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SAMMANFATTNING 
 

En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, 

men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat 

KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. En nackdel med KL-träbjälklag är dock att de, 

precis som övriga träbjälklag, begränsas i sina möjliga spännvidder baserat på vibrationskrav. 

Dimensionering mot vibrationer i KL-träbjälklag baseras vanligtvis på samma krav som ställs 

på mer traditionella träbjälklag, vilket kan vara problematiskt då KL-träbjälklag är betydligt 

tyngre i jämförelse. En tyngre egenvikt kan vara både en nackdel och en fördel i en dynamisk 

analys – en nackdel då bjälklagets egenfrekvenser är lägre men en fördel då vibrationernas 

maximala acceleration också sänks.  

Syftet med examensarbetet var att, med detta i åtanke, öka kunskapen kring 

gånginducerade vibrationer i KL-träbjälklag och hur bjälklagets massa spelar in i detta. Ett 

delsyfte var att se om en ökad massa i utvalda bjälklag – utan att styvheten ökades – skulle 

sänka accelerationen tillräckligt för att kompensera för de sänkta egenfrekvenserna. Målet var 

dels att se om det gick att beskriva ett matematiskt samband mellan bjälklagens egentyngd och 

möjliga spännvidder enligt Eurokod-komplementet EUR 24084 EN, dels att skapa en grund för 

vidare utveckling och efterforskning kring vibrationer i KL-träbjälklag.  

Den maximala spännvidden för två typer av KL-träbjälklag – en 5-skiktsskiva och en 7-

skiktsskiva – med olika tjocklekar tung fyllning söktes. I studien beaktades var för sig 

nedböjningskrav, kravet f1 > 8 Hz samt ett övre krav på parametern OS-RMS90 för bjälklag där 

f1 ≤ 8 Hz. Undersökningarna gjordes med hjälp av finita elementmetoden i programvaran 

Dlubal RFEM.  

Resultaten visade att de maximala spännvidderna för de två bjälklagstyperna minskade i 

alla experiment när massan ökades, förutom hos de allra tyngsta bjälklagen baserade på 7-

skiktsskivan där spännvidderna enligt EUR 24084 EN ökade igen. Spännvidderna ökade på 

grund av att bjälklagen blev så tunga att de accepterades även när deras egenfrekvenser befann 

sig i det känsligaste området gällande gångtrafik (f1 ≈ 2 Hz). På grund av denna plötsliga ökning 

kunde författaren inte beskriva ett matematiskt samband mellan bjälklagens egentyngd och 

deras möjliga spännvidder enligt EUR 24084 EN.  

Resultaten visade också att för samtliga testobjekt var kravet f1 > 8 Hz dimensionerande 

om bjälklaget var fritt upplagt i den dynamiska analysen. Vad som dock intresserade författaren 

var att nedböjning istället blev dimensionerande om man antog att bjälklagen på grund av sin 

relativt höga egentyngd kunde modelleras som fast inspända i den dynamiska analysen. Detta 

ansågs betydelsefullt då det kan innebära att KL-träbjälklag har dimensionerats allt för 

konservativt om antagandet gjorts att de, precis som andra träbjälklag, bör antas vara fritt 

upplagda i den dynamiska analysen. Även om bjälklagen utan tung fyllning som begränsats av 

nedböjningskrav endast var 0,3 respektive 0,6 m längre kan det innebära mer spelrum för 

projektörer ifall nedböjningen skulle hanteras genom exempelvis en pelare eller överhöjning. I 

ett sådant fall hade, för denna studies 5- och 7-skiktsskiva, spännvidder upp till 8,5 respektive 

8,9 m kunnat nyttjas innan kravet f1 > 8 Hz blivit dimensionerande.  
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ABSTRACT 
 

An effect of our rapidly growing cities and communities is the increased need for both large 

and sustainably built structures. Cross-laminated timber, or CLT, is a comparatively new 

construction material presented as a solution to this problem. However, CLT floors are similar 

to other timber floors in that vibration criteria limit its possible span lengths. The design of CLT 

floors is usually based on the same regulations intended for traditional timber floors, which may 

be problematic due to CLT floors being heavier. A greater self-weight can be both a liability 

and an advantage in a dynamic analysis – a liability because of the floor’s decreased 

eigenfrequencies and an advantage since the vibrations’ peak acceleration is also decreased.  

Considering this, the purpose of the thesis was to increase knowledge on walking-induced 

vibrations in CLT floors and how the floors’ self-weight affects these vibrations. A part of the 

purpose was also dedicated to investigating whether an increased self-weight in chosen floors 

– without an increase in stiffness – would lower the acceleration enough to compensate for the 

decreased eigenfrequencies. The aim was partly to see if a mathematical relationship between 

the floors’ self-weight and their possible spans according to standard EUR 24084 EN could be 

stated, and partly to create a foundation for further research and development regarding 

vibrations in CLT floors.  

The longest possible span for two types of CLT floors – one 5-ply and one 7-ply panel – 

with different amounts of heavy filling added was sought. The study respectively considered 

deflection limits, the limit f1 > 8 Hz and an upper limit for the parameter OS-RMS90 for floors 

where f1 ≤ 8 Hz. The experiments were carried out using the finite element method in Dlubal 

RFEM.  

The results were that the possible spans for the two types of floor decreased in every 

experiment when the added mass was increased, except regarding the two heaviest floors based 

on the 7-ply panel where the spans according to EUR 24084 EN increased again. This was due 

to the great self-weight causing spans to be accepted even where the eigenfrequencies were 

within the most disadvantageous domain (f1 ≈ 2 Hz). Because of this sudden increase the author 

could not describe a mathematical relationship between the floors’ self-weight and their 

possible spans according to EUR 24084 EN. 

The results also showed that for every test subject the regulation f1 > 8 Hz was the 

determining factor if the floor’s boundary conditions were hinged. However, considering the 

assumption that the floors’ relatively heavy self-weight causes a dynamic analysis with rigid 

boundaries to be more accurate, deflections were actually the limiting criteria. This was deemed 

significant since it could mean that CLT floors have been too conservatively designed if the 

assumption has been made that they, like other timber floors, should be modelled with hinged 

boundary conditions in the dynamic analysis. Even if the floors without heavy filling would 

only gain 0,3 and 0,6 m respectively, it could mean even more leeway for structural engineers 

if the deflections were to be managed using for example a pillar or a precamber. In the case of 

this study’s 5- and 7-ply panels that would mean being able to reach spans up to 8,5 and 8,9 m 

respectively before reaching the limit f1 > 8 Hz. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Samtidigt som allvaret i byggindustrins miljöpåverkan blir allt mer påtagligt så ökar våra 

städers befolkning snabbt (McLaren & Agyeman, 2015). I takt med urbaniseringen ökar också 

behovet av hållbara byggnader med plats för fler människor. Större byggnader har i regel byggts 

i betong eller stål på grund av begränsningarna i att bygga högt och brett med trä (Green & 

Taggart, 2017), men i och med uppkomsten av KL-trä finns en utökad möjlighet för byggnader 

som både är stora och har miljöfördelar som saknas i liknande betong- och stålbyggnader 

(Svenskt Trä, 2017).   

KL-träbjälklaget skiljer sig i många aspekter från det mer traditionella träbjälklaget som 

är uppbyggt av bjälkar, framför allt gällande tyngden. Vad som dock enligt Svenskt Trä (2016a) 

är gemensamt för alla typer av träbjälklag är att svikt och vibrationer i bruksgränstillståndet 

oftast är dimensionerande. Träbjälklag där bärlaget består av bjälkar på ett visst avstånd från 

varandra hör generellt till klassen högfrekvensbjälklag. Detta innebär att bjälklaget, bland annat 

tack vare sin låga vikt (cirka 50 kg/m2 enligt Svenskt Trä (u.å)), har en lägsta egenfrekvens som 

är större än 8 Hz. Tyngre bjälklag, exempelvis betongbjälklag med en vikt på cirka 350-750 

kg/m2 (Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2008), har generellt en lägsta egenfrekvens som 

är lägre än 8 Hz vilket gör att de hör till klassen lågfrekvensbjälklag. Överslagsvärdet 8 Hz 

används ofta i dimensionering av träbjälklag som en nedre gräns för hur låg egenfrekvens 

bjälklaget får ha innan det kan skapa obehag för användaren. KL-träbjälklag är dock betydligt 

tyngre än det traditionella träbjälklaget som många sådana riktlinjer utgått från. Detta innebär 

att bjälklaget vid längre spännvidder kan få en eller flera egenfrekvenser under 8 Hz, men 

fortfarande – likt betongbjälklag – kunna brukas utan obehag från användaren. (Svenskt Trä, 

2016a) 

Trots att ett tyngre bjälklag har lägre egenfrekvenser så har det inom dynamisk 

dimensionering fördelar jämfört med lätta bjälklag. Smith (2003) poängterar att ett bjälklags 

acceleration har en negativ korrelation med dess massa – en ökad massa innebär alltså en lägre 

maximal acceleration. Vidare menar Smith (2003) att en människa på ett tungt bjälklag har en 

mindre inverkan på dess strukturella respons än om bjälklaget hade varit lätt, varvid människan 

istället varit en signifikant del av systemets massa. Gångtrafik utgör, enligt Willford och Young 

(2006), en så förhållandevis liten last på tunga bjälklag att upplagen i en vibrationsanalys bör 

modelleras som fast inspända även om de i övrig analys hade varit att betrakta som ledade.  

Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-1, 2004), som berör träkonstruktioner, kräver att lasterna på 

ett bärverk inte ska ge upphov till ”vibrationer som skadar konstruktionens funktion eller ger 

oacceptabelt obehag för användarna”. För bjälklag i bostäder med en egenfrekvens fi ≤ 8 Hz 

ska en ”särskild utredning” göras (SS-EN 1995-1-1, 2004). Vidare krav på denna utredning 

eller riktlinjer kring bjälklag i övriga typer av byggnader saknas.  

Den vibrationskälla som mest sannolikt orsakar störst obehag hos brukare av bostäder 

och kontorsliknande lokaler är människor i rörelse, och då framför allt människor som går (om 
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lokalen inte är någon typ av motionslokal) (Ohlsson, 1984). Ett komplement till Eurokod från 

EU-kommissionens forskningsinstitut JRC (Joint Research Centre) ger riktlinjer om hur man 

kan använda effektivvärdet av vibrationen från ett steg på bjälklaget för att avgöra till vilken 

grad dess brukare kommer att känna av vibrationerna (Feldmann et al., 2009). Komplementet 

erbjuder en guide för att räkna ut detta effektivvärde, kallat OS-RMS90, med hjälp av FE-

modellering. Beroende på vilken typ av byggnad man arbetar med kan man sedan läsa ut ifall 

effektivvärdet är inom ramen för vilka vibrationer som tolereras. Guiden erbjuder dock inte 

värden eller grafer där man för ett valt tvärsnitt kan läsa ut vilka spännvidder som är möjliga 

om vibrationer är dimensionerande – och hur dessa gränser förhåller sig till de maximala 

spännvidderna om exempelvis nedböjning istället varit dimensionerande. Detta gör det svårt 

att, i projekteringen av längre KL-träbjälklag, välja vilket typ av KL-träbjälklag man vill 

använda sig av baserat på ens planerade spännvidder.  

Något som det också saknas kunskap om är vad som händer med ett bjälklags vibrationer 

när massa läggs på istället för att minskas. Tunga bjälklag har uppenbarligen fördelar som 

saknas i lättare bjälklag. Om en tung fyllning i form av singel läggs på ett KL-träbjälklag, 

kommer accelerationen sänkas tillräckligt för att kompensera för de sänkta egenfrekvenserna? 

Vad händer med de möjliga spännvidderna? 

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen och förståelsen kring vilka spännvidder 

som kan användas för KL-träbjälklag med olika tjocklekar tvättad singel som fyllning om 

vibrationer är dimensionerande, samt hur dessa spännvidder förhåller sig till motsvarande 

spännvidder där nedböjning respektive kravet fi > 8 Hz är dimensionerande. Ett delsyfte är att 

ta reda på ifall en ökad massa – utan att styvheten ökas – kommer att sänka bjälklagens 

acceleration tillräckligt för att kompensera för en sänkt lägsta egenfrekvens så att bjälklagen 

fortfarande har acceptabla vibrationsnivåer enligt standarden EUR 24084 EN.  

Målet med arbetet är att ta reda på om det går att komma fram till ett samband mellan 

egentyngd och möjlig spännvidd för två typer av KL-träbjälklag, baserat på EUR 24084 EN 

och antagandet att vibrationer är dimensionerande. Detta samband ska i så fall redovisas i en 

graf eller ett diagram där en jämförelse kan göras mot maximala spännvidder om nedböjning 

respektive kravet fi > 8 Hz är dimensionerande. Målet är också att resultatet ska gå att använda 

i framtiden som referens för projektering av längre KL-träbjälklag samt att examensarbetet ska 

kunna fungera som grund för vidare utveckling och forskning kring vibrationer i KL-

träbjälklag.   

1.3 FRÅGESTÄLLNING OCH HYPOTES 

För studien valdes två klasser av bjälklag, en 5-skiktsskiva och en 7-skiktsskiva. Bjälklagens 

tvärsnitt återfinns i tabell 2.7 och 2.8.  

Frågeställningar för studien var följande: 
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 Går det att matematiskt beskriva sambandet mellan valda KL-träbjälklags tvärsnitt, där 

fyllningen successivt ökas, och dess möjliga spännvidder om deras lägsta 

egenfrekvens är under 8 Hz och vibrationer är dimensionerande?  

 Hur ser dessa spännvidder ut jämfört med de maximala spännvidderna för samma 

bjälklag om nedböjning är dimensionerande? 

 Hur ser dessa spännvidder ut jämfört med de maximala spännvidderna för samma 

bjälklag om kravet fi > 8 Hz appliceras? 

 Vad händer med de första egenfrekvenserna, modmassorna och OS-RMS90 om en 

konstant spännvidd antas och fyllningen successivt ökas? 

Arbetshypotesen för denna studie är att det går att finna ett matematiskt samband mellan 

valda KL-träbjälklags massa och deras möjliga spännvidder om stegvibrationer är 

dimensionerande och egenfrekvenser under 8 Hz tillåts.  

Nollhypotesen för studien är att det inte finns ett matematiskt samband mellan valda KL-

träbjälklags massa och deras möjliga spännvidder om stegvibrationer är dimensionerande och 

egenfrekvenser under 8 Hz tillåts. 

1.4 ARBETSGÅNG 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie med syfte att få en bred teoretisk grund att basera 

datainsamlingen och analysen på. Som en del av datainsamlingen användes FEM-programvaran 

Dlubal RFEM, och för att förbereda inför den fasen bistod Sweco Structures med vägledning 

och råd från medarbetare som har erfarenhet av programmet. Efter detta kunde de bjälklag som 

skulle undersökas modelleras upp och datainsamlingen kunde påbörjas.  

En nedböjningsanalys genomfördes för alla testobjekt (totalt 22 bjälklag) där målet var 

att hitta den maximala tillåtna spännvidden, givet lämpliga nedböjningsbegränsningar, för varje 

bjälklag.  

Därefter beräknades den, för varje testobjekt, maximala spännvidd där den totala 

egenvikten var mindre än tio gånger vikten av en människa på 100 kg. En dynamisk analys 

genomfördes i RFEM och det kontrollerades att alla egenfrekvenser var större än 8 Hz, så att 

fortsatt dynamisk analys kunde genomföras med bjälklagen fast inspända.  

En dynamisk analys av varje testobjekt utfördes i RFEM med bjälklagen fast inspända, 

där syftet var att för varje testobjekt hitta den maximala spännvidd där kravet f1 > 8 Hz 

uppfylldes. Samma experiment upprepades senare för samma bjälklag där de istället 

modellerats som fritt upplagda.  

En till dynamisk analys av varje testobjekt utfördes i RFEM med bjälklagen fast inspända, 

där egenfrekvenserna och modmassorna användes för att ta reda på bjälklagens OS-RMS90. 

Därefter ökades eller sänktes spännvidden successivt för att för varje bjälklag hitta den 

maximala rekommenderade spännvidden enligt standarden EUR 24084 EN.  

En dynamisk analys av 5-skiktsskivan med en konstant spännvidd (L = 8,5 m) 

genomfördes i RFEM där fyllningen successivt ökades från 0 till 250 mm. Egenfrekvenser, 

modmassor och OS-RMS90 för varje tvärsnitts tre första svängningsmoder antecknades. 

Analysen upprepades för 7-skiktsskivan, även här med spännvidd L = 8,5 m.  
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Resultaten från datainsamlingen sammanställdes och analyserades i Microsoft Excel. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

För att behålla ett tydligt fokus och även se till arbetets begränsade resurser (30 högskolepoäng 

eller 20 veckor) så gjordes följande avgränsningar: 

 Studien baserades på svenska förhållanden, restriktioner och standarder. Undantag för 

detta är komplementet EUR 24084 EN, som inte har en svensk motsvarighet. 

 Bjälklag undersöktes endast i bruksgränstillståndet.  

 Endast mellanbjälklag tänkta för kontor undersöktes.  

 Endast vibrationer orsakade av en människa som går på bjälklaget undersöktes. 

 Endast vertikala vibrationer undersöktes.  

 Endast bjälklag med bredd b = 1,2*L undersöktes, där L = spännvidd.  

 Två olika KL-träbjälklag undersöktes, en 5-skiktsskiva och en 7-skiktsskiva. Valet av 

tvärsnitt baserades på produktinformation från leverantörerna Stora Enso och KLH. 

Tvärsnitten ses i tabell 2.8.  
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2 TEORI 

2.1 VIBRATIONER OCH MÄNNISKAN 

2.1.1 Vibrationers inverkan på brukaren 

Dynamiska laster på ett bjälklag, så som från mänsklig rörelse eller från vissa maskiner, kan 

skapa vibrationer i bjälklaget som uppfattas som störande eller direkt obehagliga av brukaren. 

Sådana vibrationer leder ytterst sällan till brott, utan de ska i huvudsak tas hänsyn till i 

bruksgränstillståndet. Bedömningen av vilka vibrationer som kommer att vara störande för 

användaren är komplext, då det inte bara beror av bjälklagets massa, styvhet och dämpning utan 

även källans massa och frekvens samt inte minst brukarens känslighet, synintryck, position och 

aktivitet. Till exempel så kommer en människa i regel uppfatta mindre av bjälklagets vibration 

om hon själv är källan till dem, än om hon är inaktiv och en annan människa orsakar 

vibrationerna. (Svenskt Trä, 2016a)  

Hu, Chui och Onysko (2001) menar att brister i just bjälklag lätt leder till obehag hos 

brukarna på grund av att bjälklaget är det enda av de tre stora byggnadssystemen (bjälklag, tak 

och väggar) som man är i konstant fysisk kontakt med. Många osäkra faktorer i bedömningen 

av bjälklagets vibrationer och dess påverkan på brukarna har lett till åtskilliga laboratorieförsök, 

studier och dimensioneringsmetoder (Svenskt Trä, 2016a). Gällande forskningen om den 

mänskliga reaktionen så har många subjektiva utvärderingar gjorts i kombination med 

laborativa tester på bjälklagen (Svenskt Trä, 2016a), där man indikerat att bjälklagsvibrationer 

som skapar en mänsklig reaktion beror av vibrationens amplitud, avtynande samt frekvens 

(Smith & Chui, 1988). 

Den mänskliga reaktionen på bjälklagsvibrationer beror också bland annat av bjälklagets 

egenfrekvens. Människor är känsligast för vibrationer i frekvenserna 4-8 Hz, då det är i detta 

omfång som våra egna organ vibrerar. En byggnads brukare kan märka dess lågfrekventa 

vibrationer på följande tre sätt: 

 Balansorganen känner av krafter i kroppen orsakade av byggnadens acceleration 

 Synintryck (exempelvis byggnadens rörelse relativt fixerade objekt utomhus, objekts 

rörelse inne i byggnaden, reflektioner från blanka ytor) 

 Hörselintryck (exempelvis knakande eller skramlande orsakat av byggnadens rörelse) 

(Smith, 2003) 

2.1.2 Vibration orsakad av gång 

Den typ av vibration som sannolikt är den största orsaken till störning i bostäder och 

kontorsliknande lokaler är vibration orsakad av människor i rörelse, och då framför allt gällande 

gång och löpning (Ohlsson, 1984). Sådana aktiviteter orsakar både horisontella och vertikala 

krafter på bjälklaget, men Eriksson (1994) menar att endast de vertikala komponenterna är av 

signifikans för bjälklagets vibration.  

Ohlsson (1984) beskriver förloppet av bjälklagsvibrationer orsakade av gång enligt 

följande:  
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 En människa går på bjälklaget och stegen genererar dynamiska laster 

 Bjälklaget får en påtvungen svängning 

 Människor på golvet försätts i svängning och upplever en varierande grad av obehag 

Ohlsson poängterar också, precis som andra gjort efter honom (Smith, 2003; Svenskt Trä, 

2017), vikten av att skilja på upplevelsen av självvållad kontra icke självvållad vibration. De 

använder sig alla av olika termer, men detta examensarbete kommer att använda sig av Ohlssons 

(1984) definitioner: 

 Med svikt menas upplevelsen som en gående människa känner när bjälklaget tillfälligt 

ger efter i fotstegets belastningspunkt. 

 Med störande vibrationer menas vibrationer som stör någon annan än den som orsakat 

dem. 

Störande vibrationer, menar Ohlsson, kan förekomma hos de flesta golvkonstruktioner. 

Svikt, å andra sidan, förekommer nästan bara i små och lätta golvkonstruktioner och 

golvkonstruktioner som har områden med lokalt låg styvhet. (Ohlsson, 1984) 

2.1.3 Att dimensionera mot vibrationer från gång 

En viktig fråga att beakta när man dimensionerar med bjälklagsvibrationer i åtanke är att inget 

bjälklag är helt isolerat från omkringliggande byggkomponenter. Bjälklagets vibrationer 

kommer oundvikligen att påverka och påverkas av den omkringliggande byggnaden. Dock är 

vanligtvis fallet att kopplingen mellan bjälklaget och resten av byggnadsstrukturen relativt 

svag. Detta gör att bjälklaget uppvisar svängningsmoder som liknar de moder som bjälklaget 

hade haft om det varit helt isolerat. Om byggnaden inte är designad just för att ha samverkan 

och kontinuitet mellan bjälklaget och dess grannkomponenter kan bjälklaget behandlas som en 

ensam komponent när dynamiska studier ska utföras. (Eriksson, 1994) 

Ohlsson (1984) skriver att för att kunna begränsa störningsupplevelser orsakade av 

förväntade dynamiska brukslaster krävs kunskap om:  

 Dynamiska brukslaster i olika lokaltyper 

 Golvkonstruktioners dynamiska egenskaper 

 Människors tolerans mot olika vibrationstyper i olika situationer 

(Ohlsson, 1984) 

Olika tunga bjälklag reagerar olika på mänsklig gång bland annat för att de har skilda 

egenfrekvenser. Med bakgrund i detta delar man vanligtvis in bjälklag i antingen 

högfrekvensbjälklag eller lågfrekvensbjälklag. Lätta bjälklag har i regel en lägsta egenfrekvens 

som är över 8 Hz vilket gör att de klassas som högfrekvensbjälklag. Dessa bjälklag är känsliga 

för impulsdelen av människans gång. Detta innebär att personen som går kan känna av svikten 

i bjälklaget och en stillastående person i rummet kan känna av den gående personens 

individuella steg. Tyngre bjälklag, som exempelvis betongbjälklag, är ofta lågfrekvensbjälklag 

och har alltså en lägsta egenfrekvens under 8 Hz. Dessa bjälklag är extra känsliga för de 

lågfrekventa delarna av mänsklig gång – det vill säga gångens kontinuerliga delar. Det innebär 

att när en människa går över bjälklaget så är stegfrekvensen nära bjälklagets lägsta 

egenfrekvens, vilket orsakar resonansreaktioner i bjälklaget som i sin tur skapar störande 

vibrationer som en stillastående person kan känna av. De flesta forskare är överens om att det 
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är just de låga frekvenserna i ett bjälklag som är viktigast att fokusera på, då det tar längre tid 

för lågfrekventa vibrationer att dämpas till en nivå som är under vår uppfattningsförmåga. 

(Svenskt Trä, 2016a)  

Gällande att förebygga vibrationer i lätta bjälklag så används resultaten från en studie av 

Smith och Chui (1988) om lätta träbjälklag fortfarande till viss del. I studien föreslås att ett 

träbjälklags lägsta egenfrekvens ska vara högre än 8 Hz, och att det frekvensvägda 

effektivvärdet av accelerationen under vibrationens första sekund ska vara mindre än 0,45 m/s2 

när det exciteras av en så kallad heel drop impact (HDI) mitt på golvet. Med en HDI menas 

stöten som orsakas av att en människa står på tå, med hälarna cirka 65 mm upp, och sedan låter 

hälarna falla snabbt mot golvet. (Smith & Chui, 1988) 

I tyngre bjälklag blir dimensioneringen dock svårare. Feldmann et al. (2009) menar att en 

HDI-metod endast är relevant för bjälklag med f1 > 7 Hz då lågfrekventa bjälklag är känsliga 

för den kontinuerliga delen av dynamisk last.  

För att begränsa ett bjälklags vibrationer kan man öka dess dämpning, men det är ofta 

dyrt och komplicerat. Vanligare och enklare metoder innefattar bland annat att höja 

egenfrekvenserna genom att öka bjälklagets styvhet, minska dess spännvidd eller minska dess 

massa. Förhållandet mellan bjälklagets massa och hållfasthet är vanligtvis lättare att påverka än 

det mellan styvheten och massan. (Svenskt Trä, 2017) 

Å andra sidan påpekar Smith (2003) att om en människa befinner sig på ett lätt bjälklag 

blir han en signifikant del av systemets massa, och därför kan en eller flera människor i större 

mening påverka ett sådant bjälklags strukturella respons. Om bjälklaget istället är tungt så har 

enstaka människor mindre inverkan på systemets massa eller dämpning (Smith, 2003). I ISO 

10137 (2008) står även beskrivet att bjälklag med spännvidder över cirka 20 m ofta får en total 

massa som är så stor att vibrationsresponsen blir för liten för att vara störande. Vidare menar 

Toratti och Talja (2006) att för tyngre bjälklag bör vibrationens acceleration och inte dess 

egenfrekvenser vara indikatorn att basera bjälklagets brukbarhet på. Som nämnt i underavsnitt 

2.1.1 är, utöver syn- och hörselintryck, vibrationens acceleration det som gör att människor 

märker av byggnadens lågfrekventa vibrationer (Smith, 2003). Den maximala accelerationen 

för ett bjälklags svängning har en negativ korrelation med dess massa; när bjälklagets massa 

ökas så minskas dess maximala acceleration (Smith, 2003).  

2.2 DET DYNAMISKA SYSTEMET 

2.2.1 Dynamisk last från gång 

Feldmann et al. (2009) poängterar att gång skiljer sig från sprint då gång innebär att minst en 

fot alltid är i kontakt med marken. De beskriver rörelsefaserna från ett ben i en normal gång 

enligt faserna a) till d) i figur 2.1.  
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Figur 2.1  Ett stegs rörelsefaser. (Feldmann et al., 2009) 

a) Högerfotens häl landar på marken och sätter startpunkten för stegets markkontakt 

b) Högerbenet är utsträckt och bär hela kroppstyngden  

c) Högerfoten vaggar medan vänsterbenet svingas framåt 

d) Vänsterfotens häl landar på marken och sätter startpunkten för nästa stegs markkontakt 

(Feldmann et al., 2009) 

 
Figur 2.2  Tidsförloppet för ett den dynamiska lasten från ett steg med två olika stegfrekvenser. (Feldmann 

et al., 2009) 

När en människa går blir dock enligt C. Pacoste (personlig kommunikation, 22 oktober 

2019) den vertikala lasten på marken eller bjälklaget större än vad som kan ses i figur 2.2, då 

lasten kombineras under tiden då två fötter är i golvet samtidigt. 
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Enligt Bachmann et al. (1995) går människor med en genomsnittlig frekvens på 2 Hz med 

en standardavvikelse på 0,175 Hz. Stegfrekvensen kan variera mellan cirka 1,6 Hz – 2,4 Hz. 

(Bachmann et al., 2009) 

2.2.2 Egenfrekvenser, svängningsmoder och dämpning 

Ett bjälklags vibrationsuppförande beror av dess massa, styvhet och dämpning. Styvheten och 

massan avgör bjälklagets egenfrekvenser, medan dämpningen avgör hur lång tid det tar för en 

inducerad svängning att avta. (Jarnerö, Brandt & Olsson, 2014) 

Ett systems egenfrekvenser, även kallat naturliga frekvenser eller resonansfrekvenser, är 

de frekvenser med vilka systemet kan vibrera naturligt utan externa excitationer (Chopra, 2007). 

Egenfrekvenserna är oberoende av störningen som satt igång svängningen och kan betraktas 

som en egenskap som tillhör det svängande systemet (Heyden, Dahlbom, Olsson, & Sandberg, 

2008). Dessa frekvenser är relevanta inom dynamiken eftersom de visar vilka frekvenser hos 

yttre periodiska laster som kan förstärka systemets svängning och skapa resonans (Heyden et 

al., 2008). 

Ett byggnadssystem med n frihetsgrader har även n olika egenfrekvenser och n tillhörande 

svängningsmoder (Feldmann et al., 2009). Svängningsmoderna är vanligtvis sorterade efter hur 

mycket energi som krävs för att aktivera den associerade svängningen; den första 

svängningsmoden som har lägst egenfrekvens är minst energikrävande och är därför troligast 

att bli aktiverad (Feldmann et al., 2009). Enligt Eriksson (1994) är många golvbjälklag relativt 

starkt ortotropa och kommer på grund av detta ha ett antal egenfrekvenser nära inpå varandra.  
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1) 2) 

3) 4) 

5) 6) 

Figur 2.3  De sex första svängningsmoderna för ett tvåsidigt fast inspänt bjälklag med dimensionerna 
 b = 6 m; L = 5 m; h = 0.180 m. 

Även om bjälklag och andra byggnadssystem egentligen har flera frihetsgrader (Multiple 

degrees of freedom, MDOF) så menar Smith (2003) och Chopra (2007) att deras vibration 

förenklat kan beskrivas och analyseras som ett system med endast en frihetsgrad (Single degree 

of freedom, SDOF) där man endast studerar en svängningsmod i taget. Man kan då betrakta 

bjälklaget som en koncentrerad massa som vibrerar på en linjär, masslös elastisk fjäder. (Smith, 

2003)  
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Figur 2.4.a)  Ett odämpat SDOF-system. 
Figur 2.4.b)  Ett dämpat SDOF-system. 

Med Newtons andra rörelselag applicerad på figur 2.4.a) fås jämviktsekvationen för den 

harmoniska svängningen:  

 

 𝑀�̈� + 𝑘𝑢 = 0 (2.1) 

Eller, delat med M: 

 

 �̈� + 𝜔𝑛
2𝑢 = 0 (2.2) 

 
 

där: 

M = Koncentrerad massa [kg] 

k = Fjäderkonstanten [N/m] 

u = Förskjutning [m] 

ü = Acceleration [m/s2] 

 
    ωn = Cirkulär egenfrekvens =√

𝐾

𝑀
 [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ] (2.3) 

    (Smith, 2003) 

Ur detta får Smith (2003) ekvationen för egenfrekvensen för en harmonisk svängning hos 

ett SDOF-system: 

 

 

𝑓𝑛 =
𝜔𝑛

2𝜋
=

1

2𝜋
√

𝑘

𝑀
 (2.4) 

     (Smith, 2003) 
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När en svängningsmod för ett bjälklag ska undersökas som ett SDOF-system kan ekvation 

(2.4) skrivas om till: 

 

 

𝑓𝑖 =
1

2𝜋
√

𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑖

𝑀𝑚𝑜𝑑,𝑖
 (2.5) 

 

där: 

fi = Egenfrekvensen för svängningsmod i [Hz] 

kmod,i = Modstyvhet för svängningsmod i [N/m]  

Mmod,i = Modmassa för svängningsmod i [kg] 

     (Feldmann et al., 2009) 

I ekvationer (2.4) och (2.5) blir relevansen av systemets massa och styvhet i relation till 

dess dynamiska egenskaper uppenbar. Ekvationen visar att en låg egenfrekvens är en 

konsekvens av ett systems höga massa i förhållande till dess styvhet. Periodtiden för systemets 

harmoniska svängning är:  

 

 
𝑇 =

1

𝑓𝑛
 (2.6) 

     (Smith, 2003) 

Värdena på fn, ωn och T beror, som ekvation (2.4)-(2.6) visar, av byggnadssystemets 

massa och styvhet. Om två SDOF-system har samma massa men olika styvhet så kommer det 

styvare av dem ha en högre lägsta egenfrekvens och en kortare periodtid. Om systemen istället 

har samma styvhet men olika massa så kommer det tyngre systemet ha en lägre lägsta 

egenfrekvens och en längre periodtid. (Chopra, 2007) 

Även systemets dämpkvot beror av dess massa och styvhet, och den spelar en stor roll i 

systemets svängningar (Chopra, 2007). Dämpning brukar definieras som energiförlusten eller 

omvandlingen av en svängnings mekaniska energi till en form som inte innebär svängning 

(Svenskt Trä, 2016a).  
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Figur 2.5  Ett SDOF-systems odämpade respektive dämpade svängning. 

Figur 2.5 visar hur det odämpade systemet i figur 2.4.a) vibrerar jämfört med det dämpade 

i figur 2.4.b). När linjär viskös dämpning c enligt figur 2.4.b) tas hänsyn till i beräkningen ser 

jämviktsekvationen ut enligt följande: 

 

 𝑀�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 0 (2.7) 

 

Delat med massan blir detta: 

 

 �̈� + 2𝜁𝜔𝑛�̇� + 𝜔𝑛
2𝑢 = 0 (2.8) 

 

med ωn definierat i ekvation (2.3) och: 

      ζ = Dämpkvot = 
𝑐

2𝑀𝜔𝑛
=

𝑐

𝑐𝑐𝑟
 (2.9) 

där: 

u̇ = Hastighet [m/s] 

      ccrit = Kritisk dämpning = 2𝑀𝜔𝑛 = 2√𝑘𝑀 =
2𝑘

𝜔𝑛
 [𝑁𝑠/𝑚] (2.10) 

 (Smith, 2003) 

(Chopra, 2007) 

Variabeln ccrit kallas för den kritiska dämpningen då den för ett givet system representerar 

det minsta värde av c som helt hindrar oscillation. Beroende av dess värde på c så är ett system 

ett av följande: 

 ζ = 1, Kritiskt dämpat. Systemet återgår till sin jämviktsposition utan att pendla runt 

jämviktsläget. 

Fö
rs

kj
u

tn
in

g 
u

ωnt

Odämpad svängning Dämpad svängning
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 ζ < 1, Underdämpat. Systemet oscillerar kring jämviktsläget med en minskande 

amplitud (se dämpad svängning i figur 2.5). 

 ζ > 1, Överdämpat. Systemet är för dämpat för att vibrera och återgår till 

jämviktspositionen utan att pendla runt jämviktsläget – dock långsammare än i ett 

kritiskt dämpat system.  

(Chopra, 2007) 

Överdämpade system hittas exempelvis i dörrar som stängs automatiskt. Byggnader och 

byggnadskomponenter har däremot i regel en dämpkvot på under 0,1 (10 %). Bjälklag faller i 

denna kategori och är alltså underdämpade. (Chopra, 2007) 

Den cirkulära egenfrekvensen för en dämpad svängning (ωnd) fås av: 

 

 
𝜔𝑛𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜁2 (2.11) 

     (Smith, 2003) 

Om en harmonisk kraft F cos ωt (där kraftfrekvensen är fp = ω/2π) appliceras till systemet 

i figur 2.4.b) så blir jämviktsekvationen: 

 

 𝑀�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 𝐹𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 (2.12) 

 

varefter svängningens amplitud blir: 

 

 
𝑈 =

𝐹

√(𝑘 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑐𝜔)2
 (2.13) 

     (Smith, 2003) 

Ur ekvation (2.13) kan sedan en dynamisk förstoringsfaktor ρ härledas, vilken är kvoten 

av vibrationens amplitud relativt dess statiska förskjutning (Ustatisk = F/k): 

 

 
𝜌 =

𝑈

𝑈𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘
=

1

√(1 − 𝑟2)2 + (2𝜁𝑟)2
 (2.14) 

 

 där: 

      r = Kvoten av kraftfrekvensen och systemets egenfrekvens = 
𝑓𝑝

𝑓𝑛
 (2.15) 

     (Smith, 2003) 
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Figur 2.6  Den dynamiska responsfaktorn för underdämpade system med fyra olika dämpkvoter. Systemen 

är känsligast där r = 1, det vill säga där kraftfrekvensen är lika stor som systemets egenfrekvens. 

Figur 2.6 visar dels på hur stor påverkan ett systems dämpning har på dess vibration, men 

även på hur systemets egenfrekvenser är viktiga att beakta i förhållande till frekvensen för 

förväntade laster (Smith, 2003). För bjälklag är, som nämnt, gång den största orsaken till 

störning (Ohlsson, 1984). Lastfrekvensen för kontinuerlig gång är i genomsnitt 2 Hz 

(Bachmann et al., 1995), och det är just denna last som lågfrekvensbjälklag är känsliga för 

(Svenskt Trä, 2016a). Figur 2.6 är en ytterligare bekräftelse av detta.  

2.2.3 Bjälklagsrespons 

Generellt sker responsen i ett bjälklag utsatt för gång enligt antingen figur 2.7 eller figur 2.8. 

(Feldmann et al., 2009) 

  
Figur 2.7  Resonant bjälklagsrespons. (Feldmann et al., 2009) 
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Figur 2.8  Transient bjälklagsrespons. (Feldmann et al., 2009) 

Om kraftfrekvensen är i liknande storleksordning som bjälklagets egenfrekvens ser 

bjälklagsresponsen ut som i figur 2.7, där vibrationerna gradvis ökar tills de når ett stabilt 

tillstånd – bjälklaget försätts i resonans. Är kraftfrekvensen istället mycket lägre än bjälklagets 

egenfrekvens ser responsen ut som i figur 2.8, där vibrationerna från exempelvis ett steg hinner 

börja dö ut innan nästa steg kommer. (Feldmann et al., 2009) 

2.2.4 Randvillkor 

Willford och Young (2006) menar, i sin bok om vibrationer i betongbjälklag, att vibrationer 

från gång utgör en mycket liten påverkan på tyngre bjälklag. Tester har visat att för dessa små 

krafter kommer ett upplag att uppföra sig som fast inspänt även om det i övrig analys uppför 

sig som ledat (Willford & Young, 2006). Detta då spänningen från vibrationer orsakade av 

gångtrafik är för liten för att överstiga friktionen i upplagen (Smith, Hicks & Devine, 2009). 

Detta innebär att en analys av ett annars fritt upplagt bjälklag ger resultat som bättre 

överensstämmer med verkligheten om det modelleras upp som fast inspänt än om det hade 

modellerats upp som ledat. Därför bör en analys av ett bjälklags vibration inducerat av 

gångtrafik modelleras med de annars ledade upplagen fast inspända. (Willford & Young, 2006) 

Att detta gäller för betongbjälklag stämmer enligt C. Pacoste (personlig kommunikation, 

22 oktober 2019). Willford och Young (2006) menar att det även stämmer för alla andra typer 

av byggmaterial – inklusive trä – så länge som vibrationen orsakas av en person som går på en 

platt yta där underlagets totala massa är minst tio gånger större än personens.   

2.2.5 Modmassa 

Kollár och Pap (2018) menar att bjälklagets modmassa bör tolkas som den massa som aktiveras 

i en specifik svängningsmod. De härleder en ekvation för modmassa som lyder: 

 

 
𝑀𝑚𝑜𝑑 = ∬ 𝑚Φ2(𝑥, 𝑦)𝑑𝐴 = 𝛽𝑀𝑡𝑜𝑡

 

𝐴

 (2.16) 

 

där: 
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m = Massa per area [kg/m2]  

Φ = Modform 

Mtot = Total massa inklusive konverterade laster [kg] 

 
     β = Modmassförhållande =

∬ 𝑚𝚽𝟐(𝒙,𝒚)𝒅𝑨
 

𝐴

∬ 𝑚𝑑𝐴
 

𝐴

 (2.17) 

     (Kollár & Pap, 2018) 

Modmassförhållandet kan tolkas som andelen av komponentens totala massa som 

aktiveras i en specifik mod. För plattor och balkar beror modmassförhållandet av deras 

randvillkor. För en fast inspänd balk så är modmassförhållandet för den första 

svängningsmoden β = 0,4. För en fritt upplagd balk är modmassförhållandet istället β = 0,5. För 

ett rektangulärt, ortotropt bjälkag som är fast inspänt på två sidor och ledat på de två andra 

sidorna är värdet β = 0,20-0,21. (Kollár & Pap, 2018) 

2.2.6 Dämpning  

Att förutspå dämpning är ett problem som, trots många forskares ansatser till att hitta lösningar, 

än idag är i stort sett olöst på grund av dess stora komplexitet. Vad som vanligtvis används i 

dimensioneringssammanhang är sammanvägda referensvärden från flera olika uppmätta 

dämpningsvärden för olika typer av bjälklag. (Svenskt Trä, 2016a) 

De faktorer som bidrar till ett konstruktionssystems dämpning är materialets egen inre 

dämpning samt friktion mellan komponenter. I träbjälklag är materialdämpningen vanligtvis 

liten och den huvudsakliga dämpningen kommer endast från friktion. Gällande 

friktionsdämpning är upplagsförhållanden och infästningen av komponenter bidragande 

faktorer. Ett exempel som ges på en kraftigt dämpande faktor inom friktionsdämpning är 

närvaron av skiljeväggar på bjälklaget. (Svenskt Trä, 2016a) 

Feldmann et al. (2009) beskriver att den totala dämpningen för ett bjälklag kan räknas ut 

som summan av följande: 

 Den strukturella dämpningen D1, det vill säga materialdämpningen och 

friktionsdämpningen 

 Dämpningen D2 som orsakas av möblemang 

 Dämpningen D3 som beror av ytterligare installationer eller ytskikt (exempelvis ett 

undergolv) 

Den totala dämpningen fås alltså av: 

 

 𝐷 = 𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 (2.18) 

     (Feldmann et al., 2009) 

Svenskt Trä (2017) ger värden på relativ dämpning hos olika träbjälklag, återgivet i tabell 

2.1. 
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Tabell 2.1 Förslag på värden för dämpning hos olika bjälklag av trä eller KL-trä. (Svenskt Trä, 2017) 

 

Vidare ger Feldmann et al. (2009) förslag på värden på D2 och D3 enligt tabell 2.2.  

 

Tabell 2.2 Förslag på värden för dämpning på grund av möblemang och ytterligare installationer eller ytskikt. 
(Feldmann et al., 2009) 

Typ av byggnad Dämpning på grund av möblemang, D2 

Traditionellt kontor för 1 till 3 personer med 

skiljeväggar 
2 % 

Papperslöst kontor 0 % 

Kontor med öppen planlösning 1 % 

Hus 1 % 

Skolor 0 % 

Typ av tilläggskonstruktion 
Dämpning på grund av ytterligare 

installationer eller ytskikt, D3 

Undergolv 1 % 

Flytande golv 0 % 

Flytande beläggningsmassa 1 % 

2.3 NEDBÖJNING 

Utöver svikt och vibrationer bör statiska deformationer beaktas i bruksgränstillståndet. För en 

träkonstruktion där de variabla lasterna dominerar varierar deformationerna under 

Material och uppbyggnad 
Relativ 

dämpning 

Träbjälklag utan flytande pågjutning 1,0 % 

Limmat brädstapelbjälklag med flytande pågjutning 2,0 % 

Träbjälklag och spikat brädstapelbjälklag med flytande pågjutning 3,0 % 

KL-träbjälklag med eller utan lättare överbyggnad, tvåsidigt upplagt 2,5 % 

KL-träbjälklag med tung flytande pågjutning, tvåsidigt upplagt eller 

upplagt på stålbalkar eller punktvis 
2,5 % 

KL-träbjälklag med flytande pågjutning, fyrsidigt upplagt 3,5 % 

KL-träbjälklag med flytande pågjutning, fyrsidigt upplagt på träväggar 4,0 % 
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konstruktionens livslängd och dessa variationer ska tas hänsyn till i dimensioneringen. (Svenskt 

Trä, 2017)  

Begränsningen av bjälklagets deformationer bestäms baserat på den aktuella situationen 

där faktorer att beakta bland annat inkluderar spännvidd, klimatklass, konstruktionstyp och 

användning samt risk för skador på omkringliggande struktur, ytmaterial och sekundära 

konstruktionselement. För att hitta den slutliga nedböjningen som ska begränsas används 

relevant lastkombination. (Svenskt Trä, 2016b)  

Uttrycket för den slutliga nedböjningen hos ett bjälklag utsatt för permanent last och n 

variabla laster är: 

 

 𝑤𝑓𝑖𝑛 = 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺 + 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑞1 + ∑ 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑞𝑖 (2.19) 

 

där: 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝐺 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺(1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) (2.20) 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑞1 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑞1(1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓) (2.21) 

 𝑤𝑓𝑖𝑛,𝑞𝑖 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑞𝑖(𝜓0,𝑖 + 𝜓2,𝑖𝑘𝑑𝑒𝑓) (2.22) 

 

och: 

wfin = Slutlig nedböjning [mm] 

wfin,G = Slutlig nedböjning för permanenta laster G [mm] 

wfin,q1 = Slutlig nedböjning för variabel huvudlast q1 [mm] 

wfin,qi = Slutlig nedböjning för samhörande variabla laster qi (i > 1) [mm] 

winst,G = Initial nedböjning för permanenta laster G [mm] 

winst,q1 = Initial nedböjning för variabel huvudlast q1 [mm] 

winst,qi = Initial nedböjning för samhörande variabla laster qi (i > 1) [mm] 

ψ2,1, ψ2,i = Lastkombinationsfaktorer för kvasipermanentvärdet av aktuell 

variabel last 

ψ0,i = Kombinationsvärdet för aktuell variabel last 

kdef = Deformationsfaktor 

(SS-EN 1995-1-1, 2004) 

För deformationsfaktorn hos ett KL-träbjälklag i klimatklass 1 med sju eller färre skikt 

rekommenderar Svenskt Trä (2017) värdet kdef = 0,85. 

Nedböjningen mitt i en balks spännvidd kan beräknas enligt: 

 

 
𝑤 =

5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
 (2.23) 

 

 där: 
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 q = Last för aktuell lastkombination [N/m2] 

 E = Elasticitetsmodul [N/m2] 

 I = Tröghetsmoment [m4] 

(Isaksson, Mårtensson & Thelandersson, 2008) 

 (Svenskt Trä, 2016b) 

Enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-1, 2004) bör winst för träkonstruktioner beräknas för den 

karakteristiska lastkombinationen, se ekvation (2.24). wfin bör beräknas för den 

kvasipermanenta lastkombinationen med deformationsfaktorn beaktad, enligt Svenskt Trä 

(2016b). 

 

 ∑ 𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

+ 𝑃 + 𝑞𝑘,1 + ∑ 𝜓0,𝑖𝑞𝑘,𝑖

𝑖>1

  (2.24) 

 

 där: 

 Gk,j = Permanenta laster  

 P = Spännkraft 

 qk,1 = Variabel huvudlast 

 qk,i = Övrig variabel last 

 ψ0,i = Lastkombinationsvärden  

(SS-EN 1990, 2002) 

Svenskt Trä (2017) rekommenderar nedböjningsgränsen wfin ≤ L/300 samt winst ≤ L/400-

L/600 (maximalt 20 mm) för ett icke överhöjt golvbjälklag.  

2.4 FINITA ELEMENTMETODEN 

Finita elementmetoden (förkortat FEM för Finite Element Method eller FEA för Finite Element 

Analysis) är en teknik för att approximativt lösa partiella differentialekvationer genom 

diskretisering. Diskretiseringen innebär att strukturen som ska studeras delas in i flera så kallade 

finita element, som vanligtvis är mycket enkla som enskilda system och vars rörelseekvationer 

relativt enkelt kan lösas eller approximeras. Ändpunkterna i elementen, noderna, kopplar 

elementen till varandra. Strukturens alla finita element och noder bildar tillsammans ett nät – 

på engelska ett så kallat finite element mesh (FE-mesh). Ekvationen som ska göras för 

strukturen kan sedan utföras på varje individuellt finit element, där lösningen kan approximeras 

till en linjär kombination av polynom för varje element. Dessa polynom görs kompatibla med 

polynom för närliggande element vid noder som kopplar två eller flera element. Lösningarna 

kan sedan sammanställas till en beskrivning av strukturen i sin helhet. (Inman, 2014) 

Har man ett komplicerat system som ska analyseras kan man behöva dela upp det i en 

stor mängd finita element. Fördelen med dagens datorer är de har kapaciteten att beräkna en 

stor mängd ekvationer, så länge antalet inte är oändligt. Detta gör att man vid behov kan välja 

en hög täthet på sitt FE mesh. Ett tätare FE mesh gör dock att beräkningen blir mer tidskrävande, 

så att öka tätheten i onödan är inte rekommenderat. Programvaror som utför finita 

elementmetoden erbjuder i regel en semiautomatisk mesh-generering, som ökar eller minskar 

nätets täthet lokalt. (Zienkiewicz, Taylor, & Zhu, 2013) 
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2.4.1 Dlubal RFEM 5 

RFEM 5 är en programvara utgiven av företaget Dlubal Software GmbH. Programmets FE-

analys baseras på 3D-modeller av stål, betong, trä, aluminium, glas eller en kombination av 

dessa. Laster kan genereras på modellen och allt kan sedan analyseras utifrån valfri nationell 

standard. Som ett hjälpmedel i analysen finns ett antal inbyggda moduler som appliceras på 

modellen. Två exempel på moduler är RF-DYNAM Pro för dynamisk analys och RF-

LAMINATE för modellering av laminerade komponenter. För dynamiska analyser kan 

användaren med hjälp av dessa två moduler modellera upp linjärt elastiska ortotropa skivor. 

Programmet tillåter även parametrisering av exempelvis modellen eller lasterna. (Dlubal 

Software GmbH, u. å)  

Dlubal RFEM 5.17 har en förinställning för mållängden hos element i skivor, nämligen 

0,5 m. Detta innebär att antalet element för ett enkelt massivt KL-träbjälklag blir cirka 𝑛 =
𝐿𝑏ℎ

0,53
=

𝐿𝑏ℎ

0,125
, där L [m] är spännvidden, b [m] är bredden och h [m] är tjockleken. Dlubal 

Software GmbH (2019) rekommenderar att en skiva åtminstone bör ha mellan åtta och tio 

element – och absolut minst fyra stycken – mellan skivans yttre gränslinjer. De påpekar att fler 

element än så också är accepterat men att det kan förlänga beräkningstiden i onödan utan att 

nödvändigtvis förbättra kvalitén på resultaten.  

Smith, Hicks och Devine (2009) menar att medan det inte finns några enkla, snabba regler 

för det minsta antalet element som bör användas för dynamisk analys av ett bjälklag så kan man 

generellt säga att antalet element ska vara så stort att det kan dubblas utan att skapa en markant 

skillnad i egenfrekvenser.  

I modulen RF-DYNAM Pro finns en funktion som kallas Natural Vibrations. 

Huvudsyftet med denna är att bestämma modellens lägsta egenfrekvenser – dock kan man själv 

bestämma hur många egenfrekvenser programmet ska räkna ut. Natural Vibrations beräknar 

även dessa frekvensers associerade modmassor samt modellens totala massa inklusive 

konverterade laster. (Dlubal Software GmbH, 2018a) 

I RF-LAMINATE kan spänningar och deformationer beräknas för laminerade skivor, 

exempelvis väggar eller bjälklag. Modulen kan alltså användas för att rita KL-träskivor men 

också limträ- eller OSB-skivor. Utöver att man kan modellera isotropa eller ortotropa material 

i RF-LAMINATE kan man även skapa hybridmodeller som innebär en kombination av isotropa 

och ortotropa material i samma modell. Denna modul, precis som andra moduler i RFEM 5, är 

helt integrerad i programmet och påverkar alltså den totala analysens resultat. (Dlubal Software 

GmbH, 2018b) 

Enligt O. Müller (personlig kommunikation, 6 december 2019) beaktas krypningen i 

RFEM redan i lastkombinationerna och inte i efterhand. För kvasipermanent lastkombination 

görs detta enligt ekvation (2.25): 
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∑ 𝐺𝑘,𝑗(1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓)

𝑗≥1

+ 𝑃 + 𝑞𝑘,1(1 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓) + 

∑ 𝑞𝑘,𝑖(

𝑖>1

𝜓0,𝑖 + 𝜓2,1𝑘𝑑𝑒𝑓) 

 (2.25) 

 

där: 

 Gk,j = Permanenta laster  

 kdef = Deformationsfaktor 

 P = Spännkraft 

 qk,1 = Variabel huvudlast 

 qk,i = Övrig variabel last 

 ψ0,i, ψ2 = Lastkombinationsvärden  

2.5 STANDARDER OCH BERÄKNINGSMODELLER 

2.5.1 Eurokod 

Vibrationer 

I Eurokods grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (SS-EN 1990, 2002) avsnitt 

A.1.4.4 står följande om svängningar och vibrationer:  

(1) ”För att erhålla ett tillfredställande beteende hos byggnader och deras bärverksdelar 

med hänsyn till vibrationer i bruksgränstillståndet bör bl.a följande faktorer beaktas: 

a) brukarens komfort; 

b) funktionen hos bärverket eller dess bärverksdelar (t.ex. sprickor i mellanväggar, 

skador på beklädnader, känsligheten för svängningar eller vibrationer hos 

innehållet i byggnaden). 

(2) För att ett bruksgränstillstånd för ett bärverk eller en bärverksdel inte ska överskridas 

när det utsätts för vibrationer bör bärverkets eller bärverksdelens 

egensvängningsfrekvens hållas över lämpliga värden, vilka beror på byggnadens 

funktion och svängnings- eller vibrationskällan, och överenskommas med byggherren 

och/eller den behöriga myndigheten. 

(3) Om bärverkets egensvängningsfrekvens är lägre än det lämpliga värdet bör en mer 

förfinad analys av bärverkets dynamiska reaktion utföras, med beaktande av 

dämpning. 

[…] 

(4) I möjliga vibrationskällor som bör beaktas innefattas gångtrafik och människors 

synkroniserade rörelser, maskiner, markburna vibrationer från trafik samt vindlaster. 

Dessa och andra källor bör specificeras för varje projekt och överenskommas med 

beställaren/byggherren.” 

(SS-EN 1990, 2002) 
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I Eurokods dimensioneringsregler för träkonstruktioner (SS-EN 1995-1-1, 2004) avsnitt 

7.3 beskrivs regler för vibrationer i träkonstruktioner. I avsnitt 7.3.1 Allmänt står:  

(1) ”Det ska påvisas att förväntade laster på bärverk, komponent eller bärverksdel inte 

ger upphov till vibrationer som skadar konstruktionens funktion eller ger oacceptabelt 

obehag för användarna. 

(2) Nivån på vibrationerna bör bedömas genom mätningar eller genom beräkningar som 

tar hänsyn till förväntad styvhet och relativ dämpning hos bärverket. 

(3) För bjälklag bör, såvida inte andra värden visas lämpligare, antas en relativ 

dämpning ζ = 0,01 (dvs. 1 %).” 

(SS-EN 1995-1-1, 2004) 

Vidare krav gällande vibrationer (som inte är orsakade av maskiner) hos bjälklag i 

byggnader som inte är bostäder ges inte i någon av dessa standarder (SS-EN 1990, 2002; SS-

EN 1995-1-1, 2004).  

För bjälklag i bostäder skrivs följande i Eurokod 5, underavsnitt 7.3.3: 

(1) ”För bjälklag i bostäder med en egenfrekvens f1 ≤ 8 Hz bör en särskild utredning göras. 

(2) För bjälklag i bostäder med en egenfrekvens f1 > 8 Hz bör följande villkor uppfyllas: 

 

 𝑤

𝐹
≤ 𝑎 𝑚𝑚/𝑘𝑁 (7.3) 

 

och 

 𝑣 ≤ 𝑏(𝑓1𝜁−1) 𝑚/(𝑁𝑠2) (7.4) 

 

 där: 

w är den maximala vertikala omedelbara utböjningen av en vertikal 

koncentrerad statisk kraft F angripande var som helst på 

bjälklaget, med beaktande av lastfördelningen; 

v är bjälklagets impulshastighetsrespons, dvs den maximala 

vertikala initialhastigheten i m/s till följd av en ideal stöt med 

storleken 1 Ns anbringad där den ger störst verkan. Från 

vibrationskomponenter över 40 Hz får bortses; 

ζ är relativ dämpning.” 

” 

(SS-EN 1995-1-1, 2004) 

För svenska förhållanden enligt EKS 11 är: 

 a = 1,5 mm/kN; 

 b = 100 m/Ns2 

(SS-EN 1995-1-1, 2004) 

(EKS 11, 2019) 
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Nyttig last 

Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-1, 2002) ger i den nationella bilagan värden på nyttig last som ska 

tillämpas på bland annat bjälklag i kategorierna A till D. För kategorier A, B, C1 och C2 är 

dessa: 

 

Tabell 2.3 qk-värden för kategorier A-C. Värden från Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-1, 2002). 

Kategori qk (kN/m2) 

A 

Rum och utrymmen i bostäder 
2,0 

B 

Kontorslokaler 
2,5 

C1 

Samlingslokaler: Utrymmen med bord, etc. 

t.ex. lokaler i skolor (…) matsalar, läsrum 

2,5 

C2 

Samlingslokaler: Utrymmen med fasta 

sittplatser, t.ex. (…) föreläsningssalar 

2,5 

  

Eurokod 0 (SS-EN 1990, 2002) ger följande rekommenderade värden för 

lastkombinationsfaktorer ψ för nyttig last i byggnader i kategori A-C. 

 

Tabell 2.4  Lastkombinationsfaktorer för kategori A-C (SS-EN 1990, 2002). 

 

Lastkategori ψ0 ψ1 ψ2 

A 0,7 0,5 0,3 

B 0,7 0,5 0,3 

C 0,7 0,7 0,6 



25 

 

2.5.2 ISO 10137 

I ISO 10137 (2008) ges ett förslag på frekvensberoende maximala effektivvärden av ett 

bjälklags vertikala vibrationer, se figur 2.9.  

Denna kurva ska sedan multipliceras med faktorer baserat på tidpunkt på dagen samt 

byggnadens användningsområde. (ISO 10137, 2008) 

2.5.3 EUR 24084 EN 

I rapporten Design of floor structures for human induced vibrations ämnar Feldmann et al. 

(2009) förse projektören med ett tillägg till Eurokod som kan guida användaren till att 

bestämma och bedöma ett bjälklags respons från mänsklig gång. Mer specifikt är rapporten 

menad att fylla luckan som Eurokod lämnar gällande bjälklag som har lägre egenfrekvenser än 

de föreslagna värden på rekommenderad lägsta egenfrekvens som lämnas. Rapporten är utgiven 

av EU-kommissionens forskningsinstitut JRC och kallas även EUR 24084 EN. (Feldmann et 

al., 2009) 

Rapporten fokuserar på bjälklagsvibrationer orsakade av gång. Riktlinjerna i rapporten 

baserades på internationella forskningsprojekt finansierade av RFCS (Research Fund for Coal 

and Steel) men de ska kunna appliceras på alla typer av bjälklag i kontor och bostäder där 

gångtrafik kan tänkas orsaka störande vibrationer. (Feldmann et al., 2009) 

För att bestämma acceptabla nivåer av bjälklagsvibrationer orsakade av gång har 

Feldmann et al. (2009) först karakteriserat lasten på bjälklaget genom att beskriva steglastens 

tidsförlopp som en funktion av kroppsvikt, stegfrekvens och statistisk demografisk fördelning. 

Sedan har de identifierat bjälklagets dynamiska respons baserat på SDOF-modeller för olika 

typer av bjälklag, på vilka parametriserade tidsförlopp från steglaster har applicerats. Till sist 

har de bedömt komfortnivå som inkluderat data om människors uppfattning av vibrationer och 

Figur 2.9 Kurva för maximalt värde på den vertikala accelerationens effektivvärde i ett bjälklag. 
 (ISO 10137, 2008) 
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som slutligen sammanställts till ett enda representativt värde (OS-RMS90). Värdet representerar 

90%-fraktilen av effektivvärdet av hastighetsresponsen från ett enda steg. (Feldmann et al., 

2009)  

Vägen till bestämmandet av variabeln OS-RMS90 beskrivs i större detalj nedan.  

Beskrivning av steglasten 

 
Figur 2.10  Tidsförloppet av hastighetsresponsen i en representativ punkt på ett bjälklag utsatt för gång. 

(Feldmann et al., 2009) 

Då kontaktlasterna från gång på ett bjälklag sker periodiskt menar Feldmann et al. (2009) att 

det vid dynamisk analys är möjligt att endast studera tidförloppet och kontaktlasten från ett enda 

steg. 

För att få statistiskt underbyggd indata till beräkningen av bjälklagsresponser mättes 

stegfrekvensen och kroppstyngden hos 700 gående personer i en entré till en 

universitetsbyggnad i Delft, se figur 2.11. Resultaten delades in i 20 kroppstyngdsklasser och 

35 stegfrekvensklasser med tillhörande kumulativa sannolikheter. Dessa klasser användes 

sedan för att utveckla OS-RMS90 och designdiagrammen som ses i figur 2.13. (Feldmann et al., 

2009) 
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Figur 2.11  Frekvensdistribution av kroppstyngd och stegfrekvens för en populationsmängd på 700 personer. 

(Feldmann et al., 2009) 

Feldmann et al. (2009) har endast tagit hänsyn till en antagen stationär punkt där steget i 

fråga landar. De tar alltså inte hänsyn till personens väg över bjälklaget, utan antar att lasten 

hamnar i den punkt på bjälklaget som genererar den största vibrationsamplituden. För vanliga 

bjälklag är denna punkt i mitten av golvet. (Feldmann et al., 2009) 

Variabeln OS-RMS90 och dess gränsvärden 

För att beräkna effektivvärdet för ett bjälklags hastighetsrespons valde Feldmann et al. (2009) 

först en lämplig tidsperiod att studera. Tidsperioden T = Ts valdes där Ts inte fick vara så stort 

att resultaten blir otydliga, men inte heller så litet att resultaten inte blir representativa. De 

berättar att en beprövad metod är att välja Ts till tidsperioden för ett enda steg. (Feldmann et al., 

2009) 
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Figur 2.12  Vald tidsperiod Ts = 0,55 s för OS-RMS. (Feldmann et al., 2009) 

Precis som med hörsel så är människors känslighet för fysiska vibrationer 

frekvensberoende (Feldmann et al., 2009). För att väga in detta i värdet som ska representera 

bjälklagets komfortnivå använde sig Feldmann et al. (2009) av vägningsfunktionen Bw(f): 

 

 |𝐵𝑤(𝑓)| =
1

𝑣0

1

√1 + (𝑓 𝑓0⁄ )2
 (2.26) 

 

 där: 

 f = Frekvens [Hz] 

 f0 = 5,6 Hz 

 v0 = 1,0 mm/s (Referenshastighet)  

(Feldmann et al., 2009) 

 

 
Figur 2.13 Vägningsfunktionen Bw(f), här benämnd B(f). (Feldmann et al., 2009) 
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Grafen i figur 2.13 kan jämföras med den i figur 2.9 med avseende på känslighet i olika 

frekvensområden. Vid en sådan jämförelse bör dock hänsyn tas till att vägningsfunktionen Bw(f) 

behandlar vägning för hastighetsrespons medan grafen i figur 2.9 behandlar det maximala 

effektivvärdet av bjälklagets acceleration. I figur 2.9 visas att de strängaste kraven på 

accelerationen appliceras vid 4 - 8 Hz. Vägningsfunktionen Bw(f) däremot påbörjas vid en faktor 

1 där f = 0 Hz och minskar sedan när f ökar. Även om figur 2.13 endast registrerar grafen fram 

till f = 10 Hz visar ekvation (2.26) att Bw(f) kommer att fortsätta gå mot noll när f ökar. 

Ekvation (2.26) är en funktion av frekvens, medan hastigheten u̇ är en funktion av tid. För 

att kunna väga hastighetsfunktionen med ekvation (2.26) utfördes en Fouriertransform. Syftet 

med en sådan är att transformera ett uttryck från att vara en funktion av tid till att vara en 

funktion av frekvens, �̇�(𝑡) → �̇�(𝑓). En Fouriertransform ser ut enligt ekvation (2.27). 

 

 

�̇�(𝑓) = ∫ �̇�(𝑡)

+∞

−∞

𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡  (2.27) 

(Thurley, u. å) 

När Fouriertransformen använts kunde U̇(f) vägas enligt ekvation (2.28).  

 

 �̇�𝑤(𝑓) = 𝐵𝑤(𝑓) ∙ �̇�(𝑓) (2.28) 

(Feldmann et al., 2009) 

Den vägda funktionen kunde nu transformeras tillbaka till tidplanet, �̇�𝑤(𝑓) → �̇�𝑤(𝑡), 

med hjälp av en inversfouriertransform (Feldmann et al., 2009), se ekvation (2.29). 

 

 

�̇�𝑤(𝑡) = ∫ �̇�𝑤(𝑓)𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑓

+∞

−∞

 (2.29) 

(Thurley, u. å) 

Till slut kunde OS-RMS-värdet för tidsperioden Ts fås enligt ekvation (2.28). 

 

 

𝑂𝑆 − 𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑇𝑠
∫ �̇�𝑤

2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡+𝑇𝑠

𝑡

 (2.30) 

(Feldmann et al., 2009) 

OS-RMS-värdet för varje kombination av kroppsvikt och stegfrekvens (totalt 35*20 = 700 

stycken) beräknades sedan, och 90%-fraktilen av OS-RMS togs fram. Detta gjordes för bjälklag 

med olika modmassor och egenfrekvenser där en konstant dämpning antogs. Resultatet blev 

nio olika designdiagram för bjälklag med 1-9% dämpning där OS-RMS90-värden för olika 

modmassor och egenfrekvenser kan läsas ut. Designdiagrammen presenteras tillsammans med 

rekommenderade gränsvärden för bjälklag i olika typer av byggnader. (Feldmann et al., 2009; 

Thorslund & Venya, 2010) 
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De gränsvärdens som presenteras i tabell 2.5 är framtagna av Feldmann et al. (2009) och 

baserade på ett antal standarder för mänsklig uppfattning av vibrationer – bland annat ISO 

10137 (2007), ISO 2631-1 (1997) och ISO 2631-2 (2003).  

  

Tabell 2.5 Rekommenderade värden på OS-RMS90 för bjälklag med olika användningsområden. OS-RMS90 
är angivet i mm/s. (Feldmann et al., 2009) 
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Tabell 2.6  Multiplicerande faktor och OS-RMS90-ekvivalent för vibrationsgränsvärden i olika miljöer. 

Användningsområde Tidpunkt 
Multiplicerande 

faktor* 

OS-RMS90-

ekvivalent** 

Kritiskt arbetsområde så 

som sjukhus, 

operationssalar, 

laborationsmiljöer etc. 

Dag 1 0,1 

Natt 1 0,1 

Bostadsmiljö så som i 

lägenheter, villor, sjukhus 

Dag 2 – 4 0,2 – 0,4 

Natt 1,4 0,14 

Tyst kontor med öppen 

planlösning 

Dag 2 0,2 

Natt 2 0,2 

Kontor eller skolor i 

allmänt 

Dag 4 0,4 

Natt 4 0,4 

Verkstad 

Dag 8 0,8 

Natt 8 0,8 

 

* (ISO 10137, 2008) 

**(Feldmann et al., 2009) 

 

Feldmann et al. (2009) presenterar även ett antal designdiagram där projektören kan – 

baserat på det tänkta bjälklagets dämpning, modmassor samt egenfrekvenser – läsa ut 

bjälklagets OS-RMS90. Designdiagrammet för ett bjälklag med dämpkvot ζ = 0,03 (dvs. 3 %) 

återfinns i figur 2.14. Ett exempel på hur man läser ut ett OS-RMS90-värde ur detta diagram ses 

i figur 2.15.  
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Figur 2.14  Designdiagram för ett bjälklag med ζ = 3 %. OS-RMS90 är angivet i mm/s. (Feldmann et al., 2009) 
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Figur 2.15  Exempel på hur OS-RMS90 läses ur ett designdiagram för ett bjälklag med egenskaper ζ = 3 %; 

Mmod,1 = 17220 kg; f1 = 7,1 Hz. Här är OS-RMS90 ≈ 0,6 mm/s. (Feldmann et al., 2009) 

Feldmann et al. (2009) påpekar att om bjälklagsresponsen karakteriseras av fler än en 

egenfrekvens så bör OS-RMS90-värdet bestämmas genom en kombination av OS-RMS90-värden 

för varje sådan svängningsmod i enligt: 
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𝑂𝑆 − 𝑅𝑀𝑆90 = √∑(𝑂𝑆 − 𝑅𝑀𝑆90)𝑖
2

𝑖

 (2.31) 

(Feldmann et al., 2009) 

Bestämning av dynamiska egenskaper 

För att bestämma bjälklagets egenfrekvenser och modmassa beskriver Feldmann et al. (2009) 

att bjälklaget ska analyseras med hjälp av den kvasipermanenta lastkombinationen. De 

poängterar också att den medsvängande massan från variabel last hos bostäder och kontor är 10 

– 20 % av det karakteristiska värdet.  

2.6 KL-TRÄ 

2.6.1 Materialet 

KL-trä har efter sin uppkomst under 1990-talet blivit alltmer populärt. KL-trä presenteras som 

en konkurrent till betong och stål, framför allt gällande större byggnader. Anledningen till detta 

är KL-träts många byggnadstekniska fördelar, så som hög bärförmåga i förhållande till dess 

låga vikt, bra värmeisolering samt en hög bärförmåga under brand. Materialets låga vikt och 

dess höga prefabriceringsgrad ger även fördelar i produktionsfasen, där stora element lättare 

kan transporteras och sedan monteras på ett mer effektivt sätt. (Mohammad, Gagnon, Douglas 

& Podesto, 2012) 

Själva KL-träskivan består av minst tre (vanligtvis tre, fem eller sju men fler förekommer 

också) hoplimmade korslagda skikt av hyvlade brädor eller plankor av barr- eller lövträ 

(Svenskt Trä, 2017). Skikten läggs vinkelrätt mot varandra och fästs med lim på brädornas 

ovan- och undersidor (ibland även på kortsidorna mellan de parallella plankorna inom skiktet) 

(Mohammad et al., 2012). För att kunna tillverka stora element används fingerskarvstekniken i 

certifierade KL-träprodukter (Svenskt Trä, 2017). 

2.6.2 Hållfasthet 

Hela KL-träskivan är att betrakta som en ortotrop platta med bärighet i de tre vinkelräta 

huvudriktningar definierade i figur 2.16. Antalet skikt i skivan är alltid udda, så att det första 

och sista skiktet har samma riktning. Det är i regel riktningen på dessa skikt som avgör den 

färdiga byggkomponentens huvudsakliga bärriktning. (Svenskt Trä, 2017)   
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Figur 2.16  Huvudaxlar och huvudriktningar för en KL-träskiva. Skivan har bärighet i huvudriktningarna 
 x, y och z. 

KL-träbjälklag dimensioneras vanligtvis för en bärriktning och då kan man se dem som 

fritt upplagda plattstrimlor som kan dimensioneras enligt balkteori. Man kan dock också delvis 

betrakta KL-träbjälklag som tre- eller fyrsidigt upplagda plattor med två bärriktningar. Detta 

gör att de, gällande dynamiska laster, kan vara mer fördelaktiga än andra träbjälklag då de kan 

fördela lasterna i sidled och dämpa vibrationer bättre. (Svenskt Trä, 2017)   

2.6.3 Samverkan 

Samverkansbjälklag av KL-trä innebär enligt Svenskt Trä (2017) att KL-träplattor samverkar 

med en pågjutning av betong på ovansidan. Fördelen med denna typ av bjälklag är att man 

utnyttjar båda materialen på ett optimalt sätt – tryckhållfastheten i betong tillsammans med 

draghållfastheten i trä. Böjstyvheten i ett sådant bjälklag är avsevärt högre än i andra träbjälklag 

med samma tjocklek, vilket gör att bjälklagen kan användas till längre spännvidder. 

Dämpningen är dessutom ofta mycket större i samverkansbjälklag än hos motsvarande 

träbjälklag, vilket förbättrar de dynamiska egenskaperna. (Svenskt Trä, 2017) 

För att sammanfoga trädelen med betongpågjutningen används vanligtvis någon form av 

skjuvförbindare. På så sätt förhindras glidning i fogen och konstruktionens styvhet ökas. Om 

antalet skjuvförbindare är mycket litet och deras skjuvstyvhet är låg kan glidning mellan 

materialen ske nästan obehindrat, vilket gör att samverkansgraden måste antas vara 0% i 

dimensioneringen. (Svenskt Trä, 2017) 

2.6.4 Plattbjälklag 

KL-träbjälklagen som använts för studien visas i tabell 2.7.  
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Tabell 2.7 Tvärsnitt baserade på produktsortiment från KLH (2019), och Stora Enso (u. å). 

Namn Tvärsnitt Mått (mm) Hållfasthetsklasser Tillverkare 

200-5s 

 

40+40+40 

+40+40 

C24+C24+C24 

+C24+C24 

KLH, 

Stora Enso 

240-7s 

 

30+40+30+ 

40+30+40+

30 

C24+C24+C24+C24 

+C24+C24+C24 

KLH, 

Stora Enso 

 

Lastdensiteten hos KL-träelement är enligt KLH (u. å) 5,5 kN/m3. De anger att 5-

skiktsskivan ovan har tyngden 1,08 kN/m2 och 7-skiktsskivan 1,30 kN/m2. 

Enligt Martinsons (u. å) har KL-träelement en densitet på 400 kg/m3. Deras KL-träskivor 

motsvarande de i tabell 2.7 (med hållfasthetsklass C14 för skikten i vek riktning) väger 80 

respektive 96 kg/m2. 

Eurokod 1 (SS-EN 1991-1-1, 2002) anger en lastdensitet 3,7 kN/m3 för KL-trä med 

homogen hållfasthetsklass C24.  

2.6.5 Bjälklag med fyllning  

En metod som använts för att förbättra ljudisoleringen i ett lätt bjälklag är att lägga till en tung 

fyllning av exempelvis grus (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2002).  

 

Tabell 2.8  Tvärsnitt baserade på Svenskt Träs (2017) utformningsexempel för bjälklag. 

Namn Tvärsnitt Mått (mm) x (mm) 

200-5s-x 

 

40+40+40 

+40+40 (KL-trä) 

+ x tvättad singel 

+ övergolv (25 kg/m2) 

0/25/50/75/100/ 

125/150/175/ 

200/225/250 

240-7s-x 

 

30+40+30+40 

+30+40+30 (KL-trä) 

+ x tvättad singel 

+ övergolv (25 kg/m2) 

0/25/50/75/100/ 

125/150/175/ 

200/225/250 

 

Singel har en ungefärlig densitet på 1,5 ton/m3 (BDX, u. å).  

Ett övergolv kan också antas vara en komplettering till bjälklagen. Enligt Svenskt Trä 

(2017) kan övergolv utföras med exempelvis regelkonstruktioner och golvskivor eller med 

betong, beroende på vilka krav som ska uppfyllas. Ett övergolv med massan 25 kg/m2 kan med 

tyngdaccelerationen g = 9,82 m/s2 även uttryckas som:  
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𝐺ö𝑣𝑒𝑟𝑔𝑜𝑙𝑣 = 25 

𝑘𝑔

𝑚2
∙ 9,82 

𝑚

𝑠2
≈ 0,25 

𝑘𝑁

𝑚2
 (2.32) 

 

Bjälklagen 200-5s-x och 240-7s-x har, till skillnad från Svenskt Träs (2017) definition av 

samverkansbjälklag i KL-trä, inte en pågjutning av betong eller någon typ av skjuvförbindare 

som kan öka styvheten. Samverkansgraden antags därför vara 0% och styvheten oförändrad 

oberoende av fyllningstjocklek x.  

2.6.6 Överslagsdimensionering enligt Svenskt Trä 

Svenskt Trä (2017) föreslår i sin KL-trähandbok erforderliga plattjocklekar för olika 

spännvidder där bjälklagen är fritt upplagda i klimatklass 1, har en karakteristisk bostadslast på 

2,0 kN/m2 och klarar nedböjningskrav L/300 och nedböjning < 20 mm samt kravet 

egenfrekvens fi > 8 Hz. För en spännvidd L ≈ 6,9 m och ett övergolv med egenvikt 25 kg/m2 

rekommenderas en 200 mm tjock KL-träplatta. För en spännvidd L ≈ 7,8 m rekommenderas en 

240 mm tjock KL-träplatta. (Svenskt Trä, 2017) 

Svenskt Trä (2017) poängterar i kapitlet att de redovisade värdena är approximativa då 

KL-träplattornas uppbyggnad och hållfasthet påverkar styvheten, och att vid noggrann 

dimensionering ska KL-trätillverkare kontaktas för aktuella hållfasthets- och styvhetsvärden.    
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3 METOD 

3.1 METODIK 

Syftet med detta examensarbete är att kunna ge riktlinjer för vilka spännvidder som är 

accepterade för KL-träbjälklag med olika tvärsnitt. Målet är att resultatet från studien ska kunna 

presenteras som ett samband mellan tvärsnitt och bredd, som sedan kan användas som referens 

i framtida forskning om projektering av bjälklag med längre spännvidder. För att komma fram 

till ett sådant resultat krävdes alltså generaliseringar om de bjälklag man valt att studera, så att 

studien skulle tala för KL-träbjälklag i allmänhet. Eliasson (2013) menar att när man önskar 

göra generaliseringar för en mindre grupp, där det tänkta resultatet kan beskrivas med siffror, 

så passar en kvantitativ studie bäst. Vidare argumenterar hon för att en kvalitativ studie passar 

bättre där generaliserande utanför en viss grupp inte är viktigt, och där resultatet ska gå att 

beskriva i ord (Eliasson, 2013).  

En spännvidd är en fysikalisk storhet som enklast kan uttryckas i siffror. Detta i 

kombination med att generalisering krävs för att uppfylla studiens syfte gör att författaren valde 

att genomföra en kvantitativ studie. Datainsamlingen utfördes med hjälp av simuleringar i 

programvaran Dlubal RFEM. När datainsamlingen var färdig genomförde författaren en 

statistisk analys med mål att kunna presentera det sökta sambandet mellan bjälklagens tvärsnitt 

och accepterade spännvidder.   

Författaren ansåg att problemet fordrar en deduktiv ansats. Blomkvist och Hallin (2015) 

berättar att i en deduktiv ansats används litteraturen för att forma en hypotes, varefter en studie 

utformas för att antingen verifiera eller falsifiera hypotesen. En motsatt metod hittas i den 

induktiva ansatsen, där man istället använder sig av teori för att förstå och förklara resultaten 

från ett identifierat problem (Blomkvist & Hallin, 2015). Denna studies problemformulering 

grundar sig visserligen i ett identifierat problem från verkligheten (där Sweco Structures har 

sett att KL-träbjälklag med lång spännvidd ofta begränsas, kanske i onödan, av överslagskravet 

fi > 8 Hz) men frågeställningen hade inte blivit besvarad endast av att problemet i sig förklarats. 

Frågeställningen är inte ”varför begränsas KL-träbjälklag av en nedre gräns på lägsta 

egenfrekvens som vanligtvis inte begränsar andra träbjälklag?” – dock bör denna fråga besvaras 

som ett steg på vägen till att kunna ge ett tillförlitligt svar på den faktiska frågeställningen. En 

abduktiv ansats, där man växlar mellan teoribildning och empiri (Blomkvist & Hallin, 2015), 

hade kunnat vara ett alternativ om litteratur saknats gällande varför problemet existerar. Dock 

anser författaren att den befintliga teorin är tillräcklig för att det ska vara tydligt varför ett tyngre 

bjälklag har lägre egenfrekvenser. Därav valdes en deduktiv ansats för examensarbetet, där en 

empirisk studie som ämnar testa en hypotes baserad på teorier från litteraturen genomförs. 

Nedan följer en utförligare genomgång av både vilka metoder som valts och vilka som 

valts bort för studien. Därefter beskrivs genomförandet av studien i detalj. Till sist presenteras 

en reflektion över studiens kvalitetskriterier.   
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3.2 METODER 

3.2.1 Metoder inför empiri 

Först och främst skapades studiens teori baserat på en litteraturstudie. Litteraturstudien ansågs 

nödvändig för att skapa en teori som understödde hypotesen, datainsamlingen och den 

statistiska analysen. Litteraturstudien var också menad att vara en bas för alla delar av arbetet. 

Innan någon annan del kunde påbörjas krävdes den för att kunna göra en bedömning av 

examensarbetets nyhetsvärde. Även metoden baserades delvis på litteraturstudien för att 

författaren skulle kunna göra informerade och litteraturstödda metodval. Till sist baserades hela 

teorikapitlet i denna uppsats på litteraturstudier för att ge studien validitet. Om en 

litteraturstudie inte gjorts hade visserligen fler bjälklag kunnat undersökas, men resultatet från 

dessa undersökningar hade inte varit användbara eller intressanta då de endast hade kunnat 

baseras på gissningar från författarens sida gällande fysiken, programvaran och materialet.  

Ett annat kritiskt moment inför datainsamlingen var klassificering. Ejvegård (2009) 

skriver att klassificering är en ofta anlitad metod för att analysera den data man samlat in. Han 

poängterar dock också att forskaren vanligtvis måste tänka på klassificeringen redan innan 

någon data samlas in för att veta hur datainsamlingen bör utformas (Ejvegård, 2009). 

Klassificering användes i detta projekt för att kunna undersöka objekt baserat på deras 

klasstillhörigheter och sedan kunna dra generaliserade slutsatser om klasserna. Klasserna 

baserades på tvärsnitt, där spännvidden var den enda variabeln inom klasserna som skiljde de 

separata individerna från varandra.  

Baserat på litteraturstudien och klassificeringen utformades en hypotes. Hypotesbildning 

och prövning är, enligt Eliasson (2013), ett mycket viktigt redskap för att pröva teorier som 

säger något om förhållandet mellan olika mätbara variabler. Som nämnt utfördes studien med 

en deduktiv ansats och ämnade att finna ett samband mellan mätbara variabler. Därför 

bedömdes hypotesprövning som en lämplig metod.  

Eliasson (2013) berättar att när kvantitativa data ska användas för att pröva hypoteser ska 

två hypoteser skapas: en arbetshypotes och en nollhypotes. När ett samband mellan två variabler 

ska undersökas ska de två hypoteserna behandla detta samband. Arbetshypotesen säger då att 

ett samband finns mellan variablerna, medan nollhypotesen säger att ett samband saknas. I 

utgångsläget gäller nollhypotesen, och i slutet av studien ska en slutsats dras för om ens data 

stöder nollhypotesen eller arbetshypotesen.  

3.2.2 Urval av testobjekt 

För att kunna jämföra de olika klasserna så valde författaren att totalt endast ha två rörliga 

variabler. Dessa variabler – bjälklagens tvärsnitt och spännvidd – var rörliga för att kunna utföra 

experimenten och uppfylla syftet om att hitta ett samband mellan dem. Alla övriga faktorer för 

indata fastställdes innan hypotesen sattes eller experimenten utfördes. Faktorer som fastställdes 

var: 

 Bjälklagens bredd  = 1,2*L m 

 Begränsande klass för svängningsmoder 

i styv riktning   = Klass D (Rekommenderat) 
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 Begränsande klass för svängningsmoder 

i vek riktning   = Klass E (Kritiskt) 

 Klimatklass för bjälklagen   = Klimatklass 1 

 Tyngdacceleration  = 9,82 m/s2 

 Övergolvets tyngd  = 25 kg/m2 = 0,25 kN/m2 

 Last från fyllning  = 14,73 kN/m3 

 Lastkategori   = B 

 ψ2 för dynamisk analys   = 0,2  

 Lastkombination för  

dynamisk analys  = Kvasipermanent 

 Lastkombination för  

deformationsberäkningar  = Karakteristisk och kvasipermanent 

 Nedböjningsbegränsning  = wfin ≤ L/300 (och ≤ 20 mm) samt  

   winst ≤ L/500 (och ≤ 20 mm) 

 Dämpning   = 3,5 % (3 %) 

 Lim på brädors kortsidor  = Nej 

 Randvillkor för dynamisk analys enligt 

EUR 24084 EN   = Fast inspänt på långsidor då g > 9,82 

    kN, fritt upplagt annars 

 Randvillkor för dynamisk analys enligt 

kravet f1 > 8 Hz   = Fast inspänt/fritt upplagt på långsidor 

 Randvillkor för  

deformationsberäkningar  = Fritt upplagt på långsidor 

Variablerna bestämdes med målsättning att i största möjliga mån representera en ”vanlig” 

situation där ett KL-träbjälklag passat in om svikt och vibrationer inte hade varit 

dimensionerande. Detta för att kunna ge så användbara resultat som möjligt. Definitionen 

”vanligt bjälklag” kom dock med sina egna problem och frågeställningar. Motivering till de val 

som gjorts följer nedan.  

Bland alla valda faktorer var bredden på bjälklagen den variabel som diskuterades mest. 

Bjälklagets bredd påverkar ju, precis som spännvidden och den tunga fyllningen, i högsta grad 

bjälklagets tyngd och därmed även dess dynamiska egenskaper. Till slut valdes att inte ha en 

och samma bredd för alla testobjekt, trots att det möjligtvis hade gett studien ett mer lättolkat 

resultat. Denna metod valdes bort för att medan ett bjälklag som har spännvidd 5 m och en 

bredd på 6 m absolut kan förekomma så är ett bjälklag med spännvidd 12 m och bredd 6 m 

kanske inte lika förekommande. Om KL-träbjälklagets bredd är mindre än dess spännvidd så 

kanske man helt enkelt har valt fel bärriktning. För att se till att bjälklagets bredd var större än 

dess spännvidd valdes därför dimensionen b = 1,2*L där L är spännvidden.  

Då denna studies fokus låg på bjälklagens spännvidder och inte mer än nödvändigt på 

deras bredder valdes det i den dynamiska analysen att i huvudsak fokusera på bjälklagens 

svängningsmoder i styv riktning. Ekvation (2.31) valdes alltså att inte användas förutom om 

bjälklaget skulle ha två eller flera svängningsmoder i styv riktning där fi ≤ 8 Hz. Den maximala 
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spännvidd för varje testobjekt där svängningsmoden eller moderna i den styva riktningen 

fortfarande hade alla OS-RMS90-värden inom det acceptabla spannet söktes. För bostäder och 

kontor innebar detta klass D eller bättre, det vill säga OS-RMS90 ≤ 3,2 mm/s (Feldmann et al., 

2009). 

För svängningsmoder i vek riktning, det vill säga i breddens riktning, tilläts OS-RMS90-

värden maximalt vara på ”kritisk” nivå. För bostäder och kontor innebar detta klass E eller 

bättre (OS-RMS90 ≤ 12,8 mm/s)(Feldmann et al., 2009). Här användes ekvation (2.31) vid 

behov.  

Klimatklass 1 valdes för bjälklagen baserat på definitionerna av klimatklasser i Eurokod 

5. Där beskrivs att ”Klimatklass 1 karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en 

temperatur av 20°C och en relativ luftfuktighet som överskrider 65 % endast några få veckor 

per år” (SS-EN 1995-1-1, 2004).  

Tyngdaccelerationen valdes baserat på Lantmäteriets (u. å) värden för Sverige avrundat 

till två decimaler.  

Tyngden för övergolvet valdes baserat på KL-trähandbokens (Svenskt Trä, 2017) 

vanligaste pålagda tyngd för övergolv.  

Lasten från fyllningen baserades på tyngden av singel (BDX, u. å) multiplicerat med 

tyngdaccelerationen (Lantmäteriet, u. å). 

Studiens fokus låg på att kunna skapa generaliseringar av längre bjälklag i så många typer 

av byggnader som möjligt. Valet av lastkategori kom dock att påverka resultaten mycket då 

lastkategorierna skiljer sig vad gäller karakteristiska värden på nyttig last samt tillhörande 

lastkombinationsfaktorer ψ. Faktorn ψ2 för nyttig last är likadan för lastkategori A och B, 

nämligen ψ2 = 0,3 (SS-EN 1990, 2002). För kategori C är den dubbelt så stor; ψ2 = 0,6 (SS-EN 

1990, 2002). För bostäder och kontorslokaler skulle dock ett värde på 0,1 – 0,2 tillämpas för ψ2 

(Feldmann et al., 2009) och på grund av att information inte kunnat hittas om huruvida detta 

även gäller för skolor så valdes ett fokus på kontorslokaler då det ansågs bäst kunna tala både 

för kategori A och B. Resultaten relativt kategori A ansågs hamna på den säkra sidan då det 

karakteristiska värdet på nyttig last för kategori A är 2,0 kN/m2 medan det på kategori B är 2,5 

kN/m2 (SS-EN 1991-1-1, 2002). Resultaten relativt kategori C ansågs hamna på den osäkra 

sidan då använt ψ2 är betydligt mindre än det rekommenderade för kategorin. Att använda 

värdet ψ2 = 0,6 ansågs dock vara onödigt konservativt om resultaten också skulle kunna 

användas på bjälklag i kontor och bostäder. Det högre värdet i det rekommenderade intervallet 

från Feldmann et al. (2009) valdes, det vill säga ψ2 = 0,2. 

Lastkombinationer som valdes för den dynamiska analysen och deformationsanalysen 

var kvasipermanent respektive karakteristisk kombination. Den första då den kvasipermanenta 

kombinationen rekommenderades av Feldmann et al. (2009) tillsammans med det ändrade 

värdet på ψ2. Gällande deformationsanalysen ska, enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-1, 2004), 

den initiala nedböjningen i träkontruktioner beräknas baserat på karakteristisk lastkombination 

medan den slutliga nedböjningen ska baseras på kvasipermanent lastkombination.  

Nedböjningsbegränsningen baserades på rekommendationer från Svenskt Trä (2017). 

Där ett intervall gavs valdes medelvärdet.  
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Dämpningen baserades på tabeller 2.1 och 2.2. Materialdämpning D1 sattes till 2,5 % då 

bjälklaget var ett tvåsidigt upplagt KL-träbjälklag. D2 sattes till 1 % för att gälla både för kontor 

med öppen planlösning och hus. Även här gäller hårdare krav för skolor, vilket stärkte 

författarens åsikt om att studien hade blivit alltför konservativ om även kraven för skolor 

inkluderats. Till sist valdes dämpningen D3 till 0 % då undergolv och flytande 

beläggningsmassa saknas. Tillsammans med ekvation (2.18) gav detta: 

 

 𝐷 = 2,5% + 1% + 0% = 3,5% (3.1) 

 

EUR 24084 EN har dock endast diagram baserade på dämpning i heltal. För att vara på 

den säkra sidan för bjälklag i kontor och bostäder och dessutom komma närmre ett resultat som 

säger något om vibrationer i skolbyggnaders bjälklag så avrundades dämpningen nedåt till 3 %.  

Lim på brädors kortsidor valdes bort då författaren i en simulering utanför studiens ramar 

sett att ett sådant tillägg bidrar med en mycket liten skillnad i resultaten från en dynamisk 

analys. Författaren uppfattade inte något från någon av valda leverantörers hemsidor som talat 

för att limmade respektive icke limmade kortsidor var vanligare än det andra. Därför valdes det 

alternativ som ansågs ligga mest på den säkra sidan.  

Randvillkor för den dynamiska analysen bestämdes baserat på Willford och Youngs 

(2006) rekommendationer. En maximal spännvidd där förhållandet egentyngd < 9,82 kN 

(baserat på det konservativa antagandet att en människa väger 100 kg = 0,982 kN då g = 9,82 

m/s2) stämde beräknades och denna spännvidd i ett fritt upplagt bjälklag kontrollerades mot 

kravet fi > 8 Hz. Om det stämde ändrades bjälklagets upplag till fast inspänt på långsidorna. Om 

det inte stämde analyserades bjälklaget fritt upplagt. Kortsidorna behölls fria i båda fallen för 

att resultaten skulle vara användbara även för bjälklag som exempelvis har en utfackningsvägg 

under en eller båda kortsidor. För deformationsanalysen valdes att låta bjälklaget vara fritt 

upplagt då det ansågs vara mest talande för en ”vanlig” situation för ett KL-träbjälklag. Till sist 

utfördes den dynamiska analysen med kravet fi > 8 Hz en gång till, denna gång med bjälklagen 

fritt tvåsidigt upplagda, för att kunna jämföra med övriga resultat.    

3.2.3 Urval av experiment 

Fem experiment valdes att utföras. En kort beskrivning av dem följer nedan. 

 Nedböjningsanalys 

Bjälklagens maximala spännvidder söktes där nedböjningskraven wfin ≤ L/300 (och 

≤ 20 mm) samt winst ≤ L/500 (och ≤ 20 mm) uppfylldes. 

 Maximal spännvidd för fritt upplagt bjälklag, Lmax-fri 

Syftet med experimentet var dels att hitta den maximala spännvidd där bjälklaget 

fortfarande var för lätt för att kunna räknas som fast inspänt i vibrationsanalysen, 

och dels att kontrollera att bjälklaget med denna spännvidd också uppfyllde kravet 

f1 > 8 Hz. Om så var fallet kunde fortsatt analys utföras med bjälklaget fast 

inspänt.  
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 f1 > 8 Hz, fast inspänt 

Experimentet utfördes för att hitta den maximala spännvidden för varje fast inspänt 

bjälklag där kravet f1 > 8 Hz applicerades.  

 Maximal spännvidd enligt EUR 24084 EN 

Experimentet utfördes för att hitta den maximala spännvidden för varje fast inspänt 

bjälklag där kravet var att vibrationsnivåerna skulle vara på godkänd nivå enligt 

EUR 24084 EN. Som beskrivet i underavsnitt 3.2.2 valdes att svängningsmoder i 

styv riktning skulle klara klass D, medan svängningsmoder i vek riktning 

accepterades i klass E.  

 Dynamisk analys av bjälklag med fast spännvidd 

Här samlades data från tester av ett fast inspänt bjälklag med en fast spännvidd (L 

= 8,5 m) där fyllningen successivt ökades i steg om 25 mm från och med 0 mm till 

och med 250 mm. OS-RMS90, egenfrekvenser samt modmassor antecknades.  

 f1 > 8 Hz, fritt upplagt 

Experimentet utfördes för att hitta den maximala spännvidden för varje fritt 

upplagt bjälklag där kravet f1 > 8 Hz applicerades. 

Två test som valdes bort var test av villkoren Eurokod 5, 7.3.3 (2) (beskrivet i denna 

rapports underavsnitt 2.5.1). Villkoren gällde dels maximal vertikal omedelbar utböjning 

relativt den vertikala koncentrerade statiska kraften F angripande var som helst på bjälklaget, 

dels maximal impulshastighetsrespons (SS-EN 1995-1-1, 2004). De valdes bort då villkoren 

gäller bjälklag i bostäder med en egenfrekvens f1 > 8 Hz. Bjälklagen i denna studie var främst 

tänkta för kontor, och huvudfokus låg på lågfrekventa vibrationer f1 ≤ 8 Hz. Detta i 

kombination med examensarbetets begränsade tidsresurser gjorde att sådana experiment 

valdes bort.  

3.2.4 Metoder för empiri 

När det kommer till att testa sin hypotes så förespråkar Blomkvist och Hallin (2015) experiment 

som metod. De beskriver ett experiment som att man skapar en situation som är talande för 

fenomenet ens hypotes behandlar och sedan studerar man vad som händer när man manipulerar 

situationen på något sätt. De poängterar att även om experiment har mycket gemensamt med 

en fallstudie så skiljer sig metoderna åt. En fallstudie används för att studera fall från verkliga 

livet medan experiment istället ska studera skapade och kontrollerade situationer. (Blomkvist 

& Hallin, 2015) 

Ejvegård (2009) menar att en fallstudie ofta är mycket användbar i de flesta vetenskapliga 

undersökningar om den används som en av flera empiriska metoder. Om resurstillgången hos 

detta examensarbete varit större hade författaren gärna velat ha en fallstudie som ett 

komplement till övrig datainsamling för att se hur väl den virtuella situationen stämmer överens 

med verkligheten. Dock är författaren övertygad om att syftet bäst uppfylldes med hjälp av 

experiment där situationen (ett bjälklag) kunde manipuleras (spännvidden ändras). Genom att 

utföra beräkningar för många olika spännvidder där övriga variabler var konstanta kunde en 

generalisering för den specifika klassen göras. Detta hade inte varit lämpligt att göra med en 
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fallstudie som enda metod, då fallstudien per definition enligt Ejvegård (2009) låter ett enda 

fall av många representera verkligheten.  

Vid datorstödda simuleringar låter man istället en virtuell modell representera 

verkligheten. Detta kan vara problematiskt i sig. En risk med kvantitativa studier i allmänhet är 

att de riskerar att reducera komplexiteten i det man studerar (Blomkvist & Hallin, 2015), och 

simuleringar är ju en ytterligare förenkling av verkligheten. Mest relevant i detta 

examensarbetes fall är kanske förenklingen av dämpning. Dolan, Murray, Johnson, Runte och 

Shue (1999) menar exempelvis att det i en designfas är praktiskt taget omöjligt att förutspå ett 

träbjälklags dämpning innan det är byggt, då den varierar mycket beroende på hur 

komponenterna hanterats i produktionsfasen. Med den logiken är å andra sidan även bjälklag 

uppbyggda i laborationsmiljö en förenkling, särskilt om de byggs upp utan tillhörande ytter- 

och/eller skiljeväggar som enligt Svenskt Trä (2016a) bidrar mycket till bjälklagets dämpning. 

Frågeställningen i detta examensarbete kräver dock en förenkling av bjälklagens egenskaper; 

om alla faktorer förutom spännvidd är satta, hur lång spännvidd kan givna bjälklag ha? Denna 

fråga tillåter inte att olika vägguppbyggnader och planlösningar testas.  

För att säkerställa att variabler som skulle vara konstanta verkligen var det och för att 

dessutom kunna testa många bjälklag och spännvidder bestämde sig författaren för datorstödda 

simuleringar istället för laborativa tester. De eventuella konsekvenserna av denna felkälla togs 

hänsyn till i bedömningen av studiens kvalitet, se avsnitt 3.4.  

Inman (2014) menar att den mycket systematiska och modulära finita elementmetoden 

lämpar sig utmärkt för att simulera ett stort omfång vibrationsproblem i datorn. Även Feldmann 

et al. (2009) föreslår FE-analys som ett steg på vägen till att beräkna OS-RMS90 då många FEM-

programvaror kan beräkna både egenfrekvenser och modmassa automatiskt i 

vibrationsanalysen. Därför valdes FEM som metod för de datorstödda simuleringarna. Dlubal 

RFEM valdes som FEM-programvara. Detta dels för att författaren har tidigare erfarenhet av 

programmet och dels för att det är en programvara som Sweco Structures ofta använder för FE-

modellering. Därmed kunde författaren sköta den större delen av modelleringen självgående 

och sedan få vägledning vid uppkomst av hinder och frågetecken.  

3.2.5 Metoder för analys 

Målet med analysen var att med hjälp av teorin och resultaten från datainsamlingen göra 

generaliseringar om KL-träbjälklags möjliga spännvidder baserat på deras massa. För att 

åstadkomma detta utfördes en statistisk analys med hjälp av Microsoft Excel. Detta verktyg 

valdes för analysen för att stora mängder data skulle sammanställas och presenteras på ett sätt 

som författaren har erfarenhet av att göra i just Excel.  

En metod som valdes bort för analysen var deskription. Ejvegård (2009) beskriver 

deskription som en metod som lämpar sig bra för studier med en översiktlig form, där 

frågeställningen ofta är mycket allmän. Deskription, eller beskrivning, innebär att man 

sammanställer vad man lärt sig i studien i en redogörelse av verkligheten (Ejvegård, 2009). Om 

frågeställningen i detta arbete varit exempelvis ”Hur väl lämpar sig KL-träbjälklag för 

byggnader med längre spännvidder?” så hade deskription eventuellt varit en passande metod. I 

denna studie söktes istället information som skulle fungera som en grund till en matematisk 
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generalisering. Även om målet med studien var generaliseringar så är generaliseringarna i 

denna kvantitativa studie presenterade som siffror, grafer och fysikaliska storheter. Detta för att 

författaren inte ansåg att en översiktlig beskrivning av resultatet i ord skulle uppfylla syftet. 

Analysen baserades till stor del på komparation. Resultaten från datainsamlingen och den 

statistiska analysen jämfördes med teorin. Syftet med detta var att förstå på vilket sätt resultaten 

och teorin skiljde sig, varför de skiljde sig samt att antingen bekräfta, utveckla eller dementera 

hypotesen.  

3.3 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.3.1 Tabeller för datainsamling 

Först och främst skapades ett Exceldokument för den statistiska analysen. Två flikar (200-5s 

och 240-7s) skapades och i varje flik lades sex tabeller in; alla med en rad för varje testobjekt 

(exempelvis för 200-5s skapades raderna 200-5s-0, 200-5s-25, 200-5s-50… till och med 200-

5s-250). I alla tabeller lades även kolumner för fyllningens tjocklek x samt bjälklagets 

egentyngd G. G beräknades som summan av själva skivans tyngd, övergolvets tyngd samt 

fyllningstjockleken multiplicerad med fyllningens lastdensitet. Ekvation (3.2) användes för 5-

skiktsskivan och ekvation (3.3) för 7-skiktsskivan. 

 

 𝐺200−5𝑠−𝑥 =  1,08 
𝑘𝑁

𝑚2
+ 0,25 

𝑘𝑁

𝑚2
+

𝑥 𝑚𝑚

1000
∙ 14,73

𝑘𝑁

𝑚3
 (3.2) 

 

 
𝐺240−7𝑠−𝑥 = 1,30 

𝑘𝑁

𝑚2
+ 0,25 

𝑘𝑁

𝑚2
+

𝑥 𝑚𝑚

1000
∙ 14,73

𝑘𝑁

𝑚3
 (3.3) 

 

I övrigt utformades tabellerna enligt beskrivning nedan.  

Tabell A: Nedböjningsanalys 

För varje testobjekt lades kolumner in för maximal spännvidd, slutlig nedböjning, L/300, 

kvoten av slutlig nedböjning och L/300, initial nedböjning, L/500, kvoten av initial 

nedböjning och L/500, f1, Mmod1, klass enligt EUR 24084 EN för svängningsmoder i styv 

riktning samt klass enligt EUR 24084 EN för svängningsmoder i vek riktning. L/300 och 

L/500 beräknades i Excel baserat på spännvidden. Spännvidder, slutlig nedböjning 

(kvasipermanent lastkombination), initial nedböjning (karakteristisk lastkombination) samt 

egenfrekvenser och modmassor togs från resultat i RFEM.  

 

Tabell B: Maximal spännvidd för fritt upplagt bjälklag, Lmax-fri 

Två kolumner lades in för maximal spännvidd och första egenfrekvens för det fritt upplagda 

bjälklaget. Lmax-fri beräknades i Excel enligt: 
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𝐿𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑟𝑖 (= √
𝐺𝑡𝑜𝑡

1,2 ∙ 𝐺
) = √

9,82 𝑘𝑁

1,2 ∙ 𝐺
 (3.4)  

 

Detta baserades på ekvation (3.5) och (3.6): 

 

 𝐺𝑡𝑜𝑡 = 𝐿𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑟𝑖 ∙ 𝑏 ∙ 𝐺 = 𝐿𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑟𝑖 ∙ 1,2 ∙ 𝐿𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑟𝑖 ∙ 𝐺

= 𝐿𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑟𝑖
2 ∙ 1,2 ∙ 𝐺 

(3.5) 

 
𝐺𝑡𝑜𝑡 = 10 ∙ 𝑚𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑔 = 10 ∙ 100 𝑘𝑔 ∙ 9,82

𝑚

𝑠2
= 9820 𝑁 = 9,82 𝑘𝑁 (3.6) 

 

Egenfrekvensen f1 togs sedan från RFEM där ett fritt upplagt bjälklag med spännvidden 

Lmax-fri beräknats. 

 

Tabell C: f1 > 8 Hz, fast inspänt 

Tabellen innehöll kolumner för maximal spännvidd, första egenfrekvens, första modmassa, 

totalmassa inkl. konverterade laster samt modmassförhållande. Indata för alla utom den 

sistnämnda togs från beräkningar i RFEM.  Modmassförhållandet beräknades enligt ekvation 

(3.7) som baserades på ekvation (2.16). 

 

 
𝛽 =

𝑀𝑚𝑜𝑑1

𝑀𝑡𝑜𝑡
 (3.7) 

 

Tabell D: Maximal spännvidd enligt EUR 24084 EN 

Tabellen skapades med kolumner för maximal spännvidd, f1, Mmod1, OS-RMS90 och klass för 

svängningsmoder i styv riktning samt OS-RMS90 och klass för svängningsmoder i vek 

riktning. De fyra sistnämnda togs från designdiagrammet för golv med 3% dämpning. Vid 

behov beräknades OS-RMS90-värden med hjälp av ekvation (2.31). Spännvidder, 

egenfrekvenser och modmassor togs från RFEM. 

 

Tabell E: Dynamisk analys av bjälklag med fast spännvidd  

Kolumner skapades för fyllningstjocklek, egentyngd, f1, Mmod1, f2, Mmod2, f3, Mmod3, OS-RMS90-

max och klass för svängningsmoder i styv riktning samt OS-RMS90-max och klass för 

svängningsmoder i vek riktning.  

 

Tabell F: f1 > 8 Hz, fritt upplagt 

En likadan tabell som tabell C skapades, men utan kolumnerna för totalmassa inklusive 

konverterade laster och modmassförhållande.  
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3.3.2 Modellbildning 5-skiktsskiva 

I underavsnitt 3.3.2 samt 3.3.3 gås inställningar och genomförande i programvaran Dlubal 

RFEM 5.17 igenom. 

Uppstart 

I RFEM skapades ett nytt projekt 200-5s, och inom det en modell vid namn N-200-5s-0. SS-

EN 1990 + SS-EN 1995 valdes som de standarder som programmet skulle basera lastfall och 

lastkombinationer på. I inställningar för den nationella standarden angavs kdef = 0,85. 

Programmet läts skapa lastkombinationer automatiskt. Tyngdaccelerationen ställdes till 9,82 

m/s2.  

Parametrisering 

För att underlätta simuleringarna med många olika dimensioner och fyllningstjocklekar där 

bredden alltid skulle vara 120% av spännvidden och fyllningen hade en konstant lastdensitet 

användes programmets parametriseringsfunktion. I dialogrutan Edit Parameters skapades 

följande nya parametrar: 

 Namn: ”Spännvidd”. Enhetstyp: Length. Värde: 5,000. Enhet: m.  

 Namn: ”x”. Enhetstyp: Surface Thickness. Värde: 0,000. Enhet: mm.  

 Namn: ”Densitet_singel”. Enhetstyp: Mass. Värde: 14,730. Enhet: kN/m3.  

Bjälklagsmodellering 

För att skapa ett bjälklag med längd och bredd kopplat till parametern ”Spännvidd” skapades 

fyra noder med koordinater (0,0,0), (1,0,0), (1,1,0) och (0,1,0) [m]. I tabell 1.1 Nodes ändrades 

X-koordinaten för nod 2 och 3 till ”Spännvidd”. Y-koordinaten för nod 3 och 4 ändrades på 

samma sätt till ”Spännvidd*1,2”.  

Bjälklaget skapades som en skiva med styvhet ”Laminate…”, då skivans tvärsnitt skulle 

bestämmas i RF-LAMINATE senare. Noder 1-4 användes som hörnpunkter för det 

rektangulära bjälklaget. Då skivans geometri på detta sätt blev knuten till noder som i sin tur 

var kopplade till parametern ”Spännvidd” räckte det nu att ändra spännvidden i Edit Parameters 

för att hela skivan skulle ändra dimensioner enligt kravet b=1,2*L.  

Ett nytt linjestöd skapades med hjälpa av dialogrutan New Line Support. Stöd i alla 

riktningar valdes och vridning spärrades i x- och z-riktning (☑☑☑ ☑☐☑). Stödet placerades 

på linje 1 (mellan nod 1 och 4). På den motsatta linjen (linje 3) placerades ett likadant linjestöd 

fast utan stöd i x-riktningen (☐☑☑ ☑☐☑). 

Laster 

Ett nytt lastfall skapades och döptes till LC1 - Self-weight. Med Self-weight – Active markerat 

räknade programmet själv ut egentyngden för skivan. Ett till lastfall skapades för den nyttiga 

lasten och döptes till LC2 – Imposed load.  

Två lastkombinationer av de automatiskt skapade behölls: karakteristisk och 

kvasipermanent. I den karakteristiska lastkombinationen CO1 behölls faktorn 1,00 för både 

egentyngd och nyttiglasten. I den kvasipermanenta lastkombinationen CO2 kontrollerades att 

faktorn för egentyngd var 1,850 och att faktorn för nyttiglasten var 1,250. 
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Under lastfallet LC1 skapades en ytlast för övergolvet, 0,25 kN/m2, och placerades som 

en jämn kraft över hela bjälklaget med riktning nedåt. En till likadan last lades till, denna gång 

för fyllningen. Kraften p [kN/m2] för ytlast 2 ändrades till formeln ”x*Densitet_singel”. På 

detta sätt kunde parametern ”x” ändras till den aktuella fyllningstjockleken och göra att ytlast 

2 automatiskt ändras till rätt storhet. 

Under lastfallet LC2 skapades en ytlast för den nyttiga lasten, 2,5 kN/m2, och placerades 

som en jämn kraft över hela bjälklaget med riktning nedåt.   

RF-LAMINATE 

Bjälklagets uppbyggnad skapades i modulen RF-LAMINATE. Under Material Model valdes 

att bjälklaget skulle vara ortotropt. Till beräkningen i bruksgränstillstånd valdes båda 

lastkombinationerna CO1 och CO2. Inga lastkombinationer valdes till beräkning i 

brottgränstillstånd då endast bruksgränstillstånd var av intresse. 

Tvärsnittet importerades från RFEM:s bibliotek. Skivan ”KLH 5s 200” av typen ”Top 

Layer 0 – DL/TL/L” från leverantören KLH valdes. I inställningarna valdes att inte ha lim på 

brädornas kortsidor. Vikten från rutan ”Σ Surface Weight” antecknades och användes till 

beräkning av egentyngden för alla elva bjälklag med 5-skiktsskivan som grund.  

Duplicering till dynamisk analys 

Modellen duplicerades för att användas till dynamisk analys. Den nya filen döptes till D-200-

5s-0. Faktorerna för kvasipermanent lastkombination ändrades till 1,00 för permanenta laster 

och 0,20 för nyttig last.  

RF-DYNAM Pro 

I modulen för dynamisk analys i modellen D-200-5s-0 valdes att endast beräkna Natural 

Vibrations. Ett massfall MC1 skapades och döptes till ”Egenfrekvens bjälklag”. Laster togs 

endast från kraftkomponenter av lastkombinationen CO1 – SLS – Quasi-permanent. Detta 

massfall användes sedan som Acting mass till ett nytt vibrationsfall, NVC1. I vibrationsfallet 

valdes antalet lägsta egenvärden att beräknas till 10.   

Duplicering till samtliga testobjekt  

Modellerna för N-200-5s-0 och D-200s-5s-0 kunde nu användas som bas för samtliga modeller. 

N-200-5s-0 duplicerades och döptes om under namnet N-200-5s-25, och parametern ”x” ökades 

från 0 till 25 mm. Filen duplicerades igen på samma sätt för att skapa N-200-5s-50, N-200-5s-

75… och så vidare till och med N-200-5s-250. Samma sak upprepades för modellen D-200-5s-

0 för att skapa D-200-5s-25, D-200-5s-50… och så vidare till och med D-200-5s-250.  

3.3.3 Modellbildning 7-skiktsskiva 

Filen N-200-5s-0 duplicerades igen och döptes om till N-240-7s-0 samt tilldelades ett nytt 

projekt vid namn 240-7s. 

I RF-LAMINATE ändrades tvärsnittet 7-skiktsskivan genom att importera skivan ”KLH 

7s 240” av typen ”Top Layer 0 – DL/TL/T” från leverantören KLH.  Den nya egentyngden 
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antecknades och egentyngd för de elva typer av bjälklag med 7-skiktsskivan som grund kunde 

beräknas. 

7-skiktssskivans nedböjningsmodell duplicerades till modellerna N-240-7s-25, N-240-

7s-50… och så vidare till och med N-240-7s-250 på samma sätt som med 5-skiktsskivan. 

Samma sak upprepades för D-240-7s-0.  

3.3.4 Datainsamling 

Datainsamling skedde i Dlubal RFEM och resultaten antecknades i tabeller för datainsamling i 

Microsoft Excel.  

Nedböjningsanalys 

Datainsamling skedde för båda KL-träskivorna enligt flödesschemat i figur 3.1.  

I kontrollen kollades nedböjningen wfin och winst mot respektive 

nedböjningsbegränsningar med hjälp av RF-LAMINATE och tabell A. När nivå sju i 

flödesschemat nåtts antecknades spännvidd, wfin, winst samt första modens egenfrekvens och 

modmassa för det senast godkända bjälklaget i tabell A. Svängningsmoder i styv och vek 

riktning analyserades enligt EUR 24084 EN och modernas klass antecknades i tabellen.  

Egenfrekvenser och modmassor hämtades från tabell 5.1 Natural Frequencies (kolumn 

C) respektive tabell 5.7 Effective Modal Mass Factors (kolumn A). Nedböjningen wfin och winst 

återfanns i modulen RF-LAMINATE i tabell 3.1 Max Displacements (cell G2).  

Maximal spännvidd för fritt upplagt bjälklag, Lmax-fri  

Spännvidden för bjälklaget 200-5s-0 togs från ekvation (3.4) och applicerades på modell D-

200-5s-0. Inställningar för FE mesh kontrollerades mot underavsnitt 2.4.1 och ändrades om 

nödvändigt. Calculate All kördes och egenfrekvensen lästes ur tabell 5.1 Natural Frequencies 

(kolumn C).  

Detta upprepades för alla testobjekt. Alla resultat antecknades i tabell B och 

egenfrekvenserna kontrollerades mot kravet f1 > 8 Hz. Om de godkändes kunde experimentet 

fortgå enligt nedan.  

f1 > 8 Hz, fast inspänt 

Linjestöden på samtliga bjälklagsmodeller ändrades till fast inspända (☑☑☑ ☑☑☑). 

Datainsamling skedde enligt flödesschemat i figur 3.1 för både 5- och 7-skiktsskivan.  

I kontrollen kollades att den första egenfrekvensen var större än 8 Hz. Om den var det 

godkändes bjälklaget, annars inte. När nivå sju i flödesschemat nåtts antecknades spännvidd, 

första egenfrekvens samt första modmassa för det senast godkända bjälklaget i tabell C. Den 

totala massan inklusive konverterade laster Mtot togs från modulen RF-DYNAM Pro genom att 

välja Calculate Masses under Mass Cases -> General -> Sum of Masses.  

För varje testobjekt markerades OS-RMS90-värdet för den första svängningsmoden, för 

svängning i styv riktning, i testobjektets tillhörande designdiagram. 
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Maximal spännvidd enligt EUR 24084 EN 

Datainsamling skedde enligt flödesschemat i figur 3.1 för både 5- och 7-skiktsskivan. Analysen 

genomfördes med bjälklagen fast inspända.  

I kontrollen kollades bjälklagen enligt EUR 24084 EN. I resultaten från RF-DYNAM Pro 

valdes svängningsmoderna med egenfrekvenser fi ≤ 8 Hz ut från tabell 5.1 Natural Frequencies. 

Frekvenserna från dessa svängningsmoder tillsammans med tillhörande modmassor (från tabell 

5.7 Effective Modal Mass Factors) kontrollerades enligt diagrammet i figur 2.13. Om kontrollen 

visade på acceptabla vibrationsnivåer godkändes bjälklaget. Om alla svängningsmoder hade 

egenfrekvenser fi > 8 Hz godkändes också bjälklaget.    

När nivå sju i flödesdiagrammet nåtts antecknades det senast godkända bjälklagets 

spännvidd, Mtot tillsammans med första modens egenfrekvens och modmassa samt OS-RMS90 

och klass för styv respektive vek riktning i tabell D.  

För den längsta spännvidden hos varje testobjekt markerades OS-RMS90-värdet för den 

första svängningsmoden, för svängning i styv riktning, i testobjektets tillhörande 

designdiagram. Om bjälklaget var godkänt vid f1 ≈ 2 Hz markerades även OS-RMS90-värdet för 

denna punkt i diagrammet.  

Dynamisk analys av bjälklag med fast spännvidd 

Filen D-200-5s-0 öppnades och sparades sedan om med namnet ”200-5s-x”. I Edit Parameters 

ändrades spännvidden till 8,5 m. Bjälklaget behölls fast inspänt. Datainsamlingen fortgick 

enligt flödesschemat i figur 3.2. När experimentet för femskiktsskivan genomförts upprepades 

det för sjuskiktsskivan i en ny modell vid namn ”D-240-7s-x”, duplicerad från filen D-240-7s-

0. Även här sattes spännvidden till 8,5 m och bjälklaget behölls fast inspänt.  

Resultaten för bjälklagens tre första svängningsmoder för varje tjocklek ”x” markerades 

i var sitt tillhörande designdiagram med namn ”200-5s-x” respektive ”240-7s-x”. 

f1 > 8 Hz, fritt upplagt 

Experimentet ”f1 > 8 Hz, fast inspänt” upprepades fast med upplagen på långsidorna ändrade 

till ledade (☑☑☑ ☑☐☑; ☐☑☑ ☑☐☑). OS-RMS90-värdet markerades inte i ett 

designdiagram.   
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Figur 3.1  Flödesschema för datainsamling för experiment ”Nedböjningsanalys”, ”fi > 8 Hz” samt ”Maximal 

spännvidd enligt EUR 24084 EN”. 

.  
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Figur 3.2  Flödesschema för ”Dynamisk analys av bjälklag med fast spännvidd”.  

3.4 KVALITETSKRITERIER 

3.4.1 Reliabilitet 

I studien har experiment utförts med hjälp av FEM-programvaran RFEM. I och med att detta 

innebar datorstödda simuleringar bör experimenten kunna göras om med samma indata för att 

få exakt samma resultat – något som hade varit svårare om experimenten utförts i 

laborationsmiljö eller i en färdig byggnad.  

Gällande hur pålitliga resultaten från RFEM är blir det mer komplicerat. En datorskapad 

modell är som nämnt en förenkling av verkligheten. Även i analysen med hjälp av EUR 24084 

EN har förenklingar gjorts, framför allt gällande dämpning. Som tidigare beskrivet så är de 

tabellvärden på dämpkvoter som använts värden som med största sannolikhet underskattar ett 

bjälklags dämpning för att vara på den säkra sidan.  

Verktygen har använts för att hitta en maximal spännvidd för diverse bjälklag, men med 

största sannolikhet är denna maximala spännvidd kortare än den ”egentliga” maximala 

spännvidden. För en generalisering om de undersökta bjälklagen är ett konservativt resultat 

dock att föredra framför ett resultat som lovar för mycket. En datorstödd simulering tillät att ett 

stort antal bjälklag kunde undersökas i en isolerad miljö. En kontroll mot hur väl resultaten 

överensstämde med verkligheten hade dock varit önskvärt då det hade ökat studiens reliabilitet. 
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3.4.2 Validitet 

Att dämpningen underskattats i studien gör att resultaten med största sannolikhet är något 

konservativa. Detta hade varit värt att reflektera över om studiens syfte hade varit att ta reda på 

hur KL-träbjälklag som faktiskt ska byggas får se ut. Dock var det inte syftet med studien; syftet 

var att ta reda på om en ökad massa hos bjälklagen skulle sänka accelerationen tillräckligt 

mycket för att kompensera för de sänkta egenfrekvenserna. Med detta syfte spelar det en mindre 

roll ifall dämpningen är underskattad, så länge den är lika mycket underskattad i alla testobjekt. 

Det viktiga i experimenten var att alla faktorer, förutom få utvalda variabler, skulle vara 

konstanta. Författaren anser att det är högst troligt att en datorstödd simulering skulle klara av 

detta bättre än vad någon annan typ av experiment hade gjort.  

Verktyget RFEM skulle tillsammans med guiden EUR 24084 EN mäta de maximala 

tillåtna spännvidderna för testobjekten, givet ett antal olika dynamiska eller statiska krav. Enligt 

författarens egen mening hade RFEM kunnat ha ett mer effektivt sätt att göra detta på, som inte 

skulle innebära att användaren fick beräkna modell efter modell med en liten ändring i 

spännvidden för att hitta det rätta gränsvärdet. Det var en tidskrävande process som, i fallen 

som inte involverade EUR 24084 EN, borde kunnat automatiseras. Å andra sidan är det inte 

konstigt att denna funktion inte finns i RFEM då projektörer oftast har givna dimensioner på 

ett bjälklag och inte behöver arbeta på detta sätt.  

Bortsett från ineffektiviteten mätte verktyget RFEM ihop med designdiagrammen från 

EUR 24084 EN precis vad studien ämnade att mäta på ett enligt författaren tillfredställande sätt.  

 

  



54 

 

4 RESULTAT 

4.1 NEDBÖJNINGSANALYS 

Resultatet från nedböjningsanalysen presenteras i figur 4.1. Diagrammet är baserat på data som 

återfinns i tabell A för skivorna 200-5s och 240-7s i bilaga A. 

 
Figur 4.1  Sammanställnings av resultat från nedböjningsanalys av bjälklagen 200-5s och 240-7s med 

fyllningstjocklek 0 ≤ x ≤ 250 mm och 0,25 kN/m2 övergolv.  

Nedböjningsanalysen ämnade hitta den maximala tillåtna spännvidden för testobjekten 

där kraven winst ≤ L/500, wfin ≤ L/300 samt w ≤ 20 mm applicerats. Som ses i figur 4.1 sänktes 

denna spännvidd när fyllningstjockleken ökades. Den längsta tillåtna spännvidden för 5-

skiktsskivan åstadkoms när fyllningstjockleken var x = 0 mm, vilket gav en maximal spännvidd 

Lmax = 6,1 m (se tabell A för skivan 200-5s i bilaga A). Den längsta tillåtna spännvidden för 7-

skiktsskivan åstadkoms även den när fyllningstjockleken var x = 0 mm, vilket gav en maximal 

spännvidd Lmax = 6,7 m (se tabell A för skivan 240-7s i bilaga A). 

4.2 MAXIMAL SPÄNNVIDD FÖR FRITT UPPLAGT BJÄLKLAG, LMAX-FRI  

Beräkningen för att hitta den maximala spännvidd där bjälklagen, enligt Willford och Young 

(2006), fortfarande bör modelleras som fritt upplagda i en dynamisk analys utfördes i Excel. 

Denna spännvidd, betecknad Lmax-fri, definierades som den längsta spännvidd där bjälklagets 
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totala massa var lättare än tio gånger en persons vikt (där personen antogs väga 100 kg). Som 

ses i tabell 4.1 och 4.2 var samtliga bjälklags första egenfrekvenser vid spännvidder Lmax-fri över 

gränsen fi > 8 Hz. Därmed kunde experimentet fortsättas med bjälklagen fast inspända i den 

dynamiska analysen.  

 

Tabell 4.1  Lmax-fri och tillhörande f1 för skiva 200-5s med fyllningstjocklek 0 ≤ x ≤ 250 mm och 0,25 kN/m2 

övergolv.  
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Tabell 4.2  Lmax-fri och tillhörande f1 för skiva 240-7s med fyllningstjocklek 0 ≤ x ≤ 250 mm och 0,25 kN/m2 

övergolv. 

 

4.3 f1 > 8 Hz 

Experimentet ”fi > 8 Hz” utfördes två gånger – en gång med bjälklagen fast inspända (vilket 

antogs rekommenderat baserat på experimentet ”Maximal spännvidd för fritt upplagt bjälklag, 

Lmax-fri”) och en gång med bjälklagen fritt upplagda (för att kunna se effekten av att byta 

randvillkor). 
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Figur 4.2  Sammanställning av resultat från experimentet ” fi > 8 Hz” för skivorna 200-5s och 240-7s med 

fyllningstjocklek 0 ≤ x ≤ 250 mm och 0,25 kN/m2 övergolv. 

Som syns i figur 4.2 minskades de maximala spännvidderna i samband med den ökade 

fyllningstjockleken både när bjälklagen var fast inspända och när de var fritt upplagda. De 

längsta spännvidderna uppkom vid fyllningstjockleken x = 0 mm för alla fyra bjälklagstyper. 

Den maximala spännvidden för detta fall var för de fyra bjälklagstyperna: 

 Lmax-fast-200-5s-0 = 8,5 m 

 Lmax-fri-200-5s-0 = 5,8 m 

 Lmax-fast-240-7s-0 = 8,9 m 

 Lmax-fri-240-7s-0 = 6,1 m 

Se även resultattabeller C och F för 200-5s och 240-7s i bilaga A för experimentets 

samtliga resultat.  

4.4 REKOMMENDERADE SPÄNNVIDDER ENLIGT EUR 24084 EN 

RELATIVT ÖVRIGA EXPERIMENT 

Figur 4.3 och 4.4 visar resultatet från experimentet där bjälklagens maximala spännvidder 

hittats med hjälp av standarden EUR 24084 EN och kraven OS-RMS90 ≤ 3,2 mm/s för 

svängningsmoder i styv riktning samt OS-RMS90 ≤ 12,8 mm/s för svängningsmoder i vek 

riktning. Resultaten visas ihop med motsvarande resultat från nedböjningsanalysen samt 

experimenten fi > 8 Hz för fast inspända respektive fritt upplagda bjälklag. 
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Figur 4.3  Maximal spännvidd och rekommenderat spann enligt EUR 24084 EN relativt maximala 

spännvidder enligt nedböjnings- respektive egenfrekvenskrav för skiva 200-5s med 
fyllningstjocklek 0 ≤ x ≤ 250 mm och 0,25 kN/m2 övergolv. 

Precis som i tidigare experiment är bjälklaget med fyllningstjockleken x = 0 mm det 

bjälklag som har längst maximal spännvidd av de bjälklag med 5-skiktsskivan som bas. I 

experimentet där bjälklaget kontrollerats enligt EUR 24084 EN med krav enligt stycket ovan 

är den maximala spännvidden för bjälklaget 200-5s-0 Lmax = 15,8 m. Se tabell D för 200-5s i 

bilaga A för samtliga resultat för 5-skiktsskivan från detta experiment.  
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Figur 4.4  Maximal spännvidd och rekommenderat spann enligt EUR 24084 EN relativt maximala 
spännvidder enligt nedböjnings- respektive egenfrekvenskrav för skiva 240-7s med 
fyllningstjocklek 0 ≤ x ≤ 250 mm och 0,25 kN/m2 övergolv. 

I figur 4.4 kan det utläsas att den längsta maximala spännvidden för något testat bjälklag 

med 7-skiktsskivan som bas uppkommer vid fyllningstjockleken x = 225 mm. Den maximala 

spännvidden är där Lmax = 19,5 m. Här kan det vara relevant att även studera de enstaka 

designdiagrammen för 7-skiktsskivan (bilaga B) och sammanställningen av dessa i bilaga C. I 

denna sammanställning kan ses att de allra tyngsta bjälklagen baserade på 7-skiktsskivan fått 

så stora modmassor att till och med egenfrekvenser i det känsligaste området, f1 = 2 Hz, 

accepterades. Därmed kunde spännvidderna ökas ända till punkten då designdiagrammets 

omfång tog slut.  

Vid x = 0 mm är Lmax = 16,9 m för 7-skiktsskivan. Se samtliga resultat för 7-skiktsskivan 

från detta experiment i tabell D för 240-7s i bilaga A.  

4.5 DYNAMISK ANALYS AV BJÄLKLAG MED FAST SPÄNNVIDD  

I experimentet där fyllningen på ett bjälklag med fast spännvidd ökades antecknades OS-

RMS90-värdena för svängningsmoder i styv respektive vek riktning. Resultatet sammanställdes 

till diagrammen i figur 4.5 och 4.6.  
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Figur 4.5  OS-RMS90-värden för skiva 200-5s med konstant spännvidd L = 8,5 m och fyllningstjocklek 
 0 ≤ x ≤ 250 mm samt 0,25 kN/m2 övergolv. 

 

Figur 4.6  OS-RMS90-värden för skiva 240-7s med konstant spännvidd L = 8,5 m och fyllningstjocklek 
 0 ≤ x ≤ 250 mm samt 0,25 kN/m2 övergolv. 

De första egenfrekvenserna och tillhörande modmassor antecknades också. Diagrammen 

baserade på dessa data ses i figur 4.7 och 4.8. 
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Figur 4.7  Första egenfrekvens för skiva med konstant spännvidd (L = 8,5 m) och fyllningstjocklek 
 0 ≤ x ≤ 250 mm samt 0,25 kN/m2 övergolv. 

 

Figur 4.8  Första modmassa för skiva med konstant spännvidd (L = 8,5 m) och fyllningstjocklek 
 0 ≤ x ≤ 250 mm samt 0,25 kN/m2 övergolv. 

De data som diagrammen i figur 4.5 - 4.8 är baserade på återfinns i tabell E för 200-5s 

och 240-72 i bilaga A. De tre första svängningsmoderna för alla testade fyllningstjocklekar 

finns markerade i designdiagrammen 200-5s-x och 240-7s-x, se bilaga D.   
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5 ANALYS 

5.1 JÄMFÖRELSE MOT KL-TRÄHANDBOKEN 

Nedböjningskraven blev dimensionerande i denna studie, där den maximala spännvidden var 

6,1 m för 5-skiktsskivan och 6,7 m för 7-skiktsskivan. Jämfört med KL-trähandbokens (Svenskt 

Trä, 2017) överslagsvärden på vilka spännvidder som rekommenderas för KL-träskivor i denna 

storlek (se underavsnitt 2.6.6) skiljer sig resultaten relativt mycket.  

De olika förutsättningarna för KL-trähandbokens respektive denna studies 

dimensioneringsförutsättningar listas i tabell 5.1.  
 

Tabell 5.1  Jämförelse mellan förutsättningarna för KL-trähandbokens överslagsdimensionering (se 

underavsnitt 2.6.6) respektive för denna studie. Spännvidderna i denna studies 

nedböjningsanalys är markerade då nedböjningsanalysen var dimensionerande vid antagandet 

att den dynamiska analysen av bjälklagen bör ske med upplagen fast inspända, enligt Willford 

och Young (2006). 

 Nedböjningsanalys Dynamisk analys av egenfrekvens 

 
KL-

trähandboken 
Denna studie 

KL-

trähandboken 

Denna 

studie 

Denna 

studie 

Krav 
wfin ≤ L/300    

≤ 20 mm 

wfin ≤ L/300 

winst ≤ L/500    

≤ 20 mm 

fi > 8 Hz fi > 8 Hz fi > 8 Hz 

Upplag Fritt upplagt Fritt upplagt Fritt upplagt 
Fritt 

upplagt 

Fast 

inspänt 

Klimatklass 1 1 1 1 1 

Nyttig last 2,0 kN/m2 2,5 kN/m2 2,0 kN/m2 2,5 kN/m2 2,5 kN/m2 

Egenvikt övergolv 0,25 kg/m2 25 kg/m2 25 kg/m2 25 kg/m2 25 kg/m2 

Brandlastfall 

beaktat 
Nej Nej Nej Nej Nej 

Rekommenderad 

spännvidd  

200-5s-0 

≤ 6,9 m* ≤ 6,1 m ≤ 6,9 m* ≤ 5,8 m ≤ 8,5 m 

Rekommenderad 

spännvidd  

240-7s-0 

≤ 7,8 m* ≤ 6,7 m ≤ 7,8 m* ≤ 6,1 m ≤ 8,9 m 

*Det är inte tydliggjort om nedböjnings- eller egenfrekvenskrav var dimensionerande. 

En sak som är viktig att ta hänsyn till i denna jämförelse är att KL-trähandbokens värden 

enligt egen utsago är approximativa, antagligen för att kunna göra en generalisering som 
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projektörer snabbt kan använda sig av för att baserat på önskade spännvidder veta vilken typ av 

KL-träskiva som passar. En överslagsdimensionering bör dock ge värden som är på den säkra 

sidan, vilket talar mot denna studies resultat då de är avsevärt mycket mer konservativa. Nedan 

följer en analys av vad som kan ligga bakom denna skillnad.  

Först och främst har KL-trähandbokens beräkningar baserats på bjälklag i en bostad 

istället för ett kontor. De har visserligen antagligen räknat enligt Eurokods riktlinjer med 

lastkombinationsfaktorn ψ2 = 0,3 för nyttig last i bostäder, vilket i så fall gett en större last i 

kvasipermanent lastkombination än i denna studie där ψ2 = 0,2 använts (i den dynamiska 

analysen, i enighet med EUR 24084 EN). Men på grund av att de dimensionerat bjälklag i just 

bostäder har de också haft en lättare nyttig last än motsvarande för kontor. Ser man dessutom 

till de nedböjningskrav som är ställda på bjälklagen verkar de inte ha haft något krav på 

maximal initial nedböjning. Kravet winst ≤ L/500 var det som i denna studies nedböjningsanalys 

var dimensionerande i alla testobjekt. Om ett sådant krav hade ställts på KL-trähandbokens 

bjälklag hade deras rekommenderade spännvidder möjligtvis varit kortare. 

Dock hade vibrationer varit dimensionerande i denna studie om inte teorin från Willford 

och Young (2006) om bjälklagens randvillkor använts. I experimentet med bjälklagen fritt 

upplagda blev de maximala spännvidderna endast 5,8 respektive 6,1 m. Detta talar för att 

vibrationer varit den dimensionerande faktorn i KL-trähandbokens bjälklag eftersom de 

räknades som fritt upplagda. 

Skillnaden mellan spännvidderna för denna studies fritt upplagda bjälklag begränsade av 

fi > 8 Hz och motsvarande bjälklag i KL-trähandboken kan dock tyckas anmärkningsvärt stor 

för endast 0,5 kN/m2 skillnad i nyttig last. En annan bidragande faktor till detta kan vara om 

KL-trähandboken räknat med densiteten 400 kg/m3 (Martinsons, u. å) eller till och med det 

ännu lättare 3,7 kN/m3 (≈ 377 kg/m3) (SS-EN 1991-1-1, 2002). Detta ger egentyngder 80 

respektive 75 kg/m2 för 5-skiktsskivan och 96 respektive 90 kg/m2 för 7-skiktsskivan. Jämfört 

med denna studies egentyngder tagna från KLH:s egna data på 1,08 kN/m2 för 5-skiktsskivan 

(≈ 110 kg/m2) och 1,30 kN/m2 för 7-skiktsskivan (≈ 132 kg/m2) är de betydligt lättare. Detta 

bör ha gett signifikant högre egenfrekvenser hos KL-trähandbokens bjälklag vilket i så fall bör 

ha genererat kortare tillåtna spännvidder.  

Sannolikt har KLH angett egentyngder för plattorna som är större än vad som stämmer i 

praktiken. Detta gör att resultaten i denna studie antagligen är något konservativa.  

En önskvärd utökning av KL-trähandbokens teori hade varit hur spännvidderna sett ut om 

nyttig last för kontor använts istället, eller hur de sett ut om bjälklagen varit fast inspända i den 

dynamiska analysen. Denna studies resultat talar för två specifika KL-träplattor men ger inte 

enligt författaren en tillräcklig grund för att kunna säga lika generaliserade överslagsvärden för 

sådana bjälklag. 

5.2 NEDBÖJNINGSANALYS 

I figur 4.1 syns att de maximala spännvidderna för bjälklagen enligt nedböjningskraven inte är 

linjärt beroende av egentyngden.  

Enligt teorin beror ett bjälklags maximala initiala nedböjning (om det kan betraktas som 

en balk) av dess elasticitetsmodul och tröghetsmoment enligt: 
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𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 =

5𝑞𝑘𝑎𝑟𝐿4

384𝐸𝐼
 (5.1) 

 

Bjälklagets maximala slutliga nedböjning mitt i spännvidden är enligt teorin: 

 

 

𝑤𝑓𝑖𝑛 =
5𝑞𝑘𝑝𝐿4

384𝐸𝐼
 (5.2) 

 

Om qkp är resultatet av den kvasipermanenta lastkombinationen med kdef inräknat.  

Sett till ekvationer (2.26) och (2.28) är det tydligt att qkp alltid kommer att vara större än 

qkar, vilket gör att wfin alltid bör vara större än winst. Detta är fullt rimligt och stämmer även 

överens med denna studies resultat.   

Som ses i tabell A för 200-5s och 240-7s i bilaga A var kravet L/500 för initial nedböjning 

dimensionerande för alla skivor. I takt med att fyllningstjockleken ökade så ökade dock 

utnyttjandegraden 
𝑤𝑓𝑖𝑛

𝐿/300
. För den tyngsta skivan som testades (240-7s-250) var 

𝑤𝑓𝑖𝑛

𝐿/300
≈

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡

𝐿/500
≈

0,97. Detta tyder på att den slutliga nedböjningen möjligtvis hade varit dimensionerande för en 

skiva med ännu tjockare fyllning.  

Om hänsyn endast tas till den initiala nedböjningen som ju varit dimensionerande för 

samtliga testade bjälklag kan en ekvation för den maximala spännvidden beroende av qkar 

härledas ur ekvation (5.1) och kravet winst ≤ L/500. 

 

 
w𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑚𝑎𝑥 = L𝑚𝑎𝑥 500⁄ =

5𝑞𝑘𝑎𝑟𝐿𝑚𝑎𝑥
4

384𝐸𝐼
 (5.3) 

 

↕ 

 

 

1/500 =
5𝑞𝑘𝑎𝑟𝐿𝑚𝑎𝑥

3

384𝐸𝐼
 (5.4) 

 

↕ 

 

 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = √
384𝐸𝐼

2500𝑞𝑘𝑎𝑟

3

 (5.5)  

 

Om elasticitetsmodulen och tröghetsmomentet antags vara konstanta kan ekvation (5.5) 

förenklas till en funktion Lmax = f(qkar) där alla konstanta faktorer antags vara 1.  
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𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝑞𝑘𝑎𝑟) = √
1

𝑞𝑘𝑎𝑟

3

 (5.6) 

 

Grafen för ekvation (5.6) visas i figur 5.1. 

 

 

Figur 5.1  Funktionen 𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝑞𝑘𝑎𝑟) = √
1

𝑞𝑘𝑎𝑟

3
. 

En tydlig likhet kan hittas mellan grafen i figur 5.1 och den i figur 4.1. Sett till 

förenklingen av ekvation (5.5) är det tydligt varför grafen ser ut som den gör, och varför den 

maximala spännvidden inte minskas linjärt i takt med att fyllningstjockleken ökas.   

Resultaten från denna studies deformationsanalys visar att den maximala spännvidden för 

bjälklagen minskas icke-linjärt när tyngre och tyngre fyllning läggs på utan att styvheten ökas. 

Detta överensstämmer med teorin. Även hur den maximala spännvidden minskas som en icke-

linjär funktion av lasten stämmer överens med teorin.  

5.3 f1 > 8 Hz  

Enligt teorin kan ett bjälklag betraktas som ett SDOF-system för en specifik svängningsmod, 

och egenfrekvensen för denna svängnings beskrivs med ekvation (2.5). Teorin säger också att 

den första svängningsmoden i en fast inspänd balk har ett modmassförhållande β = 0,4 vilket 

ger: 

 

 𝑀𝑚𝑜𝑑,1 = 0,4𝑀𝑡𝑜𝑡 (5.7) 

 

L m
ax

q
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Att ett KL-träbjälklag kan dimensioneras enligt balkteori om det betraktas som en fritt 

upplagd plattstrimla nämns också i teorin. I denna studie är dock bjälklagen fast inspända i den 

dynamiska analysen.  

Resultaten från experimentet ”f1 > 8 Hz” visar på att modmassförhållandet hos 5-

skiktsskivan varierar mellan cirka 0,372 och 0,386 (se 200-5s: Tabell C i bilaga A) och hos 7-

skiktsskivan mellan cirka 0,400 och 0,412 (se 240-7s: Tabell C i bilaga A). Man hade kunnat 

säga att β = 0,4 stämmer relativt bra som ett överslagsvärde för båda dessa bjälklag, vilket talar 

för att bjälklaget kan betraktas som en fast inspänd balk. Modmassförhållandet i 5-

skiktsskivorna är dock avsevärt lägre än 0,4 trots att en avrundning ändå hade gett ”rätt” värde.  

Detta innebär att 5-skiktsskivans första modmassor är lättare i förhållande till den totala 

massan än 7-skiktsskivans motsvarande värden. Då modmassa kan tolkas som den massa som 

aktiveras för den specifika moden bör detta betyda att 5-skiktsskivans första svängningsmod 

aktiverar en mindre andel av sin totala massa än 7-skiktsskivans. Det som skiljer plattorna åt, 

förutom tjockleken – och därmed massan – är styvheten. En högre styvhet kan alltså vara det 

som gör att mer massa aktiveras i 7-skiktsskivan. En högre styvhet gör visserligen att systemet 

vibrerar snabbare och har en kortare periodtid, men det bör inte nödvändigtvis betyda att inte 

en lika stor eller större andel av den totala massan kan vara aktiverad i svängningen.  

Teorin specificerar dock inte i vad för typ av material som ekvation (5.7) gäller. Det leder 

författaren till antagandet att styvhet inte alls ska spela någon roll i ett bjälklags modmassa – i 

alla fall inte en så stor roll att värdet β blir materialspecifikt.  Om det hade stämt att styvheten 

påverkade modmassan som beskrivet ovan så hade det inneburit att exempelvis ett 

betongbjälklag kunnat skilja sig så mycket från β = 0,4 att 0,4 inte längre hade fungerat som ett 

överslagsvärde.  

Oberoende av det modmassförhållande som används (så länge β > 0) så ökar bjälklagets 

modmassa linjärt i takt med ökningen av massa. Om styvheten är oförändrad kommer denna 

ökning av Mmod,i leda till att fi minskar. Från ekvation (2.5) kan fås: 

 

 

𝑓1 =
1

2𝜋
√

𝑘𝑚𝑜𝑑,1

𝛽𝑀𝑡𝑜𝑡
=

1

2𝜋
√

𝑘𝑚𝑜𝑑,1

𝛽1,2𝐿2𝑚
 (5.8) 

 

 där: 

 1,2L2 = Area (då b = 1,2L) [m2] 

 m = Massa per area [kg/m2] 

 

Ur detta kan en ekvation för spännvidden fås enligt: 

 

 

𝐿 = √
𝑘𝑚𝑜𝑑,1

1,2𝛽𝑚(2𝜋𝑓1)2
 (5.9) 
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Om kravet f1 > 8 Hz appliceras kommer den maximala spännvidden att minska i takt 

med att m ökar enligt den förenklade ekvationen: 

 

 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝑚) = √
1

1,2𝑚(2𝜋 ∙ 8)2
 (5.10) 

 

I ekvation (5.10) har kmod,1 och β antagits vara konstanta och därför fått värdet 1 av 

förenklingsskäl. 

Grafen för funktionen Lmax = f(m) ser ut enligt figur 5.2. 

 

 

Figur 5.2 Funktionen f(m) = √
1

1,2𝑚(2𝜋∙8)2. 

Att funktionen ser ut som den gör är inte förvånande sett till att den är en produkt av den 

simplare funktionen 𝑓 = √
1

𝑥
. Funktionens form återfinns även i resultaten från experimentet ”f1 

> 8 Hz”, se figur 4.2. 

Resultaten från experimentet ”f1 > 8 Hz” visar att den maximala spännvidden där f1 > 8 

Hz minskas när tyngre och tyngre fyllning läggs på utan att öka styvheten, både för ett fast 

inspänt och ett fritt upplagt bjälklag. Att egenfrekvensen för en svängningsmod minskar när 

modstyvheten är konstant men massan (och därmed modmassan) ökar stämmer överens med 

teorin. Även hur den maximala spännvidden minskas som en icke-linjär funktion av lasten 

stämmer överens med teorin.  

L m
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5.4 MAXIMAL SPÄNNVIDD ENLIGT EUR 24084 EN 

I både 5- och 7-skiktsskivan är de maximala spännvidderna enligt EUR 24084 EN drygt dubbelt 

så långa som om nedböjning hade beaktats. Studien har genomförts för att tidigare teori saknas 

om maximala spännvidder i KL-träbjälklag baserat på just EUR 24084 EN, och därför kan inte 

resultaten i just detta experiment jämföras med teorin.  

Vid första anblick kan figur 4.3 se ut att tala för att ett matematiskt samband finns i form 

av en svagt konvex polynomfunktion L ≈ f(G), där funktionen kunnat förutsäga vad som sker 

om ännu mer fyllning läggs på skivan. Men sammanställningen av OS-RMS90-värdena för alla 

testobjekt med 5-skiktsskivan som bas talar för att mer fyllning hade orsakat en plötslig topp i 

grafen när Mmod blir större än cirka 55000 kg, se bilaga C. 

En sådan topp finns med i det tyngre och styvare 7-skiktsbjälklaget. Styvheten har gjort 

att samma spännvidder ger högre lägsta egenfrekvens än de hos 5-skiktsbjälklaget, vilket i sin 

tur gör att den maximala spännvidden ökar och massan med den. För de tyngsta bjälklagen med 

7-skiktsskivan som bas passerar samtliga spännvidder klass E helt när spännvidden ökas, se 

bilaga C. Detta kanske teoretiskt sett innebär att alla spännvidder är tillåtna för bjälklagen 240-

7s-225 och 240-7s-250. Dock kan författaren inte tala för vad som sker utanför 

designdiagrammen från Feldmann et al. (2009) – och anser det inte heller nödvändigt i nuläget 

då dessa bjälklag ändå begränsas vid 6,4 respektive 6,3 m av nedböjningskraven.  

5.5 DYNAMISK ANALYS AV BJÄLKLAG MED FAST SPÄNNVIDD 

Det är värt att poängtera hur icke-linjärt bjälklagens OS-RMS90-värden förändras när endast 

fyllningstjockleken är variabel. De olika svängningsmodernas egenfrekvenser och modmassor 

följer ett relativt förutsägbart mönster i designdiagrammen – se bilaga D – men i och med att 

OS-RMS90-värdena i själva diagrammet inte följer ett linjärt mönster ser figur 4.5 och 4.6 ut 

som de gör. 7-skiktsskivan är speciellt intressant då den första svängingsmodens OS-RMS90 

gick från klass C till klass D – för att sedan gå tillbaka till klass C när fyllningen ökades ännu 

mer. I detta fall sänkte alltså den pålagda massan accelerationen tillräckligt mycket för att skapa 

ett bättre OS-RMS90-värde än för det förra, lättare bjälklaget. En liknande, något svagare trend 

kan ses även för 5-skiktsskivan i figur 4.5. Om nedböjning inte varit dimensionerande i dessa 

bjälklag hade alltså mer massa kunnat vara att föredra – beroende på den aktuella situationen 

så klart.  

Teorin säger att ett systems låga egenfrekvens är en konsekvens av dess höga massa i 

förhållande till dess styvhet – något som är tydligt när ekvation (2.5) betraktas. Denna studie 

bekräftar den teorin då bjälklagen med konstant massa och successivt ökad fyllningstjocklek 

fått lägre och lägre första egenfrekvenser, se figur 4.7 samt tabell E för 200-5s och 240-7s i 

bilaga A.  

Att graferna i figur 4.7 är icke-linjära är också i linje med teorin om man beaktar att 

funktionen för egenfrekvensen, precis som funktionen i ekvation (5.10), förenklat kan uttryckas 

som en produkt av funktionen 𝑓 = √
1

𝑥
  (se grafen i figur 5.2). 
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Modmassan för de två testobjekten ökar mer eller mindre linjärt (se figur 4.8). Detta 

stämmer överens med teorin då modmassan ska vara en produkt av den totala massan (inklusive 

konverterade laster) multiplicerat med konstanten β som beror av randvillkoren. Vad som dock 

inte rimmar bra med teorin är att graferna för de två bjälklagens modmassor inte är parallella; 

funktionen för skivan 240-7s har en brantare lutning.   

Detta bör bero på att 7-skiktsskivan, som tidigare diskuterat, har visat sig ha ett högre 

värde på modmassförhållandet β än 5-skiktsskivan. Detta bör rimligtvis resultera i en större 

lutning i förhållandet mellan bjälklagets modmassa och dess egentyngd.  

5.6 FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV TEORI 

Som nämnt i avsnitt 5.1 så överensstämmer denna studies resultat från testen av fritt upplagda 

bjälklag överens med teorin om att vibrationer är dimensionerande i bruksgränstillstånd. Dock 

– med teorin från Willford och Young (2006) i beaktning – talar denna studie också för att 

vibrationer inte behöver vara dimensionerande i de aktuella bjälklagen om de kan räknas som 

fast inspända. Nedan följer ett förslag på en utveckling av teorin. 

Om den totala vikten av ett KL-träbjälklag i en bostad eller ett kontor överskrider 10 

gånger vikten av personen som går på det behöver vibrationer från gång inte vara 

dimensionerande i bruksgränstillstånd, även om gränsen f1 > 8 Hz används. Detta för att 

bjälklaget kan modelleras som fast inspänt vilket höjer egenfrekvenserna så mycket att 

nedböjning istället blir dimensionerande. 

Denna studie talar för att detta stämmer för bjälklagen 200-5s och 240-7s, men säger inte 

mycket om huruvida det stämmer för andra KL-träbjälklag. För att testa denna teori skulle 

författaren rekommendera vidare FEM-analys av andra KL-träbjälklag och framför allt 

praktiska experiment för att testa Willford och Youngs (2006) teori om upplagsförhållanden.   
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6 DISKUSSION 
 

Resultaten har gjort det tydligt att om inte avsevärt mycket massa läggs på KL-träbjälklagen så 

kommer de accepterade spännvidderna enligt EUR 24084 EN att sjunka. Att bjälklagen som 

består av 7-skiktsskivan med 225-250 mm fyllning har en längre accepterad maximal spännvidd 

än motsvarande skiva med 0 mm fyllning är intressant, men det gör ingen skillnad för 

byggbranschen eller det hållbara byggandet. Nedböjningskraven är vid det laget sedan länge 

passerade, så ett 19,5 m långt KL-träbjälklag med sju skikt och 225 mm tvättad singel på 

kommer antagligen inte att byggas inom en snar framtid.  

Vad som dock kan göra en liten skillnad är att denna studie visar på att vibrationer kanske 

inte alls behöver vara dimensionerande i KL-träbjälklag. Om det stämmer att även KL-

träbjälklag, på grund av sin förhållandevis höga massa, bör modelleras som fast inspända i en 

FEM-analys betyder det att deras spännvidder blivit onödigt begränsade i projektering där de 

ritats som fritt upplagda. Tar man också hänsyn till nedböjningsbegränsningar är det inte 

mycket man vinner på det – 0,3 m längre accepterad spännvidd för denna studies 5-skiktsskiva 

och 0,6 m för studiens 7-skiktsskiva. Men om tester i laborationsmiljö och på färdiga byggnader 

visar att nedböjningen överskattats i denna studie (potentiellt på grund av den tunga egenvikten) 

så skulle den skillnaden öka. Även om kravet f1 > 8 Hz skulle användas så finns det mycket 

utrymme kvar att utnyttja bortom nedböjningsbegränsningarna.  

Skulle man minska nedböjningen i ett KL-träbjälklag så skulle man plötsligt ha ett 

avsevärt större spelrum att arbeta med innan vibrationer blev dimensionerande. Nedböjningen 

hade exempelvis kunnat hanteras genom att överhöja bjälklaget eller genom att sätta in en pelare 

mitt på spannet. Om en sådan pelare skulle läggas till under ett kontorsbjälklag med exempelvis 

tvärsnittet 200-5s-0 så skulle situationen vara helt förändrad. Bjälklaget i stort hade i ett sådant 

fall kunnat ha en spännvidd på upp till 8,5 m om kravet f1 > 8 Hz skulle hållas (så länge 

nedböjningen fortfarande är på en acceptabel nivå) – och antagligen ännu längre än så då 

pelaren även bör höja bjälklagets egenfrekvenser. Om man kunnat acceptera en så kallad 

”särskild utredning” (som Eurokod 5 rekommenderar för bjälklag i bostäder med en 

egenfrekvens f1 ≤ 8 Hz) så hade bjälklaget kunnat vara ännu längre – eventuellt så långt att 

nedböjning hunnit bli dimensionerande igen.  

Självklart krävs först ytterligare studier för att bekräfta att resultatet från en dynamisk 

analys av ett fast inspänt bjälklag stämmer bättre överens med verkligheten än om det 

modellerats som fritt upplagt. Det hade också varit intressant att se hur väl Willford och Youngs 

(2006) teori hade stämt på ett bjälklag där fler än en person går. Deras tes gäller enligt egen 

utsago för bjälklag där en person går, men frågan är om situationen skulle bli bättre eller sämre 

av att flera människor går på bjälklaget. Om personerna går okoordinerat kan man tänka sig att 

effekten av de gånginducerade vibrationerna skulle kunna störa varandra och motverka 

resonans – eller kanske precis tvärtom, förstärka varandra mot resonans.  

Om praktiska studier hade visat på att Willford och Youngs (2006) teori stämmer och att 

bjälklag designade efter denna princip blir behagliga att gå på hade det kunnat förändra 
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byggindustrin något. Det hade kunnat betyda att fler byggnader med längre spännvidder, så som 

exempelvis kontor, kunnat byggas i trä istället för betong eller stål.  

Fler byggnader i trä hade i sin tur inneburit mer hållbara samhällen där mindre stål och 

betong tillverkas. Svenska skogar ska brukas enligt principerna för hållbart skogsbruk, skriver 

Svenskt Trä (2017). Detta innebär att det man tar från skogen inte överskrider tillväxten. 

Tillverkningen av KL-trä är, enligt Svenskt Trä (2017), en energisnål process. Biprodukterna 

från denna tillverkning kan sedan användas för att producera energi, vilket i sin tur minskar 

behovet av fossil energi vid tillverkningen. Ur ett livscykelperspektiv är trästommar 

fördelaktiga jämfört med andra byggmaterial när det gäller att minska mängden 

koldioxidekvivalenter som släpps ut. (Svenskt Trä, 2017) 

Figur 6.1 visar en jämförelse uttryckt i utsläpp av koldioxidekvivalenter från 

produktionsfasen av sex olika utföranden av ett fyravåningshus.  

 
Figur 6.1  Utsläpp av växthusgaser, uttryckt i koldioxidekvivalenter (CO2 ek) från produktionsfasen av sex 

olika utföranden av ett fyravåningshus. Standard avser byggnad med regelstomme av trä, 
isolerad enligt BBR, 2012 och passivhus avser byggnad isolerad enligt Forum för Energieffektiva 
Byggnader, FEBYs, passivhusstandard. Bild och text tagen ur KL-trähandboken (Svenskt Trä, 
2017) med tillåtelse från Svenskt Trä.  

Om författaren skulle gjort om denna studie hade hon först och främst lagt mer tid på att 

välja det värde på KL-träs densitet som skulle användas, då densiteten enligt tillverkaren var 

avsevärt högre än andra källors värden. Författaren hade möjligtvis valt att istället försöka 

använda sig av samma densitet som Svenskt Trä (2017) använt i sin överslagsdimensionering. 

Hade hon gjort detta så hade resultaten varit lättare att jämföra.  

Författaren beklagar också att tid och resurser saknats för att göra fysiska experiment i 

laborationsmiljö eller i färdiga byggnader. Hade detta gjorts så hade Willford och Youngs 

(2006) teori kunnat testas i praktiken vilket hade kunnat öka denna studies kvalitet avsevärt. 

Fysiska experiment hade också kunnat fokusera på att visa hur bjälklagen i studien faktiskt hade 

upplevts av brukare i praktiken. Det hade varit intressant att se hur bjälklag med första 
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egenfrekvens f1 = 8 Hz hade upplevts jämfört med bjälklag med första egenfrekvens f1 < 8 Hz 

som ändå godkänts enligt EUR 24084 EN.  

Något som hade varit intressant att se men som inte hanns med inom studiens tidsram är 

de maximala spännvidder där bjälklagen uppfyller villkoren i Eurokod 5, underavsnitt 7.3.3 (2) 

(SS-EN 1995-1-1, 2004). Det vill säga villkoret gällande maximal vertikal omedelbar utböjning 

av en vertikal koncentrerad statisk kraft F (max 1,5 mm/kN enligt EKS 11 (2019)) samt 

villkoret gällande den maximala impulshastighetsresponsen (max 100(f
1

ζ-1) m/Ns2 enligt EKS 

11 (2019)). Dessa villkor lämpar sig visserligen kanske inte för lågfrekvensbjälklag – som ju är 

mest känsliga för den kontinuerliga delen av dynamisk last. Lättare bjälklag är som tidigare 

nämnt känsligast för impulsdelen av människans gång, vilket bör vara anledningen till att dessa 

villkor ställs på högfrekvensbjälklag. Ett liknande krav ställs exempelvis inte på betongbjälklag 

i Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1, 2005) eller i ISO-standarder ISO 10137 (2008), ISO 2631-1 

(1997) och ISO 2631-2 (2003).  

Just KL-träbjälklag råkar ju dock vara i gränslandet mellan att vara typiskt ”tunga” 

respektive ”lätta” bjälklag. Därför hade det varit intressant att se var i diagrammen i figur 4.3 

och 4.4 en dataserie för maximala spännvidder enligt dessa villkor hade placerat sig. Det är 

mycket möjligt att en sådan graf visat kortast spännvidder av alla alternativ, vilket hade gjort 

denna studies resultat mindre relevanta för bjälklag i bostäder. Studiens fokus ligger dock i 

huvudsak på bjälklag i kontor, där författaren antagit att dessa villkor kan förbises.  

Vidare studier om huruvida ökad massa kan sänka bjälklagens acceleration tillräckligt för 

att kompensera för de sänkta egenfrekvenserna anser författaren inte vara nödvändigt för 

stunden. Resultaten från denna studie visar att en ökad massa – utan att styvheten ökas – sänker 

de maximala spännvidderna i alla prövade avseenden förutom ett par undantagsfall vid väldigt 

mycket fyllning på 7-skiktsskivan. Författaren ser inte någon anledning till att en typ av KL-

träskiva som finns idag skulle visa på ett annorlunda resultat.  

Författaren anser självklart att det finns ett värde i att veta att ökad massa inte förlänger 

ett KL-träbjälklags spännvidder i bruksgränstillståndet. Men hon menar också att det största 

värdet i denna studies resultat ligger i att man i projektering för bruksgränstillståndet hos ett 

KL-träbjälklag kan ha mer spelrum med spännvidderna än vad som tidigare antagits.  
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7 SLUTSATS 
 

Som slutsats kan sägas att denna studie stödjer nollhypotesen, som säger att det inte finns ett 

matematiskt samband mellan valda KL-träbjälklags massa och deras möjliga spännvidder om 

stegvibrationer är dimensionerande och egenfrekvenser under 8 Hz tillåts. Detta beror med 

största sannolikhet på designdiagrammens oregelbundna gränsvärden i förhållande till 

egenfrekvens och modmassa.  

Svaren på frågeställningarna följer: 

 Går det att matematiskt beskriva sambandet mellan valda KL-träbjälklags tvärsnitt, där 

fyllningen successivt ökas, och dess möjliga spännvidder om deras lägsta egenfrekvens 

är under 8 Hz och vibrationer är dimensionerande?  

Denna studies resultat talar för att ett sådant samband inte går att beskriva matematiskt.  

 

 Hur ser dessa spännvidder ut jämfört med de maximala spännvidderna för samma 

bjälklag om nedböjning är dimensionerande? 

 Hur ser dessa spännvidder ut jämfört med de maximala spännvidderna för samma 

bjälklag om kravet fi > 8 Hz appliceras? 

Svaret på dessa två frågeställningar finns i tabeller A, C, D och F i bilaga A, samt 

sammanställt i figur 4.3 och 4.4.  

 

 Vad händer med de första egenfrekvenserna, modmassorna och OS-RMS90 om en 

konstant spännvidd antas och fyllningen successivt ökas? 

Egenfrekvenserna minskas icke-linjärt (se figur 4.7), modmassorna ökar mer eller mindre 

linjärt (se figur 4.8) och OS-RMS90 varierar enligt figur 4.5 och 4.6. Se även tabell E i bilaga A 

för rådata.  

7.1 FÖRLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Författaren menar att ett relevant ämne för fortsatt forskning hade varit att testa Willford och 

Youngs (2006) teori om randvillkor genom att jämföra hur väl en FEM-modell av ett fast 

inspänt kontra ett fritt upplagt KL-träbjälklag stämmer överens med resultat från praktiska 

experiment. Här hade det även varit intressant att se effekten av flera personer som går 

okoordinerat på bjälklagen. 

En annan intressant frågeställning hade varit hur en studie med samma moment som i 

detta examensarbete hade sett ut om bjälklagen istället varit samverkansbjälklag i KL-trä och 

betong. Då handlar det nämligen plötsligt om ökad massa och ökad styvhet, vilket antagligen 

hade förbättrat resultaten i samtliga experiment utförda i denna studie.  

Till sist hade det varit intressant att se – i huvudsak för bjälklagen 200-5s-0 och 240-7s-

0 – hur de maximala spännvidderna påverkas om bjälklagen istället antags vara bostadsbjälklag. 

Detta hade gjort resultaten lättare att jämföra med tidigare teori, och det hade även varit relevant 

att inkludera kraven i Eurokod 5, underavsnitt 7.3.3 (2) (SS-EN 1995-1-1, 2004).  
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