ä𝑟 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡 
𝜓 ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑚𝑝𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

För horisontella förband längs omkretsen i rambärverk är den dimensionerande dragkraften 

𝑑𝑒𝑡 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑣 𝑇𝑖 = 0,4(𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘)𝑠𝐿 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 75𝑘𝑁 (14) 

 Akustik 
Akustisk hänsyn i byggnader avser konstruktionsdelars förmåga att begränsa överföring av luftljud och 

stegljud mellan utrymmen i en byggnad och mot omgivningen. Luftljud är i byggnader ljud som 

uppkommer till exempel genom samtal, från högtalare, eller från installationer såsom ventilation eller 

maskiner. Luftljudets energi fördelar sig genom att en andel reflekteras tillbaka in i rummet för 

ljudkällan, en andel absorberas i ytmaterial och en andel överförs till angränsande rum genom 

luftljudstransmission eller flanktransmission. Springor  i konstruktionen är den effektivaste vägen för 

luftljud att överföras mellan rum, med minimala energiförluster. Konstruktionens massa bidrar i stor 

grad till effektiv isolering mot luftljud eftersom ljudenergin i luftljud är relativt liten. Stegljud är ljud 

som uppstår genom att en kropp slår i en annan, såsom när ett fotsteg slår i golvet. Stegljud överförs 

mellan olika rum främst genom direkta vibrationer i konstruktionen. Konstruktionens massa spelar 

mindre roll vid överförande av stegljud där ljudenergin är större och direkt appliceras som vibrationer i 

konstruktionen. Både luftljud och stegljud ger upphov till flanktransmissioner, ljud som överförs 

indirekt genom angränsande konstruktionsdelar. Vid ljudisolering mellan våningar genom bjälklaget 

sker flanktransmissionen genom angränsande väggar eller pelare. Jämförelsevis mindre 

flanktransmissioner kan överföras genom en pelare än en vägg då en pelare har en mindre yta som kan 

medverka till att överföra transmissioner. (Hassan, 2009) Figur 10 visar principen för 

flanktransmissioner från luftljud och stegljud. 

Ljudisolering varierar med varierande ljudfrekvens. Människor kan uppfatta ljud i intervallet 20 Hz till 

20 kHz. I Europa används som enhet för att ange en byggnadsdels förmåga att begränsa luftljud 

ljudreduktionsindex 𝑅𝑤 som anges i dB. Ljudreduktionsindex mäts över alla frekvenser och vägs 

samman till ett värde som ska representera konstruktionens förmåga att begränsa luftljud över alla 

frekvenser, sammanvägningen centreras kring frekvensen 500 Hz. Som enhet för att ange en 

byggnadsdels förmåga att begränsa stegljud används i Europa en vägd stegljudsnivå 𝐿𝑛, också denna 

angiven i dB. I motsats till ljudreduktionsindex för luftljud så representerar dock ett lägre värde på 

stegljudsnivån bättre reduktionsförmåga, eftersom värdet avser den uppmätta ljudnivån i mottagande 

rum snarare än ljudreduktionen. Bägge dessa värden anger en byggnadsdels förmåga att begränsa 

ljudtransmissioner under ideala förhållanden. En tumregel är att minska dessa värden med 5 dB för att 

hänsynta flanktransmission och andra faktorer på byggplats. Normaliserade värden på dessa enheter 

som ska representera värden som uppmäts på byggplats snarare än i ett laboratorium betecknas 𝑅′𝑤 

respektive 𝐿′𝑛,𝑤. (Hassan, 2009) 

För lättviktsbjälklag uppnås en hög stegljudsnivå vid låga frekvenser, medan tyngre bjälklag uppnår en 

hög stegljudsnivå vid höga frekvenser. Dessa låga frekvenser innefattar frekvenser som inte inkluderas i 

en vägd stegljudsnivå 𝐿𝑛, varför stegljudsnivån inte alltid fullt ut beskriver den uppfattade irritationen 

hos byggnadens brukare. (Hassan, 2009) 
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Figur 10. Illustration av luftljud, stegljud och flanktransmissioner (Scottish building standards, u.d.) 

Efterklangstid är en kvantitet som används för att beskriva akustiken inom ett rum. Efterklangstiden är 

tiden det tar för ett konstant ljudtryck som plötsligt stängs av, att minska med 60 dB. Efterklangstiden 

beror endast av storleken och absorptionsförmågan hos ytskikten i ett rum samt rummets volym. Även 

rummets inredning bidrar. Byggnadens stommaterial är ointressant vid bestämmandet av denna. 

(Hassan, 2009) 

De Svenska kraven på ljudisolering utgår från nivåer på ljudklass från A till D. A representerar en väldigt 

god standard, B en god standard, C en acceptabel standard och D en oacceptabel standard. För att 

uppnå de olika ljudklasserna finns numeriska krav för: minsta värde på luftljudsisolering, maximalt 

värde på stegljudsisolering, maximalt buller från installationer, maximal efterklangstid för enskilda 

rum, maximala bullernivåer på grund av trafik. De två första kriterierna påverkas av bjälklagets 

konstruktion medan de tre sistnämna är oberoende av denna och beror av andra faktorer. Kraven för 

respektive ljudklass anges i standarden SS 25268 och verifiering av dessa ska göras med mätningar. 

(Ljunggren, 2011) 

I BBR avsnitt 7:22 anges i ett allmänt råd att de ställda kraven  för lokaler är uppfyllda ”om de 

byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C enligt SS 25268 för respektive lokaltyp uppnås. Om bättre 

ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25268 för lokaler.” Krav på 

luftljudsisolering för några olika typer av lokaler i ljudklass A-C anges i Tabell 3 och motsvarande krav 

för stegljudsisolering i Tabell 4. 
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Tabell 3. Krav på luftljudsisolering för några olika typer av lokaler (Ljunggren, 2011) 

Typ av lokal 𝑹′𝒘 Ljudklass A 𝑹′𝒘 Ljudklass B 𝑹′𝒘 Ljudklass C 

Vårdlokaler 48 dB 44 dB 44 dB 

Undervisningslokaler Typ 1 52 dB 48 dB 44 dB 

Undervisningslokaler Typ 2 48 dB 44 dB 44 dB 

Kontorslokaler 48 dB 44 dB 44 dB 

 

Tabell 4. Krav på stegljudsisolering för några olika typer av lokaler (Ljunggren, 2011) 

Typ av lokal 𝑳′𝒏𝑻,𝒘 Ljudklass A 𝑳′𝒏𝑻,𝒘 Ljudklass B 𝑳′𝒏𝑻,𝒘 Ljudklass C 

Vårdlokaler 56 dB 60 dB 64 dB 

Undervisningslokaler Typ 1 52 dB 52 dB 56 dB 

Undervisningslokaler Typ 2 52 dB 52 dB 56 dB 

Kontorslokaler 64 dB 64 dB 68 dB 
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5 TYPKONSTRUKTION – STÅLSTOMME MED KL-TRÄBJÄLKLAG 
Detta avsnitt avser skissera en typkonstruktion för att ha en väl definierad utgångspunkt för den 

utvärdering som ska genomföras i följande kapitel. Ett flertal antaganden görs för denna vilka har tagit 

sin utgångspunkt i studien av de två konstruktioner som beskrivs i avsnitt 2.3.2 samt i information som 

framkommit i samtal med handledarna och medarbetare på WSP. 

Konstruktionsstypen som ska utvärderas antas främst vara aktuell för dimensionering av kontor, skolor 

och andra lokaler där ett pelar-balk system i stål minimerar behovet av bärande väggar och därmed 

säkrar en flexibel planlösning. Det är inte fråga om extremt höga byggnader, men det kan ofta finnas 

behov för stora spännvidder. Antal våningar kan antas ligga mellan 3-8 medan önskemål om 

bjälklagsspännvidder kan starta vid 4m och uppgå till 16m. Det vanligaste önskemålet för kontor är en 

spännvidd om 12m (för bostäder ligger bjälklagsspännvidden normalt på 6,0-7,2m). Spännvidderna för 

huvudbärande balkar kan göras  mindre, vilka spännvidder dessa varieras inom på marknaden i stort är 

okänt men för de två exemplen i avsnitt 2.2 är spännvidderna för balkar 5-6m. 

Pelarna antas genomgående utformade som kontinuerliga fyrkantsprofiler. Balkarna antas vara 

genomgående utformade som hattbalkar upphängda mellan pelarna, både i huvudbärande och 

sekundärbärande riktning. I sekundärbärande riktning antas dock plattbjälklaget i KL-trä i huvudsak 

vara bärande och sekundärbärande stålbalkar nyttjas endast vid bjälklagets ytterkanter. Bjälklaget 

antas därmed upplagt på hattbalkarnas flänsar på fyra sidor, men med förhållandevis mycket större 

avstånd mellan ändupplagen jämfört bjälklagets spännvidd. Upplaget på hattbalkarna får glapp vid 

pelarna vilket medför att skarvar mellan bjälklagselementen inte kan placeras i dessa linjer. Skivverkan 

i bjälklag och tak nyttjas för att överföra horisontella laster till stabiliserande enheter. Stabiliserande 

system kan utformas genom vertikala schakt och/eller med snedstag placerade i fasaden.  

De antaganden som gjorts för konstruktionen sammanfattas i Tabell 5 och skisser av 

konstruktionsstypen visas i Figur 11, Figur 12 och Figur 13. 

Tabell 5. Egenskaper typkonstruktion 

 

 

Figur 11. KL-träbjälklag upplagt på hattbalkar 

Egenskap Beteckning Beskrivning 

Byggnadstyper  Kontor, skolor och andra lokaler 

Antal våningar 𝒏 3-8 

Uppbyggnad stomme  Kontinuerliga fyrkantsprofiler som pelare, 
inhängda hattbalkar 

Sekundärbärande system  Plattbjälklag i KL-trä, fyrsidigt upplagt på 
hattbalkar 

Spännvidd bjälklag 𝑳𝑩 3-15m 

Bredd bjälklagselement 𝒃𝑩 2,4m/3m 

Stabiliserande system  Schakt och/eller snedstag i fasaden - skivverkan i 
bjälklag och tak 
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Figur 12. Typkonstruktion plan 

 

Figur 13. Typkonstruktion snitt 
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6 TEKNISK UTVÄRDERING 
I detta kapitel utvärderas tekniska förutsättningar för användandet av KL-träbjälklag i den aktuella 

konstruktionsstypen. Genom kartläggningen identifieras särskilt tekniska problemställningar rörande 

denna typ av konstruktioner. På områden där fungerande färdigutvecklade lösningar finns beskrivs 

dessa lösningar kortfattat. Utvärderingen utgår från den typkonstruktion som beskrivits i kapitel 5 och 

baseras på teorin i kapitel 4. 

 Spännvidd 
Bjälklagets maximala spännvidd bestäms av dimensioneringskriterier i bruksgränstillståndet. 

Martinssons har tabellerat värden för fritt upplagda plattbjälklag i KL-trä beräknade enligt SS-EN 1995-

1-1 med de kriterier som gäller bjälklag med en egenfrekvens över 8 Hz. Ett 200mm tjockt plattbjälklag 

i KL-trä kan utgående från dessa kriterier och de krav som gäller i kontor och andra lokaler uppnå 

spännvidder på 6,3m och ett 300mm tjockt bjälklag 7,7m. (Martinssons, 2016a) 

I denna typ av konstruktion ändras förutsättningarna främst genom att bjälklaget är upplagt på 

stålbalkar istället för bärande väggar. Detta kan innebära något kortare dimensionerande spännvidder 

med hänsyn till nedböjning och vibrationer då även nedböjningen i stålbalkarna räknas med; se avsnitt 

6.3.2 samt avsnitt 6.3.3 för vidareutveckling av detta resonemang. 

Förutsättningarna påverkas också om bjälklaget utformas som fast inspänt i stålbalkarna. En fast 

inspänning medför mindre nedböjning och därmed större spännvidder. En förutsättning för att detta 

ska kunna appliceras i praktiken är dock att det finns beräkningsmodeller som på ett korrekt sätt 

hänsyntar effekten av fast inspänning; se avsnitt 6.3.3 för vidareutveckling kring detta. 

1. Begränsad spännvidd 

Spännvidden för plattbjälklag i KL-trä är mer begränsad än för betongbjälklag. Därmed kan det 

finnas en större begränsning av vilka projekt som är lämpliga att utföra med denna 

bjälklagslösning. Spännvidder upp till något mindre än 7,7m kan utföras med ett plattbjälklag i 

KL-trä. 

 Dimensionering i brottgränstillståndet 
Dimensionering i brottgränstillståndet behöver normalt inte utföras för ett plattbjälklag i KL-trä med 

hänsyn till vertikala laster, då kraven på nedböjning och svängningar i bruksgränstillståndet ger 

betydligt mer konservativa värden. Endast upplaget behöver kontrolleras för tryck vinkelrätt fibrerna 

på bjälklaget. Så länge bjälklaget är kontinuerligt upplagt finns dock en relativt stor yta för lasten från 

egentyngd och nyttiglast att fördelas på, därför kommer också denna kontroll normalt att resultera i en 

låg utnyttjandegrad. 

6.2.1 Horisontalstabilisering 
Bjälklagets viktigaste funktion med hänsyn till stabilisering är att överföra horisontella laster till 

stabiliserande enheter med skivverkan. Skivverkan kommer att verka i ett kontinuerligt KL-träbjälklag 

om alla förband dimensioneras för de horisontella laster som verkar. Med antagandet att förbanden är 

korrekt dimensionerade för den verkande horisontella lasten kan därför skivverkan antas. 

Då byggnadens egentyngd är motverkande last vid stabilisering av konstruktionen kommer bjälklagets 

egentyngd att påverka den globala stabiliteten i konstruktionen. Jämfört ett betongbjälklag uppnås en 

lägre egenvikt, vilket ger en negativ effekt på byggnadens stabilitet. För höga och smala konstruktioner 

som i stor grad påverkas av horisontella laster skulle detta medföra problem. För konstruktioner som 

inte är särskilt höga och smala och därmed är mer stabila i sin utformning behöver detta däremot inte 

innebära något problem. Om det visar sig att det finns ett behov av en ökad egentyngd på en byggnad i 
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stabiliserande syfte kan erforderlig mängd betong användas i konstruktionen, till exempel i 

grundkonstruktionen, i bottenplan och i stabiliserande schakt. Schakt eller stabiliserande väggar i KL-

trä kan också ge betydande tillskott till egentyngden om sådana lösningar används för stabilisering av 

konstruktionen. Därmed kan konstruktionen i de fall det finns behov optimeras så att den totala 

egenvikten precis uppnår den gräns som krävs för att få tillräcklig global stabilitet. Bjälklagets 

egentyngd är därmed inte i sig en förutsättning för stabilitet i konstruktionen. Den i utgångspunkt lägre 

egentyngden på stomkonstruktionen kan istället innebära en möjlighet att anpassa konstruktionen 

mer efter önskemålen på den specifika byggnaden. Därmed utgör inte horisontalstabilisering något 

hinder för användandet av KL-träbjälklag i denna typ av konstruktioner. 

 Dimensionering i bruksgränstillståndet 

6.3.1 Horisontella deformationer 
Förbanden mellan bjälklagselementen och mellan bjälklagselementen och stålbalkar blir troligtvis 

mekaniska och kommer därmed att medföra större deformationer, lägre värde på glidningsmodulen 

𝐾𝑠𝑒𝑟, jämfört en pågjutning med platsgjuten betong som är den metod som bjälklagselement med 

betong sammanfogas med. Detta ger utrymme för större deformationer i konstruktionen. 

Bjälklagselementen i KL-trä är också utsatta för större skjuvdeformationer än betongelement, på grund 

av rullskjuvning i de lager som ligger tvärs lastriktningen. Detta gäller lokalt i själva 

bjälklagskonstruktionen. Om detta kan medföra någon problematik globalt sett i konstruktionen är 

svårt att avgöra i dagsläget, en global analys måste utföras på en konstruktion för att se vilka effekter 

detta ger och om det innebär någon problematik. Detta beror naturligtvis till stor del av 

konstruktionens utformning för övrigt, främst antal våningar och utformning av stabiliserande system. 

2. Horisontella deformationer i bjälklaget 

Ett KL-träbjälklag inklusive dess inspänningar kommer att medge större lokala horisontella 

deformationer jämfört ett fastgjutet betongbjälklag. Om detta kommer att medföra någon 

problematik i konstruktionen är svårt att avgöra i nuläget. 

6.3.2 Nedböjning i bjälklag 
Beräkning av vertikala deformationer i bjälklaget utförs för träbjälklag både för direkt deformation 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 och med hänsyn till krypning i trämaterialet 𝑢𝑓𝑖𝑛. Kryptal för plywood eller en 10% ökning av 

detta värde kan användas för KL-trä vid beräkning av krypdeformationer. För kortare spännvidder bör 

nedböjning till följd av skjuvdeformationer i bjälklaget enligt ekvation (4) medräknas i tillägg till 

böjdeformationer. Förhållandet mellan längd och höjd på bjälklaget kan användas för att bedöma om 

det är behov för att medräkna skjuvdeformationer. Vid beräkning av nedböjningen i bjälklaget bör 

även nedböjning av de stålbalkar som bjälklaget är upplagt på inkluderas. Då det finns utvecklade 

beräkningsmodeller för alla dessa typer av nedböjning i bälklaget som ska summeras, utgör beräkning 

av nedböjningar i bjälklaget inte något problemområde för konstruktionstypen. 

6.3.3 Svängningar och vibrationer i bjälklag 
För svängningar och vibrationer i KL-träbjälklag som monteras upplagt på bärande väggar finns en 

vedertagen praxis där man dokumenterat att metoderna med att beräkna lägsta egenfrekvens, 

maximal nedböjning och vertikal impulshastighetsrespons enligt kraven i SS-EN 1995-1-1 (ekvation (5)-

(7)) är applicerbara på KL-trä. Det finns även en alternativ metod för verifiering av egenfrekvens och 

maximal nedböjning vid 1kN punktlast för KL-träbjälklag, ekvation (8), som också verifierats för att ge 

godtagbara svängningar ur ett brukarperspektiv. 

Det finns en hypotes kring att KL-träbjälklag även borde kunna dimensioneras som ett tungt bjälklag, 

där man tillåter en lägre egenfrekvens och istället verifierar att bjälklaget har tillräcklig styvhet och 
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dämpning för att för stora accelerationer inte ska uppstå. Detta eftersom KL-trä ligger i ett gränsland 

mellan att kunna klassas som ett lätt respektive ett tungt bjälklag. För detta finns dock inga verifierade 

eller enkla beräkningsmodeller och därför är de vedertagna metoderna för svängningar i träbjälklag de 

som i dagsläget måste appliceras i praktiken. 

För träbjälklag upplagda på stålbalkar finns ingen angiven eller verifierad metod för att beräkna 

egenfrekvensen. Dock kan man genom att det finns ett samband mellan nedböjning vid egenbelastning 

och egenfrekvens i ett bjälklag beräkna egenfrekvensen utgående från denna nedböjning, på samma 

sätt som denna kan beräknas för betongbjälklag upplagda på stålbalkar enligt ekvation (10). Teoretiskt 

sett bör denna metod vara giltig även för bjälklag i trä. Verifiering av detta i praxis är önskvärt. 

Beräkningsmetod för egenfrekvensen för ett KL-träbjälklag med fast inspänning är heller inte 

verifierad. Det teoretiska värdet för denna egenfrekvens, med det alternativa värdet på 𝑘𝑛 i ekvation 

(9), har visat sig ge resultat som är högre än den faktiska egenfrekvensen i försök. Därmed finns det i 

nuläget, tills att en beräkningsmetod för egenfrekvensen i ett fast inspänt KL-träbjälklag verifierats, 

inget sätt att hänsynta fast inspänning. Man är tills vidare hänvisad till att vid dessa beräkningar utgå 

från fritt upplag för att ligga på säker sida, oavsett vilken inspänningsmodell som använts. 

3. Beräkning av svängningar med hänsyn till upplag på stålbalkar och till fast inspänning 

Beräkning av egenfrekvens med hänsyn till upplag på stålbalkar bör kunna utföras på samma 

sätt som för betongbjälklag, dock finns ingen vedertagen praxis för detta i KL-trä och 

överensstämmandet mellan teori och praktik på detta område är ännu obekräftat. För fast 

inspänning finns ingen säkerställd beräkningsmetod för egenfrekvensen, fritt upplag måste tills 

vidare antas vid denna beräkning då den befintliga metoden för beräkning av detta visat sig 

ligga på osäker sida. 

 Knutpunkter 
Förband som är enkla att dimensionera och utföra är en viktig faktor för att en konstruktion ska vara 

genomförbar och kostnadseffektiv. De två huvudtyperna av förband i anslutning till bjälklaget är 

förband mot stålbalkar samt förband mellan bjälklagselementen. 

6.4.1 Förband bjälklag mot hattbalkar 
För förband mellan stålbalkar och KL-träbjälklag har man i tidigare konstruktioner som utförts i Sverige 

använt sig av skruv genom balkflänsar och upp i bjälklaget. Detta är tidigare nämnt i avsnitt 2.3.2. 

Sådana förband är enkla att utföra beräkningar på enligt standardmodeller i SS-EN 1995-1-1 med 

specifika hållfasthetsvärden för KL-trä enligt ekvation (11) och (12). Eftersom de endast är 

dimensionerade för att överföra skjuvkrafter är det också enkelt att ta hänsyn till rörelser i de olika 

materialen på grund av variationer i fukt och värme, rörelsemån kan införas. Dessa förband är dock 

inte särskilt enkla att utföra på byggplats då montage måste göras underifrån. För att få 

kostnadseffektiva lösningar skulle det behövas lösningar för förband mellan stålbalkar och KL-

träelement som fortsatt är enkla att utföra beräkningar på och som även är enkla att utföra på 

byggarbetsplats. 

För att kunna uppnå längre spännvidder i bjälklaget har det övervägts om det kan vara önskvärt att 

utföra momentstyva inspänningar. Momentstyva inspänningar mellan trä och stål kan vara 

komplicerade att utföra med hänsyn till de olika materialens beteende, inverkan av fukt och värme 

med rörelser i materialen kan över tid medföra att momenstyvheten reduceras eller att stora 

spänningar uppstår som är svåra att förutsäga. Momentstyva inspänningar i träkonstruktioner brukar 

normalt slopas med hänsyn till komplexiteten i beräkningar och att få dessa att fungera i praktiken. 

Detta gör att det inte heller i detta fall kan antas vara någon effektiv lösning att öka spännvidden i 

bjälklaget med hjälp av momentstyva inspänningar. En sådan lösning skulle innebära komplexitet både 
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med hänsyn till beräkningar och montage av själva inspänningen och till beräkningar av svängningar i 

bjälklaget. Den ökade spännvidd som man kan uppnå om man hittade ett lämpligt utförande för detta 

kan helt enkelt inte motivera den ökade komplexiteten för konstruktionen. 

4. Förband mellan bjälklag och hattbalkar 

Det är behov för förband mellan bjälklagselement och hattbalkar som medför enkelt och 

snabbt montage på byggarbetsplats, samt som är enkla att utföra beräkningar på. 

Företrädesvis med montage ovanifrån i största möjliga mån. 

6.4.2 Förband mellan bjälklagselement 
Martinssons har ett antal skarvtyper mellan bjälklagselement som används som standard. Figuren 

nedan visar dessa typer. Samma typer av skarvar mellan element används i hela världen, nästan 

uteslutande, så dessa typer av förband är väl beprövade och testade. Beräkningar utförs även för dessa 

enligt vanliga beräkningsmodeller i SS-EN 1995-1-1 med specifika hållfasthetsvärden för KL-trä enligt 

ekvation (11) och (12). Montage på byggarbetsplats är enkelt då självborrande skruvar monteras från 

ovansida av bjälklaget, det är alltså inget behov för förborrning och montaget sker bekvämt ovanifrån. 

Den vanligaste skarvtypen är utformad med en utfräsning i överkant av elementen och en inslitsad 

plywoodremsa. Utfräsningar i elementen görs med CNC-bearbetning i fabrik. 

 

Figur 14. Skarvtyper mellan bjälklagselement i KL-trä (Martinssons, 2016a) 
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 Dimensionering för olyckslaster 

6.5.1 Brand 
Bjälklag i KL-trä kan dimensioneras för krav av alla de huvudsakliga typerna, 𝑅𝐸𝐼. Verifikation av kraven 

görs enligt gällande standarder och vad gäller bärförmågan enligt en beräkningsmodell anpassad för 

detta material som beskrivet i avsnitt 4.4.1. För att klara kraven på brandavskiljande förmåga kan det 

vara nödvändigt att anpassa typ av skarv för att bibehålla brandavskiljande förmåga även mellan 

elementen. En omlottskarv ger då bästa möjliga förutsättningar för att uppnå tillräcklig täthet (Risberg, 

2016b). Detaljeringen för genomföringar i bjälklaget är också viktig för att bibehålla brandavskiljande 

förmåga, detaljer som är utvecklade för träbjälklag generellt kan ofta användas (SP, Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, Ej Utgiven). 

KL-träbjälklaget kan fungera som brandskydd för brandpåverkan mot stålbalkarnas sidor på grund av 

trämaterialets goda värmeisolerande förmåga vid brand, vilket medför ensidig brandbelastning av 

stålbalken. Stålbalkens underfläns måste dock skyddas genom att denna kläs in eller 

brandskyddsmålas. Inklädnad är det bästa alternativet då denna även kan dras in en bit ut över 

träbjälklaget för att skydda flänsen och upplaget under brandpåverkan på bjälklaget. En kort bit in över 

bjälklaget kommer vara tillräckligt, eftersom förkolningsdjupet vid brandpåverkan underifrån ökar 

långsammare i sidled än rakt uppåt i bjälklaget. En brandfog kan läggas in mellan inklädnaden och 

bjälklaget för att åstadkomma fullgott skydd för flänsen. 

Normalt är trämaterial inte godkänt som ytskikt i tak i större byggnader, utan ytskikt måste utföras i 

material som bidrar till ett långsammare brandförlopp.  Men om byggnaden är sprinklad kan även 

detta fungera i vissa fall, om man önskar en frilagd KL-träskiva och om lösningen ändå klarar de 

akustiska kraven. 

6.5.2 Fortskridande ras 
Konsekvensklass 2a, 2b eller 3 enligt tabell Tabell 2 kan vara aktuella för den typ av konstruktioner som 

här avses. För konstruktioner i konsekvensklass 3 utförs en individuell riskvärdering. Denna typ av 

konstruktioner medför därför ingående dimensionering på detta område helt oberoende av 

bjälklagstyp. I de flesta fall kommer det dock vara konsekvensklass 2 som är aktuell för de byggnader 

som utformas med den aktuella konstruktionstypen. För byggnader i konsekvensklass 2a och 2b kan 

dimensionering mot fortskridande ras utföras enklast genom horisontella och vertikala förband enligt 

standardiserade metoder i SS-EN 1991-1-7 Bilaga A. De vertikala förbandens utformning är helt 

oberoende av bjälklaget. I huvudbärande riktning är det de huvudbärande balkarna som utformas som 

horisontella förband. I sekundärbärande riktning utgörs de horisontella förbanden främst av bjälklaget. 

De horisontella förbanden utformas i sekundärbärande riktning genom att skjuvförbindelsen mellan 

bjälklaget och huvudbärande stålbalkar dimensioneras för en dragkraft på grund av olyckslast enligt 

ekvation (13). 

 Akustik 
Även om ljudklass C är tillräckligt för att uppfylla kraven för lokaler i BBR anges ofta Ljudklass B som 

särskilt krav för enskilda byggnader. Det är viktigt att redan i ett tidigt skede ta hänsyn till akustiska 

aspekter speciellt i lätta bjälklagskonstruktioner. Vikten vid utformning av lösningar för bjälklag ligger 

på detaljerna kring övergolv och undertak för vilka speciell kontroll av utförandet på byggarbetsplats 

bör införas så att inga ljudbryggor byggs in. Viktigt för den resulterande ljudisoleringen är också 

detaljer vad gäller infästningar mellan konstruktionsdelar, för att förhindra flanktransmissioner. På 

detta område finns inga standardiserade beräkningsmodeller. Utformning av detaljlösningar bör ske 

efter bästa praxis men regelbundna mätningar av resultatet på byggplats bör också genomföras för att 

säkra konstruktionens akustiska prestanda. (Hagberg, 2013) 
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Martinssons har genom en kombination av analytiska beräkningar och erfarenheter från tidigare 

byggprojekt utvecklat principiella helhetslösningar med dokumenterade slutvärden på luftljuds- och 

stegljudsisolering. Genom användande av dessa lösningar kan krav i ljudklass B uppfyllas utan några 

särskilda åtgärder för flanktransmissioner. Detta gäller för konstruktioner med bärande väggar och bör 

därför vara mer giltigt för balk-pelar-konstruktioner, där flanktransmissioner mellan våningsplan 

endast har en spridningsväg genom pelarna. För krav i ljudklass A (detta gäller främst för bostäder, 

vilket egentligen inte ingår i denna bedömning men ändå kan nämnas) appliceras normalt 

vibrationsdämpande lister mellan bjälklag och bärande väggar för att uppnå tillräcklig dämpning av 

flanktransmissioner. Om denna typ av konstruktion ska dimensioneras för ljudklass A måste en 

bedömning göras på om det är behov för vibrationsdämpande lister vid upplaget även i pelar-balk-

konstruktioner, som jämförelsevis är mindre utsatta för flanktransmissioner. 

Man måste se den akustiska lösningen för bjälklaget med kompletterande skikt som en integrerad del 

genom hela processen. Vid till exempel en ekonomisk jämförelse mellan en bjälklagslösning i KL-trä och 

en motsvarande lösning i betong bör man se till lösningen som helhet och därmed inkludera de 

kompletterande skikten som krävs för att de olika lösningarna ska uppfylla de funktionskrav som ställs. 

Kompletterande skikt som ska utföras på byggplats medför merarbete, vilket också måste tas med i 

bedömningar. 

 

Figur 15. Exempel på uppbyggnad av bjälklag med angivna värden för luftljuds- och stegljudsisolering 

5. Akustisk dimensionering 

Lätta bjälklag har sämre akustiska egenskaper än tunga bjälklag och det är viktigt att ta 

hänsyn till akustiska aspekter tidigt i projekteringen och ha ett genomgående fokus på detta. 

Tillräckliga värden för luft och stegljudsisolering helt upp till ljudklass A kan uppnås med 

ljuddämpade övergolv och/eller undertak. De kompletterande skikten som krävs för detta 

innebär dock en mer komplex helhetslösning för bjälklaget jämfört ett betongbjälklag och 

innebär merarbete på byggarbetsplats. 

 Byggbarhet 
Med byggbarhet avses här möjligheterna för enkelt montage på byggarbetsplatsen vilket antas vara en 

viktig förutsättning för att konstruktionen ska anses vara en lämplig lösning. I detta avsnitt beskrivs 

därför kort de förutsättningar som gäller vid montage av bjälklagselement i KL-trä. 

KL-trä är precis som andra träbaserade produkter känsliga för fukt under transport, vid förvaring på 

byggplats och vid montage. Eftersom fuktvariationer kan leda till formändringar i trämaterial är det 

extra viktigt att hålla elementen torra i utförande av samverkanskonstruktioner. Elementen levereras 

därför till byggarbetsplats förpackade i väderskyddande plast. Rätt leverans i rätt tid ger en stor fördel 

vad gäller fukt under byggtiden då man på så vis kan undvika lagringstider på byggplats. Även efter 
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montage av bjälklaget bör konstruktionen skyddas från fukt. Byggplatsarbetet kan organiseras på ett 

sådant sätt att det fuktkänsliga bjälklaget byggs in i konstruktionen och därmed skyddas från fukt, 

exempelvis genom att stålstommen och taket monteras före bjälklaget. Om denna metod inte är möjlig 

eller tillräcklig så finns lösningar för att väderskydda konstruktionen under byggtid som till exempel höj 

och sänkbara tak i väderskyddande plast, se figur 8. 

 

Figur 16. Väderskydd under byggtid för Sjöbodarna, Östersund. Bild tagen 2016.11.04. 

Elementen lyfts på plats med kranar och arbetet på byggarbetsplatsen för det aktuella byggsystemet 

kan organiseras på samma sätt som vid montage av prefabricerade betongelement. Regler som gäller 

vid kranlyft av prefabricerade betongelement kan också appliceras. KL-träelement väger betydligt 

mindre än betongelement men det kan fortfarande handla om betydande egenlaster i ett element. 

Speciellt eftersom bjälklagselement KL-trä tillverkas i större bredd jämfört betongelement. De 

minskade lasterna som ska lyftas kan innebära både att mindre kranar eller enklare typer av kranar kan 

användas och att arbetstiden för kranlyft kan kortas ned. En större bredd på elementen medför också 

ett mindre antal lyft. De mindre vikterna som ska transporteras och lyftas kan också innebära att man 

minskar eller undanröjer behovet för att förstärka provisoriska vägar och kranars upplagsplatser på 

byggplatsen (Islamivic, 2013). 

Det finns en mängd olika metoder för utförandet av infästning i elementen vid kranlyft. Val av metod 

bör göras i samråd mellan KL-trätillverkare och entreprenör. Martinssons  KL-träelement levereras 

normalt med en lyftring som monteras i elementet med hjälp av en självborrande skruv, se Figur 17. 

Detta är ett av de mest använda systemen i Europa då montage är enkelt och ingreppet på elementet 

är begränsat. (Karacabeyli & Douglas, 2013) 

 

Figur 17. Lyftring med självborrande skruv (Karacabeyli & Douglas, 2013) 

För att sammanfoga bjälklagselementen med tillräcklig täthet mot varandra finns två enkla metoder. 

Endera används ett greppverktyg med krokar som fästs in i elementen och sedan dras samman, se 

Figur 18, eller så används en manuell vinsch med spännband som fästes till öglor eller krogar fästa i 

elementen, se Figur 19. (Karacabeyli & Douglas, 2013) 
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Figur 18. Greppverktyg för att sammanfoga bjälklagselement i KL-trä 

 

Figur 19. Manuell vinsch för att sammanfoga bjälklagselement i KL-trä 

Invändiga arbeten i byggnaden blir i många avseenden enklare med ett bjälklag av KL-trä jämfört 

betong. Infästningar av installationer och ytskikt kan genomföras med enklare ingrepp, eftersom 

håltagningar på byggplats görs enklare i trämaterial. Det är dock viktigt att detaljer för infästningar av 

installationer utförs riktigt med hänsyn till akustiska krav och brandkrav. Här kan krävas extra 

planläggning och kontroll. 

 Slutsatser från teknisk utvärdering 
I detta kapitel har en teknisk utvärdering för användandet av KL-träbjälklag i en stålstomme med 

hattbalkar gjorts. De områden som genomgåtts är spännvidder, dimensionering i brottgränstillståndet, 

dimensionering i bruksgränstillståndet, knutpunkter, dimensionering för olyckslaster, akustik och 

byggbarhet. På många områden finns väl fungerande lösningar och det kan konstateras att det finns 

många positiva aspekter med ett lätt och lätthanterligt KL-träbjälklag. Till exempel så har 

genomgående väl fungerande lösningar hittats för dimensionering i brottgränstillståndet och 

dimensionering för olyckslaster. Det finns också enkla lösningar tillgängliga på byggplats och denna typ 

av bjälklag skulle kunna medföra snabbt och effektivt montage, om bra lösningar utvecklas också för de 

problemområden som identifierats. De problemområden som hittats kan sammanfattas som: 
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1. Begränsad spännvidd 

Bjälklagets begränsade spännvidd beror av krav på nedböjning och svängningar i bruksgränstillståndet. 

Det kan konstateras att det i dagsläget är lämpligt att använda plattbjälklag i KL-trä i denna typ av 

konstruktioner i spännvidder upp till något mindre än 7,7m. Eftersom en vanlig spännvidd är 12m kan 

en stor del av marknaden inte nås med denna lösning. Det har i utvärderingen övervägts om det skulle 

vara en lämplig lösning att öka spännvidden genom att utföra bjälklaget som fast inspänt, och 

konstaterats att detta inte är någon lämplig lösning då detta medför allt för mycket komplikationer 

jämfört den vinst som kan göras i ökad spännvidd. 

2. Ökade horisontella deformationer i bjälklaget 

Ökade horisontella deformationer i bjälklaget, jämfört en lösning med betong, uppkommer främst på 

grund av användandet av flexibla mekaniska förband. Om detta medför någon problematik för 

konstruktionen globalt sett är dock i dagsläget okänt och beror mycket av utformningen på den 

specifika byggnaden och dess horisontalstabiliserande system.  

3. Beräkning av svängningar med hänsyn till upplag på stålbalkar och till fast inspänning 

Vad gäller beräkning av egenfrekvens i bjälklaget som tar hänsyn till upplag på stålbalkar finns en 

generell metod, men det behöver testas om denna är tillförlitlig för beräkningar på KL-trä. Även 

beräkningsmodeller med hänsyn till fast inspänning saknas, men eftersom det i detta läge konstaterats 

att fast inspänning inte är någon lämplig metod är detta orelevant. 

4. Förband mellan bjälklag och hattbalkar 

För förband mellan bjälklag och hattbalkar finns ett problem i att det inte finns någon utvecklad enkel 

metod för att göra detta. Det är här behov för att utveckla ett förband som medför enkelt montage på 

byggplatsen och även enkla beräkningsmodeller. 

5. Akustisk dimensionering 

Akustisk dimensionering utgör ett problemområde genom att det krävs många kompletterande skikt 

för att uppnå tillräcklig ljudisolering; detta medför en mer komplex bjälklagskonstruktion sett till 

helheten. Det krävs också ett större fokus på akustik genomgående vid projektering av lätta 

konstruktioner där utformningen och genomförandet av detaljlösningar är en viktig del. 

6.8.1 Val av problemställning för vidare analys 
Den problemställning som denna rapport först avser lösa är utformningen av detta förband mellan 

bjälklag och stålbalkar. Målsättningarna för utformningen av förbandet är att detta ska kunna överföra 

horisontella krafter i alla riktningar i bjälklaget och att det skal medföra ett enkelt montage av 

bjälklaget på byggplats, företrädesvis med möjlighet till montage ovanifrån i största möjliga mån. 

Eftersom ovanstående problemställning inte innebär några särskilt avancerade beräkningar och kan 

lösas i ett ganska kort tidsspann, så kommer detta arbete även att gå vidare med att finna en lösning 

för att komma upp i större spännvidder. Denna avslutande del av arbetet inleds med en genomgång av 

olika alternativ för samverkansbjälklag; eftersom det har konstaterats att fast inspänning inte är någon 

lämplig lösning för att uppnå större spännvidder blir samverkansbjälklag nästa lösning att se på. En 

lämplig lösning önskas hittas som uppfyller kravet om ökad spännvidd för bjälklaget, samtidigt som 

produktion och montage ska vara enkelt. 
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7 FÖRBAND MELLAN BJÄLKLAG OCH HATTBALKAR 
Det har i kapitel 6 konstaterats att det behöver utvecklas ett väl fungerande förband mellan bjälklag 

och hattbalkar. Förutom att förbandet ska klara de dimensionerande laster som verkar på 

konstruktionen, är den viktigaste målsättningen att utforma en typ av förband som medför enkelt 

montage och då företrädesvis ovanifrån. 

En tankegång uppstod tidigt i arbetet om en upplagslösning där bjälklaget ”hakas på” stålbalken istället 

för att skruvas fast, då detta skulle medföra en väldigt enkel arbetsgång på byggplats. Den enklaste 

modellen för detta konstaterades vara en klack på stålbalken i kombination med en slits i KL-träskivan, 

som då skulle kunna utföras i fabrik med CNC-bearbetning. En principskiss för den tänkta lösningen 

visas i  Figur 20 nedan. 

 

Figur 20. Principskiss av upplagslösning med klack och slits 

Den föreslagna lösningen skulle kunna dimensioneras för att ta alla dragande och tryckande krafter i 

bjälklagets längdriktning jämfört upplaget, men inte de krafter som uppstår i riktningen längs med 

balkens längd. Grundlösningen måste därmed kompletteras för att kunna ta upp även dessa laster. 

Detta görs som tidigare beprövat i reella konstruktioner i Sverige med skruv genom stålbalkens fläns 

och upp i KL-träskivan. Eftersom det primära upplaget med klack och slits här tar de största lasterna 

blir det dock mindre skruvning än i de fall då endast skruvning använts som infästningsmetod. När 

dimensionering även ska göras för olyckslaster vid fortskridande ras, vilket ger höga laster jämfört de 

som uppkommer från vind och snedställning, blir fördelen med klack och slits än större då det 

sekundära skruvförbandet inte behöver ta upp någon olyckslast. Skruvningen kan med denna lösning 

också göras vid ett senare tillfälle än när bjälklaget monteras, eftersom de laster som behöver tas 

under montage tas upp i det primära förbandet mellan klack och KL-trä. 

Dimensioner på hattbalkar tas från Skanskas HSQ-balk som tycks vara den vanligaste hattbalken på den 

Svenska marknaden. Ett antal olika dimensioner för denna balk finns, men det enda som här är av 

intresse är upplagslängden för bjälklaget, det vill säga bredden på en flänsplåt, samt tjockleken på 

flänsplåten. För upplagslängden finns endast två olika dimensioner; 100mm på mindre balkar och 

120mm på större balkar. De resultat som fås ur beräkningarna måste därmed jämföras med denna 

tillgängliga upplagslängd. Tjockleken på flänsplåten, 𝑡𝑠𝑡å𝑙, varierar mellan 10mm till 20mm. (Skanska 

Stålteknik AB, u.d.) 

En okänd variabel i detta skede är hur hänsyn ska tas till toleranser vid utformningen av klack och slits. 

För att möjliggöra montage är det nödvändigt med minustoleranser på slitsen, det vill säga den måste 

göras några millimeter bredare än klacken för att montage ska kunna fungera felfritt. Vilka toleranser 

som krävs i detta fall är okänt och kanske något man vid en vidareutveckling av lösningen kommer att 

behöva testa sig fram till. På grund av dessa toleranser uppstår en glidningsmån innan det tryck mellan 

klack och slits som krävs för att förbandet ska kunna ta upp last kan uppstå. Detta innebär att det 

uppstår deformationer i förbandet som man måste vara medveten om vid dimensionering. 



38 
 

 Exempelkonstruktion 
För att kunna utföra lastberäkningar på förbandet är det behov för mer specifika dimensioner på en 

konstruktion än de som angivits i Kapitel 5. För dessa beräkningar görs följande antaganden; En 

byggnad i 8 våningar med våningshöjden 3m och en spännvidd för huvudbärande balkar på 9m. 

Bjälklagsskivornas bredd antas till 3m. Konstruktionen antas ha längden av fyra balkspännvidder, alltså 

36m, och bredden av två spännvidder för bjälklaget. Med dessa antaganden om hög våningshöjd och 

för den typ av konstruktion som behandlas många våningar så bör denna exempelkonstruktion ge 

lastberäkningar för upplagsförbandet som representerar några av de största laster som kan 

förekomma i realiteten. Två olika antaganden testas för bjälklagets utformning och spännvidd; ett 

300mm KL-träbjälklag med spännvidden 9m respektive ett samverkansbjälklag med 300mm KL-trä och 

120mm betong med spännvidden 12m.  

Tabell 6. Mått för exempelkonstruktion 

Måttenhet Beteckning Mått alternativ 1 Mått alternativ 2 
(evt.) 

Byggnadens längd 𝑳 36m - 

Byggnadens bredd 𝑩 18m 24m 

Antal våningar 𝒏 8 - 

Våningshöjd 𝑯𝑽 3m - 

Antal pelare 𝒏𝒑 15 - 

Pelaravstånd (balklängd) 𝒔𝒑 9m - 

Spännvidd bjälklag 𝑳𝑩 9m 12m 

Bredd bjälklagselement 𝒃𝑩 3m - 

 

 

Figur 21. Skiss av exempelkonstruktion 
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 Beräkningar 
Några viktiga måttenheter som används i dessa beräkningar definieras i Figur 22. 

 

Figur 22. Måttbeteckningar upplag 

Dimensionerande värden för hållfasthetsparametrar i trä beräknas 

𝑓𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑘

𝛾𝑀
 (15) 

𝑘𝑚𝑜𝑑  ä𝑟 𝑒𝑛 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑡𝑎𝑟 ℎä𝑛𝑠𝑦𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑢𝑘𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑣 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑡𝑦𝑝 𝑜𝑐ℎ 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 
𝛾𝑀 ä𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡 

Omräkningsfaktorn är i detta läge inte funnen för KL-trä men finns i SS-EN 1991-1-1 angiven för många 

andra trämaterial. Klimatklass 1 väljs då bjälklaget är väderskyddat. Korttidslast är den kortvarigaste 

lasttypen i form av vindlast. I Klimatklass 1 för korttidslast varierar värdet på omräkningsfaktorn mellan 

0,8 och 0,9 för de olika trämaterial som finns angivna, därför väljs vid denna dimensionering 0,8. 

Partialkoefficienten för KL-trä är också okänd, för de material som denna är angiven för i SS-EN 1995-1-

1 ligger den mellan 1,2 och 1,3, därför väljs vid denna dimensionering 1,3. I kombinationer med 

olyckslast sätts partialkoefficienten enligt Eurocode alltid till 1,0. 

Tryckspänningen mellan klack och KL-trä beräknades först för att se vilken höjd på klacken som skulle 

krävas för att ta den dimensionerande tryckande eller dragande lasten i bjälklagets längdriktning. 

Oavsett riktning så tas denna last som tryck mellan klacken och trämaterialet. Eftersom bjälklagets 

yttersta träskikt är i längdriktningen så kommer trycket att tas längs fiberriktningen, stark riktning, i KL-

träet (så länge klacken är lägre än det understa skiktet i skivan). Dimensionerande tryckhållfasthet 

längs fiberriktningen beräknas som 

𝑓𝑐,0,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑐,0,𝑘

𝛾𝑀
 (16) 

För att beräkna den minsta höjden som krävs på klacken sätts hållfastheten lik den dimensionerande 

tryckspänningen. Dimensionerande last tas som den last som verkar på en breddenhet 1m av bjälklaget 

och dimensionerande area beräknas därmed också för en bredd på 1m. 

𝑓𝑐,0,𝑑 =
𝑞𝑑

𝐴𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘
=

𝑞𝑑

𝑏𝑑ℎ𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘
 (17) 

𝑞𝑑  ä𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑣 𝑞𝑑,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑞𝑑,𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑠𝑡  
𝐴𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘  ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑝å 𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛 
𝑏𝑑  ä𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 − 1𝑚 
ℎ𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘  ä𝑟 ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛, 𝑠𝑒 𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟 22 
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ℎ𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘,𝑚𝑖𝑛 =
𝑞𝑑

𝑏𝑑𝑓𝑐,0,𝑑
 (18) 

Skjuvhållfastheten för en dragande last beräknades sedan, minsta upplagslängd på insidan klacken 

söktes vid denna beräkning. Dimensionerande skjuvhållfasthet i KL-träet beräknas 

𝑓𝑣,0,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑣,0,𝑘

𝛾𝑀
 (19) 

Maximala skjuvspänningen 𝜏𝑚𝑎𝑥 uppstår vid halva höjden av det tvärsnitt som utsätts för skjuvning 

och ges av 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
3𝑉

2𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣
 (20) 

𝑉 ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑣ä𝑟𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑑𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔  
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑢𝑡𝑠ä𝑡𝑡𝑠 𝑓ö𝑟 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 

Där den dimensionerande tvärkraften 𝑉 sätts som om hela den verkande lasten 𝑞𝑑 skulle verka i ett 

snitt, lokaliserat i överkant av slitsen. Detta ligger nära det verkliga fallet om man hänsyntar att 

slitsen/klacken är mycket liten jämfört med hela höjden på bjälklaget. För att beräkna den minsta 

upplagslängden på grund av horisontell last, i det här fallet höjden på det tvärsnitt som utsätts för 

skjuvning, sätts hållfastheten likt den dimensionerande skjuvspänningen 

𝑓𝑣,0,𝑑 =
3𝑉

2𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣
=  

3𝑉

2𝑏𝑑ℎ𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

(21) 

ℎ𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 ä𝑟 ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 

ℎ𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣,𝑚𝑖𝑛 =
3𝑉

2𝑏𝑑𝑓𝑣,0,𝑑
 (22) 

Till sist kontrolleras också minsta upplagslängden på grund av vertikal last. Här uppstår tryck vinkelrätt 

fibrerna på KL-träskivan. Dimensionerande tryckhållfasthet vinkelrätt fibrerna beräknas 

𝑓𝑐,90,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝑓𝑐,90,𝑘

𝛾𝑀
 (23) 

För att beräkna den minsta bredden som krävs på upplaget sätts hållfastheten lik den 

dimensionerande tryckspänningen tvärs fiberriktningen. Dimensionerande vertikal last tas som den last 

som verkar på en breddenhet 1m av bjälklaget och dimensionerande area beräknas därmed också för 

en bredd på 1m. 

𝑓𝑐,90,𝑑 =
𝑄𝑑

𝐴
=

𝑄𝑑

𝑏𝑑𝑏𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔
 (24) 

𝑄𝑑  ä𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 
𝑏𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔 ä𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 

𝑏𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔,𝑚𝑖𝑛 =
𝑄𝑑

𝑏𝑑𝑓𝑐,90,𝑑
 (25) 

För skruvförbandet som ska ta skjuvkraften vinkelrätt bjälklaget ska en beräkning göras för ett 

enskärigt förband stål mot trä. Vilka brottmoder som gäller beror av om stålplåten ska räknas som 

tjock eller tunn plåt. Brottmoder för tjock plåt gäller för förband där 𝑡𝑠𝑡å𝑙 ≥ 𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 och brottmoder för 

tunn plåt gäller där 𝑡𝑠𝑡å𝑙 ≤ 0,5𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣. Så länge skruvdiametern väljs till 10mm eller mindre ska därmed 

brottmoder för tjock stålplåt alltid användas. För denna typ av förband finns tre brottmoder och 

därmed tre olika ekvationer som måste kontrolleras för att beräkna bärförmågan i skjuvning för en 

enskild förbindare enligt 
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𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝑓ℎ,𝑘𝑡1𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣  (26) 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 𝑓ℎ,𝑘𝑡1𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 (√2 +
4𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑓ℎ,𝑘𝑑𝑡1
2 − 1)

𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
 (27) 

𝐹𝑣,𝑅𝑘 = 2,3√𝑀𝑦,𝑅𝑘𝑓ℎ,𝑘𝑑𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 +
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘

4
 (28) 

𝐹𝑣,𝑅𝑘  ä𝑟 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑏ä𝑟𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 
𝑓ℎ,𝑘  ä𝑟 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 ℎå𝑙𝑘𝑎𝑛𝑡𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 
𝑡1 ä𝑟 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑗𝑢𝑝 𝑖 𝑡𝑟ä𝑒𝑡 
𝑀𝑦,𝑅𝑘  ä𝑟 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑓𝑙𝑦𝑡𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘  ä𝑟 𝑏ä𝑟𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎𝑛 𝑖 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 

I beräkningarna används självborrande skruv av typen WFD. Längden sätts till 120mm och diametern 

till 8mm, gängningslängden ges därav till 84mm. Dimensionerna på skruv visade sig i beräkningarna 

inte ha någon extremt stor betydelse för resultatet varför ingen större dimension valdes. Karakteristisk 

hålkantfasthet och bärförmåga i dragning för träskruv i KL-trä beräknas enligt ekvation (11) respektive 

ekvation (12). Den effektiva förankringslängden i ekvation (12) ges av gängningslängden. 

Karakteristiskt flytmoment för en förbindare kan beräknas för några fall men måste normalt 

bestämmas genom provning. Här används därför ett tabellvärde på denna kvantitet i beräkningarna. 

Detta ges ur tabell för den aktuella typen skruv till 22570 Nmm. När det karakteristiska värdet på 

bärförmågan tagits fram enligt ovan bestäms dimensionerande hållfasthet 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑𝐹𝑣,𝑅𝑘

𝛾𝑀
 (29) 

För att utgående från den dimensionerande hållfastheten på en skruv bestämma det maximala s-

avståndet för denna skruvtyp sätts hållfastheten lik dimensionerande last för en skruv 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 𝑞𝑑,⊥𝑠𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 (30) 

𝑠𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑣,𝑅𝑑

𝑞𝑑,⊥
 (31)  
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8 LÄNGRE SPÄNNVIDDER FÖR KL-TRÄBJÄLKLAG 
Det har i kapitel 6 konstaterats att den maximala spännvidden för ett plattbjälklag i KL-trä är ca 7,5m 

och att fast inspänning inte kan tyckas vara någon lämplig metod för att uppnå större spännvidder. 

Därmed önskas utveckla eller hitta andra lösningar för att uppnå större spännvidder på bjälklaget. Man 

behöver för att uppnå detta gå vidare till att se på någon typ av samverkansbjälklag som kan medföra 

längre spännvidder för bjälklaget, utan att lösningen blir allt för komplicerad eller svår att montera. 

Kraven som ställs på det önskade bjälklaget är: 

 Längre spännvidder jämfört det rena KL-träbjälklaget som klarar ca 7m. Det vill säga ett bjälklag 

med större styvhet som klarar nedböjningskrav och krav på svängningar för större 

spännvidder. Att komma upp till 12m spännvidd är önskvärt då man där kan nå en stor del av 

marknaden, medan 9m är det primära målet. 

 Största möjliga grad av prefabricering. 

 Enkelt montage på byggplats med så lite montage från undersidan av bjälklaget som möjligt. 

 Enkla tillverkningsmetoder. 

 Den totala tjockleken på bjälklaget får inte bli för stor, bättre ljudisolering i den bärande 

konstruktionen är därför önskvärt för att minimera antalet kompletterande skikt som krävs för 

ljudisolering. 

 Olika typer av Samverkansbjälklag 
Det har utvecklats en mängd olika modeller av samverkansbjälklag i KL-trä och några av de som hittats 

beskrivs här översiktligt. Detta för att få ett underlag till att bedöma om någon av dessa, eller en 

vidareutveckling av någon av dessa, kan vara ett bra alternativ för användande i den aktuella 

konstruktionstypen. 

KL-trä och limträ 
Den vanligaste modellen för samverkansbjälklag där KL-trä ingår är samverkan mellan KL-trä och 

limträbalkar. Bland annat så har Martinssons tidgare tillverkat egna sådana bjälklag. Skjuvförbindelsen 

mellan KL-trä och limträ uppnås i dessa bjälklag med en limmad förbindelse och vid beräkningar antas 

fullständig samverkan (Risberg, 2016a). Den maximala spännvidden för dessa bjälklag ska kunna uppgå 

till 12m. För att uppnå stora spännvidder med denna typ av samverkansbjälklag krävs dock en relativt 

stor konstruktionshöjd. Exempelvis kan det behövas en konstruktionshöjd på 500mm för att uppnå en 

spännvidd på 10m. Till konstruktionshöjden tillkommer kompletterande skikt. 

Limträ och prefabricerad betong 

Lukazewska har i en doktorsavhandling från 2009 undersökt olika typer av förbindare mellan 

limträbalkar och prefabricerad betong. Det som undersökts i denna avhandling är ”torra” förbindelser, 

med vilket i detta fall menas förbindelser där förbindare först gjuts in i betongelementet och 

träelementet monteras till detta efter att betongen torkat. Med torra förbindelser uppnås fördelar i att 

samverkan mellan materialen undgår problematik vid den initiala krympningen av betongen och att 

trämaterialet undgår att exponeras för fukt i konstruktionsprocessen. 

Numeriska resultat visade att det är möjligt att uppnå en god samverkan mellan trä och betong med 

95% samverkansgrad samtidigt som duktilitet kan uppnås i systemet, resulterande i hög bärförmåga 

och styvhet. Detta för en typ av förbindare bestående av en ståltub i betongelementet fäst till 

limträbalken med en träskruv i ett 25mm djupt urtag i balken. Nackdelen med denna typ av förbindare 

är en något komplex produktionsprocess. Typer av förbindare med hög duktilitet och något bättre 

förutsättningar för enkel produktion gav lägre resultat i tester för samverkansgrad, mellan 31-57%. 

Bjälklagselement med dessa typer av förbindare gav dock ändå goda resultat för tester av 
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egenfrekvenser och styvhetsegenskaper. Även tester för långtidsnedböjning av dessa bjälklagselement 

gav tillfredställande resultat. (Lukazewska, 2009) 

KL-trä, K-virke och prefabricerad betong 

Ett samverkansbjälklag med KL-trä, K-virke och prefabricerad betong har utvecklats av Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut (SP) i samarbete med Högskolan i Borås, Hedareds sand och betong AB 

samt Fristad Bygg AB. Den aktuella konstruktionen är uppbyggd av KL-trä med tjockleken 117mm, K-

virke på c/c 600mm med dimensionen 70x220mm och en 70mm betongplatta av kvalitet C40/50. Den 

totala tjockleken på den utvecklade konstruktionen är därmed 407mm. Kramlor på c/c 85mm används 

som förbindare mellan betong och K-virke, och självborrande WT-T skruvar används som förbindare 

mellan KL-trä och K-virke. Förbindelsen mellan betong och K-virke måste utföras i betongfabrik då 

kramlorna slås in i trävirket och sedan gjuts in i betongen. På Hedareds sand och betong AB 

prefabriceras hela bjälklaget inklusive montage av KL-trä. I inledande tester av denna typ av bjälklag 

konstateras att det finns potential för att nå spännvidder upp mot 10-12m. (Järnmark & Jedid, 2015) 

KL-trä och platsgjuten betong 

Verkan för samverkansbjälklag mellan KL-trä och platsgjuten betong har undersökts genom FE-

modellering i en studie 2010. I denna studie jämfördes tre olika typer av skjuvförbindare – 

skråskruvade självborrande skruvpar av typen SFS, samt urtag eller upphöjningar på KL-träskivan av 

storleken 100x100mm. De olika typerna av skjuvförbindare har alla även testats för samverkan med 

betong tidigare. Skjuvförbindelsen med SFS-skruvar har en lägre styvhet men större duktilitet jämfört 

de två andra typerna av förbindare. Samverkansbjälklagen som FE-analyserades visade lovande 

resultat gällande förbättring av KL-träbjälklagens egenskaper för nedböjning samt svängningar och 

vibrationer. Lättbetong nämns som en möjlig alternativ lösning för att minska problem med krympning 

och krypning i samverkan mellan trä och betong. (Jorge, et al., 2010) 

Limträ, plywood och platsgjuten betong 

Ett samverkansbjälklag bestående av limträbalkar med en påliggande 18mm plywoodskiva som gjuts 

på med betong har utvecklats i ett examensarbete på Lunds tekniska högskola 2010. Principen blir 

mycket lik metoden ovan med KL-trä och platsgjuten betong. Även i detta arbete gjordes en jämförelse 

mellan olika typer av skjuvförbindare. Skjuvförbindarna som utvärderades vara de bästa för ändamålet 

var till limträbalkarna skråskruvade skruvpar av typen SFS. En effektivitet på hela 94% uppnåddes i 

försök med denna typ av skjuvförbindare. För limträbalkar med höjden 400mm och ett betongskikt på 

100mm anges maximal spännvidd för det utvecklade bjälklaget till 9,6m, precis som för 

samverkansbjälklagen med limträ och KL-trä ovan krävs alltså en stor konstruktionshöjd för att uppnå 

stora spännvidder. Det är dock vid en första anblick oklart exakt vilka förutsättningar som lagts till 

grund för beräkningarna av spännvidd, men rapporten avhandlar huvudsakligen bjälklag för 

kontorsbyggnader. (Manaridis, 2010) 

8.1.1 Samverkansbjälklag – Sammanställning och val 
Kring de flesta typer av samverkansbjälklag som är omnämnda ovan så finns fler studier att tillgå som 

undersöker olika aspekter. Översikten som är angiven här är endast till för att skapa en uppfattning om 

olika typer av samverkan som har prövats och huvudsaklig uppbyggnad av och verkan för dessa. Det 

förekommer även helt andra typer av samverkansbjälklag som inte tagits med här, till exempel 

samverkan mellan stålprofilplåt och platsgjuten betong vilket inte låg inom intresseområdet för denna 

undersökning. 

De olika materialen har alla sina för- respektive nackdelar. Med hjälp av samverkan med betong kan 

bättre ljudisolering och större styvhet uppnås i bjälklaget, samtidigt ökar då egenvikten jämfört en ren 

KL-träkonstruktion vilket kan ge både positiva och negativa sidoeffekter vilka diskuterats i flera 
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sammanhang tidigare i denna rapport. Samverkan med betong ser utgående från denna översikt ut att 

vara den bästa lösningen för att uppnå större spännvidder då rena träkonstruktioner ger så stora 

konstruktionshöjder för att uppnå större spännvidder. Eftersom betong har större tryckhållfasthet 

medan trä jämförelsevis har större draghållfasthet är ett användande som utnyttjar dessa egenskaper 

önskvärt vid samverkan mellan dessa material. Önskemålen för den aktuella konstruktionen är också 

enkelt byggplatsutförande och enkel produktion. Därmed är en lösning med prefabricerad betong 

önskvärd framför en platsgjuten.  

För att på bästa sätt nyttja materialens egenskaper kan en lösning utformas med en KL-träskiva i 

underkant och en betongskiva i överkant. Det konstateras att både de metoder för att åstadkomma 

samverkan som utvärderats av Lukazewska (2009) och även den metod som använts i det 

samverkansbjälklag som Järnmark&Jedid (2015) avhandlar medför relativt komplicerade metoder för 

produktion och i det sist nämnda fallet uppkommer även en nackdel i att förbindelsen inte är torr. En 

helt torr metod för förbindelse men som medför enklare montage skulle vara mer önskvärd. Detta 

skulle kunna uppnås med en ren limförbindelse mellan trä och betong. Limmad samverkan i 

sammanhanget träkonstruktion är dokumenterat effektivt då det nyttjas bland annat vid tillverkning av 

limträ och KL-trä samt för de samverkansbalkar i KL-trä och limträ som nämnts ovan. Torr limning 

mellan trä och betong måste undersökas närmare och vidare, innan några slutsatser kan dras om ifall 

detta skulle kunna vara en lämplig metod. 

Enklast möjliga modell för ett samverkansbjälklag enligt de kriterier som nämnts ovan skulle vara en 

KL-träskiva med en ovanförliggande prefabricerad betongskiva och en limmad förbindelse däremellan. 

Det konstateras att även det bjälklag som kombinerar en prefabricerad betongplatta i överkant, KL-trä i 

underkant samt träreglar som förbindare mellan dessa, skulle kunna uppfylla flertalet av de krav som 

önskas. Detta medför också en möjlighet att inkludera ljudisolering i bjälklagets stomme mellan 

reglarna. Denna metod i kombination med limmade förbindelser skulle medföra att KL-träskivan och 

betongen nyttjas än mer effektivt och större spännvidder skulle därmed kunna uppnås, utan någon 

större ökning i tyngd eller kostnad. Metoden medför dock fler delar i konstruktionen vilket försvårar 

produktionen jämfört den enklaste modellen med betongskivan monterad direkt på KL-träskivan. 

Dessa två modeller för samverkansbjälklag undersöks vidare. För att göra detta krävs först kunskap 

kring limmade förbindelser och samverkan mellan trä och betong. 

 

Figur 23. Snitt samverkansbjälklag KL-trä och betong med limmad förbindelse 

 

Figur 24. Snitt samverkansbjälklag KL-trä och betong med mellanliggande reglar och limmade förbindelser 
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 Limmade skjuvförbindelser trä mot prefabricerad betong 
Ett flertal skjuv- och böjtester har genomförts från början av 2000-talet och fram till idag, som på olika 

sätt inkluderat limmade förband mellan samverkansbalkar och bjälklag i trä och prefabricerad betong. 

En mer detaljerad presentation av de avhandlingar som hittats ges i Bilaga 1. I detta avsnitt görs en 

sammanställning som presenterar de övergripande resultaten. 

Skjuvtester har visat stor styrka och styvhet för de limmade förbanden. De numeriska resultaten av 

dessa skjuvtester är dock svåra att dra någon generell slutsats kring, då resultaten i ett flertal av fallen 

återges i otydliga enheter såsom Newton utan förklaringar om hur stor limmad yta detta är baserat på. 

I de enstaka fall där någon form av genomsnittliga brottspänningar angetts har dessa varierat mellan 8-

11 MPa. Gemensamt för alla studier är att de limmade förbanden haft en högre brottlast i jämförelser 

mot mekaniska förband. 

Försök har gjorts med variation av olika variabler såsom typ av lim, tjocklek på applicerat lim och 

behandling av betongens yta. Inga av dessa egenskaper har entydigt kunnat påvisas någon större effekt 

på förbandens egenskaper i någon enstaka studie. Med alla de studerade avhandlingarna som underlag 

kan det dock konstateras att en semi-slät betongyta såsom en sandblästrad yta i de flesta fall visat sig 

medföra bäst resultat. Något som också visat sig ha stor betydelse för resultaten är om ytorna hållits 

tryckta mot varandra under limmets torktid eller inte. Detta har i vissa fall åstadkommits med 

applicerad last under torktiden och i vissa fall med kompletterande skruvar. Det framgår av de olika 

studierna att någon sammanhållande kraft behövs under limmets torktid för att uppnå bättre och 

jämnare resultat. Det har i avhandlingarna som studerats förekommit enstaka fall där brottlasten varit 

långt under den genomsnittliga på grund av att förbindelsen mellan lim och betong varit bristande. I 

dessa fall har man hänvisat till någon av de ovanstående variablerna, betongytans släthet eller brist på 

sammanhållning under limmets torktid, som orsak till dessa avvikelser. 

Böjtester har genomgående visat på linjärt last-deformations-beteende och små deformationer. 

Förbanden har i nästan alla tester haft negligerbara förskjutningar i storleksordningen av 0,01mm och 

en observerad samverkansgrad på närmare 100%. Endast en av de funna studierna har redovisat någon 

förskjutningsmodul för det limmade förbandet i någon allmängiltig enhet. Denna angavs i 

bruksgränstillstånd till 𝐾 = 5140 
𝑀𝑁/𝑚

𝑚
 av Le Roy et. al. (2009). Detta är också den enda studie i vilken 

tre-punkts-böjtester genomförts, vilka användes till att utvärdera förskjutningsmodulen teoretiskt 

utgående från den observerade samverkansgraden. Förskjutningens och samverkansgradens betydelse 

för styvheten i ett samverkanselement framgår av Figur 25 där ”slip” står för förskjutningar och 

”composite action” är den engelska benämningen på samverkan. 
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Figur 25. Effekten av olika grader av samverkan på styvheten i en samverkansbalk 

Tester av långtidsbeteende för samverkan mellan trä och prefabricerad betong saknas så långt. Detta 

är en viktig aspekt med hänsyn till krypningsbeteende samt krympning i betongen och de olika 

materialens beteende vad gäller variationer i luftfuktighet och temperatur. Tester av en liknande 

förbindelse med platsgjuten betong har dock gjorts och dessa visar på ett förutsägbart deformations-

beteende över tid enligt enkla teorier. Vid böjtest till brott av de långtidsbelastade balkarna åstadkoms 

dock endast 95% samverkansgrad samt förskjutningar i förbandet på 0,5-0,6mm vilket i jämförelse med 

alla övriga studier kan tyda på en viss försvagning i förbandet. Långtidsbeteendet för denna typ av 

samverkansbalkar och bjälklag är den variabel som fortfarande är mest osäker. Det är troligt att fler 

rapporter kring sådant beteende kan komma att publiceras inom en snar framtid då detta länge varit 

på agendan. Alternativt skulle fler studier kunna hittas vid en djupare sökning på området, genom att 

till exempel ta kontakt med de författare som i sina avhandlingar menat att de ska fortsätta med 

forskning på detta område. 

Det kan utgående från teorin som är sammanfattad ovan och mer utförligt beskriven i bilaga 1 

konstateras att en limmad förbindelse skulle vara en effektiv skjuvförbindare i en 

samverkanskonstruktion mellan trä och prefabricerad betong. Det måste dock genom testning 

verifieras att den produktionsmetod som nyttjas, med de förutsättningar som kommer att användas i 

realiteten, ger konsekventa resultat för kvaliteten på förbandet. Långtidseffekter för den limmade 

förbindelsen måste också undersökas vidare. 

 Dimensioner för samverkansbjälklag 
För KL-träskivan testas tjocklekar om 200mm respektive 300mm. Detta eftersom dessa 

bjälklagsdimensioner utan samverkan kan uppnå spännvidder om 6,3m respektive 7,7m och det verkar 

rimligt att för dessa undersöka vilka spännvidder som kan uppnås i kombination med betong.  
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För betong undersöks tjocklekar om 70mm respektive 120mm, bägge med kvalitet C40/48. Valet om 

70mm som minsta dimension görs utgående från referensbjälklaget utvärderat av Järnmark&Jedid 

(2015), den större dimensionen väljs för att undersöka hur denna påverkar resultaten då 70mm kan 

tyckas vara en relativt liten dimension. Samverkansbjälklag med betong är omnämnt i ett avsnitt i den 

ännu ej utgivna KL-trähandboken, i denna anges att betongplattans tjocklek i ett samverkansbjälklag 

med betong och KL-trä normalt kan väljas till  

𝑡𝑏 = 0,4𝑡 (32) 

Detta skulle till exempel motsvara ett 200mm KL-träbjälklag med 140mm betong eller ett 300mm KL-

träbjälklag med 200mm betong. Så kraftiga betongdimensioner testas dock inte här. Jämförelsevis kan 

man tänkta att det torde krävas mindre betong på grund av att det limmade förbandet medger en 

större samverkansgrad jämfört mekaniska förband som i denna KL-trähandbok antas till normalfallet. 

Kvaliteten på betongen väljs till en relativt hög betongkvalitet som också motsvarar den som använts i 

det ovan nämnda referensbjälklaget utvärderat av Järnmark&Jedid (2015). En del av de referenser som 

undersökt limmade förbindelser mellan trä och betong har i sina försök nyttjat någon form av 

höghållfast betong. Detta skulle också kunna vara ett alternativ om det visar sig att bjälklagshöjden blir 

onödigt stor med den valda betongtypen och kan även enligt några referenser påverka styrkan för den 

limmade förbindelsen. 

Till sist väljs K-virke med dimensionerna 45x120 samt 45x170mm. De höjder som testas på reglarna 

väljs till ganska moderata 120 respektive 170mm då det som ansats antas att ganska låga dimensioner 

ändå kan göra stor skillnad vad gäller bjälklagets egenskaper. Bredden på reglarna är också en osäker 

faktor, det är i grunden önskvärt med en liten virkesbredd för att uppnå bästa möjliga ljudisolering med 

hänsyn till höjden, samtidigt kan det vara önskvärt med en bredare virkesdimension för att få en större 

limningsyta och därmed en säkrare samverkan. Det kan på grund av detta vara aktuellt att välja en 

större virkesbredd  om 70mm, som i referensexemplet, dock används i beräkningarna 45mm då 

virkesbredden har liten inverkan på egenskaperna för bjälklaget vad gäller nedböjning och svängningar, 

teoretiskt sett. Undersökningar skulle vid en eventuell vidareutveckling av denna typ av 

samverkansbjälklag behöva göras av virkesbreddens betydelse för samverkansgraden. 

Konstruktionstjockleken varierar därmed i beräkningarna från 270mm för den minsta dimensionen på 

KL-trä och betong till 590mm för den största dimensionen på KL-trä, reglar och betong. 590mm är en 

kraftig dimension men med förhoppningen att bjälklaget i detta fall skulle medföra betydligt mer 

ljudisolering i själva konstruktionen och inte behöva tillföras så mycket kompletterande skikt, kan detta 

kanske anses rimligt om det visar sig att man kan uppnå stora spännvidder. 

 Produktion och montage av samverkansbjälklag 
Viktigt för att samverkansbjälklaget ska vara ett effektivt alternativ är att inga direkta hinder för 

användandet uppkommer vid produktion och montage. Vad gäller produktion finns två huvudsakliga 

alternativ; ett prefabricerat samverkansbjälklag där limning sker i fabrik eller produktion av KL-

träelement och betongelement separat med limning på byggarbetsplats. Vid fabriksproduktion är det 

enklare att kontrollera luftfuktigheter och möjligt att finna enkla lösningar för att applicera tryck under 

limmets torktid. Genom fabriksproduktion blir det också enklare att garantera ett standardiserat 

resultat för limningen och verifiera detta genom testning, vilket man måste kunna göra då ett 

bristande resultat kan ge stora konsekvenser. 

Om limning görs på byggarbetsplats är det viktigt att krav ställs på luftfuktigheten och dess variation på 

byggplatsen i samband med limningen och efter detta. Detta skulle möjligtvis kunna åstadkommas 

genom montage av betongen på KL-träbjälklaget i ett sent skede. I det fall montage görs på 

byggplatsen så är den enklaste metoden för att applicera tryck på limmet under torktid med skruvar 
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som monteras genom förborrade hål i betongen. Detta görs då ovanifrån och bör därför inte medföra 

någon större problematik vid montaget. Det ser i försök ut som att kombinationen av limning och 

skruvning kan göra resultatet för limningen betydligt mer tillförlitliga och det är därför möjligt att det 

skulle kunna gå att utföra limning på byggplats och ändå garantera ett standardiserat resultat. 

De enkla modellerna för inspänningar mellan bjälklagselementen i KL-trä framgår inte lika självklara för 

ett samverkansbjälklag där betong utgör det övre skiktet i bjälklaget. Denna problematik kan dock 

kringgås med enkla metoder. Vid fabriksproduktion av elementen kan till exempel små luckor i 

betongen lämnas vid elementens kanter så att skruvning kan göras i KL-träet. Alla typer av metoder för 

skarvar fungerar inte tillsammans med denna lösning, men det skulle kunna kombineras till exempel 

med en fjäderskarv eller med omlottskarvning av KL-träskivan. Håligheterna som lämnats för skruvning 

måste då gjutas igen på byggplats med en betongfyllning. Om montage istället görs på byggarbetsplats 

kan KL-träelementen monteras ihop med valfri standardmetod innan betongelementen limmas ovanpå 

detta. 

 

Figur 26. Exempel på lösning för elementskarvar samverkansbjälklag 

 Beräkningar 
Nedböjning från jämt utbredd last beräknas 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑞 =
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
 (33) 

Nedböjning på grund av punktlast i bjälklagets mitt beräknas 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑃 =
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
 (34) 

Beräkning av impulshastighetsrespons görs enligt SS-EN 1995-1-1 samt (Crocetti, et al., 2015) med 

ekvationen 

𝑣 =
4(0,4 + 0,6𝑛40)

𝑀𝐵𝐿 + 200
 (35) 

𝑛40𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑙ä𝑔𝑟𝑒 ä𝑛 40𝐻𝑧 

𝑛40 = (((
40

𝑓𝑛
)

2

− 1) (
𝐵

𝐿
)

4 𝐸𝐼

𝐸𝐼𝐵
)

0,25

 (36) 

𝑑ä𝑟 𝐸𝐼𝐵 ä𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑠𝑣𝑎𝑔 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑏𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡 

Gränsvärdet för impulshastighetsresponsen är 

𝑣 < 100(𝑓𝑛𝜉−1) (37) 

Dämpningen sätts genomgående till 1% som rekommenderat för träbjälklag, i ett styvare bjälklag 

kommer dämpningen i realiteten att bli större än så men eftersom dämpningen är en okänd faktor 

används detta värde för att vara på säker sida.  
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Beräkningar av styvhetsvärden enligt Gamma-metoden utförs enligt SS-EN 1995-1-1 Bilaga A. Den 

effektiva böjstyvheten beräknas enligt 

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = ∑(𝐸𝑖𝐼𝑖 + 𝛾𝑖𝐸𝑖𝐴𝑖𝑎𝑖
2)

3

𝑖=1

 (38) 

𝐴𝑖 = 𝑏𝑖ℎ𝑖  (39) 

𝐼𝑖 =
𝑏𝑖ℎ𝑖

3

12
 (40) 

 

𝑎2 =
𝛾1𝐸1𝐴1(ℎ1 + ℎ2) − 𝛾3𝐸3𝐴3(ℎ2 + ℎ3)

2 ∑ 𝛾𝑖𝐸𝑖𝐴𝑖
3
𝑖=1

 (41) 

𝑎1 =
ℎ1 + ℎ2

2
− 𝑎2 (42) 

𝑎3 =
ℎ2 + ℎ3

2
+ 𝑎2 (43) 

Där endast två skikt beräknas sätts ℎ3 = 0. Detta ger en förenkling av ekvation (41) , för avstånd till 

neutrala lagret för skikt 2, till 

𝑎2 =
𝛾1𝐸1𝐴1(ℎ1 + ℎ2)

2 ∑ 𝛾𝑖𝐸𝑖𝐴𝑖
2
𝑖=1

 (44) 

För fullständig samverkan ges att 𝛾𝑖 = 1. Elasticitetsmoduler för KL-trä ges ur Tabell 1. 

Elasticitetsmodulen för betong C40/48 ges av Isaksson et. al. (2008) till 𝐸𝑐𝑚 = 35 𝐺𝑃𝑎. I 

bruksgränstillstånd används genomsnittliga värden på elasticitetsmoduler som dimensionerande (med 

undantag för beräkning av långtidsnedböjning i trä).  
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9 RESULTAT AV BERÄKNINGAR 
I detta kapitel redovisas resultatet av de beräkningar som utförts för de två problemställningar som 

den andra delen av arbetet fokuserat på. Beräkningarna grundar sig på lastberäkningar som redovisas 

fullständigt i Bilaga 2 med beräkningsgång och resultat. En del antaganden har gjorts i dessa 

lastberäkningar som alltså även ligger till grund för de resultat som redovisas i detta kapitel. 

 Beräkningar inspänning mellan bjälklag och hattbalkar 
Vid lastberäkningarna som ligger till grund för dessa resultat är utgångspunkten den 

exempelkonstruktion som beskrivs i avsnitt 7.1. De två olika alternativen på spännvidder och 

bjälklagstyp som anges för denna exempelkonstruktion benämns här lastfall 1 respektive lastfall 2. 

Den minsta höjd som krävs på klacken respektive slitsen beräknades, för de respektive lastfallen, till 

ℎ𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘,𝑚𝑖𝑛,1 = 2,3𝑚𝑚 (45) 
ℎ𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘,𝑚𝑖𝑛,2 = 5,8𝑚𝑚 (46) 

Olyckslasten är dimensionerande. Gällande höjden på klacken så utgicks i dimensioneringen från att 

höjden på denna skulle vara mindre än höjden på det understa skiktet i KL-träelementet. Den minsta 

höjden på skikten i KL-träskivor är 20mm, så detta antagande håller.  

Minsta bredden på det tvärsnitt som utsätts för skjuvning på grund av den horisontella lasten, det vill 

säga den minsta upplagslängden innanför klacken/slitsen, beräknades till 

ℎ𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣,𝑚𝑖𝑛,1 = 36,0𝑚𝑚 (47) 
ℎ𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣,𝑚𝑖𝑛,2 = 91,2𝑚𝑚 (48) 

Den minsta bredden som krävs på upplaget med hänsyn till den dimensionerande vertikala lasten 

beräknades till 

𝑏𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔,𝑚𝑖𝑛,1 = 7,5𝑚𝑚 (49) 
𝑏𝑢𝑝𝑝𝑙𝑎𝑔,𝑚𝑖𝑛,2 = 15,2𝑚𝑚 (50) 

Det maximala s-avståndet mellan två skruvar bestämdes till 

𝑠𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑚𝑎𝑥,1 = 0,71𝑚 (51) 
𝑠𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣,𝑚𝑎𝑥,2 = 0,52𝑚 (52) 

En samanställning av resultaten redovisas i Tabell 7.  

Tabell 7. Resultat av beräkningar för upplag 

 Lastfall 1 [mm] Lastfall 2 [mm] 

𝒉𝒌𝒍𝒂𝒄𝒌,𝒎𝒊𝒏 2,3 5,8 

𝒉𝒔𝒌𝒋𝒖𝒗,𝒎𝒊𝒏 36,0 91,2 

𝒃𝒖𝒑𝒑𝒍𝒂𝒈,𝒎𝒊𝒏 7,5 15,2 

𝒔𝒔𝒌𝒓𝒖𝒗,𝒎𝒂𝒙 710 520 

 

Den tillgängliga totala upplagsbredden är 100mm för mindre balkar och 120mm för större balkar. 

Utgående från de resultat som beräknats på minsta upplagslängd innanför klacken/slitsen, ℎ𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣,𝑚𝑖𝑛, 

kan ett tillfredställande förband åstadkommas med 100mm upplagslängd för lastfall 1 och 120mm för 

lastfall 2. 

  



51 
 

 Beräkningar nedböjning och svängningar i samverkansbjälklag 
I första omgång genomfördes beräkningar på samverkansbjälklag bestående av KL-trä och betong. 

Impulshastighetsresponsen visade sig enligt dessa beräkningar vara godtagbar för alla modifikationer 

av bjälklaget i alla spännvidder. En egenfrekvens över 8Hz uppnåddes för 9m spännvidd med 300mm 

KL-trä och 70mm betong, men för 12m spännvidd låg alla frekvenser under 8Hz. Resultaten för 

egenfrekvenser redovisas i Tabell 8. Krav om maximalt L/300 respektive 20mm nedböjning uppnåddes 

för 9m spännvidd för alla utom den minsta dimensionen och för 12m spännvidd endast med 300mm 

KL-trä och 120mm betong. Resultaten för nedböjning redovisas i Tabell 9. Kravet för nedböjning vid 

punktlast uppnåddes för 9m spännvidd för alla utom den minsta dimensionen och för 12m spännvidd 

av alla samverkansbjälklag men inte de rena KL-träbjälklagen. Resultaten av nedböjning vid punktlast 

redovisas i Tabell 10. I alla tabeller representerar gröna fält värden som uppfyller de ställda kraven och 

röda fält värden som inte uppfyller kraven. 

Tabell 8. Egenfrekvenser från handberäkningar, samverkansbjälklag KL-trä och betong 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Nedböjning från handberäkningar, samverkansbjälklag KL-trä och betong 

Nedböjning [mm] 

  6m 9m 12m 15m 

Referensvärde L/300 [mm] 20 20 20 20 

KL-trä 200 9,8 49,7 157,2 383,8 

KL-trä 200 + 70 betong 3,4 17,0 53,9 131,5 

KL-trä 200 + 120 betong 2,5 12,6 39,9 97,3 

KL-trä 300 3,5 17,7 55,9 136,5 

KL-trä 300 + 70 betong 1,5 7,6 24,2 59,0 

KL-trä 300 + 120 betong 1,2 6,2 19,7 48,1 

 

Tabell 10. Nedböjning vid punktlast från handberäkningar, samverkansbjälklag KL-trä och betong 

Nedböjning vid punktlast 1kN [mm] 

  6m 9m 12m 15m 

Referensvärde maximalt [mm] 1,5 1,5 1,5 1,5 

KL-trä 200 0,8 2,6 6,2 12,0 

KL-trä 200 + 70 betong 0,2 0,6 1,4 2,8 

KL-trä 200 + 120 betong 0,1 0,4 0,8 1,7 

KL-trä 300 0,2 0,8 2,0 3,8 

KL-trä 300 + 70 betong 0,1 0,2 0,6 1,1 

KL-trä 300 + 120 betong 0,0 0,2 0,4 0,8 

Egenfrekvens [Hz] 

  6m 9m 12m 15m 

Referensvärde minimum [Hz] 8 8 8 8 

KL-trä 200 9,2 4,1 2,3 1,5 

KL-trä 200 + 70 betong 12,7 5,6 3,2 2,0 

KL-trä 200 + 120 betong 13,8 6,1 3,5 2,2 

KL-trä 300 14,3 6,4 3,6 2,3 

KL-trä 300 + 70 betong 18,5 8,2 4,6 3,0 

KL-trä 300 + 120 betong 19,4 8,6 4,8 3,1 
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Enligt den alternativa bedömningsmetoden för svängningar, utformad specifikt för KL-träbjälklag, 

uppnåddes i stort sett samma resultat som för kriteriet om en egenfrekvens över 8Hz. Det vill säga vid 

9m spännvidd uppnåddes detta krav med 300mm KL-trä och 70mm betong. Dock så uppnådde inte det 

rena 200mm KL-träbjälklaget 6m spännvidd enligt denna bedömningsmetod. Resultatet redovisas i 

Tabell 11. 

Tabell 11. Handberäkningar enligt alternativ bedömningsmetod, samverkansbjälklag KL-trä och betong 

Alternativ bedömningsmetod för svängningar i KL-träbjälklag 

  6m 9m 12m 15m 

Referensvärde minimum 13 13 13 13 

KL-trä 200 11,1 2,1 0,6 0,3 

KL-trä 200 + 70 betong 42,7 8,1 2,5 1,0 

KL-trä 200 + 120 betong 66,6 12,6 3,9 1,6 

KL-trä 300 38,4 7,3 2,2 0,9 

KL-trä 300 + 70 betong 115,0 21,8 6,7 2,7 

KL-trä 300 + 120 betong 159,8 30,3 9,3 3,7 

 

För samverkansbjälklag i KL-trä, K-virke och betong beräknades ingen impulshastighetsrespons då 

kraven på denna visade sig uppfyllda redan i den första beräkningsomgången. En egenfrekvens över 

8Hz uppnåddes för 9m spännvidd med alla dessa samverkansbjälklag, för 12m spännvidd uppnåddes 

detta krav endast med de största dimensionerna; 300mm KL-trä, 45x170 K-virke och 120mm betong. 

Resultaten för egenfrekvenser redovisas i Tabell 12. Kraven om maximal nedböjning för 12m spännvidd 

uppnåddes för alla samverkansbjälklag av denna typ, resultaten för detta redovisas i Tabell 13. Kravet 

för nedböjning vid punktlast för 12m spännvidd uppnåddes också av alla dessa samverkansbjälklag. 

Resultaten av nedböjning vid punktlast redovisas i Tabell 14. 

Tabell 12. Egenfrekvenser från handberäkningar, samverkansbjälklag KL-trä, K-virke och betong 

Egenfrekvens [Hz] 

  6m 9m 12m 15m 

Referensvärde minimum [Hz] 8 8 8 8 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 70 betong 21,4 9,5 5,3 3,4 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 70 betong 25,2 11,2 6,3 4,0 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 120 betong 22,0 9,8 5,5 3,5 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 120 betong 25,5 11,3 6,4 4,1 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 70 betong 27,1 12,1 6,8 4,3 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 70 betong 30,9 13,7 7,7 4,9 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 120 betong 28,0 12,4 7,0 4,5 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 120 betong 32,9 14,6 8,2 5,3 
 

  



53 
 

Tabell 13. Nedböjning från handberäkningar, samverkansbjälklag KL-trä, K-virke och betong 

Nedböjning [mm] 

  6m 9m 12m 15m 

Referensvärde L/300 [mm] 20 20 20 20 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 70 betong 1,2 6,0 18,9 46,0 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 70 betong 0,9 4,3 13,6 33,2 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 120 betong 1,0 5,0 15,8 38,6 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 120 betong 0,7 3,7 11,7 28,7 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 70 betong 0,7 3,5 11,2 27,3 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 70 betong 0,5 2,7 8,6 21,0 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 120 betong 0,6 3,0 9,5 23,1 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 120 betong 0,4 2,2 6,9 16,8 

 

Tabell 14. Nedböjning vid punktlast från handberäkningar, samverkansbjälklag KL-trä, K-virke och betong 

Nedböjning vid punktlast 1kN [mm] 

  6m 9m 12m 15m 

Referensvärde maximalt [mm] 1,5 1,5 1,5 1,5 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 70 betong 0,1 0,3 0,8 1,6 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 70 betong 0,1 0,2 0,6 1,2 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 120 betong 0,1 0,2 0,6 1,1 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 120 betong 0,1 0,2 0,4 0,8 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 70 betong 0,1 0,2 0,5 0,9 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 70 betong 0,0 0,1 0,3 0,7 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 120 betong 0,0 0,1 0,3 0,6 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 120 betong 0,0 0,1 0,2 0,4 

 

Enligt beräkningarna med den alternativa bedömningsmetoden för svängningar i KL-träbjälklag klarade 

fler av dessa samverkansbjälklag bedömningskriteriet för 12m spännvidd jämfört kravet om minsta 

egenfrekvens. Resultatet redovisas i Tabell 15. 

Tabell 15. Handberäkningar enligt alternativ bedömningsmetod, samverkansbjälklag KL-trä, K-virke och betong 

Alternativt bedömningskriterium för svängningar i KL-träbjälklag 

  6m 9m 12m 15m 

Referensvärde minimum 13 13 13 13 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 70 betong 105,4 20,0 6,1 2,5 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 70 betong 156,2 29,6 9,1 3,6 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 120 betong 141,9 26,9 8,3 3,3 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 120 betong 203,0 38,5 11,8 4,7 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 70 betong 203,2 38,5 11,9 4,7 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 70 betong 278,6 52,9 16,2 6,5 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 120 betong 270,8 51,4 15,8 6,3 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 120 betong 398,2 75,5 23,2 9,3 
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10 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Här presenteras arbetets slutsatser och en diskussion kring olika faktorers inverkan på resultaten, samt 

resultatens betydelse för andra och vad det finns för möjligheter till vidare studier på området. 

 Slutsatser 
Slutsatser från arbetet har gjorts inom tre olika områden, dels i den inledande tekniska utvärderingen 

för konstruktionen och dels i de två områden där förslag på lösningar utvecklats. Slutsatser från den 

inledande delen av arbetet presenteras i avsnitt 6.8. I detta avsnitt presenteras slutsatser relaterade till 

de två lösningsförslagen. 

10.1.1  Inspänning mellan bjälklag och hattbalkar 
Ett förslag på lösning för inspänning mellan bjälklag och hattbalkar har utvecklats. Lösningen går ut på 

att en slits i KL-träbjälklaget hakas på en klack monterad på hattbalkens fläns. För att ta laster verkande 

längs balken, främst från vindlast mot byggnadens kortsida, måste även skruvar appliceras i 

inspänningen. Dessa skruvar har också funktionen att hålla klack och slits samman vid en olycka så att 

det primära förbandet med klack och slits ges möjlighet att ta upp den horisontella olyckslasten.  

Beräkningar har gjorts för två lastfall, ett 300mm KL-träbjälklag med en spännvidd på 9m, samt ett 

samverkansbjälklag med 300mm KL-trä och 120mm betong med en spännvidd på 12m. Resultaten av 

beräkningarna för de två olika fallen presenteras i Tabell 7. Det kan konstateras att det är fullt möjligt 

att utforma ett upplag av den förutsatta typen, med de förutsättningar som ges och de respektive 

minimala och maximala dimensioner som ges av dessa beräkningar. 

10.1.2  Längre spännvidder för KL-träbjälklag 
För att hitta en välfungerande lösning för att uppnå längre spännvidder med KL-träbjälklag så 

undersöktes olika typer av samverkansbjälklag. Det konstaterades att utvecklandet av ett 

samverkansbjälklag i trä och prefabricerad betong med en limmad förbindelse skulle kunna vara en 

lämplig lösning för detta, vilket har bekräftats genom en fördjupad studie av sådana förbindelser. En 

limmad förbindelse har hög styvhet och medför enkelt montage, samt ett helt torrt utförande då en 

prefabricerad betongplatta monteras samman med en KL-träskiva.  

Tidigare forskning som gjorts på limmade förbindelser mellan trä och betong undersöktes och det 

konstaterades att detta kan vara en tillförlitlig metod om limningen utförs på ett korrekt sätt. Några av 

de viktigaste faktorerna för ett bra resultat konstaterades vara en lagom slät betongyta, vilket kan 

åstadkommas genom sandblästring, samt att ett tryck appliceras för att hålla samman trä och betong 

under limmets torktid. Om limningen utförs på byggplats kan detta åstadkommas genom att betongen 

också skruvas fast i KL-träskivan genom förborrade hål i betongen. Det är dock osäkert om tillräckligt 

jämnt resultat på själva limningen kan åstadkommas på byggplats, varför den säkraste metoden för att 

uppnå ett bra resultat torde vara fabriksproduktion av samverkansbjälklagen. Oavsett vilken metod 

som väljs bör man utföra tester med de förutsättningar som kommer att användas i realiteten, för att 

bekräfta att ett konsekvent resultat kan uppnås. 

Vad gäller inspänning mellan bjälklagselementen kan detta göras genom att skruva samman 

omlottskarvade KL-träskivor. För detta måste man vid fabriksproduktion av samverkansbjälklagen 

lämna öppningar i betongen för att komma åt att skruva i KL-träet ovanifrån. Dessa öppningar måste 

sedan gjutas igen på byggplats. 

Beräkningar utfördes för två olika uppbyggnader av samverkansbjälklagen, dels med en betongplatta 

gjuten direkt på KL-träskivan och dels med mellanliggande reglar. Reglarna medför en betydande 

ökning av styvhet i bjälklaget, samtidigt som tyngd och materialkostnad ökar i liten grad. I denna typ av 
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bjälklag kan isolering även monteras in i bjälklaget. Den rena förbindelsen mellan KL-träskiva och 

betongplatta är dock att föredra på grund av sin enkelhet. Beräkningarna utfördes för fyra olika 

spännvidder och resultaten redovisas i Tabell 16. Det konstateras att 9m spännvidd kan uppnås med 

ett samverkansbjälklag med 300mm KL-trä och 70mm betong medan 12m endast uppnås med den 

största dimensionen som testades. Kravet enligt Eurocode om en egenfrekvens högre än 8 Hz är 

dimensionerande. 

Tabell 16. Resultat av spännvidder enligt kriterier i Eurocode 

Resultat enligt kriterier i Eurocode 6m 9m 12m 15m 

KL-trä 200 OK - - - 

KL-trä 200 + 70 betong OK - - - 

KL-trä 200 + 120 betong OK - - - 

KL-trä 300 OK - - - 

KL-trä 300 + 70 betong OK OK - - 

KL-trä 300 + 120 betong OK OK - - 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 70 betong OK OK - - 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 70 betong OK OK - - 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 120 betong OK OK - - 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 120 betong OK OK - - 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 70 betong OK OK - - 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 70 betong OK OK - - 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 120 betong OK OK - - 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 120 betong OK OK OK - 

 

Dessa typer av samverkansbjälklag visar stor potential till att vara en god lösning för att uppnå större 

spännvidder, jämfört med rena plattbjälklag i KL-trä. Vikten på bjälklaget är fortsatt lägre jämfört ett 

håldäck i betong med pågjutning. Samtidigt bör man även kunna uppnå bättre egenskaper gällande 

akustik än med ett rent KL-träbjälklag. Bjälklagshöjden blir dock stor för de fall där reglar används, 

590mm för 12m spännvidd på bjälklaget, medan man med betongen direkt på KL-träskivan enligt dessa 

beräkningar kan uppnå 9m spännvidd med en stomtjocklek på endast 370mm. Som jämförelse 

används i referenskonstruktionen Nationalmuseum Norr en stomtjocklek på 380mm vid en spännvidd 

på 8,5m. 

 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras val av metoder och antaganden och dess inverkan på resultaten. För- och 

nackdelar med de lösningar som utvecklats samt olika möjligheter till vidareutveckling av dessa 

lösningar diskuteras också. 

10.2.1  Teknisk utvärdering 
Valet av områden att undersöka i den tekniska utvärderingen gjordes på bakgrund av ett flertal 

faktorer som nämnt i avsnitt 3.3. Detta urval tros ge en helhetlig täckning av de tekniska aspekter som 

är relevanta med avseende på bjälklagets funktion i den aktuella konstruktionstypen. Några områden 

valdes bort redan i inledningens avgränsningar, härunder miljöaspekter och ekonomi vilka är områden 

som kan antas vara mycket intressanta som incitament för att välja eller inte välja en viss typ av 

konstruktion, men som hör hemma i en annan avhandling då denna begränsat sig till tekniska frågor. 

Resultatet av den tekniska utvärderingen är ett antal punkter som ser ut att vara de viktigaste 

problemområden som finns att lösa för att denna bjälklagslösning tekniskt ska fungera på ett bra sätt 
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och ha möjlighet att bli ett välfungerande konkurrenskraftigt alternativ. De flesta av dessa är ganska 

konkreta problemställningar, den som omges av störst osäkerhet är hur horisontella deformationer i 

bjälklaget påverkar horisontella deformationer för konstruktionen i stort. Här kan endast konstateras 

att det kommer att uppstå större deformationer i själva bjälklaget jämfört ett betongbjälklag, detta 

främst på grund av rörelser i förband men skjuvdeformationer i KL-träskivan kan också bidra. Den i 

kapitel 7 utvecklade typen av förband bidrar mest troligt i stor grad till sådana horisontella 

deformationer då denna i praktiken omöjligt kan utformas utan att det finns en rörelsemån i slitsen 

vilket även nämnts i kapitel 7. Denna utformning av förbandet bidrar därmed till att denna 

frågeställning fortsatt är aktuell om än i nuläget omgiven av stor osäkerhet kring vad detta egentligen 

innebär. 

En ytterligare problemställning som inte nämnts i utvärderingen är bristen på gällande standarder för 

KL-trä. Den handbok som håller på att skrivas av Sveriges tekniska forskningsinstitut, samt mer 

vägledning för KL-trä i nästa version av Eurocode, kommer dock effektivt att lösa den brist på 

handledning vid dimensionering som kan upplevas i nuläget. 

10.2.2  Val av problemställning 
Utformningen av förband valdes som problemställning eftersom detta är den mest grundläggande 

förutsättningen för att bjälklagslösningen ska kunna användas på ett rationellt sätt och för att denna 

typ av konstruktioner med KL-träbjälklag ska fungera som en komplett lösning. Det tycktes därmed 

vara den mest naturliga platsen att starta för att vidareutveckla KL-träbjälklag till ett väl fungerande 

alternativ i denna typ av konstruktioner. 

Då det utvecklas en välfungerande lösning för förbanden så kan KL-träbjälklag enligt författaren  

betraktas som en lämplig lösning i denna typ av konstruktioner i spännvidder upp till ca 7,5m. Men 

eftersom det i kapitel 5 konstaterats att det i den typ av konstruktioner som avses ofta är önskvärt med 

stora spännvidder, blir det för att kunna nå ut till en större marknad viktigt också att överbygga 

problemet med en begränsad spännvidd och finna lösningar för att komma upp i större spännvidder 

för KL-träbjälklag.  

Tre problemställningar kvarstår som detta arbete valt att inte gå vidare med. Jämfört de två områden 

som valts bedöms dessa områden som mindre kritiska för att konstruktionstypen ska fungera som ett 

reellt alternativ till håldäcksbjälklag i denna typ av konstruktioner. Ytterligare argumentation finns för 

att dessa områden valts bort som fördjupningsområden för just detta arbete: 

 Det mest effektiva sättet att verifiera eller utveckla en modell för beräkning av egenfrekvens 

som tar hänsyn till upplag på stålbalkar vore om det fanns tillgång till data från mätningar av 

egenfrekvenser, från reella byggnader eller från laboratorie. En viss överdimensionering av 

konstruktionen fram till att man tagit fram en sådan beräkningsmodell kan vara en lösning för 

att kunna börja bygga denna typ av konstruktioner och därigenom få tillgång till uppmätt data 

på egenfrekvenser. I nuläget skulle man vara hänvisad till att försöka verifiera teorin med 

teoretiska modeller i form av till exempel FE-beräkningar vilket ändå skulle ge osäkerhet i 

resultaten. 

 Ökade horisontella deformationer i bjälklaget beror i stor grad av utformningen för den 

specifika byggnaden och konstruktionen. De evetuella problem som uppkommer är svåra att 

utvärdera utan ett reellt fall att utgå från. Denna problemställning kan därmed enklast lösas 

inom ramen för ett specifikt projekt. Data för hur stora förskjutningar som uppstår i de förband 

som ska användas krävs också, för att kunna bedöma hur stora deformationerna blir. 

Utveckligen av ett förband och identifierad data för förskjutningarna detta förband medför, är 

därmed en grundläggande förutsättning för att detta område ska kunna analyseras. 
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 Lösningar relaterade till akustik ligger inte inom författarens kompetensområde i den grad som 

skulle krävas för att utveckla nya inovativa och effektiva lösningar för detta. Det är heller inte 

ett problemområde som medför något egentligt hinder för användandet av denna 

konstruktionstyp. Att akustik indentifierats som ett problemområde beror främst av att de 

lösningar (som ju faktiskt finns) medför komplexa helhetslöningar, med många kompleterande 

skikt som måste utföras på byggplats. Det är med detta inte sagt att lösningen totalt sett 

innebär mer arbete på byggplats jämför ett betongbjälklag; håldäcksbjälklagen kräver 

visserligen inte lika mycket stomkompletering av akustisk hänsyn, men ska istället gjutas på 

med platsgjuten betong på byggarbetsplatsen vilket är ett arbetsmoment som undgås för KL-

träbjälklaget. 

10.2.3  Förband mellan bjälklag och hattbalkar 
Det förslag på lösning som utvecklats löser en del av den ursprungliga problematiken kring upplaget. 

Lösningen med att haka på bjälklaget på balkarna ger ett enkelt montage; nackdelen är att skruvar 

måste appliceras för att ta upp lasterna vinkelrätt bjälklaget. Detta måste göras underifrån, vilket var 

ett moment som det egentligen var önskvärt att undvika på grund av att det upplevs som ofunktionellt 

på byggarbetsplats. Detta montage av skruvar kan dock göras i ett senare skede än under själva 

montaget av bjälklaget eftersom alla laster i byggskedet kan tas upp av det primära förbandet. Detta 

torde ändå förenkla montaget betydligt jämfört med om skruvar är den enda förbindaren mellan 

bjälklaget och balkarna. Lösningen tros i grunden vara den enklaste lösningen som kan utformas för 

denna typ av upplag då den löser den viktigaste problematiken. Det hade dock naturligtvis varit 

önskvärt att också finna en bättre lösning för att ta lasterna vinkelrätt bjälklaget, vilket det inte fanns 

tid att se närmare på i detta arbete. En lösning liknande de som tidigare använts för infästning mellan 

KL-träväggar och stålbalkar och som visas i Figur 3 skulle kunna vara en möjlighet för detta, en stålplåt 

skulle kunna fästas endera till stålbalkens sida eller ovansida samt till KL-träskivans sida eller ovansida 

beroende på höjdförhållandet mellan dessa.  

Lastberäkningarna som är utförda för en exempelkonstruktion innefattar många antaganden som 

gjorts med avsikten att uppnå ett lastfall som representerar några av de största laster som skulle kunna 

förekomma. De två exemplen på lastfall som valdes kan verka orimliga då 300mm KL-trä enligt 

beräkningarna inte kan uppnå 9m spännvidd och 300mm KL-trä i kombination med 120mm betong inte 

kan uppnå 12m. Detta är resultatet av ett ogenomtänkt val, men det är dock ganska oviktigt i 

sammanhanget då de endast fungerar som exempel och ger stora laster som resultat till 

exempelberäkningarna på upplaget. Alla laster påverkas i tillägg till detta av valen gällande vindlast, 

nyttiglast och pelaravstånd. Vad gäller lasten längs de huvudbärande balkarna från vindlast på gavel i 

kombination med snedställningslast, påverkas denna av ett ytterligare val som omges av stor 

osäkerhet. Detta är vilken längd på bjälklaget som denna last ska fördelas på. Här har ett val gjorts att 

fördela hela denna last på en balklängd, detta antas också ge en stor linjelast på upplaget jämfört med 

vad som kanske förekommer i normalfallet. Alla dessa val gör att man kan anta att lastberäkningar för 

en reell konstruktion i normalfallet kommer att leda till lägre laster än de som använts i beräkningarna i 

denna rapport. 

10.2.4  Längre spännvidder för KL-träbjälklag 
Då handberäkningarna som utförts på de rena KL-träbjälklagen jämförs med Martinssons 

spännviddstabell uppnås vid handberäkningarna något längre spännvidder. Detta beror enligt en 

konstruktör på Martinssons av att de i tabell angivna materialegenskaperna för KL-träskivorna är något 

högre jämfört med när dessa beräknas i ett FEM-program, vilket gjorts vid framtagandet av 

spännviddstabellen. Denna konstruktör tog även fram beräkningar gjorda i programvaran Statcon 

Structures där materialegenskaperna enligt tabell används, vilket vid en jämförelse visade precis 
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samma resultat som de framtagna handberäkningarna. (Boellaard, 2016) Det kan tyckas osäkert att 

FEM-beräkningar ger lägre resultat på hållfastheter, då tidigare uppgifter är att de tabellerade 

materialegenskaperna ska ligga på säker sida. 

De beräkningar som utförts för samverkansbjälklagen utgår från ett flertal antaganden. Dels antas full 

samverkan mellan trä och betong på grund av den limmade förbindelsen. Full samverkan eller närapå 

full samverkan har också iakttagits i många av de studier som gjorts på sådana förbindelser. Den 

största osäkerheten ligger vid hur man ska ta hänsyn till hur det limmade förbandet och 

samverkansgraden påverkas av belastning över tid. Endast en studie kring detta har hittats, i denna 

studie iakttogs en samverkansgrad på ca 95% efter belastning över tid, varför något sådant värde 

kanske skulle kunna vara ett lämpligare antagande för beräkningar. Även hänsyn till upplaget på 

stålbalkar i beräkningarna, vilket är ett av de identifierade problemen som inte undersökts vidare i 

denna rapport, skulle naturligtvis påverka resultaten negativt. 

Det andra viktiga antagandet i beräkningarna är att dimensionering görs enligt teorin för lätta bjälklag. 

Det måste ifrågasättas om detta är rimligt med tanke på att denna typ av samverkansbjälklag har en 

egentyngd som är långt större än lätta regelbjälklag. Den ökade tyngden ger en lägre egenfrekvens 

vilken blir den begränsande faktorn, samtidigt ökar också styvheten i bjälklaget betydligt vilket torde 

kunna begränsa uppkomsten av störande svängningar och accelerationer. Dock finns i dagsläget inga 

tydliga metoder för att beräkna egenskaperna för något tyngre bjälklag. Vid dimensionering av 

betongbjälklag sker i praktiken idag normalt ingen dimensionering, annat än att man kan kontrollera 

att egenfrekvenser är över 3Hz så att resonans med den första harmoniska komponenten av steg från 

en gående person undviks. Detta eftersom betongbjälklaget normalt är så tungt och styvt att man kan 

anta att inga problem med svängningar kommer att uppstå. Svängningar i håldäck, som i likhet med 

dessa samverkansbjälklag ligger i gränslandet mellan lätta och tunga bjälklag, har undersökts i några 

tidigare examensarbeten som hittats; även i dessa konstateras att det saknas tydliga riktlinjer för 

komfortkraven på tyngre bjälklag. 

Tabell 17 nedan visar vilka bjälklag som klarade kraven gällande nedböjning samt nedböjning vid 

punktlast, för de som klarade dessa krav syns beräknad egenfrekvens. Markerade med grönt är de som 

klarar kraven enligt normen för lätta bjälklag, medan de som har för låg egenfrekvens för denna norm 

men möjligtvis skulle kunna klara kraven om en annan typ av krav infördes är markerade med gult. 

Detta eftersom dessa bjälklag ändå har tillräcklig styvhet för att klara kraven som ställs gällande 

nedböjning och svikt. Observera att långtidsnedböjning ej är beräknad, endast direkt nedböjning, vilket 

skulle kunna påverka dessa resultat något. 
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Tabell 17. Bjälklagens prestanda gällande nedböjning 

Bjälklag som klarar kraven på nedböjning 6m 9m 12m 15m 

KL-trä 200 9,2 - - - 

KL-trä 200 + 70 betong 12,7 5,6 - - 

KL-trä 200 + 120 betong 13,8 6,1 - - 

KL-trä 300 14,3 6,4 - - 

KL-trä 300 + 70 betong 18,5 8,2 - - 

KL-trä 300 + 120 betong 19,4 8,6 4,8 - 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 70 betong 21,4 9,5 5,3 - 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 70 betong 25,2 11,2 6,3 - 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 120 betong 22,0 9,8 5,5 - 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 120 betong 25,5 11,3 6,4 - 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 70 betong 27,1 12,1 6,8 - 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 70 betong 30,9 13,7 7,7 - 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 120 betong 28,0 12,4 7,0 - 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 120 betong 32,9 14,6 8,2 5,3 

 

Utgående från denna tabell skulle det med en annan beräkningsmodell eventuellt kunna vara möjligt 

att uppnå 12m spännvidd med 300mm KL-trä i direkt samverkan med 120mm betong. Detta hade 

naturligtvis varit ett väldigt bra resultat för möjligheten till att i större grad kunna nyttja denna typ av 

samverkansbjälklag på marknaden. Med de regler som man i dagsläget måste utgå från tycks 12m 

spännvidd opraktiskt att uppnå i realiteten, då den bjälklagshöjd som krävs för detta blir så pass stor. 

Detta kan möjligen vägas upp av att detta bjälklag skulle kunna uppnå goda egenskaper vad gäller 

akustik och att man därmed får ett i större grad prefabricerat bjälklag där få kompletteringar behöver 

utföras på byggplats.  

 Förslag på fortsatta studier 
Detta arbete består av en ganska översiktlig studie med fokus på att undersöka de tekniska 

förutsättningarna för en konstruktionstyp. Det finns i och med detta många uppslag på fortsatta 

studier och det är nästan omöjligt att nämna alla dessa i ett avsnitt. Några förslag på fortsatta studier 

och frågeställningar som framkommit under arbetets gång ges nedan. 

 Beräkningar av svängningar i bjälklag med hänsyn till upplag på stålbalkar 

o Hur påverkas svängningar och vibrationer i ett bjälklag av egenskaperna hos 

upplagsbalkarna? 

 Vidareutveckling av upplagslösning för bjälklaget på stålbalkar 

o Kan man hitta någon annan lösning för att ta upp de krafter som verkar längs de 

huvudbärande balkarna och helt undvika skruvning från undersidan av bjälklaget? 

o Hur ska lösningen med slits och klack praktiskt sett utföras, vilka toleranser krävs för 

att montage ska fungera smidigt på byggplatsen? 

o Vilken glidningsmodul får den resulterande upplagslösningen? 

 Beräkningar av horisontella deformationer i en pelarbalkstomme med KL-träbjälklag 

o Leder horisontella deformationer i bjälklaget och dess inspänningar till någon 

problematik rörande horisontella deformationer i en sådan typ av konstruktion globalt 

sett? 
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 Limmade förbindelser mellan KL-trä och prefabricerad betong 

o Tester bör utföras med samma förutsättningar som de som avses användas i 

realiteten, som kan verifiera att man med vald metod (fabrikstillverkning eller en 

platsbyggd lösning) kan uppnå tillförlitliga resultat för den limmade förbindelsen. 

o Vilken samverkansgrad bör man vid beräkningar anta för denna förbindelse för att 

uppnå tillräcklig säkerhet? Osäkerheten kring långtidseffekter måste studeras djupare 

eller på något sätt hänsyntas. 

 Metoder för beräkningar av svängningar och accelerationer både i rena KL-träbjälklag men 

kanske främst i samverkansbjälklag med KL-trä och betong 

o Kan man hitta en lämplig metod för att verifiera bjälklagens komfortegenskaper också 

för egenfrekvenser under 8 Hz? 

o Kan man uppnå 12m spännvidd för ett samverkansbjälklag med KL-trä och 

prefabricerad betong med limmad förbindelse - utan mellanliggande reglar? 

 Akustiska egenskaper för samverkansbjälklag 

o Utveckling av standardlösningar för hur kraven i de olika ljudklasserna kan uppnås med 

samverkansbjälklag i KL-trä och betong 

 Miljömässiga och ekonomiska för- och nackdelar med KL-träbjälklag/ samverkansbjälklag i KL-

trä och betong – en jämförelse mot ”traditionella” håldäcksbjälklag 

o Dessa områden har inte undersökts i denna rapport då den avgränsar sig till tekniska 

aspekter, men är intressanta att se på då de kan ge incitament för användandet av den 

ena eller andra typen av lösning.  
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BILAGA 1 

Literatursammanställning; Studier om limmade förband mellan trä och 

prefabricerad betong 

I början av 2000-talet påbörjades utförlig forskning på området limmade skjuvförbindelser för 

samverkanskonstruktioner i trä och betong. Minst ett stort sådant projekt fokuserade endast på 

limmade förbindelser mot blöt betong vilket inte kommer att inkluderas här. Istället fokuseras endast 

på resultat från försök och studier där limmade förbindelser med trä och prefabricerad betong 

inkluderats. 

 

Negrão et. al. (2006)  

Detta är den första funna utförliga studien som inkluderar limmade förbindelser mellan trä och 

prefabricerad betong. Totalt 180 skjuvtester för en limmad förbindelse mellan trä och prefabricerad 

betong, samt 10 böjtester av samverkansbalkar i limträ och prefabricerad betong med limmad 

förbindelse, utfördes. Lika många tester av de olika typerna gjordes även med platsgjuten betong och 

böjtesterna utfördes även med motsvarande samverkansbalkar med mekaniska skjuvförbindare.  

I skjuvtesterna jämfördes främst effekten av olika variabler. Svällning och krympning av träet efter 

limning på grund av ändringar i luftfuktighet, inverkan av luftfuktighet (konstant högre), limtyp och 

limtjocklek samt ytbehandling för betongen jämfördes. Både svällning och krympning i träet och 

förhöjd luftfuktighet under hela processen resulterade i sänkt skjuvhållfasthet jämfört en konstant, 

normal, luftfuktighetsnivå. Små effekter visades av krympning och förhöjd luftfuktighet medan 

svällning i träet medförde en stor reduktion. De limmer som testades var ICOSIT K 101 och ICOSIT KC 

220/60. Den sistnämnda visade sig lättare att applicera på grund av lägre viskositet, medan bägge 

visade liknande resultat i övrigt. Resultaten för tunnare limning var mindre spridda och något högre. 

Vad gäller ytbehandlingen på betongen visades en liten reduktion av skjuvhållfastheten i det fall där 

betongen inte slätades ut genom sandblästring. Skjuvtesterna genomfördes med två limmade 

skjuvytor på 60x80mm och små provkroppar.  Man menar i rapporten att man genom dessa 

skjuvtester får konservativa värden för skjuvhållfastheten i sina resultat, då koncentrationer av 

skjuvkrafterna på grund av en oundviklig böjeffekt vid testet ger brott vid lägre last än en skjuvkraft 

jämt fördelad över en stor yta. Ett medelvärde för skjuvhållfastheten på ca 8MPa uppnåddes för 

referensfallet. Resulterande skjuvhållfasthet hade dock en stor spridning och varierade i intervallet 1-

14MPa. Denna spridning av resultaten kan kanske också härledas till testuppställningen och ojämn, 

osäker, fördelning av skjuvkrafterna över ytan. 

Böjtesterna utfördes på 90x225mm limträbalkar och 80mm höga, 300mm breda betongbalkar med en 

spännvidd på 4,5m. Vid jämförelse mellan limmade samverkansbalkar och de med mekaniska 

skjuvförbindare observerades liknande brottlaster, men de limmade förbanden gav upphov till lägre 

nedböjningar i balken jämfört de testade mekaniska förbanden. En obetydlig horisontell förskjutning 

på 0,1mm observerades för det limmade förbandet. Liknande beteende observerades för balkar med 

prefabricerad betong och platsgjuten. I alla försök utom ett var det dragspänningar i limträbalken som 

gav upphov till brott. I det försök där limförbandet gick till brott var detta på grund av en misslyckad 

limprocess där ett område saknade limning . Detta visar på hur viktigt det är att ha ett tillförlitligt 

utförande av limningen och att fabriksproduktion av dessa förband skulle vara att föredra för att kunna 

garantera en jämn kvalitet. Förutom detta enskilda fall gav böjtesterna mycket konsekventa resultat 

för både brottlast och nedböjning. Ett av de viktigaste argumenten som talar mot användande av 

limmade förband är den sköra brottmoden i kontrast till den mer duktila i mekaniska förband, detta 

blir dock irrelevant om dragbrott i träbalken eller tryckbrott i betongen är dimensionerande. För 
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bjälklag som dimensioneras i bruksgränstillstånd blir brottmoden än mindre viktig och det limmade 

förbandets höga styvhet ger stora fördelar vid dimensionering i bruksgränstillstånd. Ett linjärelastiskt 

beteende fram till brott observerades för samverkansbalkarna med limmade förband. (Negrao, et al., 

2006) 

Le Roy et. Al (2009) 

I denna utvecklingsprocess för en samverkansbro i trä och betong utfördes ett flertal tester på 

samverkansbalkar och bjälklag med limträ och prefabricerad betong. Denna rapport presenterar 

inledningsvis en del bakomliggande teori kring samverkan som måste tas med här för att ge förståelse 

för resultaten. Styvhetsegenskaperna för en samverkanskonstruktion beräknas normalt genom en 

effektiv styvhet, i sin enklaste form enligt Gamma-metoden enligt SS-EN 1995-1-1 Bilaga B. Ekvationen 

för denna är 

 

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = ∑(𝐸𝑖𝐼𝑖 + 𝛾𝑖𝐸𝑖𝐴𝑖𝑎𝑖
2)

3

𝑖=1

 (1) 

 𝐴𝑖 = 𝑏𝑖ℎ𝑖  (2) 

𝐼𝑖 =
𝑏𝑖ℎ𝑖

3

12
 (3) 

𝑎2 =
𝛾1𝐸1𝐴1(ℎ1 + ℎ2) − 𝛾3𝐸3𝐴3(ℎ2 + ℎ3)

2 ∑ 𝛾𝑖𝐸𝑖𝐴𝑖
3
𝑖=1

 (4) 

𝑎1 =
ℎ1 + ℎ2

2
− 𝑎2 (5) 

𝑎3 =
ℎ2 + ℎ3

2
+ 𝑎2 (6) 

Samverkansfaktorn 𝛾2 är alltid 1. Samverkansfaktorn 𝛾𝑖  är i Eurocode anpassad för mekaniska 

förbindare och beräknas 

𝛾𝑖 = (1 +
𝜋2𝐸𝑖𝐴𝑖𝑠𝑖

𝐾𝑖𝑙2 )

−1

 (7) 

𝑓ö𝑟 𝑖 = 1 𝑜𝑐ℎ 𝑖 = 3  
𝑠𝑖  ä𝑟 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 
𝐾𝑖 ä𝑟 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡, 𝐾𝑠𝑒𝑟𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑 

Den mer generella formen för samverkansfaktorn presenteras av Le Roy et. Al. (2009) som 

𝛾𝑖 = (1 +
𝜋2𝐸𝑖𝐴𝑖

𝐾𝑖𝑙2
)

−1

 (8) 

𝐾𝑖 ä𝑟 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑦𝑣ℎ𝑒𝑡 𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑘𝑠𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 

I denna ekvation ges förbindelsens styvhet inte som beroende av avståndet mellan förbindarna och 

den kan därmed användas även för limmade förband. Förbindelsens styvhet 𝐾 antas till ett konstant 

värde då ett linjärt beteende antas, vid beräkningar i brottgränstillstånd kan icke-linjära modeller 

ibland appliceras medan man för styvhetsberäkningar alltid antar linjärelastiskt beteende. Le Roy et. al. 

(2009) utgick i sin avhandling från att man utgående från denna teori skulle kunna utvärdera 

förbindelsens styvhet genom trepunkts-böjtester.  Nedböjningsresultaten från testerna jämfördes 

därmed med teoretiska beräkningar baserade på den effektiva styvheten. Både böjdeformationer och 

skjuvdeformationer hänsyntogs eftersom testerna utfördes på korta balkar. Därmed beräknades även 

en effektiv skjuvstyvhet och skjuvdeformationerna drogs bort från den totala nedböjningen. 

Beräkningsmodellen för den effektiva skjuvstyvheten är enklare än den för böjstyvheten, med en direkt 

summering av skjuvstyvheten för de respektive lagren. Den enda okända variabeln i teorin var därmed 

styvheten 𝐾 som kunde lösas ut ur ekvationen. Den mer traditionella metoden för bedömning av 

skjuvstyvhet genom ett rent skjuvtest, dömdes i detta fall ut för bedömning av egenskaperna i 
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bruksgränstillståndet. Detta eftersom denna typ av försök  inte hänsyntar spridningen av skjuvkrafter 

över ytan med koncentrationer av högre skjuvkrafter längs kanten. 

Genom trepunkts-böjtester på 1m långa samverkansbalkar jämfördes skjuvförbindelser av sex olika 

typer som det inledande steget i denna studie, där en limmad förbindelse var en av dessa. 

Samverkansbalkarna bestod av 90mm breda och 135mm höga limträbalkar med en 50mm tjock 90mm 

bred höghållfast betongplatta i överkant. Två balkar testades för varje typ av förbindelse men tre 

balkar för den limmade förbindelsen. Utförandet av den limmade förbindelsen var att betongytan först 

sandblästrades för att uppnå en slätare yta, 2mm lim applicerades sedan på bägge ytorna innan de 

pressades samman med en kraft på 25kPa under 24 timmar. Testerna utfördes i konstant deformation 

med flera last-cykler och till slut till brott. Av de samverkansbalkar som testades uppnåddes högst 

styvhet och brottlast med den limmade skjuvförbindelsen. Brottet skedde som skjuvbrott i träet nära 

förbindelsen, varför det kunde konstateras att styrkan i själva förbindelsen var större än skjuvstyvheten 

i limträbalken. Resultaten visade på närapå full samverkan i bruksgränstillstånd enligt teorin mellan 

betongen och limträbalken. Det genomsnittliga styvhetsvärdet i brottgränstillstånd beräknades för 

limförbindelsen till 𝐾 = 5140 
𝑀𝑁/𝑚

𝑚
 . Det exakta värdet är dock osäkert då den teoretiska 

nedböjningen varierar mycket lite för värden på 𝐾 större än 1000 
𝑀𝑁/𝑚

𝑚
 .  

Ytterligare två typer av tester utfördes i samma studie för en limmad skjuvförbindelse. Som steg två 

utfördes fyrpunkts-böjtester på 3m långa samverkansbalkar. Dessa balkar bestod av två 115mm breda 

och 230mm höga limträbalkar med en 40mm hög och 500mm bred betongplatta limmad i överkant 

mellan dessa. Utförandet av den limmade förbindelsen gjordes för detta test något annorlunda, med 

3mm lim applicerat på ytorna och en applicerad kraft under torktiden på ca 2,5 kPa under minst sju 

dygn. Limtypen som testades var Sikadur 30. Brottet skedde genom dragbrott i limträbalken, vid 

tillfället för brott ska skjuvförbindelsen ha utsatts för en spänning på 3,61 MPa utan att gå till brott.  

Den horisontella förskjutningen i förbindelsen var negligerbar, i storleksordningen av 0,01mm. Linjärt 

beteende fram till brott med deformationer mycket nära de teoretiskt beräknade vid full samverkan 

observerades. 

Till sist utfördes ett fullskaletest i form av ett fyrpunkts-böjtest av en bro med 10m spännvidd. 

Samverkansbron var 2,5m bred med fyra limträbalkar 240mm breda och 600mm höga, med 70mm 

höghållfast betong i överkant. Detta test var menat att spegla ett utförande av limningen på byggplats 

och skruvar applicerades för att tillföra tryck mellan betong och limträ under limmets torktid. Samma 

limtyp som i testet ovan användes. För detta test skedde brottet genom tryck i betongen samt genom 

brott i förbindelser mellan de prefabricerade betongelementen. Ingen förskjutning observerades 

mellan betong och limträbalkar. (Le Roy, et al., 2009) 

Schäfers&Seim (2010) 

En serie på 69 skjuvtester utfördes i denna studie främst för att testa olika variablers inverkan på 

skjuvhållfastheten i en limmad förbindelse mellan trä och höghållfast betong. Olika träslag samt 

fiberriktning i förhållande till belastning, olika behandling av betongens yta, olika hållfasthet i betong, 

olika tjocklek på applicerat lim samt limtyp testades. Behandlingen av betongytan varierades mellan 

sand-blästrad och slipad och betongen mellan ultra-höghållfast och höghållfast. Limmet varierades i 

tjocklekar på 0,5mm, 1,5mm och 3mm och de limtyper som testades var Sikadur-330 och WEVO EP 20 

VP/1. Testerna utfördes på en skjuvyta om 42x42mm med konstant lastökning fram till brott. Det enda 

som i stor grad påverkade resultaten för skjuvhållfastheten var trämaterialets typ och fiberriktning 

jämfört belastningen, inga av de övriga testade parametrarna kunde påvisas öka eller minska resultatet 

konsekvent i någon större grad. Resultaten för genomsnittlig skjuvhållfasthet varierade mellan 9,73 

MPa och 15,94 MPa, de lägsta resultaten uppnåddes med virke av gran med fiberriktningen tvärs 
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belastningen och de högsta med virke av bok med fiberriktningen jäms belastningen. För alla tester 

med virke i gran skedde brottet i trämaterialet, för tester med bok skedde endast i några fall brott i 

virket och de flesta brotten i betongen, för den höghållfasta boken skedde även några av brotten i 

själva limförbandet, ca 5%. 

Fyrpunkts-böjtester gjordes i ett andra steg på två samverkansbjälklag i limträ och höghållfast betong. 

Ett 20mm tjockt och 1,25m brett ultrahållfast betongbjälklag, i samverkan med två limträbalkar med 

bredden 100mm och höjden 200mm, testades här för en spännvidd på 3,8m. Betongen blästrades eller 

slipades inte i detta test utan tvättades endast med aceton innan limning, till följd av tidigare resultat 

av samma författare. Testet utfördes med konstant deformationsökning i flera cykler och till slut till 

brott. Linjärt beteende fram till brott och mycket små förskjutningar på maximalt 0,014mm 

observerades. Det konstaterades i dessa tester att den skjuvhållfasthet som togs från de rena 

skjuvtesterna inte direkt kunde överföras till brottgränsberäkningar för ett bjälklag. Ytterligare faktorer 

såsom kvistar i trämaterialet och storlekseffekter måste också hänsyntas, då samverkansbjälklaget gick 

till brott tidigare än beräkningar som utgick från skjuvhållfastheten i de inledande skjuvtesterna visade. 

Brottet för den ena av de två bjälklagen skedde i ytan mellan limning och betong, detta tydde enligt 

artikelförfattarna på att blästring eller slipning av betongytan är en nödvändighet för att få tillräcklig 

styrka på limningen mot betongen. (Schäfers & Seim, 2010) 

Shrestha et. al. (2012)  

Här utfördes fem skjuvtester på en ren limmad förbindelse mellan limträ och prefabricerad betong 

samt lika många för en limmad förbindelse som även skruvades genom förborrade hål i betongen. En 

skjuvyta på 48x350mm testades för 75mm tjocka betongelement och 200mm tjocka träelement. 

Betongytan behandlades med en så kallad ”nål-pistol” och det lim som testades var Sikadur-330. 

Testerna utfördes med konstant lastökning i två steg till brott enligt en standardiserad modell. Brotten 

uppstod som skjuvbrott endera i träet eller i betongen undantaget ett test då själva limförbandet gick 

till brott mellan limning och betong på grund av bristande förbindelse däremellan. Mer konsekventa 

testresultat gavs från de tester som skruvades och dessa visade på ett linjärt beteende fram till en 

maximal last, i vissa fall efterföljt av direkt brott och i vissa fall av ett duktilt beteende på grund av 

lastupptagning i skruvarna. Förbanden med skruvning medförde också större styvhet i förbandet, vilket 

skylldes skruvningens effekt i att trycka samman trä och betong under limmets torktid vilket i dessa 

försök inte gjordes med någon extern last. De förband som inte skruvats visade på ett mer osäkert 

beteende med ojämna resultat. 

Styvheten för förbindelsen utvärderades i dessa tester utgående från en ekvation baserad på teoretisk 

brottlast och uppnådd förskjutning i förbindelsen vid olika % av denna brottlast under det 

standardiserade testet. Identifierade genomsnittliga styvhetsvärden för förbindelsen (utan 

komplettering med skruv) var 𝐾𝑠 = 310,2 
𝑘𝑁

𝑚𝑚
 respetive 𝐾𝑢 = 206,8

𝑘𝑁

𝑚𝑚
 i bruksgräns respektive 

brottgräns, medan lägsta observerade värden var 𝐾𝑠 = 166,8 
𝑘𝑁

𝑚𝑚
 respetive 𝐾𝑢 = 159,0

𝑘𝑁

𝑚𝑚
 . 

Limförbandets förmåga att åstadkomma en god förbindelse mellan trä och betong bedömdes 

sammanfattningsvis som god. (Shresta, et al., 2012) 2 

Tannert et. al (2014) 

Denna undersökning av långtidseffekter för samverkansbalkar med en limmad förbindelse mellan trä 

och betong avhandlar platsgjuten betong, men tas ändå med som referens här då detta är den enda 

undersökning som hittats vad gäller långtidseffekter. I testet utsattes två 490mm breda 

                                                           
2 Den angivna enheten på styvhetsvärdet gör dock resultaten oläsbara i jämförelse med andra då styvheten en 
limmad yta inte kan anges på detta sätt. Det är inte angivet för hur stor limmad yta denna förskjutning gäller. 
Samma otydlighet gäller skjuvhållfastheten där denna i rapporten är angiven i Newton snarare än Pascal. 
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samverkansbalkar med 80mm betong med normal hållfasthet och en 200mm tjock massiv träskiva (ej 

KL-trä) för en last som motsvarade ca 30% av brottlasten under 4,5 år. Spännvidden i testet var 5,0m. 

Det lim som testades var Sikadur-T35-LVP. Resultaten visade på en kraftig ökning av deformationen 

under de första 6 månaderna, med en påföljande kontinuerlig svagare ökning. Resultaten visade sig 

överensstämma väl med teoretiska beräkningar av nedböjningen över tid baserade på krypning samt 

krympning i betongen, även variationer under året med hänsyn till luftfuktighet kunde förutsägas med 

teoretiska modeller. 

Efter avslutad långtidsbelastning belastades balkarna med ett fyrpunkts-böjtest till brott. Linjärt 

beteende fram till brott observerades, maximala förskjutningar i förbandet var 0,5mm respektive 

0,6mm. Brottmoden var genom kombinerad tryckspänning och skjuvspänning i betongen. En 

samverkansgrad på drygt 95% jämfört teorin konstaterades vid böjtesterna. (Tannert, et al., 2014) 

Gerber&Tannert (2015) 

Skjuvtesterna i denna Kanadensiska studie utfördes med tre olika typer av skivmaterial i trä varav ett 

av dessa var KL-trä. Tio olika typer av skjuvförbindare mellan trä och betong testades och sex tester 

utfördes för varje typ av förbindare. En av typerna var en limmad förbindelse i kombination med 

prefabricerad betong och en var en limmad förbindelse i kombination med självborrande skruv och 

prefabricerad betong. Samma förbindelsetyper med platsgjuten betong testades också medan de sista 

sex typerna var mekaniska förbindelser. Limförbindelsen utfördes inte som jämt fördelad över ytan 

utan limningen gjordes i två 25mm breda linjer 50mm in på de 200mm breda och 550mm långa 

proverna för att minska brottlasten i testet. 70mm tjocka betongprover användes och betongen var i 

dessa tester en speciell typ av snabbtorkande betong med ganska låg hållfasthet och som enligt bilder 

och text framstår som att den har en mycket slät, nästan glatt, yta. Testerna utfördes med linjär 

lastökning i två steg, enligt samma standardiserade modell som i testerna utförda av Shresta et. al. 

(2012). 

De limmade förbindelserna kompletterade med skruvförband hade ett initialt linjärt beteende och 

mycket små deformationer med en påföljande duktil fas med större deformationer. Beteendet för de 

rena limmade förbindelserna redovisas inte. De flesta brotten skedde som skjuvbrott endera i 

betongen eller i träet. För några av testerna med prefabricerad betong observerades dock brott i ytan 

mellan limmet och betongen. Detta skylles i rapporten på en för slät betongyta. (Gerber & Tannert, 

2015) 3 

  

                                                           
3 Det anges i dess tester inte om något tryck applicerats under limmets torktid, men det framgår i texten som att 
detta inte gjorts vilket ytterligare kan förklara skillnader mellan testerna med skruvade förband som får en 
automatisk sammanhållning under torktiden. 
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Bilaga 2 Lastberäkningar 

Data i dessa beräkningar är, om inte annat angett, hämtade från boken Byggkonstruktion (Isaksson, et 

al., 2008), Baserad på Eurocode. Beräkningsgången samt resultaten av lastberäkningarna redovisas i 

denna bilaga medan själva beräkningarna har utförts i Excel och redovisas i Bilaga 3 vad gäller 

brottgräns och olyckslastberäkningar och i Bilaga 5 vad gäller bruksgränsberäkningar. 

Dimensioneringsförutsättningar 

Lasterna beräknas med utgångspunkt i den typ-konstruktion som beskrivs i kapitel 5. För de 

beräkningar som behandlar svängningar och nedböjningar i bjälklag krävs endast egenvikter för 

bjälklag samt bjälklagets nyttiglast vilket gör dessa lastberäkningar relativt allmängiltiga. För de 

beräkningar som behandlar bjälklagets upplag är det behov för mer specifika mått på konstruktionens 

dimensioner. För dessa lastberäkningar används den exempelkonstruktion som beskrivs i avsnitt 7.1. 

Grundvärdet för vindlast tas som ett värde som täcker upp större delen av landet, värden som endast 

förekommer i de allra högsta fjällområdena undantas. Värsta fallet antas för terrängtyp. 

Konstruktionsdelarna dimensioneras i säkerhetsklass 3. Detta ger säkerhetsfaktorn 

𝛾𝑑 = 1,0 (1) 

Vertikala laster 

Nyttiglast på bjälklag och pelare 

Aktuella kategorier för nyttiglast är kategori B, kontorslokaler, samt lokaler i kategori C:1-C:3. Lokaler i 

kategori C:3 används som dimensionerande nyttiglast på bjälklag då det är den största av dessa.  Detta 

ger karakteristiskt värde på nyttiglast enligt EKS 10 

𝑞𝑘 = 3,0
𝑘𝑁

𝑚2  (2) 

 

För att fördela denna som genomsnittlig nyttiglast på pelare tas nyttiglasten för hela våningsplanet och 

fördelas på antalet pelare 

𝑁𝑘,𝑁 =
𝐵𝐿𝑞𝑘

𝑛𝑝
 (3) 

Egenlast på bjälklag och pelare 

Egenvikten 𝑔𝑚𝑒𝑎𝑛 för KL-träskivorna anges i Tabell 1 för 200 respektive 300mm tjocklek, 𝑡, på skivan. 

Vid omräkning från kg till Newton antas gravitationen, 𝑔, förenklat till 10
𝑚

𝑠2. Egenvikt för betong är 

enligt Isaksson et. al. (2008) 24 
𝑘𝑁

𝑚3 , egenvikt och egenlast för betongskikten beräknas för 70mm 

respektive 120mm tjocklek, 𝑡, på skivan. Vid omräkning från Newton till kg används det exakta värdet 

för gravitationen 𝑔. 

Egentyngd för övergolv, undertak och installationer antas till totalt 0,5
𝑘𝑁

𝑚2 , detta medför att 

beräkningarna av bjälklagets spännvidder också ska kunna jämföras med Martinssons spännviddstabell 

där detta värde använts. 

För beräkning av genomsnittlig last av egentyngd på en pelare behövs i tillägg till bjälklagens egentyngd 

egentyngden på väggar, balkar och pelare. Tyngden på ytterväggar antas till 1,0
𝑘𝑁

𝑚2 . Stålbalkarnas vikt 
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uppskattas till 73
𝑘𝑔

𝑚
  enligt data från Teklamodell ≈ 0,73

𝑘𝑁

𝑚
 . Stålpelarnas vikt uppskattas till 53

𝑘𝑔

𝑚
  

enligt data från Teklamodell ≈ 0,53
𝑘𝑁

𝑚
. För att beräkna den genomsnittliga dimensionerande lasten 

från egentyngd på en pelare, för ett våningsplan, så summeras egentyngden för hela våningsplanet och 

delas på antalet pelare. 

𝑁𝑘,𝐺 =
(𝐿𝐵)𝐺𝑘,𝐵𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔+(2𝐿𝐻𝑉 + 2𝐵𝐻𝑉)𝐺𝑘,𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔+(3𝐿 + 2𝐵)𝐺𝑘,𝑏𝑎𝑙𝑘𝑎𝑟+(𝑛𝑝𝐻𝑉)𝐺𝑘,𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒

𝑛𝑝
 (4) 

 

Horisontella laster 

Utvändig vindlast på bjälklag 

Utvändig vindlast beräknas enligt ekvationen 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝑐𝑝𝑒 (5) 

𝑞𝑝(𝑧𝑒) ä𝑟 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠ℎö𝑗𝑑 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑡. 

𝑐𝑝𝑒 ä𝑟 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙ö𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

För att ta fram karakteristiskt hastighetstryck ur tabell i EKS10 behövs referensvindhastighet, 

terrängtyp och referenshöjd över mark. Referensvindhastighet tas i detta fall som ett värde som täcker 

upp nästan hela landet enligt figur C-4 i EKS 10. Referensvindhastigheten sätts därmed till 

𝑣𝑏 = 25
𝑚

𝑠
(6) 

Terrängtypen utgår från värsta fallet och definieras därmed som ”Havs eller kustområde exponerat för 

öppet hav”, terrängtyp 0. Höjd över mark sätts till höjden på byggnaden. Referenshöjden för 8 våningar 

blir 24m. Utgående från referensvindhastighet, terrängtyp och höjd över mark ges karakteristiskt 

hastighetstryck ur tabell C-10a i EKS 10. 

𝑞𝑝𝑘 = 1,29 (7) 

Formfaktorn ges beroende av vindriktningen och beräkningarna sker utgående från att vindriktningen 

går rakt in mot en långsida respektive rakt in mot en kortsida av byggnaden. Eftersom det är en 

inspänning som ska beräknas så ska formfaktorn för en belastad area på 1 𝑚2 användas. 

Formfaktorerna ges då för lovartsidan respektive läsidan av byggnaden ur tabell 2.9 i boken 

Byggkonstruktion.  Formfaktorerna som ges för ett värde på h/d av byggnaden av 5 eller större 

används, detta då värdet h/d kommer att bli större än 1 och för att förenkla beräkningarna görs ingen 

interpolering däremellan utan värdet på säkra sidan används. 

𝑐𝑝𝑒,1 (𝑙𝑜𝑣𝑎𝑟𝑡𝑠𝑖𝑑𝑎) = +1,0 (8) 

𝑐𝑝𝑒,1 (𝑙ä𝑠𝑖𝑑𝑎) = −0,7 (9) 

Då riktningen på kraften på byggnadens lovartsida och läsida samverkar och kommer att verka på lika 

stora ytor så kan dessa slås samman till en formfaktor som motsvarar den totala verkande utvändiga 

vindlasten 

𝑐𝑝𝑒,1 = 1,7 (10) 

Utvändig vindlast kan så beräknas med ekvation (7) samt (10) insatta i ekvation (5). Vindlasten 

fördelas sedan på bjälklaget som en linjelast verkande på våningshöjden 

𝑞𝑘,𝑤 = 𝑤𝑒𝐻𝑣 (11) 
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Snedställningslast på bjälklag 

Snedställningslaster från stålpelare ges enligt SS-EN 1993-1-1 av 

𝐻𝑖 = 𝜙𝑁𝐸𝑑  (12) 
𝜙 ä𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑛𝑒𝑑𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 
𝑁𝐸𝑑  ä𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑝å 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 

Den genomsnittliga snedställningen av pelare beräknas enligt 

𝜙 = 𝜙0𝛼ℎ𝛼𝑚 (13) 

𝜙0 ä𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 
1

200
 

𝛼ℎ ä𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟ℎö𝑗𝑑𝑒𝑛 
𝛼𝑚 ä𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑟𝑎𝑑 

Vid beräkning av last på bjälklag ska pelarhöjden väljas till höjden av en våning. Reduktionsfaktorn för 

pelarhöjden beräknas som 

𝛼ℎ =
2

√ℎ
=

2

√𝐻𝑣

 (14) 

 
2

3
≤ 𝛼ℎ ≤ 1,0 (15) 

Reduktionsfaktorn för antal pelare i rad beräknas 

𝛼𝑚 = √0,5 (1 +
1

𝑚
) (16) 

𝑚 ä𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑟𝑎𝑑 

Den genomsnittliga snedställningen av pelare beräknas för de olika riktningarna med ekvation (14)-(16) 

insatta i ekvation (13). Genomsnittlig dimensionerande normalkraft på pelare för insättning i ekvation 

(12) sammanställs under avsnittet lastkombinationer. 

Olyckslast på bjälklag dimensionerat som horisontellt förband 

Den dimensionerande dragkraften för olyckslast vid dimensionering av horisontella förband beräknas 

enligt ekvation (13). Endast lasten för inre förband beräknas här då denna ger en större 

dimensionerande last. Avståndet 𝑠 mellan förbanden sätts till bjälklagets bredd 𝑏𝐵 3m, för att 

representera den last som ett enskilt bjälklagselement med denna bredd måste bära. Längden 𝐿 i 

denna ekvation representerar spännvidden på bjälklaget. Koefficienten 𝜓 sätts till 𝜓1 = 0,5. Den 

beräknade lasten för inre förband fördelas på den 3m breda bjälklagsskivan 

𝑞𝑖,𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝑇𝑖

𝑏𝐵

(17) 

Lastkombinationer 

Bruksgränstillstånd 

Laster i bruksgränstillstånd bestäms med dimensionerande värden enligt Tabell 18. 

Tabell 18. Lastkombinationer i bruksgränstillstånd 

 Karakteristisk Frekvent Kvasipermanent 

Permanent last 1,0𝐺𝑘 1,0𝐺𝑘 1,0𝐺𝑘 
Variabel huvudlast 1,0𝑞𝑘 𝜓1,1𝑞𝑘 − 

Övriga variabla laster 𝜓0𝑞𝑘 𝜓2𝑞𝑘 𝜓2𝑞𝑘 
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Värdet på 𝜓1 ges för kontorslokaler till 0,5 och för samlingslokaler och affärslokaler till 0,7. Värdet 0,7 

används därmed i beräkningarna. 

Vertikal last på bjälklag 

Dessa laster används till beräkningar av svängningar och nedböjning i bruksgränstillståndet. 

Karakteristisk lastkombination används. 

𝑞𝑑 = 0,7𝑞𝑘  (18) 

𝐺𝑑 = 1,0𝐺𝑘 (19) 

Brottgränstillstånd 

Laster i brottgränstillstånd bestäms med dimensionerande värden enligt Tabell 19.  

Tabell 19. Lastkombinationer i brottgränstillstånd 

 STR-A STR-B EQU 

Ogynnsam permanent last 𝛾𝑑1,35𝐺𝑘 𝛾𝑑1,2𝐺𝑘 𝛾𝑑1,1𝐺𝑘 
Gynnsam permanent last 1,0𝐺𝑘 1,0𝐺𝑘 0,9𝐺𝑘 
Variabel huvudlast − 𝛾𝑑1,5𝑞𝑘 𝛾𝑑1,5𝑞𝑘 

Övriga variabla laster 𝛾𝑑1,5𝜓0𝑞𝑘 𝛾𝑑1,5𝜓0𝑞𝑘 𝛾𝑑1,5𝜓0𝑞𝑘 
Värdet på 𝜓0 ges för kontorslokaler, samlingslokaler och affärslokaler till 0,7. 

Vertikal last på upplag 

Vertikal last på bjälklag i brottgränstillstånd ska användas för beräkningar av upplaget på stålbalkar. 

Lastkombination STR-B 

𝑄𝑑,𝑢𝑡𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 = 𝛾𝑑1,2𝐺𝑘 + 𝛾𝑑1,5𝑞𝑘  (20) 

Upplagslasten ges som en linjelast där den dimensionerande vertikala lasten på bjälklaget multipliceras 

med halva spännvidden 

𝑄𝑑 =
𝐿𝐵

2
𝑄𝑑,𝑢𝑡𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑  (21) 

Snedställningslast 

För beräkning av den dimensionerande horisontella lasten på bjälklag måste först beräkningen av 

snedställningslast färdigställas. Genomsnittlig dimensionerande normalkraft på pelare beräknas enligt 

STR-B med ogynnsam permanent last och nyttiglasten som variabel huvudlast 

𝑁𝐸𝑑 = 𝛾𝑑1,2𝑁𝑘,𝐺 + 𝛾𝑑1,5𝑁𝑘,𝑁 (22) 

Snedställningslast från pelare beräknas så med ekvation (12) och multipliceras med antalet pelare 

𝐻𝑖,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔 = 𝜙𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔𝑁𝐸𝑑𝑛𝑝 (23) 

𝐻𝑖,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙 = 𝜙𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙𝑁𝐸𝑑𝑛𝑝 (24) 

Snedställningslasterna fördelas som linjelaster utefter bjälklagets längd 

𝑞𝑑,𝑠𝑛𝑒𝑑,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔 =
𝐻𝑖,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔

𝐿
 (25) 

𝑞𝑑,𝑠𝑛𝑒𝑑,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙𝑣ä𝑔𝑔 =
𝐻𝑖,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙

𝐵
 (26) 
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Horisontell linjelast på bjälklag 

Eftersom snedställningslasten redan beräknats som dimensionerande värde kombineras denna rakt av 

med vindlasten, där vind räknas som huvudlast 

𝑞𝑑,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔 = 𝛾𝑑1,5𝑞𝑘,𝑤(𝑛=10) + 𝑞𝑑,𝑠𝑛𝑒𝑑,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔 (27) 

𝑞𝑑,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙 = 𝛾𝑑1,5𝑞𝑘,𝑤(𝑛=10) + 𝑞𝑑,𝑠𝑛𝑒𝑑,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙  (28) 

För att fördela den horisontella lasten verkande mot byggnadens gavel som en last som verkar på 

förbandet mellan bjälklag och stålbalk, så ges att lasten från halva bjälklagets spännvidd ska tas i vart 

upplag. Det antas att hela lasten ska kunna tas upp i ett fack av konstruktionen, det vill säga lasten 

fördelas på längden av en huvudbärande balk. 

𝑞𝑑,⊥ =

𝐿𝐵
2

𝑞𝑑ℎ,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙

𝑠𝑝
 (29) 

Olyckslast 

SS-EN 1990-1-1 anger att ”I en lastkombination där en olyckslast ingår, behöver ingen annan olyckslast 

och inte heller vind- eller snölast ingå”. Det värde på 𝑞𝑖,𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑠𝑡 som beräknats i avsnitt 0 används 

därmed som dimensionerande olyckslast. 

Resultat av lastberäkningar 

Bruksgränstillstånd 

Egenvikter för de KL-träbjälklag och samverkansbjälklag som beräknats för nedböjning och svängningar 

redovisas i Tabell 20. Massa per ytenhet på bjälklaget redovisas i Tabell 21. Last per ytenhet på 

bjälklaget. 

Tabell 20. Massa per ytenhet på bjälklaget 

 

 

  

Massa per ytenhet på bjälklaget  [kg/m2] 

KL-trä 200 130 

KL-trä 200 + 70 betong 301 

KL-trä 200 + 120 betong 424 

KL-trä 300 170 

KL-trä 300 + 70 betong 341 

KL-trä 300 + 120 betong 464 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 70 betong  305 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 70 betong 307 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 120 betong 426 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 120 betong 427 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 70 betong 345 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 70 betong 347 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 120 betong 466 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 120 betong 467 
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Tabell 21. Last per ytenhet på bjälklaget 

Last per ytenhet på bjälklaget [N/m2] 

KL-trä 200 3400 

KL-trä 200 + 70 betong 5080 

KL-trä 200 + 120 betong 6280 

KL-trä 300 3800 

KL-trä 300 + 70 betong 5480 

KL-trä 300 + 120 betong 6680 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 70 betong 5118 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 70 betong 5134 

KL-trä 200 + K-virke 120 + 120 betong 6318 

KL-trä 200 + K-virke 170 + 120 betong 6334 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 70 betong 5518 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 70 betong 5534 

KL-trä 300 + K-virke 120 + 120 betong 6718 

KL-trä 300 + K-virke 170 + 120 betong 6734 

 

 Brottgränstillstånd 

Den vertikala upplagsreaktionen på bjälklaget beräknades för de två respektive beräkningsfallen till 

𝑄𝑑,1 = 29,4
𝑘𝑁

𝑚
 (30) 

𝑄𝑑,2 = 60,0
𝑘𝑁

𝑚
  (31) 

Utvändig vindlast beräknades till 

𝑤𝑒 = 2,19
𝑘𝑁

𝑚2
 (32) 

Denna fördelad som linjelast på bjälklaget ger karakteristisk last 

𝑞𝑘,𝑤 = 6,58
𝑘𝑁

𝑚
 (33) 

Dimensionerande last på pelare för de två respektive beräkningsfallen beräknades till 

𝑁𝐸𝑑,1 = 319 𝑘𝑁 (34) 
𝑁𝐸𝑑,2 = 551 𝑘𝑁 (35) 

Dimensionerande snedställningslaster för pelare beräknades så för de två respektive beräkningsfallen 

till 

𝑞𝑑,𝑠𝑛𝑒𝑑,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔,1 = 0,54
𝑘𝑁

𝑚
 (36) 

𝑞𝑑,𝑠𝑛𝑒𝑑,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙,1 = 1,03
𝑘𝑁

𝑚
 (37) 

𝑞𝑑,𝑠𝑛𝑒𝑑,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔,2 = 0,94
𝑘𝑁

𝑚
 (38) 

𝑞𝑑,𝑠𝑛𝑒𝑑,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙,2 = 1,33
𝑘𝑁

𝑚
 (39)  
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Dimensionerande horisontell linjelast på bjälklag för de två beräkningsfallen beräknades till 

𝑞𝑑,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔,1 = 10,41
𝑘𝑁

𝑚
 (40) 

𝑞𝑑,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙,1 = 10,90
𝑘𝑁

𝑚
  (41) 

𝑞𝑑,𝑙å𝑛𝑔𝑣ä𝑔𝑔,2 = 10,81
𝑘𝑁

𝑚
 (42) 

𝑞𝑑,𝑔𝑎𝑣𝑒𝑙,2 = 11,20
𝑘𝑁

𝑚
 (43) 

Till sist beräknades den vinkelräta linjelasten på upplaget för de två beräkningsfallen till 

𝑞𝑑,⊥,1 = 5,45
𝑘𝑁

𝑚
 (44) 

𝑞𝑑,⊥,2 = 7,47
𝑘𝑁

𝑚
  (45) 

 Olyckslast 

Den dimensionerande dragkraften för ett 3m brett bjälklagselement vid olyckslast beräknades för de 

två respektive beräkningsfallen till 

𝑇𝑖,1 = 69,1 𝑘𝑁 (46) 
𝑇𝑖,2 = 175,1 𝑘𝑁 (47) 

Denna last fördelades så till en linjelast 

𝑞𝑖,𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑠𝑡,1 = 23,0
𝑘𝑁

𝑚
 (48) 

𝑞𝑖,𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑠𝑡,2 = 58,4
𝑘𝑁

𝑚
  (49) 



Beräkningar med spännvidd 9m och bjälklag 300mm KL-trä

G(k,KL200) [kN/m2] 1,2 Karakteristisk nyttiglast [kN/m2] 3 Gamma(d) 1 phi(0) 0,005 q(d, långvägg) [kN/m] 10,41
q(pk)(n=10) 1,29 G(k,inst) [kN/m2] 0,5 H(V) [m] 3 q(d, gavel) [kN/m] 10,90
c(pe,1) 1,7 G(k,bjälklag) [kN/m2] 1,7 B(byggnad] [m] 18 N(Ed) [kN] 319 Antal pelare i rad, långvägg 5

G(k,vägg) [kN/m2] 1 L(byggnad) [m] 36 Antal pelare i rad, kortvägg 3 Pelaravstånd s(p) [m] 9
g(k,balk) [kN/m] 0,73 antal pelare 15 Spännvidd bjälklag L(B) [m] 9

w(e) [kN/m2] 2,19 g(k,pelare) [kN/m] 0,53 alfa(h) 1
N(k,N) [kN] 130 alfa(m) m=5 0,774597 q(d,vinkelrät) [kN/m] 5,45

H(v) [m] 3 B(byggnad) [m] 18 alfa(m)  m=3 0,816497
L(byggnad) [m] 36 Horisontell Olyckslast
H(våning) [m] 3 phi(långvägg) 0,004082

q(k,w) [kN/m] 6,58 antal pelare 15 phi(gavel) 0,003873 G(k,bjälklag) [kN/m2] 1,7
q(k,nyttiglast) [kN/m2] 3

STR-B G(k,bjälklag) [kN] 1101,6 Antal pelare 15 s(bjälklag) [m] 3
Gamma(d) 1 G(k,väggar) [kN] 324 B(byggnad) [m] 18 L(bjälklag) [m] 9

G(k,balkar) [kN] 105,12 L(byggnad) [m] 36 phi 0,5
G(k,pelare) [kN] 23,85

q(d,w) [kN/m] 9,87 H(i, långvägg) [kN] 19,52033 T(d,i) [kN] 69,1
G(k,tot) [kN] 1554,57 H(i,gavel) [kN] 18,51861

q(d,olyckslast) [kN/m] 23,0
N(k,G) [kN] 104 q(d,sned,långvägg) [kN/m] 0,54

q(d,sned,gavel) [kN/m] 1,03

Karakteristisk nyttiglast [kN/m2] 3
G(k,bjälklag) [kN/m2] 1,7

Gamma(d) 1

Q(d,utbredd) [kN/m2] 6,54

Spännvidd bjälklag L(B) [m] 9

Q(d) [kN/m] 29,4

Total horisontell last på bjälklagLast på pelare dim. för snedställning STR-B

Vertikal last på upplag

Vindlast på bjälklag Egenlast på pelare Nyttiglast på pelare Snedställningslaster

BILAGA 3

Lastberäkningar upplag 



Beräkningar med spännvidd 12m och bjälklag 300mm KL-trä + 120mm betong

G(k,KL200) [kN/m2] 1,2 Karakteristisk nyttiglast [kN/m2] 3 Gamma(d) 1 phi(0) 0,005 q(d, långvägg) [kN/m] 10,81
q(pk) 1,29 G(k,Bet120) [kN/m2] 2,88 H(V) [m] 3 q(d, gavel) [kN/m] 11,20
c(pe,1) 1,7 G(k,inst) [kN/m2] 0,5 B(byggnad] [m] 18 N(Ed) [kN] 551 Antal pelare i rad, långvägg 5

G(k,bjälklag) [kN/m2] 4,58 L(byggnad) [m] 36 Antal pelare i rad, kortvägg 3 Pelaravstånd s(p) [m] 9
G(k,vägg) [kN/m2] 1 antal pelare 15 Spännvidd bjälklag L(B) [m] 12

w(e) [kN/m2] 2,19 g(k,balk) [kN/m] 0,73 alfa(h) 1
g(k,pelare) [kN/m] 0,53 N(k,N) [kN] 130 alfa(m) m=5 0,774597 q(d,vinkelrät) [kN/m] 7,47

H(v) [m] 3 alfa(m)  m=3 0,816497
B(byggnad) [m] 24
L(byggnad) [m] 36 phi(långvägg) 0,004082

q(k,w) [kN/m] 6,58 H(våning) [m] 3 phi(gavel) 0,003873 G(k,bjälklag) [kN/m2] 4,58
antal pelare 15 q(k,nyttiglast) [kN/m2] 3

STR-B Antal pelare 15 s(bjälklag) [m] 3
Gamma(d) 1 G(k,bjälklag) [kN] 3957,12 B(byggnad) [m] 24 L(bjälklag) [m] 12

G(k,väggar) [kN] 360 L(byggnad) [m] 36 phi 0,5
G(k,balkar) [kN] 113,88

q(d,w) (n=10) [kN/m] 9,87 kr G(k,pelare) [kN] 23,85 H(i, långvägg) [kN] 33,72874 T(d,i) [kN] 175,1
H(i,gavel) [kN] 31,99789

G(k,tot) [kN] 4454,85 q(d,olyckslast) [kN/m] 58,4
q(d,sned,långvägg) [kN/m] 0,94

N(k,G) [kN] 297 q(d,sned,gavel) [kN/m] 1,33

Karakteristisk nyttiglast [kN/m2] 3
G(k,bjälklag) [kN/m2] 4,58

Gamma(d) 1

Q(d,utbredd) [kN/m2] 9,996

Spännvidd bjälklag L(B) [m] 12

Q(d) [kN/m] 60,0

Horisontell Olyckslast

Vertikal last på upplag

Vindlast på bjälklag Egenlast på pelare Nyttiglast på pelare Last på pelare dim. för snedställning STR-B Snedställningslaster Total horisontell last på bjälklag



Dimensionering av förband Lastfall 1 Lastfall 2 Dimensionering av skruvförband Lastfall 1 Lastfall 2

k(mod) 0,8 d(skruv) [mm] 8
Gamma(M) -brottgränslast 1,3 Densitet trä [kg/m3] 400
Gamma(M) -olyckslast 1 f(h,k) [N/mm2] 17

f(c,0,k) [N/mm2] 12,60  t(1) [mm] 100
f(c,0,d) [N/mm2] - olyckslast 10,08 M(y,Rk) [Nmm] 22570
f(c,0,d) [N/mm2] - brottgränslast 7,75 l(eff) [mm] 84
f(v,0,k) [N/mm2] 1,20 F(ax,Rk) [N] 8824
f(v,0,d) [N/mm2] -olyckslast 0,96
f(v,0,d) [N/mm2] -brottgränslast 0,74 F(v,Rk)1 [kN] 13,72

F(v,Rk)2 [kN] 13,24
q(d, olyckslast) [N] (/m) 23040 58368 F(v,Rk)3 [kN] 6,25
q(d, långvägg) [N] (/m) 10411 10805 F(v,Rd) [kN] 3,85
b(d) [mm] 1000

q(d, vinkelrät) [kN/m] 5,45 7,47
h(klack, min) [mm] -olyckslast 2,3 5,8
h(klack, min) [mm] -brottgränslast 1,3 1,4 s(skruv,max) [m] 0,71 0,52

V -olyckslast [N] (/m) 23040 58368
V -brottgränslast [N] (/m) 10411 10805
b(skjuv) [mm] 1000

h(skjuv, min) [mm] -olyckslast 36,0 91,2
h(skjuv, min) [mm] -brotgränslast 21,1 21,9

f(c,90,k) [N/mm2] 6,40
f(c,90,d) [N/mm2] 3,94

Q(d) [N] (/m) 29430 59976
b(d) [mm] 1000

b(upplag,min) [mm] 7,5 15,2

BILAGA 4

Dimensionering upplag 



6m 9m 12m 15m 6m 9m 12m 15m 6m 9m 12m 15m 6 9 12 15
Referensvärde L/300 alt. Max 20mm 20 20 20 20 Referensvärde minimum [Hz] 8 8 8 8 Referensvärde maximalt [mm] 1,5 1,5 1,5 1,5 Referensvärden enligt B:33-E38
KL-trä 200 9,8 49,7 157,2 383,8 KL-trä 200 9,2 4,1 2,3 1,5 KL-trä 200 0,8 2,6 6,2 12,0 KL-trä 200 0,001849 0,001194 0,000868 0,000677
KL-trä 200 + 70 betong 3,4 17,0 53,9 131,5 KL-trä 200 + 70 betong 12,7 5,6 3,2 2,0 KL-trä 200 + 70 betong 0,2 0,6 1,4 2,8 KL-trä 200 + 70 betong 0,000658 0,000425 0,000309 0,000241
KL-trä 200 + 120 betong 2,5 12,6 39,9 97,3 KL-trä 200 + 120 betong 13,8 6,1 3,5 2,2 KL-trä 200 + 120 betong 0,1 0,4 0,8 1,7 KL-trä 200 + 120 betong 0,000461 0,000297 0,000216 0,000169
KL-trä 300 3,5 17,7 55,9 136,5 KL-trä 300 14,3 6,4 3,6 2,3 KL-trä 300 0,2 0,8 2,0 3,8 KL-trä 300 0,001190 0,000776 0,000567 0,000443
KL-trä 300 + 70 betong 1,5 7,6 24,2 59,0 KL-trä 300 + 70 betong 18,5 8,2 4,6 3,0 KL-trä 300 + 70 betong 0,1 0,2 0,6 1,1 KL-trä 300 + 70 betong 0,000511 0,000336 0,000245 0,000192
KL-trä 300 + 120 betong 1,2 6,2 19,7 48,1 KL-trä 300 + 120 betong 19,4 8,6 4,8 3,1 KL-trä 300 + 120 betong 0,0 0,2 0,4 0,8 KL-trä 300 + 120 betong 0,000375 0,000247 0,000180 0,000141

B (alla) 1 3 Egenvikt [kg/m2] [N/m2] Betong 35000000000 Betong 70 0,000029 0,000086 Betong 70 0,07 0,21
H1 (70 Betong) 0,07 171,31 1680 KL-trä 200 8760000000 Betong 120 0,000144 0,000432 Betong 120 0,12 0,36
H1 (120 betong) 0,12 293,71 2880 KL-trä 300 8157000000 KL-trä 200 0,000667 0,002000 KL-trä 200 0,2 0,6
H2 (200 KL-trä) 0,2 80 800 KL-trä 300 0,002250 0,006750 KL-trä 300 0,3 0,9
H2 (300 KL-trä) 0,3 120 1200

Alla 1 KL-trä 200 + 70 betong 0,078712518 KL-trä 200 + 70 betong 0,056287482 KL-trä 200 5840000 17520000
KL-trä 200 + 120 betong 0,112903226 KL-trä 200 + 120 betong 0,047096774 KL-trä 200 + 70 betong 25457501 76372504
KL-trä 300 + 70 betong 0,092554777 KL-trä 300 + 70 betong 0,092445223 KL-trä 200 + 120 betong 42529032 127587097
KL-trä 300 + 120 betong 0,132689444 KL-trä 300 + 120 betong 0,077310556 KL-trä 300 18353250 55059750

KL-trä 300 + 70 betong 61254464 183763392
KL-trä 300 + 120 betong 91581161 274743482

KL-trä 200 130 KL-trä 200 3400 (Nyttiglast 0,7x3,0=2,1 kN/m2) Alla 1000
KL-trä 200 + 70 betong 301 KL-trä 200 + 70 betong 5080
KL-trä 200 + 120 betong 424 KL-trä 200 + 120 betong 6280
KL-trä 300 170 KL-trä 300 3800
KL-trä 300 + 70 betong 341 KL-trä 300 + 70 betong 5480
KL-trä 300 + 120 betong 464 KL-trä 300 + 120 betong 6680

6m 9m 12m 15m Betong 35000000000 6 9 12 15 6 9 12 15
KL-trä 200 0,015309529 0,0120838 0,011123474 0,0107052 KL-trä 200 1749000000 Betong 70 0,0001715 0,00025725 0,000343 0,000429 Betong 70 0,42 0,63 0,84 1,05
KL-trä 200 + 70 betong 0,017933167 0,0129639 0,011572155 0,0109796 KL-trä 300 2120000000 Betong 120 0,000864 0,001296 0,001728 0,00216 Betong 100 0,72 1,08 1,44 1,8
KL-trä 200 + 120 betong 0,018900559 0,0132702 0,011725157 0,0110723 KL-trä 200 0,004 0,006 0,008 0,01 KL-trä 200 1,2 1,8 2,4 3
KL-trä 300 0,019352369 0,0134103 0,011794609 0,0111142 KL-trä 300 0,0135 0,02025 0,027 0,03375 KL-trä 300 1,8 2,7 3,6 4,5
KL-trä 300 + 70 betong 0,023425679 0,0145985 0,01237152 0,0114591
KL-trä 300 + 120 betong 0,02442401 0,0148718 0,012501273 0,0115359

6m 9m 12m 15m 6 9 12 15 6m 9m 12m 15m 6m 9m 12m 15m
KL-trä 200 6996000 10494000 13992000 17490000 KL-trä 200 1,290269369 1,17888 1,099067 1,0399473 Referensvärde minimum 13 13 13 13
KL-trä 200 + 70 betong 72575677,7 108863517 145151355,4 181439194 KL-trä 200 + 70 betong 0,875838897 0,808588 0,755068 0,714765 KL-trä 200 11,1 2,1 0,6 0,3 KL-trä 200 OK - - -
KL-trä 200 + 120 betong 119885968,8 179828953 239771937,6 299714922 KL-trä 200 + 120 betong 0,836830153 0,775947 0,725063 0,6864825 KL-trä 200 + 70 betong 42,7 8,1 2,5 1,0 KL-trä 200 + 70 betong OK - - -
KL-trä 300 28620000 42930000 57240000 71550000 KL-trä 300 0,950359406 0,883086 0,825437 0,7815806 KL-trä 200 + 120 betong 66,6 12,6 3,9 1,6 KL-trä 200 + 120 betong OK - - -
KL-trä 300 + 70 betong 192939784,2 289409676 385879568,5 482349461 KL-trä 300 + 70 betong 0,68426113 0,649534 0,608959 0,577064 KL-trä 300 38,4 7,3 2,2 0,9 KL-trä 300 OK - - -
KL-trä 300 + 120 betong 276664797,8 414997197 553329595,7 691661995 KL-trä 300 + 120 betong 0,670439941 0,64012 0,600594 0,5692523 KL-trä 300 + 70 betong 115,0 21,8 6,7 2,7 KL-trä 300 + 70 betong OK OK - -

KL-trä 300 + 120 betong 159,8 30,3 9,3 3,7 KL-trä 300 + 120 betong OK OK - -

6m 9m 12m 15m

KL-trä 200 9,2 - - -
KL-trä 200 + 70 betong 12,7 5,6 - -
KL-trä 200 + 120 betong 13,8 6,1 - -
KL-trä 300 14,3 6,4 - -
KL-trä 300 + 70 betong 18,5 8,2 - -
KL-trä 300 + 120 betong 19,4 8,6 4,8 -

Impulshastighetsrespons [m/Ns2] 4*(0,4+0,6n40)/(mbl+200)

Impulshastighetsrespons Referensvärde [m/Ns2] 100^(fn*dämp-1)

Effektivt tröghetsmoment svag riktning: Summa Ei Ii+gammai Ei Ai ai2

Tröghetsmoment för respektive element Ii [m4] Svag riktning Area för respektive element Ai [m2] Svag riktning

Nedböjning [mm] 5qL4/384EI Egenfrekvens [Hz] (pi/2)sqrt(EI/ML4) Nedböjning vid punktlast 1kN [mm] PL3/48EI

Dimensioner [m] Elasticitetsmoduler Ei [Pa] Tröghetsmoment för respektive element Ii [m4] b*h^3/12 Area för respektive element Ai [m2] b*h

Avstånd till neutrala lagret skikt 2 (KL-trä) a2 [m] Effektivt tröghetsmoment: Summa Ei Ii+gammai Ei Ai ai2Avstånd till neutrala lagret skikt 1 (Betong) a1 [m]Gamma

Punktlast [N]

n40 (((40/fn)^2-1)*(b/l)^4*EI/Eisvag)^0,25

Massa per ytenhet på bjälklaget [kg/m2] (Last per längdenhet för bredden 1m) Last per ytenhet på bjälklaget [N/m2] (Last per längdenhet för bredden 1m)

Elasticitetsmoduler svag riktning [Pa]

Kriterium Hu&Gagnon fn/(d^0,7) Resultat - enligt Eurocode

OK för nedböjning och nedböjning vid punktlast

BILAGA 5

Beräkningar samverkansbjälklag



Beräkning görs för en 0,6m bred balk av bjälklaget för att förenkla beräkningarna.

6m 9m 12m 15m 6m 9m 12m 15m 6m 9m 12m 15m 6m 9m 12m 15m
Referensvärde L/300 alt. Max 20mm 20 20 20 20 Referensvärde minimum [Hz] 8 8 8 8 Referensvärde maximalt [mm] 1,5 1,5 1,5 1,5
KL200 + K120 + B70 1,2 6,0 18,9 46,0 KL200 + K120 + B70 21,4 9,5 5,3 3,4 KL200 + K120 + B70 0,1 0,3 0,8 1,6 KL200 + K120 + B70 OK OK - -
KL200 + K170 + B70 0,9 4,3 13,6 33,2 KL200 + K170 + B70 25,2 11,2 6,3 4,0 KL200 + K170 + B70 0,1 0,2 0,6 1,2 KL200 + K170 + B70 OK OK - -
KL200 + K120 + B120 1,0 5,0 15,8 38,6 KL200 + K120 + B120 22,0 9,8 5,5 3,5 KL200 + K120 + B120 0,1 0,2 0,6 1,1 KL200 + K120 + B120 OK OK - -
KL200 + K170 + B120 0,7 3,7 11,7 28,7 KL200 + K170 + B120 25,5 11,3 6,4 4,1 KL200 + K170 + B120 0,1 0,2 0,4 0,8 KL200 + K170 + B120 OK OK - -
KL300 + K120 + B70 0,7 3,5 11,2 27,3 KL300 + K120 + B70 27,1 12,1 6,8 4,3 KL300 + K120 + B70 0,1 0,2 0,5 0,9 KL300 + K120 + B70 OK OK - -
KL300 + K170 + B70 0,5 2,7 8,6 21,0 KL300 + K170 + B70 30,9 13,7 7,7 4,9 KL300 + K170 + B70 0,0 0,1 0,3 0,7 KL300 + K170 + B70 OK OK - -
KL300 + K120 + B120 0,6 3,0 9,5 23,1 KL300 + K120 + B120 28,0 12,4 7,0 4,5 KL300 + K120 + B120 0,0 0,1 0,3 0,6 KL300 + K120 + B120 OK OK - -
KL300 + K170 + B120 0,4 2,2 6,9 16,8 KL300 + K170 + B120 32,9 14,6 8,2 5,3 KL300 + K170 + B120 0,0 0,1 0,2 0,4 KL300 + K170 + B120 OK OK OK -

B (Betong, KL,trä) 0,600 Betong 35000000000 Betong 70 0,00001715 Betong 70 0,04200
B (K-virke) 0,045 Egenvikt [kg/m] [N/m] K-virke C-24 687500000 Betong 120 0,00008640 Betong 120 0,07200
H1 (70 Betong) 0,070 102,8 1008 KL-trä 200 8760000000 K-virke 45x120 0,00000648 K-virke 45x120 0,00540
H1 (120 betong) 0,120 175,1 1728 KL-trä 300 8157000000 K-virke 45x170 0,00001842 K-virke 45x170 0,00765
H2 (K-virke 45x120) 0,120 2,3 22,68 KL-trä 200 0,00040000 KL-trä 200 0,12000
H2 (K-virke 45x170) 0,170 3,2 32,13 KL-trä 300 0,00135000 KL-trä 300 0,18000
H3 (200 KL-trä) 0,200 48,0 480
H3 (300 KL-trä) 0,300 72,0 720

Alla 1 KL200 + K120 + B70 -0,011304154 KL200 + K120 + B70 0,106304154 KL200 + K120 + B70 0,148695846
KL200 + K170 + B70 -0,007153093 KL200 + K170 + B70 0,127153093 KL200 + K170 + B70 0,177846907
KL200 + K120 + B120 0,037541618 KL200 + K120 + B120 0,082458382 KL200 + K120 + B120 0,197541618
KL200 + K170 + B120 0,047792518 KL200 + K170 + B120 0,097207482 KL200 + K170 + B120 0,232792518
KL300 + K120 + B70 -0,057337246 KL300 + K120 + B70 0,152337246 KL300 + K120 + B70 0,152662754
KL300 + K170 + B70 -0,057292336 KL300 + K170 + B70 0,177292336 KL300 + K170 + B70 0,177707664
KL300 + K120 + B120 -0,001486633 KL300 + K120 + B120 0,121486633 KL300 + K120 + B120 0,208513367
KL300 + K170 + B120 0,005097985 KL300 + K170 + B120 0,139902015 KL300 + K170 + B120 0,255097985

KL200 + K120 + B70 183 KL200 + K120 + B70 3071 (Nyttiglast 0,7x3,0=2,1 kN/m2) KL200 + K120 + B70 43963532
KL200 + K170 + B70 184 KL200 + K170 + B70 3080 KL200 + K170 + B70 61132966
KL200 + K120 + B120 255 KL200 + K120 + B120 3791 KL200 + K120 + B120 64692790
KL200 + K170 + B120 256 KL200 + K170 + B120 3800 KL200 + K170 + B120 87331907
KL300 + K120 + B70 207 KL300 + K120 + B70 3311 KL300 + K120 + B70 79961761
KL300 + K170 + B70 208 KL300 + K170 + B70 3320 KL300 + K170 + B70 104215682
KL300 + K120 + B120 279 KL300 + K120 + B120 4031 KL300 + K120 + B120 115069848
KL300 + K170 + B120 280 KL300 + K170 + B120 4040 KL300 + K170 + B120 158918632

KL200 + K120 + B70 305 KL200 + K120 + B70 5118 Alla 1000 6m 9m 12m 15m
KL200 + K170 + B70 307 KL200 + K170 + B70 5134 Referensvärde minimum 13 13 13 13
KL200 + K120 + B120 426 KL200 + K120 + B120 6318 KL200 + K120 + B70 105,4 20,0 6,1 2,5
KL200 + K170 + B120 427 KL200 + K170 + B120 6334 KL200 + K170 + B70 156,2 29,6 9,1 3,6
KL300 + K120 + B70 345 KL300 + K120 + B70 5518 KL200 + K120 + B120 141,9 26,9 8,3 3,3
KL300 + K170 + B70 347 KL300 + K170 + B70 5534 KL200 + K170 + B120 203,0 38,5 11,8 4,7
KL300 + K120 + B120 466 KL300 + K120 + B120 6718 KL300 + K120 + B70 203,2 38,5 11,9 4,7
KL300 + K170 + B120 467 KL300 + K170 + B120 6734 KL300 + K170 + B70 278,6 52,9 16,2 6,5

KL300 + K120 + B120 270,8 51,4 15,8 6,3
6m 9m 12m 15m KL300 + K170 + B120 398,2 75,5 23,2 9,3

KL200 + K120 + B70 21,4 9,5 5,3 -
KL200 + K170 + B70 25,2 11,2 6,3 -
KL200 + K120 + B120 22,0 9,8 5,5 -
KL200 + K170 + B120 25,5 11,3 6,4 -
KL300 + K120 + B70 27,1 12,1 6,8 -
KL300 + K170 + B70 30,9 13,7 7,7 -
KL300 + K120 + B120 28,0 12,4 7,0 -
KL300 + K170 + B120 32,9 14,6 8,2 5,3

Nedböjning [mm] 5qL4/384EI Egenfrekvens [Hz] 0,5sqrt(EI/ML4) Nedböjning vid punktlast 1kN [mm] PL3/48EI Resultat - enligt Eurocode

Dimensioner [m] Elasticitetsmoduler Ei [Pa] Tröghetsmoment för respektive element Ii [m4] b*h^3/12 Area för respektive element Ai [m2] b*h

Gamma Avstånd till neutrala lagret skikt 2 (K-virke) a2 [m] Avstånd till neutrala lagret skikt 1 (Betong) a1 [m]

Effektivt tröghetsmoment: Summa Ei Ii+gammai Ei Ai ai2Massa per längddenhet på bjälklaget [kg/m] (för breddenhet 0,6m) Last per längdenhet på bjälklaget [N/m] (för breddenhet 0,6m)

Avstånd till neutrala lagret skikt 3 (KL-trä) a3 [m]

Resultat - enligt Eurocode

Massa per ytenhet  på bjälklaget [kg/m2] Last per ytenhet på bjälklaget [N/m2] Kriterium Hu&Gagnon fn/(d^0,7)Punktlast [N]


