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Sammanfattning 

Byggbranschen är i behov av nya, innovativa byggsystem för att korta ner byggtider, 
minska kostnader och lämna mindre miljöpåverkan. En typ av innovativa 
byggsystem som kan vara aktuellt är kompositmaterial och kompositkonstruktioner 
däribland kompositbjälklag. Ett kompositmaterial eller en kompositkonstruktion 
kännetecknas av att två eller flera material samverkar för att tillsammans ge bättre 
egenskaper än vad varje material kan uppnå var för sig.  

Kompositbjälklaget som studeras är en lösning framtagen av Byggsystemutveckling 
Sverige AB där trapetskorrugerad plåt samverkar med träreglar och glespanel för att 
skapa ett flexibelt och lätt bjälklag som lämpar sig för prefabrikation. Upphovsrätten 
för bjälklagskonstruktionen ägs av Byggsystemutveckling Sverige AB.  

Tack vare samverkan mellan materialen blir bjälklagen bärande i två riktningar. Den 
starkaste riktningen blir längs plåtens profilriktning, i rapporten benämnt: bärriktning 
1, men bjälklaget har också betydande bärförmåga tvärs plåtens profilritning, i 
rapporten benämnt: bärriktning 2.  

För att få fram översiktlig data över bjälklagets komponenter och om vilka som är 
dimensionerande när brottgränstillstånd undersöks beräknas bjälklagens 
upplagskapaciteter i enlighet med Eurocode. Detta är en viktig parameter att ta 
hänsyn till för att kunna bedöma bjälklagets praktiskt tillämpbara spännvidd. I båda 
bärriktningarna undersöks flera vitala komponenter för att ge en bild av hur stor 
betydelse de har för bjälklaglösningens bärighet. Alla beräkningsundersökningarna 
utförs under förutsättning av att bjälklaget utsätts för en jämt utspridd bostadslast 
uppräknat till brottgränstillstånd med bjälklagets förväntade egenvikter. 

I undersökningen ingår också en laborativ undersökning av bjälklagsmodeller, 
provkroppar, som trycks till brott för att ge analyserbar data. Denna undersökning 
utfördes för båda bärriktningarna och visade på var brott skedde först och vilka laster 
som bjälklagskropparna klarade av att bära. En incident inträffade när första 
provkroppen för bärriktning 2 provtrycktes. En identisk provkropp tillverkades därför 
och provtrycktes. 

Resultaten från både de teoretiska beräkningarna och provtryckningen visar entydigt 
på att bärriktning 1 har betydligt starkare bärförmåga än bärriktning 2. Dessutom 
fungerar de olika materialen väl tillsammans i bärriktning 1 men i bärriktning 2 så är 
plåtens infästning mot reglarna samt plåtens hållfasthet för livtryckbrott 
dimensionerande.  
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Summery 

There is a need for new innovative buildings systems in the buildings sector that can 
shorten the construction time, minimizing costs and at the same time minimize the 
negative effects on the environment. Byggsystemutveckling Sverige AB have 
developed a flexible and light floor structure that uses the cooperation between 
trapeze corrugated steel profiles, wooden joists and wooden boards that is suitable for 
prefabrication.  

The cooperation between the different materials gives the floor structure bearing 
capacities in two directions. The strongest direction is along the direction of the steel 
profiles, bearing direction 1, but the floor structure also have significant bearing 
capacities across the direction of the steel profiles, bearing direction 2. The study 
does not include evaluation of the interactions between these two bearing directions.  

The floor structures support capacities is calculated in accordance with the Eurocodes 
to obtain synoptic data for the floor construction’s components and about which 
components that is critical in the ultimate limit state. This is a crucial parameter for 
calculating the floor structure’s practically applicable span. For both bearing 
direction is several vital components investigated to give a clear picture about the 
importance that they have for the bearing capacity. All computational studies is made 
under the condition that the floor structure is subjected to an evenly dispersed 
residential load in the ultimate limit state, in which the floor structure’s expected own 
weights is included.  

The study includes a laboratory analysis of specimens for both bearing directions of 
the floor structure that is pressed to failure to give analyzable data. The key data form 
these tests indicate where the failure first occur and the maximal load that the 
specimens can carry before they fail. The specimens where constructed if fixed 
lengths and they were pressed in a specific test ridge in which the load where evenly 
distributed to two line loads across the analysis direction. This was done to minimize 
the risk for a local failure at the strain points.  

The results from both the theoretical calculations and the pressure test shows that the 
bearing direction 1 has a considerably larger bearing capacity compared to bearing 
direction 2. Furthermore do the materials cooperate well in bearing direction 1 but in 
the bearing direction 2 is the mounting of the steel profiles to the joists as well as the 
load capacity for the web plates of the steel profiles critical. 
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Abstrakt 

Ett kompositbjälklag av trapetskorrugerade plåtar sammansatta med reglar och 
glespanel studeras. Bjälklaget ska vara bärande i två riktningar för att på så sätt 
uppnå konkurrenskraftig prestanda jämfört med andra bjälklagstyper.  

Arbetet undersöker de båda bärriktningarnas upplagskapaciteter för att på så sätt ge 
underlag om praktiskt tillämpbara spännvidder. Svaga punkter/delar redovisas också 
för att ge underlag om i vilken prioritetsordning förbättringar kan göras. 

Nyckelord: Kompositbjälklag, samverkansbjälklag, upplagskapacitet, 
byggnadsinnovation. 
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Benny Fransson från 
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1. Introduktion 

Enligt Emanuelsson (2015) har bostadsbyggandet i Sverige varit lågt både ur 
ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra länder sedan 
finanskrisen i Sverige i början av nittiotalet. Bostadsbyggandet har heller 
inte ökat i samma grad som befolkningen. Detta har lett till en bostadsbrist i 
flera regioner i landet och därför finns ett stort behov av ett utökat byggande 
i dessa områden.  

I Sverige har man byggt både mindre och större hus med bärande 
träkonstruktion i flera hundra år. Stora stadsbränder ledde dock fram till 
införandet av 1874 års byggnadsstadga som innehöll ett förbud mot hus med 
trästomme som var högre än två våningar. Först 1994 togs förbudet bort men 
över 100 års teknikutveckling av trästommar för högre träbyggnader hade 
eftersatts. Det första projektet med flervåningshus upp till 5 våningar med 
trästomme som uppfördes efter att förbudet avskaffats var området 
Wälludden i Växjö, se figur, (Tina Wik Arkitekter, 2016). 

 

Figur 1.1: Wälludden i Växjö, här finns bland annat Sveriges första 5-våningshus i trä som byggts 
efter att förbudet avskaffades, byggt 1995-1996. 

Byggnader i världen står för en stor andel av energianvändningen och 
utsläppen av växthusgaser enligt Vilčeková, Čuláková, Burdová och Jana 
Katunská (2015). I Europa svarar byggnader för 40-50% av den totala 
primära energiförbrukningen och över en tredjedel av de totala utsläppen av 
växthusgaser om man ser till hela livscykeln. Detta har lett fram till högre 
krav på byggnaders energiprestanda samtidigt som det väckt intresse för att 
bygga i mer energismarta material, däribland trä.   

Enligt Beyer, G., Defays, M., Fischer, M., Fletcher, J., de Munck, E., de 
Jeager, F., Van Riet, C., Vandeweghe, K. & Wijnendaele, K. (2006) är det 
fördelaktigt att konstruera byggnader i trä eller i trä i kombination med andra 
material om man ser till utsläpp av växthusgaser. En huskonstruktion i trä 
jämfört med en i stål och betong genererar under 10 % av utsläppen när 
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primärenergin studeras. Dessutom är återväxten för Europas skogar betydligt 
större än avverkningen, endast 64 % av den årliga nettotillväxten avverkas. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Traditionella nordiska träbjälklag konstrueras med träbalkar liggandes på 
högkant i huvudbärriktningen med träskivor limmade och skruvade ovanpå. 
Konstruktionen ger en hög böjstyvhet i huvudbärriktningen men dålig 
böjstyvhet tvärs huvudbärriktningen vilket bland annat resulterar i dålig 
svängnings- och vibrationsprestanda och därmed relativt begränsade 
spännvidder jämfört med andra material (Salmela, K. & Olsson, A. 2006).  

För att använda trä i bjälklag med större spännvidder används numera trä i 
vissa sammanhang i kombinerat med andra material i så kallade 
kompositbjälklag. Ett kompositmaterial är sammansatt av minst två material 
med syfte att uppnå egenskaper som inte hade kunnat uppnås med endast det 
ena materialet (Reddy, 1997). Kompositbjälklag möjliggör därmed att de 
miljömässiga fördelarna som byggnation i trä medför kan utnyttjas i större 
konstruktioner och med större spännvidder. 

Tid, kostnad och kvalitet har sedan länge setts som olika parametrar som 
påverkar varandra inom byggbranschen. Att på sikt kunna få ner kostnaden 
samtidigt som man ökar kvaliteten och driver utvecklingen mot nya 
prefabricerade lösningar är en positiv utveckling för hela sektorn.  

Bjälklaget som studeras är en lösning framtagen och patenterad av 
Byggsystemutveckling Sverige AB där trapetskorrugerad plåt samverkar 
med träreglar och glespanel i trä för att få en hög hållfasthet i bärriktning 1 
samt en betydande hållfasthet i bärriktning 2. Bärriktning 2 är orienterad 
vinkelrätt relativt bärriktning 1. Enligt Byggsystemutveckling Sverige AB 
kommer lösningen att vara ett utmärkt prefabrikationsobjekt eftersom det 
kommer ha relativt låg vikt och därmed vara enkelt att transportera, enkelt 
att få in installationer redan vid prefabrikation samt relativt enkelt att 
montera ihop både vid förtillverkning och ute på byggarbetsplatsen.  

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att leverera och presentera underlag om de maximala 
reaktionskrafterna i upplagen avseende olika brottmoder i och tvärs 
trapetsplåtprofilens längsriktning. Dessutom att ta fram en maximal 
spännvidd för respektive bärriktning med hänsyn till dimensionerande 
bostadslast. 

Syftet är att ta fram underlag angående bjälklagets upplagskonstruktion för 
att producenter och konstruktörer ska kunna känna trygghet i bjälklagets 
bärförmåga särskilt vad gäller konstruktionen nära upplagen.  
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1.3 Avgränsningar 

Följande avgränsningar görs. 

 Endast en bjälklagsdimension kommer att användas vid beräkningar 
och laborativ testning.  

 Endast en upplagslösning i profilriktningen och en upplagslösning 
tvärs profilriktningen kommer att undersökas. 

 Alla beräkningar kommer att utföras i brottgränstillstånd.  

 Bjälklaget kommer att vara bärande i två riktningar, dessa riktningar 
kommer att studeras var för sig. Böjning i båda riktningarna i 
samverkan kommer inte att studeras. 

 Eftersom materialet trä ändrar egenskaper med tiden på grund av 
krypning kommer en spänningsomlagring från träet till stålet att ske. 
Konsekvenserna av detta kommer inte bedömas. Endast 
korttidsförhållandena kommer att undersökas laborativt. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Konstruktionsvirke 

Virke som konstruktionsmaterial har många fördelar. Det har ett väldigt högt 
förhållande mellan styrka och vikt, vilket gör det kostnads-, tillverknings-, 
transport- och konstruktionseffektivt. Användningen av virke medför också 
vissa utmaningar, av vilka den största är osäkerheten i dess egenskaper. 
Enligt Hu, M. (2014) är virke en produkt från naturen och när träd växer 
finns det många faktorer som kan påverka vilka egenskaper virket får, detta 
inkluderar fukthalt i mark och luft, vindlast, jordkoncentration och -kvalitet 
och växtplatsens utrymme. Virkeskvaliteten varierar mellan arter, ursprung, 
träd och till och med inom ett och samma träd. Detta innebär att på grund av 
den stora variation i trä som råmaterial måste det sågade virket 
hållfasthetsklassas innan det kan användas för konstruktionsändamål. 
Genom hållfasthetsklassning konverteras materialet från ett naturligt 
råmaterial med stora variationer till ett kommersiellt byggmaterial med 
kontrollerade egenskaper som möter specifika konstruktionskrav. 

Enligt Brännström, M. (2009) utförs hållfasthetsklassning av virke för att 
virket ska överensstämma med krav i standarder så att det blir godkänt att 
använda som bärande delar i en byggnadskonstruktion. Dessutom ligger 
hållfasthetsklassning i virkesproducentens egenintresse då det ökar värdet på 
virkesprodukten. I det i Europa gällande systemet som bygger på europeisk 
norm EN 338 klassas viket i C-grader för karakteristisk böjstyrka och -
styvhet samt densitet. Gradtalet överensstämmer med hållfasthetsvärdet för 
böjning parallellt fibrerna i MPa, exempelvis så har virke i kvaliteten C24 en 
hållfasthet mot böjning parallellt fibrerna på 24 MPa 

Hållfasthetsklassning av virke kan utföras visuellt med manuell inspektion 
eller med hjälp av en scanner med C30 som den högsta möjliga graden. 
Maskinklassning med scanner har fördelen att vara mest kostnadseffektivt 
samtidigt som det ger högre effektivitet och betydligt kortare 
inspektionstider per virkesenhet. Dessa scanningsmaskiner använder normalt 
en eller flera av de gradbestämmande faktorerna för att göra en bedömning 
av hållfasthetsgraden för virket. (Brännström, 2009). Den europeiska norm 
som styr hållfasthetsklassningen av virket är SS-EN 14081–1:2016 
Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för 
visuell och maskinell hållfasthetssortering (SIS, 2016). 

2.2 Trapetsplåtprofiler – TP-plåt 

Leverantören Armat (2016) presenterar trapetsplåtprofil TP 127, vidare 
benämnd: TP-plåt, för yttertak. Den är bärande i sin profilriktning och är 
anpassad för att användas där bärförmåga önskas över spännvidder upp till 
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6-8 meter. Plåtprofilernas godstjocklek finns i dimensionerna 0,70 – 1,50 
millimeter där kraftigare gods ger större bärförmåga. Främsta 
användningsområdet är som bärande tak på offentliga byggnader, industri- 
och nyttobyggnader.  

Plåtprofilerna kommer att kunna hanteras med teori som motsvarar I-balkar 
med slanka livplåtar, detta på grund av att flänsarna är sammanfogade med 
reglarna och därmed kraftigt uppstyvade. Enligt Shin, D., Cho, E. & Kim, K 
(2013) gäller för stålbalkar med I-tvärsnitt så förutsätts normal att livplåten 
ger en rigid linjär kapacitet mot buckling till flänsarna när tvärsnittet utsätts 
för last. Om flänsarna däremot är kraftiga och livplåtarna är mycket tunna 
kan flänsarna utsätta livplåten för en bucklande kraft före flänsarna uppnår 
sin brottkapacitet.  

2.3 Eurokod 

Eurokod omfattar standarder för dimensionering och är regler som är 
gemensamma över hela den Europeiska Unionen. (Eurocodes, 2016) 
Bakgrunden är en vilja att öppna upp den inre europeiska marknaden för 
konkurrens över landsgränserna vad gäller konstruktionsprojekt och 
ingenjörstjänster, då underlättar det om samma regelverk gäller. Dessutom 
är avsikten att harmonisera säkerhetsnivåer inom konstruktion i Europa.  

2.4 Bjälklag 

Ett bjälklag är den bärande konstruktion som har i uppgift att bära golv eller 
tak, under förutsättning att hållfastheten överensstämmer med kraven, så att 
det inte finns risk för brott under normala omständigheter. Dessutom ska ett 
bjälklag ge komfort till användarna, det ska ofta isolera mot ljud, brand och 
vibrationer, inte svaja när det beträds och kunna anpassas för att ha bärighet 
nog att spänna över öppna ytor inom materialens tekniska kapaciteter.  

Dagens krav på byggnader, byggtider och miljö gör det attraktivt att 
utveckla nya bjälklagsstrukturer med traditionella material och nya 
bjälklagslösningar där flera material kombineras för att uppnå längre 
spännvidder, effektivare materialutnyttjande och/eller kortare byggtider.  

2.4.1 Kompositbjälklag – Material i samverkan  

Enligt Borri & Corradi (2011) har trä haft en betydande roll inom 
konstruktionens historia. Materialet har dock alltid haft en begränsad 
tillämpbarhet. Bärförmågan och böjstyvheten kan dock förbättras genom att 
kombinera materialet tillsammans med andra material. Benämningen 
”global” används för att definiera en hel struktur medan termen ”lokal” 
används för att definiera ett visst område. 
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De bjälklag som utnyttjar två eller flera material i kombination för att få 
bättre egenskaper genom att kombinera olika materials fördelar kallas 
kompositbjälklag (Reddy, 1997).  

Enligt Fujita, M., Oda, H., Iwata, M. & Sakai J. (2014) så har stål stabil 
kvalitet samt hög styrka och styvhet, även om det är nödvändigt att vidta 
åtgärder för att förhindra att balkar och pelare i stål knäcks eller bucklas 
likväl som att de måste skyddas mot brand och rost. Samtidigt har virke 
utmärkt bearbetbarhet och hög specifik styrka, men dess kvalitet varierar 
från en typ till en annan. Ett byggsystem som kombinerar dessa två material 
kan överkomma dessa nackdelar och förbättra strukturens prestanda.  

Enligt Borri & Corradi, (2011) har forskningen inom området 
kompositmaterial både lett fram till förbättrade mekaniska egenskaper men 
även ständigt minskande kostnader för produktion och montering. Detta har 
tidigare varit ett av de stora problemen för ökad användning av 
kompositmaterial. 

2.4.2 Tidigare undersökningar av relaterade bjälklagskonstruktioner 

För att sätta kompositbjälklagskonstruktionen som undersöks i detta arbete i 
ett större sammanhang är det relevant att sätta konstruktions- och 
undersökningsmetoder i relation till redan utförda studier om bjälklag med 
uppbyggnad som påminner om aktuellt bjälklag.  

2.4.2.1. Bjälklag av regelvirke med fackverkskonstruktion och hög böjstyvhet och 
bärförmåga i två riktningar  

Salmea & Olsson, (2006), undersöker en bjälklagskonstruktion bestående av 
reglar placerade i en fackverkskonstruktion likt korrigerad papp med hög 
böjstyvhet i båda bärriktningarna. Bjälklaget fungerar som ett fackverk i sin 
längsriktning (longitudial direction) och får bärighet i tvärriktningen 
(transverse direction) tack vare de snedställda liven som löper i 
tvärriktningen. Se figur 2.4.2.1.1 nedan. Denna konstruktion har bland annat 
undersökts med trycktest där bjälklaget placeras på upplag i ändarna av 
längsriktningen och en punktlast placeras i mitten av bjälklaget för att 
studera bärighet och nedböjning. För att möta nedböjningen placerades 
mätklockor på flera olika platser av bjälklaget under trycktestet. Värt att 
notera är att den huvudsakliga längsriktningen för detta bjälklag motsvarar 
konstruktionsmässigt den sekundära bärriktningen, bärriktning 2, i det 
bjälklag som undersöks i detta arbete. Detta bjälklag är inte undersökt för 
bärighet i tvärriktningen.  
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Figur 2.4.2.1.1: Bjälklag undersökt av Samela & Olsson (2006) 

2.4.2.2. Bjälklag av regelvirke och träfiberskivor med fackverkskonstruktion och 
hög böjstyvhet och bärförmåga i två riktningar  

I annan undersökning studerar Olsson, Jarnerö och Källsner, (2008), 
undersöks tre olika bjälklagskonstruktioner varav bjälklaget benämnt Floor 
A är relevant för jämförelse i denna studie. Detta bjälklag är uppbyggt som 
en fackverkskonstruktion med reglar i längsriktningen och träfiberskivor i 
tvärriktningen som liv. Träfiberskivorna ger bärighet i tvärriktningen och 
fackverkskonstruktionen som bildas i längsriktningen av regelverket med 
reglar och träfiberskivor i samverkan ger bärighet i längsriktningen för detta 
bjälklag. Detta bjälklag undersöks för styvhet med trycktester då bjälklaget 
är upplagt på upplag längs med två motstående sidor och en linjär last 
placerad parallellt i mitten. Denna undersökning utförs för båda 
bärriktningarna och visar att med denna konstruktion så är längsriktningen 
med fackverksverkan drygt 4 gånger styvare än tvärriktningen där 
fackverkens liv tillsammans med de tvärgående reglarna är de uppstyvande 
konstruktionsdetaljerna.  

 
Figur 2.4.2.2.1: Bjälklag undersökt av Olsson, Jarnerö & Källsner (2008), a betecknar en prototyp av 

Floor A och b en detaljbild med 1: Träreglar i längsriktningen, 2: Träreglar i tvärriktningen och 3: 
Träfiberskivor som binder ihop konstruktionen till ett fackverk. 
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2.4.3 Spännvidder – beräkningsteori  

I de teoretiska undersökningarna av bjälklaget studeras det med en pålagd 
last som motsvarar egenvikt plus nyttig last för bostäder, se bilaga 1: 
Beräkning av dimensionerande bostadslast.  

Bjälklagen studeras i två bärriktningar av vilka plåtens profilriktning, 
bärriktning 1, se figur 2.4.2.1, anses vara den primära. Böjstyvheten för 
bjälklaget i bärriktning 1 är beroende på böjmotståndet för TP-profilen i 
profilriktningen, tröghetsmomentet för reglarna samt skjuvkapaciteten i de 
löpande förbanden mellan reglarna och TP-profilen. Full samverkan antas 
mellan stål och trä. 

I riktningen vinkelrätt mot TP-profilens längsriktning, bärriktning 2, bildar 
glespanelen tillsammans med TP-profilen, sammanbundna via reglarna, ett 
fackverkssystem som ger bärighet. Detta förenklas i de teoretiska 
beräkningarna till ett fackverkssystem och behandlas i denna riktning enligt 
fackverksteori, se avsnitt 2.6. Uppställningarna bygger på teoretisk last där 
bjälklaget studeras med den teoretiska bredden på 1 m, detta för att lasten 
per kvadratmeter ska kunna hanteras som en linjelast längs undersökt 
profilriktning. Dessutom undersöks förbindarkapaciteten för skruvförbanden 
och skjuvhållfastheten för limförbanden för att hitta möjliga svaga länkar.  

2.5 Upplag 

Ett bjälklags yttersta delar ska vara anpassade för att läggas upp på 
underliggande väggar och bildar därmed upplag för bjälklagskonstruktionen. 
Dessa upplag har två funktioner, de ska vara kraftiga nog att vara 
upphängning för den del av bjälklaget som hänger fritt, samtidigt ska de vara 
starka nog så att de inte deformeras av laster från överliggande väggar och 
bjälklag. 

Enligt Heyden, S., Dahlblom, O. Olsson, A., Sandberg, G. (2007) är ett 
upplag är en konstruktions infästning i dess omgivning. Förskjutning 
och/eller rotation är förhindrad. Upplagets krafter som påverkar 
konstruktionen kallas för upplagskrafter. Två vanliga teoretiska upplagstyper 
är följande: 

1. Rullager: Ett rullager tillåter rörelse i horisontalled men ingen 
vertikal rörelse. Därför kan ett rullager endast ge en vertikal 
upplagskraft. Detta gäller dock endast då rullagret är ritat som i figur 
2.5.1. Om rullagret är orienterat annorlunda så varierar riktningen för 
fastlåsning och upplagskraft motsvarande. 

2. Fixlager: Ett fixlager hindrar upplaget från att röra sig både 
horisontellt och vertikalt. Konstruktionen tillåts dock rotera fritt 
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kring upplagspunkten. Upplagskrafterna i ett fixlager kan därför både 
vara vertikala och horisontella. 

2.6 Fackverk 

Enligt Heyden et al.(2007) är ett fackverk en konstruktion av stänger, ledat 
kopplade till varandra, oftast i ett triangelsystem. Fackverkskonstruktioner 
nyttjas när stora krav på styvhet, hållfasthet och spännvidder ställs. Fackverk 
är även lätta i förhållande till bärförmågan vilket innebär att materialen 
utnyttjas effektivt.  

Ordet fackverk används både för att beskriva en konstruktion enligt tidigare, 
och för att beskriva en beräkningsmodell som nyttjas för att analysera 
fackverkskonstruktioner. Den teoretiska fackverksmodellen förutsätter att 
knutpunkterna där stängerna är sammankopplade är friktionsfria leder. I 
verkligheten är dock detta omöjligt och ofta är de delvis momentstyva. Detta 
påverkar dock inte likheten mellan teori och praktik om delarnas 
tyngdpunktslinjer pekar mot den punkt som i beräkningsmodellen betraktas 
som en led. För teoretiska fackverksmodeller kan endast de yttre lasterna 
angripa i knutpunkterna eftersom de bärande elementen mellan 
knutpunkterna antas vara stänger.  

2.7 Brottyper 

Ett byggnadselement måste ha tillräcklig hållfasthet för att klara av de 
krafter det utsätts för. Enligt Heyden et al.(2007) finns det flera olika 
brottyper som kan vara kritiska för hållfastheten, beroende på vilken typ av 
belastning respektive byggnadsdel utsätts för. En byggnadsdel som utsätts 
för tryckkraft kan brista på två principiellt olika sätt. Det kan brista genom 
att materialet krossas om det är en kort byggnadsdel. En lång, tryckt 
byggnadsdel kan brista genom knäckning, alltså att det böjer ut åt sidan. En 
dragbelastad byggnadsdel går till dragbrott om dragspänningen blir större än 
draghållfastheten. Böjbrott, skjuvbrott och brott på grund av vridning är 
också kritiska för byggnadsdelens hållfasthet, se figur 2.7.1. 
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Figur 2.7.1: Dragbrott, knäckning, tryckbrott, böjbrott, skjuvbrott och brott på grund av vridning är 

kritiska för byggnadselementets hållfasthet. 

Enligt Heyden et al.(2007) uppvisar olika material olika beteenden vid brott. 
Man skiljer på material med ett segt beteende vid brott från material med ett 
sprött beteende vid brott. I ett segt material uppstår stora plastiska 
deformationer innan brott uppstår. Ett sprött material brister plötsligt, utan 
deformationer innan brottet.  

2.8 Arbetskurva för stål 

För att förstå stålets egenskaper vid belastning behöver materialet provas 
och analyseras. Dragprov är den vanligaste metoden för att bestämma 
materialets egenskaper (Al-Emrani & Johansson, 2009). Stålets hållfasthets- 
och deformationsegenskaper presenteras nedan med hänvisning till figur 
2.8.1, som visar en principiell arbetskurva för varmvalsat stål. 

 

Figur 2.8.1: Principiell arbetskurva för varmvalsat stål. 
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2.8.1 Elastiskt område 

Enligt Al-Emrani och Johansson (2009) bildas inledningsvis en relativt rak 
linje. Stålet deformeras i detta område genom att atomerna i atomgittret 
glider isär. Ökas den dragande kraften glider de isär mer. Sambandet mellan 
kraft och deformation är linjärt i detta område vilket innebär att den kraft 
som krävs bestäms av en konstant multiplicerad med deformationen som vill 
uppnås.  

2.8.2 Plastiskt område 

Vid en viss belastning viker kurvan av och blir relativt horisontell (Al-
Emrani & Johansson, 2009). Belastningen eller spänningen som detta 
inträffar för benämns flytgräns eller sträckgräns. I området efter 
flytgränsen/sträckgränsen ökar deformationen utan att belastningen behöver 
öka. Enligt Engström (2008), kan detta område benämnas flytområde, 
alternativt plastiskt område. 

2.8.3 Deformationshårdnande 

Efter flytområdet krävs större last för ökad deformation på grund av att det 
blir svårare för atomerna att dislokationsvandra (Al-Emrani & Johansson, 
2009). Benämningen för detta är att materialet deformationshårdnar. 

2.8.4 Brott 

Brottslasten uppnås när stålets midjebildning börjar. Efter det krävs allt 
mindre last för att deformera provet (Al-Emrani & Johansson, 2009). 



20 
Larsson & Åkesson 

3. Objektsbeskrivning 

3.1 Kompositbjälklaget 

Det bjälklag som studeras är ett kompositbjälklag bestående av TP-profiler, 
trapetskorrugerade takplåtsprofiler modell TP 127, förstärkta med reglar och 
glespanel av trä. På de övre raka flänsarna skruvas och limmas 45 x120 mm 
reglar längs TP-plåtens profilriktning och på de undre raka flänsarna som är 
smalare skruvas och limmas 45 x95 mm reglar. Reglarna går i plåtens 
profilriktning och har till uppgift att förstärka plåtens böjstyvhet i 
bärriktning 1 samt att fixera den tvärgående glespanel som har till uppgift att 
göra byggelementet bärande i bärriktning 2. Dessa fäst mot reglarna med 
skruv och polyuretanlim, se figur 3.1.1 och 3.1.2 för illustrationer av 
bjälklaget. 

 

 

Figur 3.1.1: Kompositbjälklaget, möjlig utsträckning, bärriktningarna markerade. 

 

Figur 3.1.2: Kompositbjälklaget i detalj, bärriktningarna markerade. 
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Glespanelen i tvärriktningen utgörs av 28 x95 mm panel som placeras med 
för fallet lämpligt cc-avstånd vinkelrätt reglarnas riktning och plåtens 
profilriktning. Dessa skruvas med tre stycken träskruvar modell 4,5 x60 mm 
och limmas med polyuretanlim fast på reglarna.  

Upplagen för i bärriktning 1, TP-plåtens profilriktning, kommer att 
förstärkas i ändarna med stående klossar ställda i de större av facken som 
TP-profilen bildar. Detta för att kunna föra över de krafter som kommer från 
överliggande last, bärande väggar och våningsplan, utan att överbelasta TP-
profilen, se figur 3.1.3. Bjälklagets längd blir flexibel i denna riktning med 
begränsning på TP-profilernas maximala tillverkningslängd 15,75 m (Armat, 
2016). 

 

Figur 3.1.3: Klossar som ökar bärigheten för ovanliggande last i upplagen i profilriktningen. 
Observera att bjälklaget ses underifrån på denna bild. Förstärkningarna syns inte från bjälklagets 

ovansida.  

I den andra bärriktningen kommer upplaget/inhängningen utföras genom att 
plåtprofilens övre fläns läggs på bärande vägg och att överliggande bärande 
vägg kan läggas direkt ovanpå denna. Speciella lister kommer att placeras 
under plåtprofilens fläns för att inte skada den nedbockade mittendelen av 
den flata flänsen, se figur 3.1.4. 

 

Figur 3.1.4: Upplag bärriktning 2, notera listerna som bär mellan limträbalken, som representerar 
underliggande vägg, och TP-profilen  
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Kombinationen av två bärriktningar för ett bjälklag ger flera fördelar, hela 
bjälklaget styvas upp och det underlättar för håltagning i bjälklaget samt 
begränsar nedböjningen eftersom lasten fördelas i två riktningar. Den 
maximala spännvidden för bjälklaget begränsas av vibrationsegenskaperna, 
bärförmågan, böjstyvheten samt upplagens bärförmåga. Genom att öka 
dimensionerna på TP-profilerna och träprofilerna kan spännvidden ökas men 
då ökar även materialkostnaden och bjälklagets volym.  

3.2. Bjälklagets delkomponenter – materialdata 

Materialbeskrivning till bjälklagets delar följer under kommande 
underrubriker.  

3.2.1 TP-profiler 

De trapetskorrugerade stålprofilerna som utgjorde kärnan i 
bjälklagsprofilerna är av modell takplåtsprofil TP 127 från Arcelor-Mittal, 
TP-profiler, dessa är utvecklade för att vara del av takkonstruktioner och är 
bärande i en riktning, bärriktning 1, plåtens profilriktning. TP-profilerna är 
utformade med svag bockning av plåten i både liv och på flänsarna, se figur 
3.2.1.1 och 3.2.1.2 detta för att styva upp desamma och göra dem starkare i 
profilriktningen. De aktuella plåtprofiler som använts i både teori och 
praktiska tester inom denna rapport var 1 mm tjocka och galvaniserade. TP-
profilerna har behandlats som om de bestod helt i stål, eventuell påverkan av 
galvaniseringen har inte beaktats. För bjälklagen används TP-profilerna 
vända med den breda flänsen uppåt.  

 

Figur 3.2.1.1: TP-profilen. 
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Figur 3.2.1.2: TP-profilens profildata, till höger visas hur plåtprofiler passar i varandra för ihopmontage. 
Notera att bjälklagen utnyttjar plåten vänd med den breda flänsen uppåt.  

3.2.2 Reglar och glespanel 

På den övre raka plåtflänsen skruvas och limmas en 45 x120 mm regel längs 
profilriktningen och på den undre flänsen som är smalare skruvas och 
limmas en 45 x95 mm regel, se figur 3.2.2.1. Reglarna, som är av gran, är i 
virkeskvalitét C24. 

 

Figur 3.2.2.1: Reglarna monterade på plåtprofilen. 

Glespanelen i tvärriktningen utgörs av 28 x95 mm panel i virkeskvalitét C14, 
som placeras med bestämt cc-mått på 300 mm, vinkelrätt mot reglarnas 
riktning och plåtens profilriktning, se figur 3.2.2.2.  

 

Figur 3.2.2.2: Glespanelen monterad på reglarna. 

3.2.3 Skruv 

De förbindare som används är skruvar mellan plåt och regel samt skruvar 
mellan glespanel och regel.  

För provkropparna som byggdes användes följande skruvar. Skruvarna som 
förband plåten till reglarna var konsolskruv sexkant 6,5 x38 mm, hål 
förborrades innan denna skruv monterades. Märket var a-Collection.  

Träskruvarna som förband glespanelen till reglarna var självborrande 
trallskruv för utomhusbruk 4,5 x60 mm, från Dyna Plus och från Jetting. 
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3.2.4 Lim 

För att öka hållfastheten och i synnerhet styvheten i förbanden kan det vara 
en fördel att som komplement till skruvarna även limma samman ytorna, 
särskilt i de fall där förbandet utsätts för större krafter.  

För provkropparna som byggdes har alla förband som skruvats också 
limmats, vilket gav en böjstyv och stum fog. Det lim som använts är av typ 
enkomponents polyuretanlim: WOOD FIX PU D4 ESS WOOD från Essve. 
Polyuretanlim är en typ av lim som behöver fukt för att härda och därför 
förfuktades alla limytor.  
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4. Metod 

Denna studie använder kvantitativa metoder med mätbara resultat vilka kan 
delas upp i två delar, beräkningsdel och laborativa försök. 

4.1 Kvantitativ metod – beräkningsdel  

Bjälklagen studeras i två bärriktningar av vilka plåtens profilriktning, 
bärriktning 1, se figur 4.1.1, anses vara den primära. Böjstyvheten för 
bjälklaget i bärriktning 1 är beroende på böjmotståndet för TP-profilen i 
profilriktningen, tröghetsmomentet för reglarna samt skjuvkapaciteten i de 
löpande förbanden mellan reglarna och TP-profilen. Full samverkan antas 
mellan stål och trä. 

I riktningen vinkelrätt mot TP-profilens längsriktning, bärriktning 2, bildar 
glespanelen tillsammans med TP-profilen, sammanbundna via reglarna, ett 
fackverkssystem som ger bärighet. Detta förenklas i de teoretiska 
beräkningarna till ett fackverkssystem och behandlas i denna riktning enligt 
fackverksteori, se avsnitt 2.6. Uppställningarna bygger på teoretisk last där 
bjälklaget studeras med den teoretiska bredden på 1 m, detta för att lasten 
per kvadratmeter ska kunna hanteras som en linjelast längs undersökt 
profilriktning. Dessutom undersöks förbindarkapaciteten för skruvförbanden 
och skjuvhållfastheten för limförbanden för att hitta möjliga svaga länkar.  

Alla beräkningar utförs enligt en modell där bjälklagen räknas med en bredd 
på 1 m, det vill säga att det har en bredd på 1 meter i z-led, enligt figur 4.1.1, 
som visar bjälklagets teoretiska uppställning och dess bärriktning, samt 
vilken riktning som benämns x, y och z.  

 

Figur 4.1.1: Bjälklagskonstruktionens bärriktningar. 

En övergripande beräkningsförenkling utförs genom att bjälklaget beräknas 
och att resultaten redovisas som om bjälklaget vore en tvådimensionell 
modell upplagd i ändarna. Detta kan utföras i och med att det teoretiska 
djupet på bjälklaget, z-riktning, väljs till 1 m och att all relevant data i 
beräkningarna väljs så att de motsvarar 1 m i z-led. Följaktligen innebär 
detta bland annat att utbredda laster spridda laster redovisas per meter som 
linjelaster.  
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Med utgångpunkt i kända och standardiserade beräkningsmodeller i 
Eurocode har de olika bjälklagsmodulerna undersökts. För att kunna beräkna 
fram den teoretiska spännvidden har flera av bjälklagens delar studerats 
ingående. Alla spännviddsberäkningar utförs med en dimensionerande last, 
qd, motsvarande bjälklagets egenvikt inklusive gipsning på undersidan och 
golvbeläggning på ovansidan samt en karakteristisk bostadslast, se bilaga 1: 
Beräkning av dimensionerande bostadslast. Figur 4.1.2 visar teoretisk 
uppställning med schematiska tvärkraft- och momentfördelningskurvor. 

 

Figur 4.1.2: Teoretisk uppställning för beräkningsmodellerna med schematiska tvärkraft- och 
momentfördelningskurvor. 

I och med förenklingar i beräkningsmodeller samt flera antaganden 
presenteras alla resultat i kN, kN/m eller m med en decimals noggrannhet.  

4.1.1 Metod för beräkningar för bärriktning 1  

När bjälklaget studeras i denna riktning är det plåtprofilen tillsammans med 
reglarna som ger böjstyvheten. På grund av att två material samverkar 
beräknas stålflänsarna och livet om till trä med samma egenskaper som 
reglarna, detta görs genom att undersöka E-modulerna för de olika 
materialen. Därefter multipliceras plåtens tjocklek över hela tvärsnittet med 
den faktor som fås av i E-modulernas förhållande, detta gör att tjockleken 
för plåten ökas så att den motsvarar träets egenskaper, det vill säga 
tvärsnittet räknas om till att vara helt i trä. Därefter beräknas sammanlagd 
area, tyngdpunkt samt tröghetsmoment för tvärsnittet. Med hjälp av dessa 
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data kan nedböjningen på mitten av tvärsnittet beräknas för att få fram 
böjstyvheten.  

I undersökningen förutsätts att i bärriktning 1 kan följande brottyper 
förekomma när bjälklaget utsätts för en utspridd last. Brotten i nedanstående 
lista hänvisar till figur 4.1.1.1  

 
1. Skjuvbrott mellan reglar och TP-plåt.  
2. Böjbrott i överliggande eller underliggande reglar, eller böjbrott  
 i TP-plåt.  
3. Skjuvbrott mellan reglar och TP-plåt.  
4. Livplåtbuckling.  

 

Figur 4.1.1.1: Möjliga brottyper för bärriktning 1, notera att längden på bjälklaget beräknas fram 
och kommer att skilja sig från brottmod till brottmod, längden på bjälklagskroppen i figuren är 

ospecificerad. 

Förutom ovanstående brott kontrolleras även bjälklaget för 
böjmomentskapacitet för materialen i samverkan. I följande underavsnitt gås 
beräkningsgångarna för bärriktning 1 igenom i korthet, fullständiga 
beräkningar visas i relaterad bilaga och utförs enligt reglerna i Eurocode.  

4.1.1.1 Beräkningsgång för beräkning av upplagsreaktioner och beräknad 
spännvidd avseende böjmomentskapacitet 

Med reglar och TP-profil i samverkan ska böjmomentskapacitet undersökas 
för bjälklaget. För att få en beräkningsbar modell från aktuellt tvärsnitt 
omräknas stålets area om till en area av trä med samma styvhet och 
tyngdpunkt med hjälp av skillnader i E-modul. Följande antaganden ska 
utföras: 

1. Plåten räknas om till att motsvara trä, detta för att få ett tvärsnitt som 
motsvarar ett tvärsnitt helt i ett material, i detta fall trä. Anledningen 
till detta är för att möjliggöra beräkningar enligt Eurocodes träteori 
för böjmotstånd.  

Materialen räknas som en sammanhängande materialkropp, beräkningarna 
utförs och presenteras i Bilaga 2: Beräkning av böjmomentskapacitet i 
bärriktning 1. Resultaten visas i avsnitt 6.1.1.1 Upplagsreaktioner och 
beräknad spännvidd avseende böjmomentskapacitet – resultat. 
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4.1.1.2 Beräkningsgång för beräkning av upplagsreaktioner och beräknad 
spännvidd avseende skjuvkapaciteten 

TP-profilen och reglarna binds samman av ett förband som utsätts för 
skjuvspänningar vid belastning av bjälklaget. Det är vitalt att detta förband 
håller för att bjälklaget ska bibehålla samverkan mellan TP-profilen och 
reglarna för böjmomentkapaciteten. Undersökningen ska utföras både för 
skruvförband och för limförband var för sig.  

Undersökningen av skruvförbandet förutsätter ett cc-avstånd mellan 
skruvarna längs plåtprofilerna på 150 mm, det vill säga samma avstånd som 
för provkropparna som undersökts laborativt. 

I anläggningsytan mellan reglarna och TP-profilen limmas dessutom ytorna 
samman, detta ger två smala limfogar på grund av att plåten är bockad från 
regeln mitt på flänsen. Limförbanden ska undersökas på samma sätt som 
skruvförbanden med skillnaden att det är anläggningsytan storlek och 
reglarnas förmåga att ta upp tvärskjuvning som är dimensionerande. 
Anläggningsytan som skjuvkapaciteten ska redovisas i motsvarar den yta 
som en rad skruvar i z-led anses ta upp skjuvkrafter för om ytan fördelas 
jämt mellan skruvarna samt för en längdmeter bjälklag. Följande antaganden 
ska utföras: 

1. Limmet är starkare än träets tvärskjuvning, dvs. träet kommer att ge 
vika och dess tvärskjuvning är dimensionerande. 

2. Stålets kapacitet mot tvärskjuvning är starkare än träets.  

3. Tvärs fiberriktningen antas kapaciteten mot tvärskjuvning vara 50 % 
av kapaciteten mot längsskjuvning (Isaksson & Mårtensson, 2010) 

4. Endast de undre förbanden som har storlek 2 x25 x1000 mm har 
undersökts, de övre har storlek 2 x45 x1000 och anses starkare på 
grund av den större skjuvningsytan. Det vill säga att de svagare av 
förbanden har undersökts. 

 

4.1.2 Metod för beräkningar för bärriktning 2 

Om bjälklaget studeras i genomskärning tvärs bärriktning 2, det vill säga i 
bärriktning 1, syns tydligt det fackverkssystem som plåtprofilerna via 
reglarna bildar tillsammans med glespanelen. Det vill säga att bjälklaget i 
denna riktning bildar ett fackverkssystem som ska studeras för att avgöra 
bärförmågan, se figur 4.1.2.1. Avgörande är följande delar som måste 
undersökas. Kapaciteten mot skjuvbrott och dragbrott för de limmade och 
skruvade förbanden mellan reglar och glespanel, plåtlivets knäckgräns 
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(buckling) och glespanelens knäckgräns. Dessa beräkningar studeras för att 
avgöra den längst möjliga spännvidd när varje brottmod studeras var för sig 
och jämförs därefter. Den svagaste länken antas vara den dimensionerade 
faktorn.  

 

Figur 4.1.2.1: Bjälklaget bildar ett fackverkssystem i bärriktning 2 om det ses från sidan, det vill säga 
om det studeras längs bärriktning 1.  

Fackverksmodellen undersöks dessutom med knutpunktsmetoden för att få 
fram krafterna i varje stag (glespanel eller plåtliv). I detta fall förutsätts ett 
provkroppsdjup på 1 m och en längd, 2,56 m, längden motsvarar 
provkroppen för bärriktning 2, som presenteras i avsnitt 4.2.2. 
Fackverksmodellen upprättas i två versioner, en där den nyttiga lasten 
fördelas om och ersätts i fackverksberäkningarna till en punktlast per 
fackverkstopp och en som motsvarar försöksuppställningen med två 
koncentrerade lastpunkter.  

I undersökningen förutsätts att i bärriktning 2 så kan följande brottyper 
förekomma när bjälklaget utsätts för en utspridd last. Brotten i nedanstående 
lista hänvisar till figur 4.1.2.2. Notera att det kan förekomma flera 
brottmoder i samma punkt.  
 

1a. Skjuvbrott mellan glespanel och reglar.  
1b. Dragbrott på grund av drag i livplåt.  
2a. Skjuvbrott mellan reglar och TP-plåt.  
2b. Dragbrott på grund av drag i livplåt.  
3. Livplåtbuckling för tryckta livplåtar.  
4a. Skjuvbrott mellan reglar och TP-plåt.  
4b. Dragbrott på grund av drag i livplåt.  
5a. Skjuvbrott mellan glespanel och reglar.  
5b. Dragbrott på grund av drag i livplåt.  
6. Böjbrott i överliggande eller underliggande glespanel.  
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Figur 4.1.2.2 Möjliga brottyper i bärriktning 2. Dragna livplåtar betecknas med plustecken, tryckta 
livplåtar betecknas med minustecken. Den övre glespanelen är tryckt och den under är dragen. 

4.1.2.1 Beräkningsgång för beräkning av upplagsreaktioner och beräknad 
spännvidd avseende böjmomentkapacitet 

Kapaciteten för böjmoment, det vill säga den maximala lasten som 
bjälklaget kan utsättas för innan det sker brott i mitten av bjälklaget ska 
beräknas. Följande antaganden görs: 

1. Glespanelen förutsätts styvt sammanbunden av fackverssystemet likt 
ett liv. 4 

2. Det förutsatta livet är dimensionslöst.  

4.1.2.2 Beräkningsgång för beräkning av upplagsreaktioner och beräknad 
spännvidd avseende skjuvkapacitet 

Skjuvkapaciteten motsvarar den tvärkraft som förbanden mellan glespanel 
och regel, både skruv- och limförband, samt mellan reglar och TP-profil.  

4.1.2.2.1 Skruvförband mellan glespanel och reglar 

Skruvförbanden består av tre stycken förbindare, skruvar, som är placerade 
på diagonalen i förbandet som binder samman glespanel och reglar. Dessa 
förband förekommer med ett intervall på 32 cm. Skjuvkapaciteten mot 
skjuvbrott anges per förbandsgrupp och per breddmeter, det vill säga per 
meter i bärriktning 1, z-riktning, se figur 4.1.1.1, längs plåtprofilens 
profilriktning men per grupp i bärriktning 2.   

4.1.2.2.2 Limförband mellan glespanel och reglar 

Förbandet mellan glespanel och reglar binds även samman av ett 
limförband. För att beräkna detta förbands skjuvhållfasthet görs följande 
antaganden: 

1. Limmet är starkare än träets tvärskjuvning, det vill säga träet 
kommer att ge vika och dess tvärskjuvning är avgörande.  

2. Tvärs fiberriktningen antas kapaciteten mot tvärskjuvning vara 50 % 
av kapaciteten mot längsskjuvning. 

3. Endast de undre förbanden som har storlek 95 x95 mm har undersökt, 
de övre har storlek 95 x120 och anses starkare. Det vill säga att de 
svagare av förbanden har undersökts. 

I och med att glespanelen har virkeskvalitet C14 och belastas i 
fiberriktningen och att reglarna har virkeskvalitet C24 och belastas tvärs 
fiberriktningen har båda fallen undersökts.  
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Dessa förband förekommer med ett intervall på 32 cm. Skjuvkapaciteten 
mot skjuvbrott anges per förbandsgrupp och per breddmeter, det vill säga 
per meter i bärriktning 1, z-riktning, se figur 4.1.1.1, längs plåtprofilens 
profilriktning men per grupp i bärriktning 2. 

4.1.2.2.3 Skruvförband mellan TP-profil och reglar 

I och med att fackverksuppbyggnaden av bjälklaget innebär att reglarna blir 
en förbindare av kraften mellan krafterna från plåtens liv och glespanelen så 
är det avgörande att de har god skjuvhållfasthet även i anslutningen mellan 
TP-profilen och regeln. Skjuvkapaciteten anges per förband och breddmeter.  
Skruvarna placeras i par enligt avsnitt 5.1.1. 

4.1.2.2.4 Limförband mellan TP-profil och reglar 

Förbandet mellan reglar och TP-profil binds även samman av ett limförband. 
Detta förbands skjuvhållfasthet beräknas per förband likt för skruvarna i 
förgående avsnitt för att ge relevant data att jämföra. För att beräkna detta 
förbands skjuvhållfasthet görs följande antaganden: 

1. Limmet är starkare än träets tvärskjuvning, dvs. träet kommer att ge 
vika och dess tvärskjuvning är avgörande.  

2. Tvärs fiberriktningen antas kapaciteten mot tvärskjuvning vara 50 % 
av kapaciteten mot längsskjuvning för virket. 

3. Stålets kapacitet mot tvärskjuvning är starkare än träets kapacitet. 

4. Endast de undre förbanden som har storlek 2 x25 x1000 mm har 
undersökt, de övre har storlek 2 x45 x1000 och anses på grund av att 
de är större vara starkare. Det vill säga att de svagare av förbanden 
har undersökts.  

Detta innebär att reglarna som har virkeskvalitet C24 ska undersökas.  

4.1.2.3 Beräkningsgång för beräkning av upplagsreaktioner och spännvidd 
avseende kapacitet mot livplåtbuckling 

För att fackverkssystemet i bjälklaget i bärriktning 2 ska förbli stabilt krävs 
att de olika ”stagen” i fackverket behåller sin styvhet och att dess hållfasthet 
inte överskrids. För liven i fackverket som utgörs av plåtens liv finns risk 
framförallt för att de ska tryckas ihop, bucklas, i det fall de utsätts för 
tryckkrafter. I fallet med utspridd last kommer dessa tryckkrafter 
förekommer i vartannat liv och är störst nära upplagen. De övriga liven är 
dragna. I det laborativa försöket kommer krafterna att bli lika stora för flera 
liv mellan upplagen och lastpunkterna. För att kunna beräkna ut ett värde på 
livplåtsbucklingen har modellen fått förenklas och följande antaganden har 
gjorts: 
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1. Plåten är initialbucklad i sin profil. I beräkningarna antas den vara 
rak. 

2. På grund av att plåten antas vara rak i beräkningarna höjs 
imperfektionsfaktorn för att väga upp den initialbuckling som inte 
räknas med.  

4.1.2.4 Beräkningsgång för beräkning av upplagsreaktioner och spännvidd 
avseende kapacitet mot glespanelknäckning 

För att fackverkssystemet i bjälklaget i bärriktning 2 ska förbli stabilt krävs 
att de olika ”stagen” i fackverket behåller sin styvhet och att dess hållfasthet 
inte överskrids. För över- och underliggarna i fackverket som utgörs av 
glespanelen finns risk framförallt för att de ska tryckas ihop, knäckas, i det 
fall de utsätts för tryckkrafter eller dras av i fallet med dragkrafter. I fallet 
med utspridd last kommer dessa tryckkrafter förekomma i all överliggande 
glespanel och är störst i mitten av bjälklaget. All underliggande gelspanel 
kommer att utsättas för dragande kraft och även den är störst i mitten av 
bjälklaget. För att kunna beräkna ut ett värde på glespanelsknäckningen har 
modellen fått förenklas och följande antaganden har gjorts: 

1. Glespanelen förutsätts vara fast inspänd. 

2. Glespanelen förutsätts vara rak.  

3. Glespanelen förutsätts vara den starkaste länken i bjälklaget i 
bärriktning 2, därför beräknas ej maximal spännvidd och 
upplagskrafter.  

4.1.2.5 Upplagsreaktioner och beräknad spännvidd avseendekapacitet mot 
dragbrott i plåtinfästning 

TP-profilens infästning i reglarna utsätts utöver skjuvningen som beskrivs 
under 4.1.2.2.3 också för utdragande kraft i de fall där livplåten blir dragen i 
fackverksmodellen. I och med att det kan bli stora dragande krafter behöver 
detta förband/denna infästning undersökas för dragande krafter. Detta 
förband är både limmat och skruvat, dock så har endast den dragande kraften 
undersökts för skruvförbandet. Följande antaganden görs: 

1. I och med att skruvarna placeras längre in på flänsen från plåtens liv 
i de övre förbanden får skruvarna här större belastning på grund av 
större moment. Därför anses det övre förbandet vara 
dimensionerande, se bilaga 9.  

4.1.3.3 Bärriktning 2 – Jämförelse med provkropp 2 och 3, fackverksstudie 

För att få data som är enkel att jämföra med provresultaten från försöken 
med provkropp 2 och 3, se avsnitt 6.2.2 Provkropp 2 och 6.2.3 Provkropp 3 
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används resultaten från alla beräkningarna i bärriktning 2 i en 
fackversmodell som bygger på fackverksteori, avsnitt 4.6, och som 
motsvarar uppbyggnaden för Provkropp 2 och Provkropp 3. Det vill säga 
med samma längd, 2,56 m. Alla stag och knutpunkter undersökts enskilt och 
resultatet som redovisas är den maximala utspridda last som kan läggas på 
fackverksmodellen med hänseende på de undersökta kapaciteterna.  

4.2 Kvantitativ metod – laborativa försök  

För att kunna utvärdera beräkningarnas validitet och för att få empirisk data 
utfördes ett laborativt försök för varje av de två bärriktningarna.  

4.2.1 Laborativt försök, provkropp 1 

Inför det första laborativa experimentet placerades provkroppen med stöd 
vid kanten för bärriktning 1. Upplagen utgjordes av limträbalkar som var 
förhindrade mot att stjälpa. Dessa balkar representerar underliggande väggar 
som bjälklaget avses vila på. På de mittersta av de fyra glespanelerna 
placeras balkar tvärs bärriktning 1, dessa ger två linjelaster som belastar 
bjälklaget jämt. Anledningen att lasten fördelas längs två linjer är för att det 
representerar en utbredd last bättre än en centralt placerad linjelast och för 
att lasten innan böjbrott på mitten ska kunna ökas på grund av 
momentkapaciteten blir lägre mellan belastningslinjerna (Andersen & 
Claeson 2008). Detta på grund av att fokus ligger på att undersöka bjälklaget 
nära upplag i denna undersökning. Över linjelastbalkarna placeras i 
bärriktning 1, på mitten, en I-balk som trycks på mitten av en tryckkolv med 
lastcell för att mäta lasten. Potentiometrar placeras ut för att mäta 
nedböjningen på mitten, en placeras på varje sida om I-balken i figuren, 
mätpunkt 1 och 2 i figuren, se figur 5.2.1.2, och ett medelvärde av 
nedböjningen studeras. Dessutom placeras potentiometrar vid upplagen för 
att mäta hur dessa beter sig då bjälklaget går mot brott, mätpunkt 3 och 4. 
Balken trycks därefter till brott och data samlas in. Hela uppställningen visas 
schematiskt i figur 4.2.1.1 och motsvarande teoretisk uppställning med 
schematiska tvärkraft- och momentfördelningskurvor visas i figur 4.2.1.2. 

Följande delar på försöksuppställningen, se figur 4.2.1.1: 
 

a) I-balk 
b) Sammanfogade hyvlade reglar 90 x165 mm 
c) Stabiliserande vinkelbeslag 
d) Överliggande glespanel 28 x95 mm  
e) Övre reglar 45 x120 mm 
f) TP-profil 
g) Undre reglar 45 x95 mm  
h) Underliggande glespanel 28 x95 mm 
i) Limträbalk 
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j) Betonggolv 

 

 

Figur 4.2.1.1: Schematisk uppställning av det laborativa försöket för provkropp 1, lastcell och 
mätpunkter utmarkerade. Övriga delar enligt beskrivning ovan figur.  

 

Figur 4.2.1.2: Teoretisk uppställning av provkropp 1 med schematiska tvärkraft- och 
momentfördelningskurvor. 



35 
Larsson & Åkesson 

4.2.2 Laborativt försök, provkropp 2 och 3 

Det laborativa försöket för provkropp 2 och 3 i bärriktning 2 utförs på 
motsvarande sätt som för provkropp 1 i avsnitt 4.2.1. Skillnaden är att detta 
bjälklag läggs upp på limträbalkarna på ett annat sätt, de hängs in på den 
övre flänsen. För att inte flänsen vid inhängningen ska deformeras så läggs 
specialsågade lister mellan limträbalken och flänsen för att bära lasten. 
Dessutom så justeras placeringen av linjelastbalkarna så att de ligger direkt 
över varsin fackverkstopp, se figur 4.2.2.1. Potentiometrar placeras i mitten 
på överkanten av bjälklaget och på flänsen i bjälklagets mittersta underkant, 
dessa för att få ut data både för nedböjningen och för deformationen av 
bjälklagets mitt. Övriga mätare placeras ut likt i avsnitt 4.2.1. Hela 
uppställningen visas schematiskt i figur 4.2.2.1 och motsvarande teoretisk 
uppställning med schematiska tvärkraft- och momentfördelningskurvor visas 
i figur 4.2.2.2. 

Följande delar på försöksuppställningen, se figur 4.2.2.1: 
 

a) I-balk 
b) Sammanfogade hyvlade reglar 90 x165 mm 
c) Stabiliserande vinkelbeslag 
d) Överliggande glespanel 28 x95 mm  
e) Övre reglar 45 x120 mm 
f) Lister/mellanlägg som tar lasten mellan bjälklag och limträbalk, 

gör att nedböjda delen av flänsen inte deformeras 
g) Limträbalk 
h) TP-profil 
i) Undre reglar 45 x95 mm 
j) Underliggande glespanel 28 x95 mm 
k) Betonggolv 

 

Figur 4.2.2.1: Schematisk uppställning av det laborativa försöket för provkropp 2, lastcell och 
mätpunkter utmarkerade. Övriga delar enligt beskrivning ovan figur. 
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Figur 4.2.2.2: Teoretisk uppställning av provkropp 2 med schematiska tvärkraft- och 
momentfördelningskurvor. 

4.3 Urval, validitet och reabilitet 

Undersökningen är begränsad till laborativa försök av en testkropp i vardera 
bärriktning, vilket kan påverka reliabiliteten i undersökningen. Detta medför 
att det krävs stor hänsyn och noggrannhet vid tillverkningen av testkroppar, 
så att de blir så representativa för ändamålet som möjligt. Målet med detta är 
att minska möjliga avvikelser mot de medelvärden som skulle ha tagits fram 
om flera testkroppar av varje typ skulle ha studerats.  

Vid byggnation av testrigg är det viktigt att stor noggrannhet tas så att den 
blir stadig, rak och stabil. Det vore förödande för både utrustning och 
resultat om testuppställningen skulle vippa under provtryckning. Skulle 
lasten läggas på med sned belastning eller på fel ställe kommer också 
felvärden fås, detta måste därför också undvikas. Testriggen måste 
stabiliseras i sidled för att hämma möjliga snedbelastningar.  

De testutrustningar och mätsensorer som används för att registrera data från 
de laborativa försöken ska vara kalibrerade och testade så att risken för att 
felkällor som kan härröra från dem minimeras.  

För att garantera hög validitet i beräkningarna som ligger till grund för den 
teoretiska delen av undersökningen så ska de bygga på erkända och bevisade 
beräkningsmetoder i enlighet med Eurocode. I de fall verkligenheten 
behöver förenklas för att en beräkningsbar modell ska kunna upprättas ska 
aktning iakttas så att beräkningsmodellen förhåller sig så nära verklig 
utformning som möjligt.  
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5. Genomförande 

Nedan presenteras tillvägagångssättet för tillverkning och provbelastning av 
bjälklagen. För tillvägagångssättet för de olika beräkningarna se förklarande 
text till varje aktuell beräkning under resultatavsnitten samt i de aktuella 
beräkningsbilagorna, bilaga 1-16, där tillvägagångssättet beskrivs i detalj.  

5.1 Tillverkning av provkroppar  

Två provkroppar tillverkades där den ena anpassades för tester av 
upplagskapaciteten i bärriktning 1 och den andra anpassades för tester av 
upplagskapaciteten och nedböjning i bärriktning 2. Eftersom laboratoriets 
befintliga utrustning inte tillät en större bjälklagsbredd än en meter 
anpassades storleken och bredden fastställdes till 0,9 m för att få marginal. 
För materialdata se avsnitt: 3.2 Bjälklagets delkomponenter. På grund av en 
incident under testningen av provkropp 2 tillverkades en ytterligare av 
samma typ som provkropp 2, provkropp 3.  

5.1.1 Provkropp 1  

Provkropp 1 tillverkades för att kontrollera upplagskapaciteten i bärriktning 
1. Allt material beställdes i rätt längder direkt från leverantörerna. 
Träreglarna med dimensionerna 45 x120 mm fästes på plåtprofilernas övre 
flänsar och träreglar med dimensionerna 45 x95 mm på de undre flänsarna. 
De fästes med lim och skruv enligt objektsbeskrivningen och cc-avståndet 
för skruven valdes till 150 mm. Sedan fästes glespanelen både uppe och nere 
med lim och skruv. Glespanelen gjordes längre för att inte överskrida 
Eurokod 5:s minimiavstånd mellan ändträ och skruvar. Skruvarna mellan 
glespanelen och träreglarna placerades på diagonalen för att inte hamna på 
rad i någon av fiberriktningarna, se figur 5.1.1.1. Plywoodskivor skruvades 
fast i upplagsändarna för att fixera träklossarna, se figur 5.1.1.2. Träklossar 
limmades och skruvades samman och skruvades sedan fast med 
plywoodskivorna, se figur 5.1.1.3. Provkroppens sektioner visas i figur 
5.1.1.4. 
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Figur 5.1.1.1: Glespanelen läts löpa förbi träreglarna. Skruvarna placerades på diagonalen mellan 
träreglarna och glespanelen.  

 

 

 

Figur 5.1.1.2: Plywoodskivor skruvades fast i upplagsändarna. 

 

Figur 5.1.1.3:Träklossar för att förstärka upplagen i bärrikning 1, de monteras med skruv genom 
plywoodkskivan,denna kan till viss del ses bakom klossarna i figuren. 

 

a)                                                                                     b)                        n 

Figur 5.1.1.4, Sektion för provkropp 1 sedd i bärriktning 1 a) och i bärriktning 2 b). 
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5.1.2 Provkropp 2 och 3 

Provkropp 2 och 3 tillverkades för kontroll av upplagskapaciteten och 
nedböjningen i bärriktning 2. Även till provkropp 2 och 3 beställdes allt 
material i rätt längder direkt från leverantörerna. Plåtarna behövde dock 
anpassas för att ändarna skulle stämma. De beskärdes med hjälp av 
vinkelslip. Därefter fästes träreglarna med dimensionerna 45 x120 mm på 
plåtprofilernas övre flänsar och träreglar med dimensionerna 45 x95 mm på 
de undre flänsarna. De fästes med lim och skruv enligt avsnitt 5.1.1. Sedan 
fästes glespanelen både uppe och nere med lim och skruv. Skruvarna mellan 
glespanelen och träreglarna placerades återigen på diagonalen för att inte 
hamna på rad i någon av fiberriktningarna. Provkroppens sektioner visas i 
figur 5.1.2.1 och 5.1.2.2 

 

Figur 5.1.2.1: Sektion i bärriktning 2 för provkropp 2.   

 

Figur 5.1.2.2: Sektion i bärriktning 1 för provkropp 2. Här syns fackverksstrukturen som ger bärförmåga i 
bärriktning 2.  

5.2 Försöksuppställningar 

För att efterlikna bjälklagens verkliga upplag valdes limträbalkar av 
dimensionen 90 x310 mm som upplagsstöd i båda testerna. För att 
limträbalkarna inte skulle välta skruvades de ihop med träreglar. De 
placerades på ett jämnt betonggolv. I betonggolvet fanns skruvhål ingjutna 
för att kunna förankra olika anordningar, dessa användes i de båda försöken 
för att förankra två gängstänger av stål som skulle föra över kraften från 
tryckkolven ner i betonggolvet. Mellan de båda stängerna fästes en VKR-
balk och på den fanns en plåt fastsvetsad där tryckkolven kunde skruvas fast. 
För att staga upp konstruktionen användes tre stycken snedstag av vinkelstål 
som förankrades i skruvhålen i betonggolvet och på stålstängerna.  

För att efterlikna en utspridd bostadslast valdes två linjelaster i båda 
försöken. Två stycken träreglar av dimensionen 45 x170 mm limmades ihop 
och planhyvlades för att få en jämn tryckyta. Två enheter gjordes för att få 
två linjelaster. För att inte enheterna skulle välta förankrades de uppe på 
bjälklaget med vinkelbeslag. För att föra över kraften från tryckkolven till de 
båda linjelasterna placerades en HEB120 över dem. Försöksuppställningarna 
visas i figur 5.2.1.3 respektive figur 5.2.2.3. 



40 
Larsson & Åkesson 

5.2.1 Försök 1 

I försök 1 centrerades provkropp 1 under tryckkolven och med linjelasterna 
på de två mittersta glespanelerna. Mätpunkterna placerades för att mäta 
nedböjningen i mitten, nedtryckningen vid upplagen samt lastcellen, där 
kraften som tryckkolven genererade mättes, se figur 5.2.1.1, 5.2.1.2 och 
5.2.1.3. 

 

Figur 5.2.1.1: Provkropp 1, vy från sidan med mätpunkter markerade. 

 

 

Figur 5.2.1.2: Provkropp 1, vy från ovan med mätpunkter markerade. 
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Figur 5.2.1.3: Provuppställningen för provkropp 1.  

5.2.2 Försök 2 och 3 

I försök 2 och 3 centrerades provkropp 2 och 3 under tryckkolven med 
linjelasterna centrerade över två av de övre träreglarna i bärriktning 1, se 
figur 5.2.2.1, 5.2.2.2 och 5.2.2.3. Mätpunkterna placerades för att mäta 
nedböjning i mitten, bjälklagsdeformation i mitten, nedtryckning vid 
upplagen och för att mäta kraften från lastcellen. 

 

Figur 5.2.2.1: Provkropp 2 och 3, vy från sidan med mätpunkter markerade. 
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 Figur 5.2.2.2: Provkropp 2 och 3, vy från ovan med mätpunkter markerade. 

 

Figur 5.2.2.3: Provuppställningen för provkropp 2 och 3. Fotografiet visar provkropp 2.  

5.3 Mätinstrument 

De laborativa försöken genomfördes i laborationshallen på 
Linnéuniversitetet i Växjö. De mätinstrument som användes tillhandahölls 
av forskningsingenjör Bertil Enqvist. Lastcellen som mätte den tryckande 
kraften var av fabrikat Load Indicator och modell AC100, se figur 5.3.1. 
Potentiometrarna som mätte vertikal deformation var av fabrikatet Sakae 
och modellerna 18LP50 och 18LP100 användes, se figur 5.3.2. 
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Signalförstärkaren som vidarebefordrade mätdata till datorn var av fabrikat 
HBM och modell MX840A. Programvaran i datorn var HBM Catman Easy. 

 

Figur 5.3.1: Lastcell: Load Indicator AC100 

 

Figur 5.3.2: Potentiometer: Sakae 18LP50 
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6. Resultat 

Med bakgrund i teorin i kapitel 2 och Eurocode presenteras här resultaten 
från undersökningen av bjälklagskonstruktionen. Under avsnitt 6.1 
Beräkningsresultat visas resultaten från de teoretiska beräkningarna och 
under avsnitt 6.2 Laborativa resultat visas resultaten från de laborativa 
försöken.  

6.1 Beräkningsresultat 

I beräkningarna används en möjlig utbredd dimensionerande bostadslast 
längs bjälklagskroppen på qd = 4,9 kN/m i undersökt längdsriktning som 
inkluderar nyttiga laster och egenvikter för bjälklag, installationer, golv och 
undertak. Beräkningarna av denna last presenteras i Bilaga 1 – Beräkning av 
dimensionerande bostadslast. 

Alla resultat under avsnitt 6.1.1 Bärriktning 1 och avsnitt 6.1.2 Bärriktning 2 
sammanställs översiktligt under avsnitt 6.1.3 i tabellformat.  

6.1.1 Bärriktning 1 

Flera faktorer samverkar för att bjälklaget ska få bärförmåga i bärriktning 1, 
TP-profilens längsriktning. TP-profilerna är själva bärande i denna riktning. 
I bjälklagets utförande är träreglar placerade på TP-profilernas flänsar. 
Dessa är sammanbundna med både skruv- och limförband. Tillsammans 
med reglarna utökas därför TP-profilernas tröghetsmoment. Denna nya 
kapacitet beräknas. Även förbandet mellan TP-profil och regel undersöks för 
skjuvning av både skruv- och limförband, samt plåtens livplåtbuckling 
undersöks under följande delavsnitt.  

Upplagsreaktionerna beräknades med hänseende på respektive kapacitet 
enligt följande, se figur 6.1.1.1. 

 
1. Böjmomentkapacitet i överliggande och underliggande reglar i 
samverkan med TP-profil.  
2. Skjuvkapacitet i limfogar och skruvförband mellan reglar och 
TP-profil. 
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Figur 6.1.1.1: De beräknade kapaciteterna för bjälklaget. 

Metod för beräkning av de nämnda delarna av bjälklagsmodellen och de 
antaganden som utförts för att beräkning ska vara möjlig redovisas i avsnitt 
4.1.1 Metod för beräkningar för bärriktning 1  

 

6.1.1.1 Upplagsreaktioner och beräknad spännvidd  avseende 
böjmomentkapacitet – resultat.  

Undersökningen av böjmomentkapaciteten gav följande resultat: 

 Dimensionerande böjmomentkapacitet för bjälklaget i bärriktning 1 
per breddmeter bjälklag: 38,7 kNm 

 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då böjmomentkapaciteten är dimensionerande 
beräknas, den blir i detta fall: 8,0 m. 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 19,5 kN per upplag 
och breddmeter.  

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 2: Beräkning av 
böjmomentkapacitet i bärriktning 1.  

6.1.1.2 Upplagsreaktioner och beräknad spännvidd avseende skjuvkapacitet – 
resultat  

Undersökningen av skjuvkraftkapaciteten för skruvförbandet gav följande 
resultat: 

 Dimensionerande skjuvhållfasthet med hänseende på skruvförbandet 
mellan TP-profil och reglar per rad skruvar i z-riktning, se figur 
6.1.1, per breddmeter: 11,9 kN 

 Dimensionerande skjuvkapacitet med hänseende på skruvförbandet 
mellan TP-profil och reglar för en längdmeter med cc-avstånd mellan 
skruvgrupper på 150 mm, bärriktning 2: 79,4 kN/m 
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 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då skjuvhållfastheten för skruvförbandet är 
dimensionerande beräknas, den blir i detta fall: 7,9 m. 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 19,3 kN per upplag 
och breddmeter.  

Undersökningen av skjuvkraftkapaciteten för limförbandet mellan reglar och 
TP-profil i bärriktning 1 gav följande resultat: 

 Dimensionerande skjuvkapacitet med hänseende på limförbandet 
mellan TP-profil och reglar, för en yta motsvarande en rad skruvar i, 
z-riktning, se figur 6.1.1, i detta fall 150 mm, för bärriktning 2: 36,0 
kN 

 Dimensionerande skjuvkapacitet med hänseende på limförbandet 
mellan TP-profil och reglar, för en yta motsvarande en längsmeter 
bjälklag, bärriktning 2: 240,4 kN/m per breddmeter. 

 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då skjuvhållfastheten för limförbandet är 
dimensionerande beräknas, den blir i detta fall: 23,8 m. 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 58,3 kN per upplag 
och breddmeter.  

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 3: Beräkning av skjuvkapacitet 
mellan TP-plåt och träreglar i bärriktning 1. 

6.1.2 Bärriktning 2 

Flera olika faktorer påverkar den maximala spännvidd som bjälklagsprofilen 
kan konstrueras med, då den ligger fritt upplagd i bärriktning 2. Dessa 
inkluderar upplagskapacitet med hänseende på böjmoment, upplagskapacitet 
med hänseende på skjuvkapacitet i både skruv- och limförband både mellan 
glespanel och regel, och mellan regel och TP-profil. Dessutom måste plåten 
undersökas för livbuckling då den utsätts för tryck och glespanel undersökas 
för knäckning samt så måste skruvförbandet mellan plåt och reglar 
undersökas för utdragning av skruvarna. Resultaten från dessa 
undersökningar visas under följande punkter. 

Upplagsreaktionerna beräknades med hänseende på respektive kapacitet 
enligt följande, se figur 6.1.2.1. 

 
1.  Böjmomentkapacitet i glespanel. 
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2. Skjuvkapacitet i lim- och skruvförband mellan glespanel-reglar 
och mellan reglar-TP-plåt. 

3. Kapacitet mot livplåtbuckling i tryckta livplåtar. 
4. Kapacitet mot glespanelsknäckning i överliggande glespanel. 
5. Kapacitet mot utdragsbrott för plåtkanter vid dragna livplåtar. 

 

 

Figur 6.1.2.1: De beräknade kapaciteterna för bjälklaget. 

Metod för beräkning av de nämnda delarna av bjälklagsmodellen och de 
antaganden som utförts för att beräkning ska vara möjlig redovisas i avsnitt 
4.1.2 Metod för beräkningar för bärriktning 2  

 

6.1.2.1 Upplagsreaktioner och beräknad spännvidd avseende 
böjmomentkapacitet 

Undersökningen av böjmomentkapaciteten gav följande resultat: 

 Dimensionerande böjmomentkapacitet för glespanelen per 
breddmeter bjälklag: 16,9 kNm 

 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då böjmomentkapaciteten är dimensionerande 
beräknas, den blir i detta fall: 5.3 m. 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 12,9 kN per upplag 
och breddmeter.  

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 4: Beräkning av 
böjmomentkapacitet i bärriktning 2. 

6.1.2.2 Upplagsreaktioner och beräknad spännvidd avseende skjuvkapacitet 

Skjuvkapaciteten motsvarar den tvärkraft som förbanden mellan glespanel 
och regel, både skruv- och limförband, samt mellan reglar och TP-profil. 
Resultaten från de undersökningar som utfört angående detta presenteras 
under följande punkter.  
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6.1.2.2.1 Skruvförband mellan glespanel och reglar 

Undersökningen av skjuvkapaciteten för skruvförbanden gav följande 
resultat: 

 Dimensionerande skjuvkapacitet med hänseende på skruvförbandet 
mellan glespanel och reglar per breddmeter bjälklag: 9,7 kN 

 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då skruvförbandet mellan glespanel och reglar 
är dimensionerande beräknas, den blir i detta fall: 3,1 m. 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 7,5 kN per upplag och 
breddmeter.  

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 5: Beräkning av 
skjuvhållfastheten i förbandet mellan reglarna och glespanelen – Del 1.  

6.1.2.2.2 Limförband mellan glespanel och reglar 

Undersökning av skjuvkapaciteten för limförbandet då längsskjuvning för 
glespanelen var avgörande: 

 Glespanelens dimensionerande skjuvhållfasthet för aktuellt förband 
blev: 31,5 kN per breddmeter. 

 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då limförbandet mellan glespanel och reglar är 
dimensionerande och glespanelens skjuvhållfasthet var avgörande 
beräknas, den blir i detta fall: 9,9 m 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 24,3 kN per upplag 
och breddmeter.  

Undersökning av skjuvkapaciteten för limförbandet då tvärskjuvningen för 
reglarna var avgörande: 

 Reglarnas dimensionerande skjuvhållfasthet för aktuellt förband 
blev: 23,1 kN per breddmeter. 

 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då limförbandet mellan glespanel och reglar är 
dimensionerande och reglarnas skjuvhållfasthet var avgörande 
beräknas, den blir i detta fall: 7,3 m 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 17,9 kN per upplag 
och breddmeter.  
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Detta innebär att reglarnas skjuvhållfasthet blir dimensionerande i och med 
att den är svagare än för glespanelen och därmed kommer att ge vika först.  

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 5: Beräkning av 
skjuvhållfastheten i förbandet mellan reglarna och glespanelen – Del 2. 

6.1.2.2.3 Skruvförband mellan TP-profil och reglar 

Undersökning av skjuvkapaciteten för skruvförbandet mellan TP-profil och 
reglar: 

 Dimensionerande skjuvkapacitet med hänseende på skruvförbandet 
mellan TP-profil och reglar per breddmeter bjälklag och förband: 
18,1 kN 

 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då skruvförbandet mellan TP-profil och reglar 
är dimensionerande beräknas, den blir i detta fall: 5,7 m. 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 14,0 kN per upplag 
per breddmeter.  

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 6: Beräkning av skjuvkapacitet 
mellan TP-plåt och träreglar i bärriktning 2 – Del 1. 

6.1.2.2.4 Limförband mellan TP-profil och reglar 

Undersökning av skjuvkapaciteten för limförbandet då tvärskjuvning för 
reglarna var avgörande: 

 Dimensionerande skjuvkapacitet med hänseende på skruvförbandet 
mellan TP-profil och reglar per breddmeter bjälklag: 38,5 kN 

 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då skruvförbandet mellan TP-profil och reglar 
är dimensionerande och reglarnas skjuvhållfasthet var avgörande 
beräknas, den blir i detta fall: 12,1 m. 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 29,7 kN per upplag 
och breddmeter.  

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 6: Beräkning av skjuvkapacitet 
mellan TP-plåt och träreglar i bärriktning 2 – Del 2. 

6.1.2.3 Upplagsreaktioner och beräknad spännvidd avseende kapacitet mot 
livplåtbuckling 

Följande kapacitet mot livbuckling för plåten beräknades: 
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 Dimensionerande kapacitet mot livbuckling för ett plåtliv under 
tryck per breddmeter, det vill säga ett en meter långt stycke av 
plåten: 12,6 kN 

 Med hjälp av dimensionerande bostadlast qd = 4,9 kN/m kan 
bjälklagets spännvidd då livplåtbuckling av plåtliv är 
dimensionerande och reglarnas skjuvhållfasthet var avgörande 
beräknas, den blir i detta fall: 4,6 m. 

 Upplagsreaktionerna blir i denna uppställning: 11,3 kN per upplag 
och breddmeter.  

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 7: Beräkning av kapaciteten för 
en meter bred livplåt med hänseende till knäckning. 

6.1.2.4 Upplagsreaktioner och beräknad spännvidd avseende kapacitet mot 
glespanelknäckning 

Följande kapacitet mot knäckning av glespanelen beräknades: 

 Dimensionerande kapacitet mot knäckning: 95,3 kN för en 
breddmeter bjälklag. 

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 8: Beräkning av glespanelens 
kapacitet mot knäckning. 

6.1.2.5 Upplagsreaktioner och beräknad spännvidd avseendekapacitet mot 
dragbrott i plåtinfästning 

Den beräknade kapaciteten för utdragsbrott blev: 

 Dimensionerande kapacitet mot utdragsbrott för drag i livplåt: 19,8 
kN per breddmeter bjälklag.  

Alla beräkningar visas i sin helhet i Bilaga 9: Beräkning av kapacitet för 
maximal dragande kraft i skruvar för bärriktning 2. 

6.1.3 Sammanställning av beräkningsresultaten 

6.1.3.1 Bärriktning 1 – Sammanställning resultat från beräkningar  

Resultaten från avsnitt 6.1.1 med underavsnitt presenteras här i tabellform 
rangordnat från lägst kapacitet upp till högst kapacitet för att tydliggöra 
styrkor och svagheter i konstruktionen när den belastas i bärriktning 1. Data 
från följande avsnitt redovisas: 

 Böjning: Böjmomentkapacitet, se avsnitt 6.1.1.1. 
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 Skruvförband: Skjuvkraftkapaciteten för skruvförband, se avsnitt 
6.1.1.2. 

  Limförband: Skjuvkraftkapaciteten för limförband, se avsnitt 6.1.1.2 

Tabell 6.1.3.1.1 – Rangordnad sammanställning av resultaten från avsnitt 6.1.1 med underavsnitt.  

Brottmod Avsnitt 
Dimensionerande 

kapacitet 
Beräknad 
spännvidd 

Upplags-
reaktioner 

Skruvförband  6.1.1.2 11,9 kN 7,9 m 19,3 kN 

Böjning 6.1.1.1 38,7 kNm 8,0 m 19,5 kN 

Limförband 6.1.1.2 36,1 kN 23,8 m 58,3 kN 

I ovanstående sammanställning är det nödvändigt att beakta att skruvförband 
och limförband båda avser skjuvkraftkapacitet i samma förband, det både 
skruvas och limmas. Detta innebär att limförbandets hållfasthet kan anses 
gällande och att skruvförbandet faller bort, skruvarna har funktion i 
bärriktning 2 och som kompressionsgivare vid limning av limförbandet. I en 
längre kropp kommer därför böjmomentkapaciteten att bli den 
dimensionerande faktorn.  

6.1.3.2 Bärriktning 2 – Sammanställning resultat från beräkningar 

Resultaten från avsnitt 6.1.2 med underavsnitt presenteras här i tabellform 
rangordnat från lägst kapacitet upp till högst kapacitet för att tydliggöra 
styrkor och svagheter i konstruktionen när den belastas i bärriktning 2. Data 
från följande avsnitt redovisas: 

 Böjmoment: Böjmomentkapacitet, se avsnitt 6.1.2.1. 

 Skruvförband reglar - glespanel: Skjuvkraftkapaciteten för 
skruvförbanden mellan reglarna och glespanelen, se avsnitt 6.1.2.2.1. 

 Limförband reglar - glespanel: Skjuvkraftkapaciteten för 
limförbanden mellan reglarna och glespanelen, se avsnitt 6.1.2.2.2. 

 Skruvförband TP-profil - reglar: Skjuvkraftkapaciteten för 
skruvförbanden mellan TP-profilen och reglarna, se avsnitt 6.1.2.2.3. 

 Limförband TP-profil - reglar: Skjuvkraftkapaciteten för 
limförbanden mellan TP-profilen och reglarna, avsnitt 6.1.2.2.3. 

 Livplåtbuckling: Kapacitet mot livplåtbuckling, se avsnitt 6.1.2.3. 

 Glespanelsknäckning: Kapacitet mot knäckning av glespanelen, se 
avsnitt 6.1.2.4. 
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 Plåtinfästning, dragning. Kapacitet mot utdragning av skruvarna i 
skruvförbandet mellan TP-profilen och reglarna, se avsnitt 6.1.2.5. 

 

Tabell 6.1.3.2.1 – Rangordnad sammanställning av resultaten från avsnitt 6.1.2 med underavsnitt:  

 
Avsnitt 

Dimesnionerande 
kapacitet 

Beräknad 
spänndvidd 

Upplags-
reaktioner 

Skruvförband 
reglar – glespanel 

6.1.2.2.1 9,7 kN 3,1 m 7,5 kN 

Livplåtsbuckling 6.1.2.3 12,6 kN 4,6 m 11,3 kN 

Böjmoment 6.1.2.1 16,9 kN 5,3 m 12,9 kN 

Skruvförband TP-
profil – reglar 

6.1.2.2.3 18,1 kN 5,7 m 14,0 kN 

Limförband 
reglar – glespanel 

6.1.2.2.2 24,3 kN 7,3 m 17,9 kN 

Plåtinfästning, 
dragning 

6.1.2.5 19,8 kN 7,6 m 18,5 kN 

Limförband TP-
profil – reglar 

6.1.2.2.4 38,5 kN 12,1 m 29,7 kN 

Glespanels-
knäckning* 

6.1.2.4 95,3 kN - - 

*Glespanelsknäckning, denna kapacitet är så pass mycket större än övriga att den kan bortses från i 
dimensioneringen, gäller då glespanel av den dimension som används i denna undersökning eller 
kraftigare studeras. Spännvidd och upplagskrafter har ej beräknats.  

Av sammanställningen framgår att då det gäller skjuvningen så är skruvarna 
den svagaste länken, se Skruvförband reglar – glespanel och Skruvförband 
TP-profil – reglar i tabellen ovan. Då förbanden både limmas och skruvas 
får därför limförbanden ta upp alla skjuvkrafter medan skruvarna får ta upp 
dragkraften. Detta samband innebär att skruvförbanden överst i tabellen 
ovan faller bort och att livplåtbucklingen blir den dimensionerande faktorn 
för bjälklagets teoretiska spännvidd vid aktuell uppbyggnad.  

6.1.3.3 Bärriktning 2 – Jämförelse med provkropp 2 och 3, fackverksstudie 

För att få data som är enkel att jämföra med provresultaten från försöken 
med provkropp 2 och 3, se avsnitt 6.2.2 Provkropp 2 och 6.2.3 Provkropp 3 
har resultaten från alla beräkningarna i avsnitt 6.1.2 Bärriktning 2 lagts in i 
en fackverksmodell som motsvarar Provkropp 2 och 3. Det vill säga med 
samma längd, 2,56 m. Alla stag och knutpunkter har undersökts enskilt och 
resultatet som redovisas är den maximala utspridda last som kan läggas på 
fackverksmodellen med hänseende på de undersökta kapaciteterna.  

Tabell 6.1.3.3.1 – Rangordnad sammanställning av resultaten från avsnitt 6.1.2 med underavsnitt: 
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Undersökt brottmod Fackverksmodell 2,56 m 
maximal utbredd last 

Enligt bilaga 

Skruvförband reglar - glespanel 8,7 kN/m Bilaga 10 

Livplåtsbuckling 9,7 kN/m Bilaga 14 

Skruvförband TP-profil - reglar 16,2 kN/m Bilaga 12 

Plåtinfästning, dragning 15,9 kN/m Bilaga 16 

Limförband reglar - glespanel 24,9 kN/m Bilaga 11 

Glespanelsknäckning 32,0 kN/m Bilaga 15 

Limförband TP-profil - reglar 34,4 kN/m Bilaga 13 

På grund av att förbanden mellan glespanel och regel samt mellan TP-profil 
och regel binds samman både av skruv- och limförband så delas dessa upp i 
två funktioner. Limförbanden anses ta alla skjuvkrafter och skruvförbanden 
anses ta alla dragkrafter som förbandet utsätts för, detta innebär att de 
posterna som berör skruvförband i tabellen ovan kan bortses ifrån då de 
anger skjuvkraftkapacitet. Livplåtsbucklingen blir den dimensionerande 
faktorn även i denna sammanställning.  

6.2 Laborativa resultat 

Under följande avsnitt presenteras den data och de iakttagelser som de 
laborativa försöken resulterat i.  

6.2.1 Provkropp 1 

Vid provtryckning av provkropp 1 erhölls följande förhållande mellan 
pålagd last och nedböjning i mitten av provkropp 1, det visas i figur 6.2.1.1. 
För resonemang kring resultatet se avsnitt 7.1.2.  
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Figur 6.2.1.1: Förhållandet mellan pålagd kraft och nedböjning i mitten av provkropp 1. 

Figur 6.2.1.2-6.2.1.7 visar försöksförloppet i kronologisk ordning. Figur 
6.2.1.2 visar TP-profilens och övre regels läge vid starten av 
provtryckningen, före deformering. 

 

Figur 6.2.1.2: Provtryckningen påbörjades, ingen deformation iakttogs. 

Efter viss belastning iakttogs en mycket begränsad plåtbuckling inne vid 
upplagen, se figur 6.2.1.3. 

Last, kN 

Nedböjning,  mm 
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Figur 6.2.1.3:Mycket begränsad plåtbuckling iakttogs inne vid upplag. 

Sedan iakttogs en begränsad plåtbuckling under linjelasterna, se figur 
6.2.1.4. 

 

 

Figur 6.2.1.4:Begränsad plåtbuckling iakttogs under linjelasterna. 

Därefter ökade plåtbucklingen under linjelasterna, se figur 6.2.1.5, 6.2.1.6 
och 6.2.1.7. Sedan avbröts försöket då bjälklagsmodellen succesivt 
deformerades mer och mer bärförmågan började minska. 
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Figur 6.2.1.5:Stor plåtbuckling under linjelaster iakttogs. 

 

Figur 6.2.1.6: Stor plåtbuckling under linjelaster iakttogs. 

 

 

Figur 6.2.1.7: Stor plåtbuckling under linjelaster iakttogs. 
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6.2.2 Provkropp 2 

Vid provtryckning av provkropp 2 erhölls följande förhållande mellan 
pålagd last och nedböjning i mitten av provkropp 2, det visas i figur 6.2.2.1. 
För resonemang kring resultatet se avsnitt 7.2.2. 

 
Figur 6.2.2.1: Förhållandet mellan pålagd kraft och nedböjning i mitten av provkropp 2. 

När provkropp 2 var redo för provtryckning begicks ett misstag. 
Provkroppen trycktes till en viss belastning utan att data kring kraften och 
deformationen samlades in. Därefter släpptes belastningen och bjälklaget 
återgick till ursprungsläget. Vissa limfogar hade dock redan belastats till 
brott vilket visas i figur 6.2.2.2. Belastningen påbörjades igen men med 
mätning påslaget. 

   

Figur 6.2.2.2:Limfog brusten efter misstag i samband med belastning. 

Efter viss belastning böjdes bjälklaget ned, tendens till plåtbuckling iakttogs 
på livplåt, se figur 6.2.2.3.  

Last, kN 

Nedböjning, mm
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Figur 6.2.2.3:Bjälklaget böjdes ner och de tryckta livplåtarna tenderade att bucklas. 

Plåtbuckling i de tre yttersta tryckta plåtliven ökade ju mer belastning balken 
utsattes för, se figur 6.2.2.4 och 6.2.2.5. 

 

 

Figur 6.2.2.4:Plåtbucklingen i de tryckbelastade plåtliven ökade ju mer belastning som påfördes. 

 

 

Figur 6.2.2.5: Plåtbucklingen i de tryckbelastade plåtliven ökade ju mer belastning som påfördes. 
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När bjälklaget plasticerats kunde inte belastningen ökas. Figur 6.2.2.6 visar 
bjälklaget i sitt mest deformerade läge. Därefter släpptes belastningen och 
bjälklaget återgick till viss del tillbaka till sitt ursprungsläge, se figur 6.2.2.7. 

 

 

Figur 6.2.2.6:Provkropp 2 i sitt mest belastade tillstånd. 

 

 

Figur 6.2.2.7:Provkropp 2 efter belastning, notera kvarvarande deformationer. 

6.2.3 Provkropp 3 

Eftersom provkropp 2 trycktes sönder innan mätningen påbörjades 
tillverkades en till provkropp, precis på samma sätt. 

Förhållandet mellan pålagd kraft och nedböjningen i mitten visas i figur 
6.2.3.1. För resonemang kring resultatet se avsnitt 7.2.3. 
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Figur 6.2.3.1: Förhållandet mellan pålagd kraft och nedböjningen i mitten på provkropp 3. 

Provuppställningen för provkropp 3 gjordes på samma sätt som för 
provkropp 2, se figur 6.2.3.2. 

 

 

 

Figur 6.2.3.2: Provkropp 3 uppställd på samma sätt som provkropp 2. 

Belastningen och mätningen startades för att hitta de svaga punkterna på 
bjälklaget. Figur 6.2.3.3 visar provkropp 3 när belastningen precis startat. 

Last, kN 

Nedböjning, mm
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Figur 6.2.3.3:Provkropp 3 när belastningen precis startat. 

Första brottet som kunde iakttas var kanten till den dragna livplåten, där 
limmet släppte och kanten böjdes ner begränsat, se figur 6.2.3.4. 

 

 

Figur 6.2.3.4: Brott vid kanten till den dragna livplåten. Limmet släppte och kanten böjdes ner 
begränsat. 

Sedan kunde tendens till livplåtböjning iakttas i de tryckta livplåtarna, se 
figur 6.2.3.5. 
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Figur 6.2.3.5: Tendens till livplåtböjning i de tryckta livplåtarna iakttogs. 

Därefter ökade livplåtböjningen tills försöket avbröts, se figur 6.2.3.6 och 
6.2.3.7. 

 

Figur 6.2.3.6: Livplåtböjningen ökade tills försöket avbröts. 

 

Figur 6.2.3.7: Livplåtböjningen ökade tills försöket avbröts. 
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7. Analys 

7.1 Bärriktning 1 

7.1.1 Beräkningsanalys 

I bärriktning 1 ger balkverkan bjälklagets bärförmåga. När bjälklaget 
undersöks finns flera känsliga punkter/delar som är vitala för att bjälklaget 
ska bibehålla sin balkverkan. Dessa möjliga brott återfinns i avsnitt 4.1.1. 

Det brott som enligt beräkningsresultatet för bärriktning 1 först kommer att 
inträffa på grund av pålagda laster och egenvikt är böjbrott. 
Böjmomentkapaciteten begränsar upplagskapacitet till 19,5 kN. Därefter 
kommer skjuvkapaciteten mellan TP-plåten och reglarna med en teoretisk 
upplagskapacitet på 19,3 kN för skruvförbanden och 58,3 kN för 
limförbanden. Eftersom de samverkar blir den totala upplagskapaciteten 
avseende skjuvkapaciteten mellan TP-plåten och reglarna högre än 58,3 kN. 

7.1.2 Provkropp 1, provtryckning 

Efter viss belastning började plåtliven vid upplagen att bucklas, dock väldigt 
begränsat. Under linjelasterna påbörjades dock plåtbuckling efter ytterligare 
belastning vilket fortlöpte tills provtryckningen avbröts.  

Diagrammet som visar förhållandet mellan pålagd last och nedböjning i 
mitten på provkropp 1 visar en relativt elastisk linje för belastningen upp till 
57 kN. Därefter ökar lutningen på kurvan och bjälklaget får ett allt mer 
plastiskt beteende. Vid en belastning på ca 72 kN har deformationen helt 
övergått i plastisk beteende. Bärförmågan ökar succesivt till ungefär 78 kN, 
provkroppen deformeras mer och mer, därefter avslutades mätningen. Trots 
den kraftiga deformationen i livplåtarna hade provkroppen ett helt segt 
brottbeteende under hela provet. Detta kan bero på att livplåtarna börjat 
bucklas under linjelasterna. Eftersom plåtlivbuckling skedde under 
linjelasterna kan ej slutsats dras om att detta är maximal upplagskapacitet, 
högre värden borde således uppnås om en jämnt utbredd last kunde 
simuleras. Den maximala uppmätta upplagsreaktionen i brottgränstillståndet 
för provkropp 1 kan dock bedömas till hälften av den maximala 
belastningen, alltså 39 kN. Provtryckningen visar ett segt brottbeteende. 
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Figur 7.1.2.1: Förhållandet mellan pålagd kraft och nedböjning i mitten av provkropp 1. 

7.1.3 Sammanställning för bärriktning 1 

Beräkningsresultatet tyder på att böjmomentkapaciteten är den svagaste 
länken hänseende upplagskapaciteten. De laborativa försöken visar inte 
vilken punkt/del som är svagast men när plåten uppnår sin maximala 
elastiska kapacitet, tillsammans med virket, övergår bjälklaget till ett 
plastiskt beteende där de största deformationerna sker men med bibehållen 
bärförmåga. 

För det laborativa resultatet för provkropp 1 tyder på att den maximala 
upplagsreaktionen i brottgränstillståndet är minst 39 kN.  

Beräkningsresultatet tyder på en dimensionerande maximal upplagsreaktion 
på 19,5 kN per breddmeter bjälklag då bjälklaget utsätts för en utbredd last 
på 4,9 kN/m2 vilket tillåter en spännvidd på 8,0 m. 

7.2 Bärriktning 2 

7.2.1 Beräkningsanalys 

I bärriktning 2 bildar bjälklaget ett fackverkssystem som ger det dess 
bärförmåga. När bjälklaget undersöks finns flera känsliga punkter/delar som 
är vitala för att bjälklaget ska bibehålla sin bärförmåga i aktuell riktning, 
dessa möjliga brott återfinns i avsnitt 2.8.2.  

Last, kN 

Nedböjning,  mm 
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Det brott som enligt beräkningsresultatet för bärriktning 2 först kommer att 
inträffa på grund av pålagda laster och egenvikt och som därmed är 
dimensionerande för bjälklagets bärförmåga är livplåtbuckling med en 
maximal upplagsreaktion på 11,3 kN. Därefter är böjmomentkapaciteten den 
näst svagaste länken med en maximal upplagsreaktion på 12,9 kN. Sedan 
kommer limfogarna mellan reglarna och glespanelen, med en maximal 
upplagsreaktion på 17,9 kN. Efter det kommer plåtinfästning vid dragna 
livplåtar, med en maximal upplagsreaktion på 18,5 kN. Sist kommer 
limfogarna mellan TP-plåt och reglar med en maximal upplagsreaktion på 
29,7 kN. 

Beräkningar utfördes i den med provkropp 2 jämförande fackverksmodellen 
vars syfte var att synliggöra vilken den maximala pålagda lasten på 
provkropp 2 och 3 skulle bli om de olika brottyperna skulle studeras var för 
sig. Dessutom visar denna studie precis i vilka stag eller knutpunkter som 
brott kommer att ske i den aktuella modellen. Dessa resulterade i ett resultat 
som i stort sett överensstämmer med de beräkningsresultat som omnämns i 
förgående stycke. Värt att notera är att böjmomentanalys inte ingick i 
fackversstudien då den avser material över hela spännvidden och därmed 
inte kan knytas till knutpunkter eller specifika stag i fackversmodellen. 
Däremot kunde kapaciteten för glespanelsknäckning undersökas ingående. 
Resultaten resulterade i följande, den mest känsliga punkten i 
bjälklagsmodellen är kapaciteten mot livplåtbuckling, vilken också kommer 
att ske först vid en pålagd last på 9,7 kN/m på den 2,56 m långa modellen. 
Detta brott kommer att ske i de tryckta livstagen näst längst ut mot 
upplagen. Nästa brott som skulle ske om livplåtarna var starka nog är 
utdragsbrott för plåtinfästningen mot reglarna om 15,9 kN/m belastade 
bjälklaget. Detta brott kommer i modellen att ske i stagen längst ute mot 
upplagen i det undre förbandet, detta trots att förbanden mot bjälklagens 
ovansida är svagare. Detta beror på att bjälklaget förutsätts vara upphängt på 
så sätt vid upplagen att utdragning omöjliggörs ytterst och att vid aktuell 
undersökning blev de dragande krafterna mindre vid det av drag utsatta 
förbandet ett fackverk in från upplaget, att krafterna på det starkare 
förbandet nederst blev dimensionerande. Därefter kommer skjuvbrott i 
limfogarna mellan glespanel och reglar med kapacitet mot brott på 24,9 
kN/m, följt av knäckning av glespanelen med en kapacitet mot brott på 32,0 
kN/m. Av de undersökta delarna i fackversmodellen var skjuvbrott mellan 
reglar och TP-profil med en kapacitet mot brott på 34,4 kN den absolut 
starkast länken med över tre gånger brottstyrkan mot livplåten. Nämnvärt är 
att skruvförbanden mellan glespanel och reglar samt mellan reglar och TP-
profil här bortses från på grund av att skruvarna istället förutsätts ta de 
utdragande krafterna i infästningen.  
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7.2.2 Provkropp 2, provtryckning 

När provkroppen trycktes av misstag brast limfogarna i kanten till de mest 
belastade, dragna livplåtarna. När sedan provkroppen trycktes igen var alltså 
kanten till de dragna livplåtarna redan brustna, och första brottet blev 
livplåtbuckling för de högst belastade livplåtarna. De tryckbelastade 
plåtliven bucklades mer och mer ju större belastning som påfördes.  

Diagrammet i figur 7.2.2.1 som visar förhållandet mellan pålagd last och 
nedböjning i mitten på provkropp 2 visar ett elastiskt beteende upp till ca 22 
kN för att sedan övergå i ett plastiskt beteende. Den maximala uppmätta 
upplagsreaktionen i brottgränstillståndet för provkropp 2 bedöms vara 
hälften av den maximala belastningen, alltså 11 kN. Provtryckningen visar 
ett segt brottbeteende. Kurvans beteende kan jämföras med arbetskurvan för 
stål som visas i avsnitt 2.8 med det linjära området mellan 0 och 20 mm 
nedböjning, därefter med svagt förlorad bärighet som sedan övergår i svagt 
förstärkt bärighet uppemot 22,5 kN vid nedböjning upp till 57 mm. Därefter 
lastades balken av och en tydlig plastisk deformation kunde iakttas.  

 

Figur 7.2.2.1: Förhållandet mellan pålagd kraft och nedböjning i mitten av provkropp 2. 

7.2.3 Provkropp 3 

Den del av bjälklaget som först brast var kanten till den dragna livplåten. 
Limmet släppte och kanten böjdes ner begränsat. Nästa brott skedde i de 
mest belastade, tryckta livplåtarna, som började bucklas. Livplåtbucklingen 
ökade ju mer belastning som påfördes tills försöket avbröts. 

Diagrammet i figur 7.2.3.1 visar en relativt rak och elastisk kurva upp till ca 
27 kN för att sedan vika av i ett plastiskt beteende. Den maximala uppmätta 

Last, kN 

Nedböjning,  mm 
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upplagsreaktionen i brottgränstillståndet för provkropp 3 bedöms vara 
hälften av den maximala belastningen, alltså 14 kN. Provtryckningen visar 
ett segt brottbeteende. 

Det linjära till semilinjära området mellan 0 och 20 mm nedböjning, med en 
bärighet på uppåt 27 kN, följs av svagt förlorad bärighet som sedan övergår i 
svagt förstärkt bärighet uppemot 27 kN vid nedböjning upp mot 100 mm 
innan mätningen avslutades på grund av begränsningar i mätklockorna. 
Kurvan påminner i stora drag om arbetskurvan för stål som visas i avsnitt 
2.8 med elastiskt beteende och plastiskt beteende. Det elastiska området med 
svag böjning av kurvan visar på samverkan mellan virke och stålprofiler och 
det plastiska området visar på stålets förmåga att ge konstruktionen ett segt 
beteende som inte virket själv kunnat uppnå.  

 

Figur 7.2.3.1: Förhållandet mellan pålagd kraft och nedböjningen i mitten på provkropp 3. 

7.2.3 Sammanställning för bärriktning 2  

Beräkningsresultaten tyder entydigt på att den svagaste delen av bjälklaget 
är livplåtarna, som riskerar att bucklas. De laborativa försöken tyder på att 
kanten till den dragna livplåten först släppte, och därefter bucklades 
livplåtarna. 

Det laborativa resultatet för provkropp 3 gav upplagskapaciteten 14 kN 
vilket bedöms vara den maximala upplagsreaktionen för de laborativa 
försöken. Det laborativa resultatet för provkropp 2 gav maximala 
upplagsreaktionen 11 kN, men eftersom den redan tryckts till brott i 
limfogarna innan mätningen påbörjades tyder det på att den maximala 
upplagsreaktionen minst är 11 kN. 

Last, kN 

Nedböjning,  mm 
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Beräkningsresultatet tyder på en dimensionerande maximal upplagsreaktion 
på 11,3 kN per breddmeter bjälklag då bjälklaget utsätts för en utbredd last 
på 4,9 kN/m2 vilket tillåter en spännvidd på 4,6 m. 

7.3 Konstruktionsanalys 

Undersökt kompositbjälklag med TP-profiler och regelverk kan 
kontruktionsmässigt jämföras med de i avsnitt 2.4.2 Tidigare 
undersökningar av relaterade bjälklagskonstruktioner presenterade 
bjälklagslösningarna. Alla tre utnyttjar fackverkan för bärighet i den ena 
riktningen och fackverkens liv med eller utan flänsar t trä eller stål för 
bärighet i den andra riktningen. Noterbart är att de av Samela & Olsson 
(2006) och Olsson, et al. (2008) undersökta bjälklagen är konstruerade och 
beräknade för att fackverkssystemet ska ge den huvudsakliga bärförmågan. 
För Olsson, et al. (2008) är bärigheten i längsriktningen, med 
fackverssystem, drygt 4 gånger så hög som bärigheten längs fackverkens liv. 
I kontrast till detta har det i detta arbete undersökta kompositbjälklag en 
uppbyggnad för att ha huvudsaklig bärriktning längs fackverkens liv, 
bärriktning 1. Bärigheten efter utförda provtryckningar visar ett resultat 
jämfört med det sammanställda resultatet för bärriktning 1 i avsnitt 6.1.3.1 
Bärriktning 1 – Sammanställning resultat från beräkningar. Detta resultat 
visar på att teoretiskt ger den svagaste länken en möjlig spännvidd vid 
ordinarie bostadslast på 7,9 m längs plåtens liv. Motsvarande enligt 
resultaten i avsnitt 6.1.3.2 Bärriktning 2 – Sammanställning resultat från 
beräkningar visar på en möjlig spännvidd på 3,1 m. Detta är betydande 
skillnad mellan den undersökta bjälklagskonstruktionen och de av Samela & 
Olsson (2006) och Olsson, et al. (2008) undersökta bjälklagen. Trots den 
snarlika konstruktionen blir den huvudsakliga bärriktningen, den som kan ta 
störst last, helt olika på grund av dimensionering och materialval.  
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8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

I de laborativa försöken mättes nedböjning och den kraft som bjälklaget 
utsattes för innan brott inträffade. På så sätt kunde diagram som visade 
förhållandet mellan belastning och nedböjning tas fram. Validiteten blev hög 
eftersom det var precis vad som skulle mätas.  

Reabiliteten kunde dock bli högre om fler likadana prover hade genomförts. 
Dessutom skulle lasten på provkropparna vara utspridda som den teoretiska 
bostadslasten för att uppnå högsta reabilitet, och på så sätt även undvika 
lokal livplåtbuckling på provkropp 1. 

För att få fram den teoretiska bärförmågan för bjälklaget användes olika 
teoretiska modeller för att sedan beräkna och dimensionera efter 
Eurokoderna. De flesta modellerna är veklighetsenliga och har därför hög 
reliabilitet. Förenklingarna av fackverken i bärriktning 2 skulle dock behöva 
en grundläggande analys för att reliabiliteten skulle klassas som hög. 
Beräkningen av livplåtbucklingen är inte heller helt pålitlig eftersom 
plåtarna är förbockade på två ställen vilket ger upphov till ett lokalt moment 
som ej har beaktats.  

Antagandena om att alla skjuvkrafter mellan glespanel och reglar samt 
mellan reglar och TP-profil skulle tas upp av limförbanden kan diskuteras. 
Det är lämpligt att göra en mer ingående studie av detta förband då det 
utsätts av både dragande och skjuvande krafter samtidigt. 

Det som skulle göras annorlunda vid en mer omfattande studie av 
upplagskapaciteterna skulle vara att fler provkroppar skulle testas för att 
höja reabiliteten. Olika lösningar hade kunnat testas för att få fram optimal 
materialkombination.  

8.2 Resultatdiskussion 

De möjliga brottyper som studerats i de teoretiska beräkningarna redovisas i 
kapitel 2.8. Skjuvbrott skulle dock teoretiskt kunna ske på fler ställen, t.ex. i 
reglarna eller i TP-plåten, alltså inte bara i skarvarna mellan dem. 
Bedömningen har dock gjorts att de brottyper som studerats är de svagaste 
punkterna/delarna av bjälklaget.  

Skillnaderna mellan beräkningsresultaten och de laborativa försöken kan 
bero på att beräkningsresultaten avser en breddmeter bjälklag medan 
provkropparna hade mindre bredd. Beräkningsresultaten är framtagna med 
Eurokod och därmed har dimensionerande kapacitet tagits fram vilket är 
lägre än verklig kapacitet.    
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Alla teoretiska beräkningar nedan benämns med enheten kN, vilket gäller 
för varje breddmeter bjälklag tvärs den riktning som bjälklaget är upplagd i.  

8.2.1 Bärriktning 1 

I det laborativa försöket var det livplåtarna under linjelasten som medförde 
att bjälklaget tappade bärförmågan. I verkligheten skulle bjälklaget aldrig 
utsättas för så stora linjelaster. Därför borde den maximala 
upplagsreaktionen i bärriktning 1 kunna vara högre än vad försöket 
påvisade, dock minst 39 kN. Den svagaste länken är enligt de teoretiska 
beräkningarna böjmomentkapaciteten, som trots allt ger en maximal 
upplagsreaktion på 19,5 kN, vilket tillåter en spännvidd på 8 m för 
dimensionerande bostadslast. Eftersom verklig bärighet är dubbelt så stor 
som beräknad bärighet anses det beräknade värdet vara tillräckligt pålitligt 
för att producenter och konstruktörer ska kunna känna trygghet i bjälklagets 
bärförmåga. 

Genom att öka regeldimensionerna och/eller plåttjockleken skulle en högre 
böjmomentkapacitet kunna uppnås och därmed höja upplagskapaciteten. 
Alternativt kan virkeskvalitén höjas och på så sätt få en högre 
böjmomentkapacitet.  

Livplåtbuckling vid upplagen kan dock vara den begränsande faktorn och 
skulle behöva analyseras i vidare studier eftersom den ej beaktats.  

8.2.2 Bärriktning 2 

I de laborativa försöken var det kanten till den dragna livplåten som först 
brast. Limmet släppte och kanten böjdes ned, dock mycket begränsat. För 
bärriktning 2 bedöms detta brott inte påverka bärförmågan något nämnvärt, 
eftersom skruvarna mellan TP-plåten och reglarna tar kraften när limkanten 
släppt. Balkens nedböjning bedöms dock öka och bärförmågan i 
bruksgränstillståndet kan försämras. Det kan även påverka bärförmågan i 
bärriktning 1 negativt eftersom det blir mindre skjuvkapacitet i limfogen och 
kan därmed leda till lägre bärförmåga. Det kan även vara detta brott som 
leder till att de tryckta livplåtarna bucklas, eftersom de dragna livplåtarna 
håller tillbaka det lokala momentet i reglarna. När kanten till den dragna 
livplåten släpper belastas således de tryckta livplåtarna mer.  För att 
förhindra detta brott kan skruvarna mellan TP-plåten och reglarna placeras 
så nära livplåten som möjligt, vilket dock kräver en bredare regeldimension 
för att kantavståndet mellan skruvarna och virkeskanten skall uppfylla 
Eurokodens krav. Alternativt kan skruvdimensionen minskas för att minska 
det minimala kantavståndet men då måste skruvarna placeras tätare. 

Nästa brott som skedde var att de mest belastade, tryckta livplåtarna 
bucklades. Detta är det brott som bedöms medföra att bjälklaget tappar sin 
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bärförmåga i bärriktning 2 och är därmed den svaga länken. 
Beräkningsresultatet tyder på samma sak. Därför borde kapaciteten mot 
livplåtbuckling vara dimensionerande för bjälklagets bärförmåga. För att 
förstärka livplåtarna mot buckling kan plåttjockleken ökas. Eftersom verklig 
bärighet endast blev lite större än beräknad bärighet är den beräknade 
bärigheten inte tillräckligt pålitlig för att producenter och konstruktörer ska 
kunna känna trygghet i bjälklagets bärförmåga. 

Beräkningsresultatet tyder på att böjmomentkapaciteten är nästa 
begränsande faktor för bjälklagets bärförmåga. Böjmomentkapaciteten i 
bärriktning 2 skulle öka om glespanelsdimensionerna skulle ökas eller om 
virkeskvalitén skulle ökas. Centrumavståndet mellan glespanelen skulle 
också kunna minskas för att öka böjmomentkapaciteten. 

Frågan är dock hur hög hållfasthet som behövs för bärriktning 2, då det är 
den sekundära bärriktningen för bjälklaget. Om man analyserar bjälklagets 
egenskaper i bruksgränstillståndet så är det troligen en stor fördel om 
böjstyvheten är hög i båda bärriktningarna. Laster som belastar bjälklaget 
fördelas även ut i de olika bärriktningarna. Detta medger håltagningar i 
bjälklaget vilket är mycket praktiskt för ett bjälklag.   

8.3 Förslag på vidare studier 

Behovet av upplagskapacitet i de olika bärriktningarna påverkas av hur 
mycket vikt som fördelas i de olika bärriktningarna när det ligger upplagt på 
alla fyra kanterna. Vidare studier kan undersöka hur lasten fördelas i de 
olika riktningarna. 

Bjälklagslösningens miljöpåverkan skulle också kunna utredas i vidare 
studier. Eftersom materialen utnyttjas effektivt borde lösningen vara mindre 
miljöpåverkande än andra typer av bjälklag. En livscykelanalys av 
miljökonsekvenserna skulle dock krävas för att få en bra bild av lösningens 
miljöpåverkan eftersom stål och lim är inblandat. En bra metod för att 
återvinna bjälklaget skulle på sikt också behöva tas fram. 

En studie om kostnaden för bjälklaget jämfört med andra bjälklagstyper 
skulle också kunna genomföras i vidare studier. Det som talar för det 
aktuella bjälklaget är att det är lämpligt för prefabrikation vilket borde sänka 
kostnaden om tillräckligt stor kvantitet tillverkas. Redan vid prefabrikation 
skulle installationer och rördragningar kunna monteras för att minska tiden 
ute på byggarbetsplatserna. Bjälklaget är också relativt lätt vilket skulle 
sänka transportkostnaderna jämfört med tyngre bjälklagstyper. Detta skulle 
också kunna sänka grundläggningskostnaderna jämfört med tyngre 
bjälklagstyper.  
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9. Slutsatser 

Resultaten från både de teoretiska beräkningarna och provtryckningen visar 
entydigt på att bärriktning 1 har betydligt bättre bärighet än bärriktning 2. 
Därför bör bärriktning 1 användas som huvudbärriktning. 

Producenter och konstruktörer kan känna sig trygga med bjälklagets bärighet 
i bärriktning 1, vilket tillåter en maximal spännvidd med hänsyn till 
dimensionerande bostadslast på 8 m. Däremot är bärigheten i bärriktning 2 
troligen överskattad i beräkningarna och därför behövs vidare studier för att 
producenter och konstruktörer ska känna sig trygga även i denna riktning. 

För bärriktning 1 kan ingen slutsats dras om vilken del som medför att 
bjälklaget inte kan ta mer belastning. Däremot kan slutsatsen dras för 
bärriktning 2 att livplåtbuckling är det brott som medför att bjälklaget inte 
klarar högre belastning. Första åtgärden för att öka bärigheten i bärriktning 2 
rekommenderas därför vara att öka plåttjockleken vilket i sin tur kommer att 
förstärka bärförmågan i bärriktning 1. Vidare studier om detta behöver 
utföras innan det kan avgöras vilket brott som kommer uppstå och hur detta 
kommer att bete sig, plötsligt eller segt.  

De brott som uppstod i provtryckningarna av analyserat bjälklag och som 
indikerades i beräkningarna är sega vilket ger goda indikationer för 
möjligheten att hinna evakuera om lastgränsen skulle överskridas när 
bjälklaget är taget i bruk. Vidare studier krävs för att avgöra brottyper vid 
förändringar i konstruktionen.  

Slutligen så krävs det vidare studier för att påvisa samverkansgraden samt 
hur och vilka brott som uppstår när bjälklaget är upplagt på alla sidor så att 
båda bärriktningarna samverkar. 

 

 



73 
Larsson & Åkesson 

Referenser 

Al-Emrani, M. & Johansson, P. (2009). Kompendiematerial – Stålbyggnad. 
Opublicerat manuskript. Växjö: Växjö universitet, Institutionen för teknik 
och design.  

Andersen, M. & Claeson, M. (2008). Utvärdering av ett nyutvecklat 
samverkansbjälklag och dess utvecklingspotential. Kandidatuppsats, 
Institutionen för teknik och design. Växjö: Växjö universitet. 

Appelkvist, R. & Persson, P. (2012). Utvärdering av ett nyutvecklat 
bjälklagsupplag för inhängda bjälklag. Kandidatuppstat, Instruktionen för 
teknik. Växjö: Linnéuniversitetet. 

Armat (2016). Takplåt TP 127 (yttertak). 
http://www.armat.se/produkter/takplat/tp-127-yttertak/pid (Hämtad: 2016-
04-25). 

Beyer, G., Defays, M., Fischer, M., Fletcher, J., de Munck, E., de Jeager, F., 
Van Riet, C., Vandeweghe, K., Wijnendaele, K. 2007. Tackla 
klimatförändringen: Använd trä. Bryssel. CEI-Bois. 

Borri, A., Corradi, M. (2011). Strengthening of timber beams with high 
strength steel cords. Composites Part B: Engineering, 42(6), ss. 1480-1491. 
DOI:10.1016/j.compositesb.2011.04.051 

Brännström, M. (2009). The Impact of a Strenght Grading Process on 
Sawmill Profitability and Product Quality. BioResources,  4(4), ss. 1430-
1454.  

Emanuelsson, R. (2015). Supply of Housing in Sweden. (Sveriges riksbank 
Economic Review 2015:2). Stockholm: Riksbanken. 
http://www.riksbank.se/en/Press-and-published/Notices/2015/Supply-of-
housing-in-Sweden/ (Hämtad: 2016-04-26). 

Engström, B. (2008). Beräkning av betongkonstruktioner. (Rapport 
2007:13). Göteborg: Institutionen för bygg- och miljötekning, avdelningen 
för konstruktionsteknik. Chalmers tekniska högskola.  

Eurocodes (2016). About the EN Eurocodes. 
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/showpage.php?id=1 (Hämtad 2016-04-25) 

Fujita, M., Oda, H., Iwata, M., Sakai J. (2014). Building system for a 
composite steel-timber structure. Steel Construction,  7(3), ss. 183-187. 
DOI: 10.1002/stco.201410032. 

Heyden, S., Dahlblom, O., Olsson, A., Sandberg,G. (2007). Introduktion till 
strukturmekaniken. Lund: Studentlitteratur AB. 



74 
Larsson & Åkesson 

Hu, M. (2014). Local Variation in Bending Stiffness in Structural Timber of 
Norway Spruce – for the purpose of strength grading. Lic.-avh. 
Linnéuniversitetet. Växjö: Univ.  

Isaksson, T. & Mårtensson, A. 2010. Byggkonstruktion, Regel- och 
formelsamling. Lund. Studentlitteratur AB.  

Olsson, A., Jarnerö, K. och Källsner, B. (2008) Wooden floor structures 
with high transverse stiffness. 10th World Conference on Timber 
Engineering. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-3768  

Reddy, J. N. 1997. Mechanics of Laminated Conposite Plates – Theory and 
Analysis. Boca Raton. CRC Press Inc.  

Salmela, K. & Olsson, A. (2006). Dynamic Properties of a Sawn Timber 
Floor Element with High Transverse Bending Stiffness. Journal of Building 
Acustics, 13(4), ss. 295-310. DOI: 10.1260/135101006779320500 

Shin, D., Cho, E., Kim, K. (2013). Ultimate Flexural Strengths of Plate 
Griders Subjected to Web Local Buckling. International Journal of Steel 
Structures, 13(2), ss. 291-303. DOI 10.1007/s13296-013-2008-3. 

Swedish Standards Institute (SIS). (2016). SS-EN 14081–1:2016 
Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för 
visuell och maskinell hållfasthetssortering. Stockholm: SIS. 

Tina Wik Arkitekter. (2016). Wälludden 1. 
http://tinawikarkitekter.se/walludden-i/ (Hämtad: 2016-05-19). 

Vilčeková, S., Čuláková, M., Burdová, E., Katunská, J. (2015). Energy and 
Enviromental Evaluation of Non-Transparent Constructions of Building 
Envelope for Wooden Houses. Energies, 8(10), ss. 11047-11075. Doi: 
10.3390/en81011047. 



75 
Larsson & Åkesson 

Bilagor 

Bilaga 1: Beräkning av dimensionerande bostadslast 

Bilaga 2: Beräkning av böjmomentkapacitet i bärriktning 1 

Bilaga 3: Beräkning av skjuvkapacitet mellan TP-plåt och träreglar i 
bärriktning 1 

Bilaga 4: Beräkning av böjmomentkapacitet i bärriktning 2 

Bilaga 5: Beräkning av skjuvhållfastheten i förbandet mellan reglarna och 
glespanelen 

Bilaga 6: Beräkning av skjuvkapacitet mellan TP-plåt och träreglar i 
bärriktning 2  

Bilaga 7: Beräkning av kapaciteten för en meter bred livplåt med hänseende 
till knäckning 

Bilaga 8: Beräkning av glespanelens kapacitet mot knäckning 

Bilaga 9: Beräkning av kapacitet för maximal dragande kraft i skruvar för 
bärriktning 2 

Bilaga 10: Fackverksberäkningar avseende skjuvkapacitet mellan reglar och 
glespanel – skruvförband 

Bilaga 11: Fackverksberäkningar avseende skjuvkapacitet mellan reglar och 
glespanel – limförband 

Bilaga 12: Fackverksberäkningar avseende skjuvkapacitet mellan reglar och 
TP-plåt 

Bilaga 13: Fackverksberäkningar avseende skjuvkapacitet mellan reglar och 
TP-plåt – limförband 

Bilaga 14: Fackverksberäkningar avseende knäckning av livplåt 

Bilaga 15: Fackverksberäkningar avseende knäckning av glespanel 

Bilaga 16: Fackverksberäkningar avseende maximal dragande kraft i livplåt 
avseende utdragning 

 



 

 
 
Fakulteten för teknik 
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
teknik@lnu.se 
Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 



Bilaga 1: Beräkning av dimensionerande bostadslast.

I denna bilaga räknas fram en möjlig dimensionerande bostadslast som används i beräkningar i övriga bilagor.

Bjälklag, egenvikter: ≔qtp127 0.121 ――2

≔qglespanel 0.075 ――2

≔qövrereglar 0.071 ――2

≔qundrereglar 0.056 ――2

≔qgolvbeläggning 0.38 ――2

≔qtaktäckning 0.23 ――2

Summerat: ≔qbjälklag +++++qtp127 qglespanel qövrereglar qundrereglar qgolvbeläggning qtaktäckning

Ej bärande inneväggar: ≔qiv 0.5 ――2
Tilläggsegenvikter. 

Installationer: ≔qinst. 0.15 ――2

Total egenvikt: ≔gk =++qbjälklag qinst. qiv 1.583 ――2

Nyttig last: ≔qk 2.0 ――2

Dimensonerade last i brottgränstillstånd blir:

Kombinationsvärde: ≔ψ0 0.7

Säkerhetsklass 3: ≔γd 1.0

Dim. last i brottgränstillstånd blir 
det största av följande:

≔STRa =+⋅⋅γd 1.35 gk ⋅⋅⋅γd 1.5 ψ0 qk 4.237 ――2

≔STRb =+⋅⋅γd 1.2 gk ⋅⋅γd 1.5 qk 4.9 ――2 Dimensionerande!

Dimensionerande last på bjälklaget i 
brottgränstillstånd för bostadlast blir: ≔qd =max ⎛⎝ ,STRa STRb

⎞⎠ 4.9 ――2

1
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Bilaga 2: Beräkning av böjmomentkapacitet i bärriktning 1

Plåtleverantörens materialdata:
Plåtens böjmomentkapacitet: ≔MRd.m 15.18 ―――

⋅

Effektivt tröghetsmoment: ≔Imm 2860 ――
4

Böjmomentkapacitet för 1 m bred plåtprofil:
Plåtbredd: ≔bpl. 1

Böjmomentkapacitet: ≔MRd.pl. =⋅MRd.m bpl. 15.18 ⋅

Effektiva tröghetsmoment: ≔Ipl. =⋅Imm bpl.
⎛⎝ ⋅2.86 106 ⎞⎠ 4

Böjmomentkapacitet för kombinationen av stålet och träet:

Stålets elastitetsmodul: ≔Epl. 210

Träets elasticitetsmodul: ≔Eträ 7.4

Varje TP-plåt utgår från en bandbredd på 1500mm. Med täckande bredd för en TP-plåt på 960mm blir stålets tvärsnittsarea per 
meter följande:

≔Apl. =――――――
⋅1500 1

0.96
⎛⎝ ⋅1.563 103 ⎞⎠ ――

2

Plåtens tyngdpunkt beräknas enligt följande:

⋅Apl. ytpTRP = ――――――――――――――++⋅⋅121 1 0.5 ⋅⋅⋅2 142.2 1 64 ⋅⋅75 1 127.5

0.32

≔ytpTRP =―――――――――――――――――――――――――――
++⋅⋅121 1 0.5 ⋅⋅⋅2 142.2 1 64 ⋅⋅75 1 127.5

⋅0.32 Apl.

55.649

TP-profilens tvärsnitt visas i figur B2.1.

Obs. Plåtarna överlappar lite när större bredder erfodras och flea plåtprofiler monteras i bredd. Detta beaktas dock ej.
För korttidslast beräknas E-modulen för trädelarna enligt följande:

Förhållandet mellan materialens E-moduler: ≔n3 =――
Epl.

Eträ

28.378

Sammanvägd area för tvärsnittet där trä är referens, se figur B2.2:

≔Aid3 =+
⎛
⎜
⎝
――――――――――――

+⋅45 120 ⋅45 95

0.32

⎞
⎟
⎠
⋅n3 Apl.

⎛⎝ ⋅7.458 104 ⎞⎠ ――
2

1
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Gemensam tyngdpunkt:

≔ytp3 =――――――――――――――――――――――――――――

⎛
⎜
⎝

+
⎛
⎜
⎝
――――――――――――――――――

+⋅⋅45 120 22.5 ⋅⋅45 95 195.5

0.32

⎞
⎟
⎠

⋅⋅n3 Apl.
⎛⎝ +45 ytpTRP⎞⎠

⎞
⎟
⎠

Aid3

99.957

Gemensamt tröghetsmoment för 1 m brett bjälklag: ≔Izid3.1 +⋅n3 Ipl. ⋅⋅n3 Apl.
⎛⎝ −+45 ytpTRP ytp3⎞⎠

2

≔Izid3.2 ⋅――
1

0.32

⎛
⎜
⎝

+++
⎛
⎜
⎝
―――――――

⋅120 453 3

12

⎞
⎟
⎠

⋅⋅120 45 ⎛⎝ −ytp3 22.5 ⎞⎠
2 ⎛
⎜
⎝
――――――

⋅95 453 3

12

⎞
⎟
⎠

⋅⋅95 45 ⎛⎝ −ytp3 195.5 ⎞⎠
2 ⎞
⎟
⎠

Summerat: ≔Izid3 =+Izid3.1 Izid3.2
⎛⎝ ⋅3.095 108 ⎞⎠ 4

Tp-plåten och reglarnas höjd är 218mm. Tröghetsmomentets tyngdpunkt är 100mm uppifrån och ner. Därför blir största 
spänningen i underkant där z=118mm.

σ ((z)) = ―――
⋅MEd z

Izid3

Största möjliga spänningen i träet är den dimensionerande hållfastheten för böjning parallellt fibrerna: ≔fmk 24

Omräkningsfaktorn: ≔kmod 0.8

Partialkoefficienten: ≔γM 1.3

Excentricitet: ≔z 118

Dimensionerande böjhållfasthet: ≔fmd =⋅kmod ――
fmk

γM
14.769

Böjmomentkapaciteten fås genom följande formel: fmd = ―――
⋅MRd z

Izid3

Böjmomentkapaciteten: ≔MRd =―――
⋅fmd Izid3

z
38.733 ⋅

Största möjliga spännvidd vid jämt utbredd last:

Dimensionerande belastning på bjälklaget inklusive egentyngder enligt bilaga 1: ≔qd ⋅4.9 ――

Maximal spännvidd: ≔Lmax =
‾‾‾‾‾‾‾
―――
⋅8 MRd

qd
7.952

Vilket motsvarar upplagskapaciteten: ≔RA =―――
⋅Lmax qd

2
19.483 RA = RB

2
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Bilaga 3: Beräkning av skjuvkapacitet mellan TP-plåt och träreglar i bärriktning 1

Del 1, beräkning av det längsgående skruvförbandets skjuvkapacitet:

Förbindarens (skruvens) diameter: ≔d 6.5

Träreglarnas densitet: ≔ρk 420 ――3 Virkeskvalitet C24.

Faktor inlagd för att kompensera enheter: ≔f ⋅106 ――
2

2

Karakteristisk bäddhållfasthet för träet: ≔fh.k =⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅0.01 ――

d ⎞
⎟
⎠

ρk f 32.201

Inträngningsdjupet: ≔t1 37 Skruvens längd: 38 mm, plåtens tjocklek 1 mm. 

Karakteristisk draghållfasthet för stålet i skruven: ≔fu.k 600

Flytmomentet för förbindaren: ≔My.Rk =⋅⋅⋅⋅0.3 ――
fu.k ⎛
⎜
⎝
――
d ⎞
⎟
⎠

2.6

23.38 ⋅

Karakteristisk kapacitet för en förbindare: ≔Fv.Rk =min
⎛
⎝ ,⋅⋅⋅0.4 fh.k t1 d ⋅1.15 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅2 My.Rk fh.k d

⎞
⎠ 3.098

Omräkningsfaktorn: ≔kmod 0.8

Partialkoefficienten: ≔γm 1.3

Dimensionerande kapacitet för en förbindare: ≔Fv.Rd =⋅kmod ――
Fv.Rk

γm
1.906

CC-avstånd i z-led (dimensionslöst i denna beräkning): ≔ccavst. 0.160

Dimensionerande skjuvkraftkapacitet för 
en breddmeter bjälklag för en rad skruvar 
tvärs bärriktningen:

≔Fv.Rd.m =――
Fv.Rd

ccavst.
11.915

Centrumavståndet mellan skruvarna i bärriktning 1: ≔ccbärriktning1 0.15

För en längdmeter bjälklag: =――――
Fv.Rd.m

ccbärriktning1
79.43 ――

Skjuvspänning mellan TP-plåten och träreglarna:

För att få fram tvärkraftkapaciteten används följande formel:

τ ((z)) = ―――
⋅S ((z)) V

⋅I b ((z))

där τ ((z)) är skjuvspänningen i skruvarna mellan TP-plåten och träreglarna för varje breddmeterbjälklag.
S ((z)) är det statiska ytmomentet med avseende på tvärsnittets tyngdpunkt, se figur B3.1.
z är största avståndet från tyngdpunkten till skarven mellan TP-plåten och träreglarna, alltså i nedre skarven.
V är tvärkraften.
I är tröghetsmomentet.
b ((z)) är bredden på den avskjuvade regeln.

≔S =⋅――――――
⋅95 45

0.32
95.5 ⎛⎝ ⋅1.276 106 ⎞⎠ 3

≔Izid3 ⋅3.095 108 4 Enligt bilaga 2: Böjmomentkapacitet i bärriktning1.

1
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= Största möjliga tvärkraft, dvs. skjuvkraftskapacitetenVRdTotal skjuvkraft fås av: ＝τ ―――
⋅VRd S

⋅I breglar = Skjuvkraftenτ

Där är förskjutningskraften per längdenhet balk⋅τ breglar ＝⋅τ b ―――
⋅VRd S

I

＝⋅⋅τ b ccbärriktning1 ⋅―――
⋅VRd S

I
ccbärriktning1

Total dimensionerande skjuvkraftkapacitet per breddmeter:  ＝Fv.Rd.m ⋅⋅τ b ccbärriktning1

Detta förhåller sig: ＝Fv.Rd.m ⋅⋅VRd ―
S

I
ccbärriktning1

Total tvärkraftskapacitet för bjälklaget per meter blir: ≔VRd.m =⋅Fv.Rd.m ―――――
Izid3

⋅S ccbärriktning1
19.269

Beräkning av upplagskrafter och teoretisk spännvidd hänseende skruvarnas kapacitet:

Jämt utbredd pålagd last per meter baserad på bostadlast qd

och egentyngder, enligt bilaga 1.
≔qd ⋅4.9 ――

Maximal tvärkraft är lika med upplagskrafterna och , dessa är RA RB

lika då bjälklaget har symmetrisk uppställning och jämt utspridd last. 
Detta är i sin tur lika med den utspridda lasten över halva bjälklgets 
längd:

＝＝＝VEd RA RB ――
⋅qd L

2

Maximal tvärkraft motsvarar maximal skjuvkraft i reglarnas 
skruvförband:

≔VEd =VRd.m 19.269

Bjälklagets teoretiska längd beräknat med hänsyn L

på reglarnas skruvförbands hållfasthet: ≔L =―――
⋅VEd 2

qd
7.865

Upplagskapaciteten blir därmed: ≔RA.sk =⋅qd ―
L

2
19.269 ≔RB.sk RA.sk

Del 2, Beräkning av hållfastheten i limförbandet mellan TP-profiler och reglar i bärriktning 1

Studie av limförbandets skjuvhållfasthet, reglarnas längsskjuvning avgörande.

Det förutsätts genom dessa beäkningar att limmet har högre hållfasthet än träet, detta gör att träets längsskjuvning blir 
dimensionerande för limförbanden:

Faktorer: ≔kmod 0.8 Omräkningsfaktor, medellång lastvaraktighet

≔fvk.C24 ⋅2.5 Karakteristiskt hållfasthetsvärde för skjuvning, reglar virkesklass C24

≔γM 1.3 Partialkoefficient för konstruktionsvirke, sågat och hyvlat.

Virkets hållfasthet hänseende skjuvning för reglarna: ≔fd.lim =⋅kmod ―――
fvk.C24

γM
1.538

CC-avstånd mellan grupper i z-led, dvs djupled för bärriktning 1: ≔cz ⋅0.32

Anläggningsyta per breddmeter och bredd mosvarande en rad skruvar:

Ytan av de undre föbanden som är minst, dvs svagast, per yta 
som motsvarar en rad skruvar i z-led, dvs i bärriktning 2, 
avstånden mellan motsvarande skruvgrupper är 150 mm.

är avståndet mellan limförbanden i z-led, blir dimensionslös i cz
denna tvådimensionella undersökning.

≔A =⋅⋅――
⋅2 25
⎛
⎜
⎝
―
cz ⎞
⎟
⎠

150 ⎛⎝ ⋅2.344 104 ⎞⎠ 2

Dimensionerande skjuvhållfasthet per breddmeter och yta 
motsvarande en rad skruvar i z-led (150 mm):

≔Fd.lim =⋅A fd.lim 36.058

Dimensionerande skjuvhållfasthet för en längdmeter bjälklag: =――――
Fd.lim

ccbärriktning1
240.385 ――

⋅VRd lim Sgles Där är total dimensionerande Fd lim m

2

b dd b lkl ( )
Non-Commercial Use Only



Där är total dimensionerande Fd.lim.m

skjuvkraftkapacitet för limförband per breddmeter 
bjälklag upplagd i bärriktning 1.

Per breddmeter bjälklag (cc320): ＝Fd.lim.m ⋅――――
⋅VRd.lim Sgles

Igles
c

För att få fram tvärkraftkapaciteten används följande formel:

τ ((z)) = ―――
⋅S ((z)) V

⋅I b ((z))

där τ ((z)) är skjuvspänningen i skruvarna mellan TP-plåten och träreglarna för varje breddmeterbjälklag.
S ((z)) är det statiska ytmomentet med avseende på tvärsnittets tyngdpunkt.
z är största avståndet från tyngdpunkten till skarven mellan TP-plåten och träreglarna, alltså i nedre skarven.
V är tvärkraften.
I är tröghetsmomentet.
b ((z)) är bredden på den avskjuvade regeln.

Statiskt ytmoment: ≔S =⋅――――――
⋅95 45

0.32
95.5 ⎛⎝ ⋅1.276 106 ⎞⎠ 3

= Största möjliga tvärkraft, dvs. skjuvkraftskapacitetenVRdTotal skjuvkraft fås av: ＝τ ―――
⋅VRd S

⋅I breglar = Skjuvkraftenτ

Där är förskjutningskraften per längdenhet balk:⋅τ breglar ＝⋅τ b ―――
⋅VRd S

I
Motsvarande limytelängd 
motsvarande en skruvrad i z-ledCentrumavståndet mellan limmytorna i bärriktning 1: ≔ccbärriktning1 0.15

Total dimensionerande skjuvkraftkapacitet per breddmeter:  ＝FRd.lim.m ⋅⋅τ b ccbärriktning1

Total dimensionerande skjuvkraftkapacitet per breddmeter:  ＝FRd.lim.m ⋅⋅τ b ccbärriktning1

Detta förhåller sig: ＝FRd.lim.m ⋅⋅VRd.lim.m ―
S

I
ccbärriktning1

Total tvärkraftskapacitet för bjälklaget per meter blir: ≔VRd.lim.m =⋅Fd.lim ―――――
Izid3

⋅S ccbärriktning1
58.315

Beräkning och teoretisk spännvidd i fallet då limförbanden mellan reglar och TP-profil är 
dimensionerande och reglarnas längsskjuvning är den kritiska faktorn:

Jämt utbredd pålagd last per meter baserad på dimensionerande bostadlast enligt bilaga 1:qd ≔qd ⋅4.9 ――

Max tvärkraft är lika med upplagskrafterna och , dessa är lika RA RB

då bjälklaget har symmetrisk uppställning och jämt utspridd last. Detta 
är i sin tur lika med den utspridda lasten över halva bjälklgets längd:

＝＝＝VEd RA RB ―――
⋅qd Llim

2

≔VEd =VRd.lim.m 58.315

Bjälklagets teoretiska längd beräknat med hänsyn Llim

på glespanelens skruvförbands hållfasthet: ≔Llim =―――
⋅VEd 2

qd
23.802

Upplagskapaciteten blir därmed: ≔RA.c14 =VEd 58.315

≔RB.c14 RA.c14

3
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Bilaga 4: Beräkning av böjmomentkapacitet i bärriktning 2

Glespanel, kvalité C14:
Karakteristisk böjhållfasthet parallellt fibrerna: ≔fmk 14

Partialkoefficienten: ≔1.3

Lastvaraktighet medellång, klimatklass 1 ≔kmod 0.80

Dimensionerande böjhållfasthet parallellt fibrerna: ≔fmd =⋅kmod ――
fmk
15.18

Full samverkan antas mellan TP-plåt och reglar samt mellan reglar och glespanel vid böjning tvärs profilriktningen.
Beräkningar utförs på en breddmeter med glespanel cc320.

Tröghetsmoment för glespanelen:
Bredd glespanel: ≔bgles ⋅95

Höjd glespanel: ≔hgles ⋅28

Höjd plåtprofil: ≔hplat ⋅128

Höjd reglar längs profilriktning: ≔hregl ⋅45

Tröghetsmoment för glespanelen, per glespanelsgrupp enligt principen i figur B4.1:

≔Igles.st =−――――――――――
⋅bgles ⎛⎝ ++⋅hgles 2 ⋅hregl 2 hplat⎞⎠

3

12
―――――――
⋅bgles ⎛⎝ +⋅hregl 2 hplat⎞⎠

3

12
⎛⎝ ⋅8.083 107 ⎞⎠ 4

Tröghetsmoment per meter: ≔Igles =――
Igles.st

0.3
⎛⎝ ⋅2.694 108 ⎞⎠ 4

Bjälklagets totala höjd: ≔hbjälklag 274

Avstånd från tröghetsmomentets tyngdpunkt till kanten: ≔zmax.spänning =―――
hbjälklag

2
28.378

Böjmotståndet: ≔W =――――
Igles

zmax.spänning

⎛⎝ ⋅7.458 104 ⎞⎠ 3

Största möjliga spännvidd vid jämt utbredd last:

Dimensionerande belastning på bjälklaget inklusive egentyngder: ≔qd ⋅4.9 ――

Dimensionerande böjmomentkapacitet för en breddmeter bjälklag: ≔MRd =⋅W fmd 99.957 ⋅

Maximal spännvidd: ≔Lmax =
‾‾‾‾‾‾‾
―――
⋅8 MRd

qd
5.26

Vilket motsvarar upplagskapaciteten: ≔RA =―――
⋅Lmax qd

2
12.886 RA = RB

1
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Bilaga 5: Beräkning av skjuvhållfastheten i förbandet mellan reglarna och glespanelen

Del 1, studie av skruvförbandets skjuvhållfasthet.

Förberedande data för analys med Johansens ekvation för karakteristisk bärförmåga för enkelskäriga träförband 
per skjuvningsplan och förbindare:

Tjocklek glespanel: ≔t1 ⋅0.028 Skruvlängd 60 mm, diameter 4,5 mm.

Inträngningsdjup regel: ≔t2 ⋅0.032 Det vill säga inträngning av den 60 mm långa skruven 
som skruvas in genom glespanelen till regeln.

Diameter skruv: ≔d ⋅4.5

Träets densitet: ≔ρkC14 ⋅350 ――
3

(glespanel C14) ≔ρkC24 ⋅420 ――
3

(reglar C24)

Antal skruv: ≔n 3 3 skruvar i varje skär, dvs. i den kvadratiska eller rektangulära yta som 
förbinder glespanelen med reglarna, alla skruvar placeras inom de 
kantavstånd och inträngningsdjup som definieras i Eurocode.Antal skär: ≔k 1

Faktor inlagd för att kompensera enheter i beräkningarna för karakteristisk bräddhållfasthet nedan: ≔f ⋅106 ――
2

2

Karakteristisk bräddhållfasthet i reglarna: ≔fh.2.k =⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅0.01 ――

d ⎞
⎟
⎠

ρkC24 f 32.89

Karakteristisk bräddhållfasthet i glespanelen: ≔fh.1.k =⋅⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅0.01 ――

d ⎞
⎟
⎠

ρkC14 f 27.409

Självborrande trallskruv används, varför karakteristisk bräddhållfasthet beräknas enligt modellen för förborrat hål.

Förhållande mellan virkessyckenas bräddhållfashet: ≔β =――
fh.2.k

fh.1.k
1.2

Brotthållfasthet skruv: ≔fub ⋅600

Träskruv mindre eller lika med 6 mm räknas som spik, undersökt skruv är 4,5 mm. 
Karakteristiskt flytmoment beräknas därför som för spik, skruven är rund varför beräkningar för rund spik väljs.. 

Karakteristiskt flytmoment för 
förbindaren (per skruv): ≔My.Rk =⋅⋅⋅⋅0.3 ――

fub ⎛
⎜
⎝
――
d ⎞
⎟
⎠

2.6
⎛⎝ ⋅8.987 103 ⎞⎠ ⋅

Johansens ekvation för karakteristisk bärförmåga för enkelskäriga träförband per 
skjuvningsplan och förbindare:

≔Fv1Rk =⋅⋅fh.1.k t1 d 3.453

≔Fv2Rk =⋅⋅fh.2.k t2 d 4.736

≔Fv3Rk =⋅――――
⋅⋅fh.1.k t1 d

+1 β

⎛
⎜
⎜⎝

−
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

++β ⋅⋅2 β2
⎛
⎜
⎜⎝

++1 ―
t2

t1

⎛
⎜
⎜⎝
―
t2

t1

⎞
⎟
⎟⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠
⋅β3
⎛
⎜
⎜⎝
―
t2

t1

⎞
⎟
⎟⎠

2

⋅β
⎛
⎜
⎜⎝
+1 ―

t2

t1

⎞
⎟
⎟⎠

⎞
⎟
⎟⎠
1.708

≔Fv4Rk =⋅⋅1.05 ――――
⋅⋅fh.1.k t1 d

+2 β

⎛
⎜
⎜⎝

−
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

+⋅⋅2 β (( +1 β)) ―――――――
⋅⋅⋅4 β (( +2 β)) My.Rk

⋅⋅fh.1.k d t1
2

β
⎞
⎟
⎟⎠
1.575

≔Fv5Rk =⋅⋅1.05 ――――
⋅⋅fh.1.k t2 d

+1 ⋅2 β

⎛
⎜
⎜⎝

−
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

+⋅⋅2 β2 (( +1 β)) ―――――――
⋅⋅⋅4 β (( +1 ⋅2 β)) My.Rk

⋅⋅fh.1.k d t2
2

β
⎞
⎟
⎟⎠
1.875

≔Fv6Rk =⋅⋅1.15
‾‾‾‾‾
――
⋅2 β

+1 β
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅⋅2 My.Rk fh.1.k d 1.788

Detta ger: ≔Fv.Rk min ⎛⎝ ,,,,,Fv1Rk Fv2Rk Fv3Rk Fv4Rk Fv5Rk Fv6Rk
⎞⎠

Karakteristiskt värde, bärfömågan 
för varje enskild skruv.=Fv.Rk 1.575

Dvs. brottmot 4 gäller, brott i glespanelen böjer skruven, se figur B5.1:

1
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Total dimensionerande kapacitet för skruvförbandet i fallet medellång lastvaraktighet:

Lastvarighet medel, klimatklass 1: ≔kmod 0.8 Bjälklaget ska användas i torr inomhusmiljö.

Partialkoffecienten: ≔γM 1.3 Gäller sågat och hyvlat virke.

Dimensionerande hållfasthet i 
brottgränstillstånd för varje förbindare (skruv): ≔FvRd =⋅kmod ――

Fv.Rk

γM
0.969

3 skruvar ger dimensionerande kapacitet 
per förband: ≔Ftot =⋅⋅FvRd n k 2.908

Beräkningar av skjuvkraftskapacitet för förbanden: 
Full samverkan antas vid böjning tvärs profilriktningen.
Beräkningar utförda på en breddmeter med glespanel cc300.

Tröghetsmomentet från glespanelen beräknas enligt principen illustrerad i figur B5.2.

Bredd glespanel: ≔bgles ⋅95

Höjd glespanel: ≔hgles ⋅28

Höjd plåtprofil: ≔hplat ⋅128

Höjd reglar längs profilriktning: ≔hregl ⋅45

Tröghetsmoment per meter, glespanel 
med cc-avstånd 300 mm enligt bilaga 5: ≔Igles

⎛⎝ ⋅2.694 108 ⎞⎠ 4

Statiskt ytmoment, per glespanelsgrupp: ≔Sgles.st =⋅⋅hgles bgles
⎛
⎜
⎝

++――
hgles

2
hregl ――

hplat

2

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ ⋅3.272 105 ⎞⎠ 3

Statiskt ytmoment per meter: ≔Sgles =―――
Sgles.st

0.3
⎛⎝ ⋅1.091 106 ⎞⎠ 3

= TvärkraftskapacitetenVRdTotal skjuvkraft fås av: ＝τ ――――
⋅VRd Sgles

⋅Igles bgles = Skjuvkraftenτ

Där är förskjutningskraften per längdenhet balk⋅τ bgles ＝⋅τ bgles ――――
⋅VRd Sgles

Igles

Centrumavstånd skruvgrupper ≔cbärriktning.1 ⋅300

Centrumavstånd glespanel ≔cbärriktning.2 320

Där är total dimensionerande kapacitet för skruvgrupp per meter = och ⋅⋅τ b c Ftot ＝――
Ftot

c
Ft.m

2
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Detta förhåller sig: ＝⋅⋅τ b c ⋅――――
⋅VRd Sgles

Igles
c ＝⋅⋅τ b c Ftot ＝＝―――

⋅⋅τ b c

c
――
Ftot

c
Ft.m ＝Ft.m ⋅VRd ――

Sgles

Igles

Detta ger dimensionerande skjuvkapacitet per breddmeter: ≔Ft.m =―――――
Ftot

⎛
⎜
⎝
――――
cbärriktning.1 ⎞

⎟
⎠

9.692

Total tvärkraftskapacitet för skruvförbandet per meter blir: ≔VRd =⋅Ft.m ――――――
Igles

⋅Sgles cbärriktning.2
7.482

Beräkning av upplagskrafter och teoretisk spännvidd i fallet då skruvförbanden mellan glespanel 
och reglar är dimensionerande

Jämt utbredd pålagd last per meter baserad på bostadlast qd
och egentyngder, enligt bilaga 1. ≔qd ⋅4.9 ――

Max tvärkraft är lika med upplagskrafterna och , dessa är lika RA RB

då bjälklaget har symmetrisk uppställning och jämt utspridd last. Detta 
är i sin tur lika med den utspridda lasten över halva bjälklgets längd:

＝＝＝VEd RA RB ――
⋅qd L

2

≔VEd =VRd 7.482

Bjälklagets teoretiska längd beräknat med Lskruv

hänsyn på glespanelens skruvförbands hållfasthet: ≔Lskruv =―――
⋅VEd 2

qd
3.054

Upplagskapaciteterna blir: ≔RA.sk =VRd 7.482

≔RB.sk RA.sk

3
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Beräkning av hållfastheten i limförbandet mellan reglarna och glespanelen

Del 2a, studie av limförbandets skjuvhållfasthet, glespanelens längsskjuvningskapacitet avgörande.

Det förutsätts genom dessa beäkningar att limmet har högre hållfasthet än träet, detta gör att träets 
längsskjuvningskapacitet blir dimensionerande för limförbanden:

Faktorer: ≔kmod 0.8 Omräkningsfaktor, medellång lastvaraktighet

≔fvk.C14 ⋅1.7 Karakteristiskt hållfasthetsvärde för skjuvning, glespanel virkesklass C14

≔γM 1.3 Partialkoefficient för konstruktionsvirke, sågat och hyvlat.

Virkets längsskjuvningskapacitet med hänseende på skjuvning för glespanelen:

≔fd.lim =⋅kmod ―――
fvk.C14

γM
1.046

Anläggningsyta: ≔A =⋅⋅⋅95 95 ⎛⎝ ⋅9.025 103 ⎞⎠ 2 Ytan av de undre förbanden som är minst, dvs svagast.

Dimensionerande hållfasthet per limförband: ≔Fd.lim =⋅A fd.lim 9.442

Per meter breddmeter 
bjälklag (cc300): Där är total dimensionerande kapacitet för ――

Fd.lim

c

limförband per meter bjälklag.

＝――
Fd.lim

c
⋅――――

⋅VRd.lim Sgles

Igles
c

Detta ger dimensionerande skjuvkapacitet per breddmeter: ≔Ft.limC14.m =―――――
Fd.lim

⎛
⎜
⎝
――――
cbärriktning.1 ⎞

⎟
⎠

31.472

Faktorer enligt Del 1, studie av skruvförbandets hållfasthet:

Statiskt ytmoment per meter: =Sgles
⎛⎝ ⋅1.091 106 ⎞⎠ 3

Centrumavstånd glespanel: =cbärriktning.2 0.32

Tröghetsmoment glespanel: =Igles
⎛⎝ ⋅2.694 108 ⎞⎠ 4

Total tvärkraftskapacitet för skruvförbandet per meter blir: ≔VRd.lim =⋅――
Fd.lim

0.3
――――――

Igles

⋅Sgles cbärriktning.2
24.294

Beräkning och teoretisk spännvidd i fallet då limförbanden mellan glespanel och reglar är 
dimensionerande och glespanelens längsskjuvningskapacitet är den kritiska faktorn:

Jämt utbredd pålagd last per meter baserad på bostadlast qd

och egentyngder, enligt bilaga 1: =qd 4.9 ――

Max tvärkraft är lika med upplagskrafterna och , dessa är lika RA RB

då bjälklaget har symmetrisk uppställning och jämt utspridd last. Detta 
är i sin tur lika med den utspridda lasten över halva bjälklgets längd:

＝＝＝VEd.lim.c14 RA RB ―――
⋅qd Llim

2

≔VEd.lim.c14 =VRd.lim 24.294

Bjälklagets teoretiska längd beräknat med hänsyn Llim

på glespanelens skruvförbands hållfasthet: ≔Llim.c14 =――――
⋅VEd.lim.c14 2

qd
9.916

Upplagskrafterna blir: ≔RA.c14 =VEd.lim.c14 24.294

≔RB.c14 RA.c14

4
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Del 2b, studie av limförbandets skjuvhållfasthet, reglarnas tvärsskjuvningskapacitet avgörande.

Det förutsätts genom dessa beäkningar att limmet har högre hållfasthet än träet, detta gör att träets 
tvärsskjuvningskapacitet blir dimensionerande för limförbanden:

Faktorer: ≔kmod 0.8 Omräkningsfaktor, medellång lastvaraktighet

≔fvk.c24 ⋅2.5 Karakteristiskt hållfasthetsvärde för skjuvning, reglar virkesklass C24

≔γM 1.3 Partialkoefficient för konstruktionsvirke, sågat och hyvlat.

Virkets tvärsskjuvningskapacitet med hänseende på skjuvning för reglarna:

Anm. Här har antagits att skjuvhållfastheten tvärs fiberriktningen 
är 50 % av skjuvhållfastheten längsfiberriktningen. Reglarna 
belastas tvärs fiberriktningen. ≔fd.lim.c24 =⋅⋅kmod ――

fvk.c24

γM
0.5 0.769

Anläggningsyta: ≔A =⋅⋅⋅95 95 ⎛⎝ ⋅9.025 103 ⎞⎠ 2 Ytan av de undre föbanden som är minst, dvs svagast.

Dimensionerande hållfasthet per limförband: ≔Fd.lim.c24 =⋅A fd.lim.c24 6.942

Där är total dimensionerande kapacitet för ――
Fd.lim

c

limförband per meter bjälklag.

Per meter bjälklag (cc320): ＝―――
Fd.lim.c24

0.3
⋅―――――

⋅VRd.lim.c24 Sgles

Igles
c

Detta ger dimensjonerande skjuvkapacitet per breddmeter: ≔Ft.limC24.m =―――――
Fd.lim.c24

⎛
⎜
⎝
――――
cbärriktning.1 ⎞

⎟
⎠

23.141

Faktorer enligt Del 1, studie av skruvförbandets hållfasthet:

Statiskt ytmoment per meter: =Sgles
⎛⎝ ⋅1.091 106 ⎞⎠ 3

Tröghetsmoment glespanel: =Igles
⎛⎝ ⋅2.694 108 ⎞⎠ 4

Total tvärkraftskapacitet för skruvförbandet per meter blir: ≔VRd.lim.c24 =⋅Ft.limC24.m ――――――
Igles

⋅Sgles cbärriktning.2
17.863

Beräkning av teoretisk spännvidd i fallet då limförbanden mellan glespanel och reglar är 
dimensionerande och reglarnas tvärsskjuvningskapacitet är den kritiska faktorn:

Jämt utbredd pålagd last per meter baserad på bostadlast  qd

och egentyngder, enligt bilaga 1. =qd 4.9 ――

Max tvärkraft är lika med upplagskrafterna och , dessa är lika RA RB

då bjälklaget har symmetrisk uppställning och jämt utspridd last. Detta 
är i sin tur lika med den utspridda lasten över halva bjälklgets längd:

＝＝VEd.lim.c24 +RA RB ―――
⋅qd Llim

2

≔VEd.lim.c24 =VRd.lim.c24 17.863

Bjälklagets teoretiska längd beräknat med Llim.C24

hänsyn på glespanelens skruvförbands hållfasthet: ≔Llim.c24 =――――
⋅VEd.lim.c24 2

qd
7.291

Upplagskapaciteterna blir: ≔RA.c24 =⋅qd ―――
Llim.c24

2
17.863

≔RB.c24 RA.c24

5
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Sammanställning av del 2a och del 2b, beräkning av limförbandets skjuvhållfasthet.

Den svagaste av limförbanden blir den dimensionerande när limförbanden studeras.

Glespanelens dimensionerande skjuvkapacitet: =Ft.limC14.m 31.472

Reglarnas dimensionerande skjuvkapacitet: =Ft.limC24.m 23.141 Denna blir avgörande!

Glespanelens dimensionerande tvärkraftskapacitet, dvs. upplagskapacitet: =VEd.lim.c14 24.294

=RA.c14 24.294

Reglarnas dimensionerande tvärkraftskapacitet, dvs. upplagskapacitet:: =VEd.lim.c24 17.863 Denna blir avgörande!

=RA.c24 17.863 Denna blir avgörande!

Bjälklaget största möjliga längd, reglarna dimensionerande: =Llim.c24 7.291

Trots att glespanelen har lägre hållfasthetsklass har den högre hållfasthet för skjuvbrott i detta fall. Detta beror på att 
glespanelen belastas i fiberriktnningen och d anses full styrka uppnås. Reglarna däremot belastas tvärs fiberriktningen, 
i det fallet antas skjuvhållfastheten vara 50 % av skjuvhållfastheten i längsriktningen. Detta gör att reglarna blir den 
dimensionerade faktorn när limförbandet studeras. 

6
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Bilaga 6: Beräkning av skjuvkapacitet mellan TP-plåt och träreglar i bärriktning 2

Del 1, studie av skruvförbandets skjuvhållfasthet.
I fallet med de smalare flänsarna som ansluter till reglar 45*95 mm blir kantavstånden mindre än kravet för full samverkan:

Förbindarens diameter: ≔d 6.5

Avstånd till belastad kant: ≔a1 =⋅―――
−95 40

2
27.5

≔a2 =⋅(( −95 27.5)) 67.5

För att få utnyttja full skjuvkapacitet hos skruvarna krävs: ＝≥a ⋅(( +5 ⋅5 sin ((90 )))) d ⋅10 d för ≥d ⋅5 mm

≔akrav =⋅10 d 65

För skruvdiameter 6,5 mm ska kantavståndet till beslastad kant tvärs fiberriktningen vara vilket ger: =akrav 65

vilket är OK. Här antags därför full skjuvkapavitet kan utnyttjas för skruvrad 2. <akrav a2

För skruvrad 1 däremot uppfylls inte kantkravet, därför utförs reduktion av den totala skjuvkapaviteten med: 

≔redkantavst. =――
a1

akrav
0.423

Ingen förborrning förutsätts.

Träreglarnas densitet: ≔ρk 420 ――3

Faktor inlagd för att kompensera enheter: ≔f ⋅106 ――
2

2

Karakteristisk bäddhållfasthet för träet: ≔fh.k =⋅⋅0.082
⎛
⎜
⎝
−1 ⋅0.01 ――

d ⎞
⎟
⎠

ρk f 32.201

Skruvens längd: ≔lskr ⋅38

Plåtens tjocklek: ≔tpl ⋅1

Inträngningsdjupet: ≔t1 =−lskr tpl 0.037

Karakteristisk draghållfasthet för stålet i skruven: ≔fu.k 600

Flytmomentet för förbindaren: ≔My.Rk =⋅⋅⋅⋅0.3 ――
fu.k ⎛
⎜
⎝
――
d ⎞
⎟
⎠

2.6

23.38 ⋅

Karakteristisk kapacitet för en förbindare: ≔Fv.Rk =min
⎛
⎝ ,⋅⋅⋅0.4 fh.k t1 d ⋅1.15 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⋅⋅2 My.Rk fh.k d

⎞
⎠ 3.098

Omräkningsfaktorn: ≔kmod 0.8

Partialkoefficienten: ≔γm 1.3

Dimensionerande kapacitet för en förbindare: ≔Fv.Rd =⋅kmod ――
Fv.Rk

γm
1.906

CC-avstånd mellan förbindare: ≔ccavst. 150

1
1
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Skruvarnas skjuvkapacitet per breddmeter för rad 1: ≔Fv.Rd.rad1 =⋅⋅redkantavst. Fv.Rd ――
1

ccavst.
5.377 ――

Skruvarnas skjuvkapacitet per breddmeter för rad 2: ≔Fv.Rd.rad2 =⋅Fv.Rd ――
1

ccavst.
12.709 ――

Dimensionerande skjuvkapacitet för en breddmeter bjälklag per förband: ≔Fv.Rd.m =+Fv.Rd.rad1 Fv.Rd.rad2 18.086 ――

Tröghetsmomentet och det statiska ytomomentet som påverkar förbandet mellan TP-profil och reglar kommer från förbandet 
glespanel och reglar på grund av att det är glespanelen som håller samman bjälklaget och bildar överliggare och underliggare 
för den stabiliserande fackverksverkan som ger bjälklaget dess hållfasthet.

Bredd glespanel: ≔bgles ⋅95

Höjd glespanel: ≔hgles ⋅28

Höjd plåtprofil: ≔hplat ⋅128

Höjd reglar längs profilriktning: ≔hregl ⋅45

Tröghetsmoment per breddmeter, glespanel 
med cc-avstånd 300 mm enligt bilaga 5: ≔Igles

⎛⎝ ⋅2.694 108 ⎞⎠ 4

Statiskt ytmoment, per glespanelsgrupp: ≔Sgles.st =⋅⋅hgles bgles
⎛
⎜
⎝

++――
hgles

2
hregl ――

hplat

2

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ ⋅3.272 105 ⎞⎠ 3

Statiskt ytmoment per meter: ≔Sgles =―――
Sgles.st

0.3
⎛⎝ ⋅1.091 106 ⎞⎠ 3

= TvärkraftskapacitetenVRdTotal skjuvkraft fås av: ＝τ ――――
⋅VRd Sgles

⋅Igles bgles = Skjuvkraftenτ

Där är förskjutningskraften per längdenhet balk⋅τ bgles ＝⋅τ bgles ――――
⋅VRd Sgles

Igles

Centrumavstånd skruvar i bärriktningen ≔cbärriktning2 ⋅320

Där är total dimensionerande kapacitet för skruvgrupp per meter = och ⋅⋅τ b c Ftot ＝――
Ftot

c
Ft.m

Detta förhåller sig: ＝⋅⋅τ b cbärriktning2 ⋅――――
⋅VRd Sgles

Igles
cbärriktning2 ＝⋅⋅τ b cbärriktning2 Ftot

＝＝―――――
⋅⋅τ b cbärriktning2

cbärriktning2
――――

Ftot

cbärriktning2
Ft.m ＝Ft.m ⋅VRd ――

Sgles

Igles

Total tvärkraftskapacitet för skruvförbandet per meter i 
bärriktning 2 och per meter i bärriktning 1 blir:

≔VRd =⋅Fv.Rd.m ――――――
Igles

⋅Sgles

⎛
⎜
⎝
――――
cbärriktning2 ⎞

⎟
⎠

13.961

Beräkning av upplagskrafter och teoretisk spännvidd i fallet då skruvförbanden mellan TP-profil 
och reglar är dimensionerande

Jämt utbredd pålagd last per meter baserad på bostadlast qd

och egentyngder, enligt bilaga 1:⋅3.0 ――
kN

m2

≔qd ⋅4.9 ――

Max tvärkraft är lika med upplagskrafterna och , dessa är lika RA RB

då bjälklaget har symmetrisk uppställning och jämt utspridd last. Detta 
är i sin tur lika med den utspridda lasten över halva bjälklgets längd:

＝＝＝VEd RA RB ――
⋅qd L

2

Maximal tvärkraft motsvarar maximal skjuvkraft i reglarnas 
skruvförband:

≔VEd =VRd 13.961

Bjälklagets teoretiska längd beräknat med Lskruv

hänsyn på glespanelens skruvförbands hållfasthet: ≔Lskruv =―――
⋅VEd 2

qd
5.698

Upplagskrafterna blir i detta fall: ≔RA.sk =⋅qd ――
Lskruv

2
13.961 ≔RB.sk RA.sk

2
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Beräkning av hållfastheten i limförbandet mellan TP-profiler och reglar

Del 2, studie av limförbandets skjuvhållfasthet, reglarnas tvärskjuvning avgörande.

Det förutsätts genom dessa beräkningar att limmet har högre hållfasthet än träet, detta gör att träets skjuvkapacitet blir 
dimensionerande för limförbanden:

Faktorer: ≔kmod 0.8 Omräkningsfaktor, medellång lastvaraktighet

≔fvk.C24 ⋅2.5 Karakteristiskt hållfasthetsvärde för skjuvning, reglar virkesklass C24

≔γM 1.3 Partialkoefficient för konstruktionsvirke, sågat och hyvlat.

Virkets bräddhållfasthet med hänseende på skjuvning för reglarna:

≔fd.lim =⋅⋅kmod ―――
fvk.C24

γM
0.5 0.769

Anläggningsyta per breddmeter och förband: ≔A =⋅⋅⋅⋅2 25 1000 ⎛⎝ ⋅5 104 ⎞⎠ 2 Ytan av de undre förbanden 
som är minst, dvs svagast.

Dimensionerande skjuvhållfasthet per breddmeter och förband: ≔Fd.lim =⋅A fd.lim 38.462

Där är total dimensionerande Fd.lim.m

skjuvkraftkapacitet för limförband per meter bjälklag.Per meter bjälklag (cc320): ＝Fd.lim.m ⋅――――
⋅VRd.lim Sgles

Igles
c

Faktorer enligt Del 2, studie av limförbandets hållfasthet:

Statiskt ytmoment per meter: =Sgles
⎛⎝ ⋅1.091 106 ⎞⎠ 3

Centrumavstånd reglar: ≔cbärriktning2 0.32

Tröghetsmoment glespanel: =Igles
⎛⎝ ⋅2.694 108 ⎞⎠ 4

Total tvärkraftskapacitet för limförbandet per meter blir: ≔VRd.lim =⋅Fd.lim ――――――
Igles

⋅Sgles cbärriktning2
29.69

Beräkning och teoretisk spännvidd i fallet då limförbanden mellan reglar och TP-profil är 
dimensionerande och reglarnas tvärskjuvning är den kritiska faktorn:

Jämt utbredd pålagd last per meter baserad på bostadlast qd

och egentyngder, enligt Bilaga 1:⋅3.0 ――
kN

m2
≔qd ⋅4.9 ――

Max tvärkraft är lika med upplagskrafterna och , dessa är lika RA RB

då bjälklaget har symmetrisk uppställning och jämt utspridd last. Detta 
är i sin tur lika med den utspridda lasten över halva bjälklgets längd:

＝＝＝VEd.lim.c14 RA RB ―――
⋅qd Llim

2

≔VEd.lim.c14 =VRd.lim 29.69

Bjälklagets teoretiska längd beräknat med hänsyn Llim

på glespanelens skruvförbands hållfasthet: ≔Llim.c14 =――――
⋅VEd.lim.c14 2

qd
12.118

Upplagskrafterna blir: ≔RA.c14 =VEd.lim.c14 29.69

≔RB.c14 RA.c14

3
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Bilaga 7: Beräkning av kapaciteten för en meter bred livplåt med hänseende till knäckning.
För att få fram kapaciteten med avseende på knäckning ställs livplåten upp som figur B7.1 visar. Knäckfaktorn väljs som ett värde
mellan knäckfaktorn för fast inspänd i båda ändarna och knäckfaktorn för ledad inspänd i båda ändarna. Eftersom plåten är 
bockad på två ställen uppstår ett lokalt moment som ej har beräknats.

Materialdata:

Plåttjocklek: ≔htj. 1

Plåtens bredd: ≔b 1

Längd: ≔L 142

Knäckfaktor: ≔βcd 0.75

Knäcklängd: ≔Lc =⋅βcd L 0.107

Tröghetsmomentet: ≔I =―――
⋅b htj.

3

12
83.333 4

Karakteristiskt hållfasthetsvärde: ≔fyk 350

Elasticitetsmodul: ≔E 210

Partialkoefficient: ≔γM1 1.1

Tryckarea: ≔A =⋅b htj. 0.001
2

Tröghetsradien: ≔i =
‾‾‾
―
I

A
0.289

Slankhetstalet: ≔λ =―
Lc

i
368.927

Dimensionslösa slankhetstalet: ≔λc =⋅―
λ ‾‾‾
――
fyk

E
4.794

Imperfektionsfaktorn (knäckkurva c): ≔α 0.49

≔ϕ =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅α ⎛⎝ −λc 0.2⎞⎠ λc
2 ⎞⎠ 13.118

Reduktionsfaktorn: ≔χ =―――――
1

+ϕ ‾‾‾‾‾‾‾−ϕ2 λc
2
0.039

Bärförmågan med avseende på livplåtsknäckning: ≔Nb.Rd =―――
⋅⋅χ A fyk

γM1

12.563

Beräkning av upplagskrafter och maximal spännvidd:

Beräkningen utförs med antaganden att krafterna som livplåten utsätts för är störst intill upllagen, 
se bilaga XX (LÄGG TILL )!!!!.

Vinkel mellan plåtliv och lodrätt upplag: ≔α 26 Verklig vinkel på plåtprofil, ej från fackverksmodell.

Maximala upplagskrafter blir: ≔Ra =⋅Nb.Rd cos ((α)) 11.291 ≔Rb Ra

Utbredd last i bostadsfallet enligt Bilaga 1: ≔qd ⋅4.9 ――

Teoretisk spännvidd: ≔L =――
⋅2 Ra

qd
4.609

1
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Bilaga 8: Beräkning av glespanelens kapacitet mot knäckning

Materialdata glespanel (28x95) C14:
Se utsträckning av fri glespanel i figur B8.1

Höjd: ≔hglesp. 28

Bredd: ≔bglesp. 95

Längd: ≔Lglesp. 320

Knäckfaktor (Fast inspänd): ≔βcd 0.7

Knäcklängd: ≔Lc =⋅βcd Lglesp. 224

Tröghetsmomentet: ≔Iz =―――――
⋅bglesp. hglesp.

3

12
⎛⎝ ⋅1.738 105 ⎞⎠ 4

Tryckarea: ≔A =⋅bglesp. hglesp. 0.003
2

≔iz =
‾‾‾
―
Iz

A
0.008

Pelarens slankhet: ≔λz =―
Lc

iz
27.713

Karakteristisk hållfasthet för tryck parallellt fibrerna: ≔fc0k 16

Partialkoefficienten: ≔γM 1.3

Omräkningsfaktorn: ≔kmod 0.8

Dimensionerande hållfasthet för tryck parallellt fiberna: ≔fc0d ⋅kmod ――
fc0k

γM

Elasticitetsmodul: ≔E0.05 4700

Pelarens relativa slankhet: ≔λrel.z =⋅―
λz ‾‾‾‾‾
――
fc0k

E0.05

0.515

≔βc 0.2 För sågat virke.

≔kz =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅βc
⎛⎝ −λrel.z 0.3⎞⎠ λrel.z

2 ⎞⎠ 0.654

Instabilitetesfaktorn: ≔kc.z =――――――
1

+kz
‾‾‾‾‾‾‾‾‾−kz
2 λrel.z

2
0.946

Pelarens bärförmåga: ≔NRd =⋅⋅kc.z fc0d A 24.772 för varje glespanel.

Avstånd mellan glespanel: ≔ccglesp. 300

En breddmeter bjälklags bärförmåga med hänsyn till knäckning i glespanelen:

≔NRd.m =―――
NRd

⎛
⎜
⎝
―――
ccglesp. ⎞

⎟
⎠

82.572

1
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Bilaga 9: Beräkning av kapacitet för maximal dragande kraft i skruvar för bärriktning 2.

Skruvarna mellan TRP-plåten och reglarnas bärförmåga med hänsyn till utdrag:
Det förutsätts i följande beräkningar att skruvarna tar all dragande kraft och limmet tar all skjuvkraft. 

Längden på den gängade delen av skruven: ≔l 38

Yttre diametern mätt på gängorna: ≔d 6.5

Antalet skruvar per breddmeter bjälklag: ≔n =―――
1

0.15
6.667

Antalet skruvar som kan räknas som lastbärande: ≔nef =n 6.667

Träets densitet: ≔ρk 420

Utdragshållfastheten: ≔fax.k =⋅⋅3.6 10−3 ρk
1.5 30.987

Karakteristisk bärförmåga för utdrag: ≔Fax.Rk =⋅⋅⋅nef

⎛
⎝(( ⋅⋅d l))

0.8⎞
⎠ 2 fax.k 42.361

Omräkningsfaktorn: ≔kmod 0.8

Partialkoefficienten: ≔γM 1.3

Dimensionerande bärförmåga för utdrag: ≔Fax.Rd =⋅kmod ―――
Fax.Rk

γM
26.068

Figur B9.1 nedan visar skruvarnas placering

Förhållandena mellan krafterna i skruvrupperna ökar mot upplag, i följande figur B9.2 visar friläggning av krafter för en av
de övre skruvgrupperna. Momentjämvikt antas i punkten A och all dragkraft tas omhand av den högra skruven.

1
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MA = 0
MA = −⋅Fax.Rd 98 mm ⋅⋅FEd cos (( °30 )) 123 mm

vilket ger 
att:

Övre förbands kapacitet mot utdrag: ≔FEdö =――――――
⋅Fax.Rd 98

⋅123 cos (( °30 ))
23.983

Undre förbands kapacitet mot utdrag: ≔FEdu =――――――
⋅Fax.Rd 62

⋅75 cos (( °30 ))
24.883

Kapaciteten för varje breddmeter bjälklag är alltså 19,8 kN för drag i livplåt om övre föbandet studeras och 20,6 
kN om undre förbandet studeras.

Notervärt är att förbandet vid upplaget är tack vare upplagets uppbyggnad skyddad mot utdragsbrott på 
grund av att upplaget vilar ut till plåtkanten. På grund av detta undersöks maximala upplagskrafter och 
teoretisk spännvidd för fallet med dragning i underkanten . =FEdu 24.883

Beräkning av upplagskrafter och maximal spännvidd:

Beräkningen utförs med antaganden att krafterna som livplåten utsätts för är störst intill upplagen, dessuom kommer 
krafterna i följande upplag att minska olika mycket beroende på bjälklagets längd. Detta innebär att undre förbandet 
måste studeras då det kommer att överrensstämma med ovanstående beräkningar. Det övre förbandets kapacitet avser 
det andra förbandet i ovankant och är beroende av bjälklagets längd, detta innebär två obekanta om den faktorn skulle 
väljas här på grund av att det är här som den maximala längden beräknas. Vinkeln antas här vara TP-profilens verkliga 
livplåtvinkel. Se bilaga XX (LÄGG TILL ) för resonemang.

Vinkel mellan plåtliv och lodrätt upplag: ≔α 26

Maximala upplagskrafter blir: ≔Ra =⋅FEdu cos ((α)) 22.365 ≔Rb Ra

Utbredd last i bostadsfallet enligt bilaga 1: ≔qd ⋅4.9 ――

Teoretisk spännvidd: ≔L =――
⋅2 Ra

qd
9.129

2
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Bilaga 10: Fackverksberäkningar avseende skjuvkapacitet mellan reglar och glespanel - skruvförband

Den jämförande fackversberäkningen utförs med en fackverksmodell som visas i sin helhet i figur B10.1. Fackverksmodellen 
motsvarar provkropp 2:s och 3:s utstäckning. Avsikten med denna jämförelse är att tydliggöra vilka knutpunkter eller stag 
som blir dimensionerande för de olika fallen samt att beräkna den största möjliga pålagda lasten för de olika fallen. 

Krafter i upplaget och fackverksdata:

Höjd fackversmodell: ≔hfv ⋅275

Bredd fackverksmodell: ≔bfv ⋅320

Vinkel mot y-axel: ≔ϕ =atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――

⎛
⎜
⎝
――
bfv

2

⎞
⎟
⎠

hfv

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
67.5

Beräknas med passräkning av där resultatet från beräkningen av maxmal skjuvkapacitet i skruvförbandet mellan RA

glespanel och reglar ska överrensstämma med den största skjuvkraften från fackversberäkningen nedan: förband: C
(och ). O

Fackverksmodellen visas i figur B10.1. Resultat för alla knutpunkter, stag och skjuvkrafter visas sist i denna bilaga.

Maximal skjuvkraft: ≔Ftm ⋅9.692 Från Bilaga 5
Beräknas med passräkning tills full 
kapacitete uppnås i modellen nedan.Upplagskrafter: ≔RA ⋅11.105 ≔RB RA

Bjälklagets längd: ≔L =⋅bfv 8 27.409 8 fack i fackverssnittet, denna längd har provkropp 2.

Krafterna från upplagen vägs upp av en utspridd last på bjälklaget. Denna förenklas till en last per fackverksmitt, 
dvs. den punkt där fackverket har en knutpunkt uppåt. Detta motsvarar att all kraft 0,5 fackbredd innan knutpunkten 
och all kraft 0,5 fackbredd efter koncentreras till knutpunkten i mitten. Vid upplagen belastas knutpunkten av 0,5 
fackbredd in mot fackverket.

Laster per fackversmitt: ≔Qd =―――
+RA RB

8
1.2

Last per upplag: ≔Qd2 =――
Qd

2
32.201

Upplagskrafter och bjälklagets längd ger den största möjliga utspridda lasten i detta fall:

Största möjliga utspridd last i fallet då 
livplåtsbuckling är dimensionerande: ≔qlpk =――――

⎛⎝ +RA RB
⎞⎠

L
⎛⎝ ⋅8.987 103 ⎞⎠ ――

1
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Fackverksberäkningar

Knutpunkt A, krafter:

Upplag: =RA 4.736 Fackverksstag

Vertikalriktning: ＝−−RA Qd2 ⋅AB cos ((ϕ)) 0 ≔AB =―――
−RA Qd2

cos ((ϕ))
1.575 Dragen

Horisontalrikning: ＝−⋅AB sin ((ϕ)) AC 0 ≔AC =⋅AB sin ((ϕ)) 1.788 Tryckt

Knutpunkt B, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅AB cos ((ϕ)) ⋅BC cos ((ϕ)) 0 ≔BC =――――
⋅AB cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
1.575 Tryckt

Horisontalrikning: ＝−−BD ⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 0 ≔BD =+⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 11.307

Dragen
Knutpunkt C, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅BC cos ((ϕ)) Qd ⋅CD cos ((ϕ)) 0 ≔CD =――――――
−⋅BC cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
0.969 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) CE 0 ≔CE =++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) 15.345

Tryckt
Knutpunkt D, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅CD cos ((ϕ)) ⋅DE cos ((ϕ)) 0 ≔DE =――――
⋅CD cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
8.03 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−DF BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 0 ≔DF =++BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 12.563

Dragen
Knutpunkt E, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅DE cos ((ϕ)) Qd ⋅EF cos ((ϕ)) 0 ≔EF =――――――
−⋅DE cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
⎛⎝ ⋅1.091 106 ⎞⎠Dragen

Horisontalrikning: ＝−++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) EG 0 ≔EG =++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) 3.103

Tryckt
Knutpunkt F, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅EF cos ((ϕ)) ⋅FG cos ((ϕ)) 0 ≔FG =――――
⋅EF cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
9.695 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−FH DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 0 ≔FH =++DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 12.41

Dragen
Knutpunkt G, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅FG cos ((ϕ)) Qd ⋅GH cos ((ϕ)) 0 ≔GH =――――――
−⋅FG cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
12.563 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) GI 0 ≔GI =++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) ⎛⎝ ⋅9.699 10−6⎞⎠ ⋅――

Tryckt
Knutpunkt H, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅GH cos ((ϕ)) ⋅HI cos ((ϕ)) 0 ≔HI =――――
⋅GH cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
12.563 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−HJ FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 0 ≔HJ =++FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 13.961

Dragen
Knutpunkt I, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅HI cos ((ϕ)) Qd ⋅IJ cos ((ϕ)) 0 ≔IJ =――――――
−⋅HI cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
9.692 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) IK 0 ≔IK =++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) 17.148

Tryckt
Knutpunkt J, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅IJ cos ((ϕ)) ⋅JK cos ((ϕ)) 0 ≔JK =――――
⋅IJ cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
8.974 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−JL HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 0 ≔JL =++HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 21.661

Dragen
Knutpunkt K, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅JK cos ((ϕ)) Qd ⋅KL cos ((ϕ)) 0 ≔KL =――――――
−⋅JK cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
13.961 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) KM 0 ≔KM =++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) 7.482

Tryckt
2
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Knutpunkt L, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅KL cos ((ϕ)) ⋅LM cos ((ϕ)) 0 ≔LM =――――
⋅KL cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
89.319 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−LN JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 0 ≔LN =++JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) ⎛⎝ ⋅5 104 ⎞⎠

Dragen
Knutpunkt M, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅LM cos ((ϕ)) Qd ⋅MN cos ((ϕ)) 0 ≔MN =――――――
−⋅LM cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
⎛⎝ ⋅9.025 103 ⎞⎠ Dragen

Horisontalrikning: ＝−++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) MO 0 ≔MO =++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) ⎛⎝ ⋅1.091 106 ⎞⎠

Tryckt
Knutpunkt N, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅MN cos ((ϕ)) ⋅NO cos ((ϕ)) 0 ≔NO =―――――
⋅MN cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
31.472 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−NP LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 0 ≔NP =++LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 0.32 ⋅

Dragen
Knutpunkt O, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅NO cos ((ϕ)) Qd ⋅OP cos ((ϕ)) 0 ≔OP =――――――
−⋅NO cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
24.294 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) OQ 0 ≔OQ =++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) 4.9

Tryckt
Knutpunkt P, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅OP cos ((ϕ)) ⋅PQ cos ((ϕ)) 0 ≔PQ =――――
⋅OP cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
29.69 Tryckt

Knutpunkt Q, krafter:

Vertikalrikning: ＝+−⋅PQ cos ((ϕ)) Qd2 RB 0 ≔RB =−Qd2 ⋅PQ cos ((ϕ)) 24.294

Krafter i plåtliv: Krafter i dragna plåtliv Krafter i tryckta plåtliv

=AB 29.69 =BC 9.916 ⋅

=CD 24.294 =DE −2.94

=EF −17.761 =FG −5.384
Krafterna i plåtlivet är störst 
nära upplag och minskar mot 
mitten av bjälklaget.

=GH 71.455 =HI 21.661

=JK 0.769 =IJ ⎛⎝ ⋅9.025 103 ⎞⎠

=LM 6.942 =KL 17.148

=NO −29.602 =MN 23.141

=PQ ⎛⎝ ⋅1.091 106 ⎞⎠ =OP ⎛⎝ ⋅2.694 108 ⎞⎠

Krafter i glespanel: Övre glespanel, tryckt: Undre glespanel, dragen:

=AC 17.863 =BD −12.563

=CE 4.9 =DF 6.318

=EG −41.442 =FH −12.563 Krafterna i glespanelen ökar mot 
mitten av bjälklaget och är som 
störst i den undre panelen. 

=GI 17.863 =HJ 12.41

=IK 7.291 ⋅ =JL 17.863

=KM 8.974 =LN 8.974

=MO 31.472 =NP 23.141

=OQ 24.294

Skjuvkrafter i knutpunkterna:

≔C =−CE AC 24.294 ≔D =−DF BD 17.863
Skjuvkrafterna i knutpunkterna blir 
tack vare symmetri lika för 
motstående punkter i modellen. 

≔E =−EG CE 17.863 ≔F =−FH DF 7.291 ⋅

≔G =−GI EG −5.384 ≔H =−HJ FH −8.974
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Bilaga 11: Fackverksberäkningar avseende skjuvkapacitet mellan reglar och glespanel - limförband

Den jämförande fackversberäkningen utförs med en fackverksmodell som visas i sin helhet i figur B11.1. Fackverksmodellen 
motsvarar provkropp 2:s och 3:s utstäckning. Avsikten med denna jämförelse är att tydliggöra vilka knutpunkter eller stag 
som blir dimensionerande för de olika fallen samt att beräkna den största möjliga pålagda lasten för de olika fallen. 

Krafter i upplaget och fackverksdata:

Höjd fackversmodell: ≔hfv ⋅275

Bredd fackverksmodell: ≔bfv ⋅320 Vinkel mot y-axel: ≔ϕ =atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――

⎛
⎜
⎝
――
bfv

2

⎞
⎟
⎠

hfv

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
30.192

Beräknas med passräkning av där resultatet från beräkningen av maxmal skjuvkapacitet i limförbandet mellan RA

glespanel och reglar ska överrensstämma med den största skjuvkraften från fackversuppställningen på följande sidor: 
den blir i förband . D

Anledningen att skjuvkapaciteten i förbandet anses vara dimensionerande är att limytan i förbandet är D C

, det är större än limytan i förbandet : , närmare ≔a =⋅⋅120 95 2 0.011 2 D ≔b =⋅⋅95 95 2 0.009 2

bestämt , skillnaden mellan resultaten i skjuvkarft mellan och nedan är: vilket är =―
a

b
1.263 C D =―――

27.769

23.141
1.2

mindre än , därför blir förbandet (och ) avgörande. Fackverksmodellen visas i figur B11.1. Resultat =―
a

b
1.263 D N

för alla knutpunkter, stag och skjuvkrafter visas sist i denna bilaga.

Maximal skjuvkraft: ≔Ftm ⋅23.141 Från bilaga 5
Beräknas med passräkning tills full 
kapacitete uppnås i modellen nedan.Upplagskrafter: ≔RA ⋅31.819 ≔RB RA

Bjälklagets längd (modell): ≔L =⋅bfv 8 2.56 8 fack i fackverssnittet, denna längd har provkropp 2.

Krafterna från upplagen vägs upp av en utspridd last på bjälklaget. Denna förenklas till en last per fackverksmitt, 
dvs. den punkt där fackverket har en knutpunkt uppåt. Detta motsvarar att all kraft 0,5 fackbredd innan knutpunkten 
och all kraft 0,5 fackbredd efter koncentreras till knutpunkten i mitten. Vid upplagen belastas knutpunkten av 0,5 
fackbredd in mot fackverket.

Laster per fackversmitt: ≔Qd =―――
+RA RB

8
7.955

Last per upplag: ≔Qd2 =――
Qd

2
3.977

Upplagskrafter och bjälklagets längd ger den största möjliga utspridda lasten i detta fall:

Största möjliga utspridd last i fallet då 
livplåtsbuckling är dimensionerande: ≔qlpk =――――

⎛⎝ +RA RB
⎞⎠

L
24.859 ――
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Fackverksberäkningar

Knutpunkt A, krafter:

Upplag: =RA 31.819 Fackverksstag

Vertikalriktning: ＝−−RA Qd2 ⋅AB cos ((ϕ)) 0 ≔AB =―――
−RA Qd2

cos ((ϕ))
32.211 Dragen

Horisontalrikning: ＝−⋅AB sin ((ϕ)) AC 0 ≔AC =⋅AB sin ((ϕ)) 16.199 Tryckt

Knutpunkt B, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅AB cos ((ϕ)) ⋅BC cos ((ϕ)) 0 ≔BC =――――
⋅AB cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
32.211 Tryckt

Horisontalrikning: ＝−−BD ⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 0 ≔BD =+⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 32.398

Dragen
Knutpunkt C, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅BC cos ((ϕ)) Qd ⋅CD cos ((ϕ)) 0 ≔CD =――――――
−⋅BC cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
23.008 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) CE 0 ≔CE =++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) 43.968

Tryckt
Knutpunkt D, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅CD cos ((ϕ)) ⋅DE cos ((ϕ)) 0 ≔DE =――――
⋅CD cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
23.008 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−DF BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 0 ≔DF =++BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 55.539

Dragen
Knutpunkt E, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅DE cos ((ϕ)) Qd ⋅EF cos ((ϕ)) 0 ≔EF =――――――
−⋅DE cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
13.805 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) EG 0 ≔EG =++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) 62.481

Tryckt
Knutpunkt F, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅EF cos ((ϕ)) ⋅FG cos ((ϕ)) 0 ≔FG =――――
⋅EF cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
13.805 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−FH DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 0 ≔FH =++DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 69.423

Dragen
Knutpunkt G, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅FG cos ((ϕ)) Qd ⋅GH cos ((ϕ)) 0 ≔GH =――――――
−⋅FG cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
4.602 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) GI 0 ≔GI =++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) 71.737

Tryckt
Knutpunkt H, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅GH cos ((ϕ)) ⋅HI cos ((ϕ)) 0 ≔HI =――――
⋅GH cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
4.602 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−HJ FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 0 ≔HJ =++FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 74.051

Dragen
Knutpunkt I, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅HI cos ((ϕ)) Qd ⋅IJ cos ((ϕ)) 0 ≔IJ =――――――
−⋅HI cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−4.602 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) IK 0 ≔IK =++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) 71.737

Tryckt
Knutpunkt J, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅IJ cos ((ϕ)) ⋅JK cos ((ϕ)) 0 ≔JK =――――
⋅IJ cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−4.602 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−JL HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 0 ≔JL =++HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 69.423

Dragen
Knutpunkt K, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅JK cos ((ϕ)) Qd ⋅KL cos ((ϕ)) 0 ≔KL =――――――
−⋅JK cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−13.805 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) KM 0 ≔KM =++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) 62.481

Tryckt
2
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Knutpunkt L, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅KL cos ((ϕ)) ⋅LM cos ((ϕ)) 0 ≔LM =――――
⋅KL cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−13.805 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−LN JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 0 ≔LN =++JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 55.539

Dragen
Knutpunkt M, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅LM cos ((ϕ)) Qd ⋅MN cos ((ϕ)) 0 ≔MN =――――――
−⋅LM cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−23.008 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) MO 0 ≔MO =++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) 43.968

Tryckt
Knutpunkt N, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅MN cos ((ϕ)) ⋅NO cos ((ϕ)) 0 ≔NO =―――――
⋅MN cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−23.008 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−NP LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 0 ≔NP =++LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 32.398

Dragen
Knutpunkt O, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅NO cos ((ϕ)) Qd ⋅OP cos ((ϕ)) 0 ≔OP =――――――
−⋅NO cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−32.211 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) OQ 0 ≔OQ =++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) 16.199

Tryckt
Knutpunkt P, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅OP cos ((ϕ)) ⋅PQ cos ((ϕ)) 0 ≔PQ =――――
⋅OP cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−32.211 Tryckt

Knutpunkt Q, krafter:

Vertikalrikning: ＝+−⋅PQ cos ((ϕ)) Qd2 RB 0 ≔RB =−Qd2 ⋅PQ cos ((ϕ)) 31.819

Krafter i plåtliv: Krafter i dragna plåtliv Krafter i tryckta plåtliv

=AB 32.211 =BC 32.211

=CD 23.008 =DE 23.008

=EF 13.805 =FG 13.805
Krafterna i plåtlivet är störst 
nära upplag och minskar mot 
mitten av bjälklaget.

=GH 4.602 =HI 4.602

=JK −4.602 =IJ −4.602

=LM −13.805 =KL −13.805

=NO −23.008 =MN −23.008

=PQ −32.211 =OP −32.211

Krafter i glespanel: Övre glespanel, tryckt: Undre glespanel, dragen:

=AC 16.199 =BD 32.398

=CE 43.968 =DF 55.539

=EG 62.481 =FH 69.423 Krafterna i glespanelen ökar mot 
mitten av bjälklaget och är som 
störst i den undre panelen. 

=GI 71.737 =HJ 74.051

=IK 71.737 =JL 69.423

=KM 62.481 =LN 55.539

=MO 43.968 =NP 32.398

=OQ 16.199

Skjuvkrafter i knutpunkterna:

≔C =−CE AC 27.769 ≔D =−DF BD 23.141

Skjuvkrafterna i knutpunkterna blir 
tack vare symmetri lika för 
motstående punkter i modellen. 

≔E =−EG CE 18.513 ≔F =−FH DF 13.885

≔G =−GI EG 9.256 ≔H =−HJ FH 4.628
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Bilaga 12: Fackverksberäkningar avseende skjuvkapacitet mellan reglar och TP-profil - skruvförband

Den jämförande fackversberäkningen utförs med en fackverksmodell som visas i sin helhet i figur B12.1. Fackverksmodellen 
motsvarar provkropp 2:s och 3:s utstäckning. Avsikten med denna jämförelse är att tydliggöra vilka knutpunkter eller stag 
som blir dimensionerande för de olika fallen samt att beräkna den största möjliga pålagda lasten för de olika fallen. 

Krafter i upplaget och fackverksdata:

Höjd fackversmodell: ≔hfv ⋅275

Bredd fackverksmodell: ≔bfv ⋅320

Vinkel mot y-axel: ≔ϕ =atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――

⎛
⎜
⎝
――
bfv

2

⎞
⎟
⎠

hfv

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
30.192

Beräknas med passräkning av där resultatet från beräkningen av maxmal skjuvkapacitet i skruvförbandet mellan RA

glespanel och reglar ska överrensstämma med den största skjuvkraften från fackversberäkningen nedan: förband . C

Fackverksmodellen visas i figur B12.1. Resultat för alla knutpunkter, stag och skjuvkrafter visas sist i denna bilaga.

Maximal skjuvkraft: ≔Fv.Rd.m ⋅18.086 Från bilaga 6, del 1
Beräknas med passräkning tills full 
kapacitete uppnås i modellen nedan.Upplagskrafter: ≔RA ⋅20.723 ≔RB RA

Bjälklagets längd:
≔L =⋅bfv 8 2.56 8 fack i fackverssnittet, denna längd har provkropp 2.

Krafterna från upplagen vägs upp av en utspridd last på bjälklaget. Denna förenklas till en last per fackverksmitt, 
dvs. den punkt där fackverket har en knutpunkt uppåt. Detta motsvarar att all kraft 0,5 fackbredd innan knutpunkten 
och all kraft 0,5 fackbredd efter koncentreras till knutpunkten i mitten. Vid upplagen belastas knutpunkten av 0,5 
fackbredd in mot fackverket.

Laster per fackversmitt: ≔Qd =―――
+RA RB

8
5.181

Last per upplag: ≔Qd2 =――
Qd

2
2.59

Upplagskrafter och bjälklagets längd ger den största möjliga utspridda lasten i detta fall:

Största möjliga utspridd last i fallet då 
livplåtsbuckling är dimensionerande: ≔qlpk =――――

⎛⎝ +RA RB
⎞⎠

L
16.19 ――
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Fackverksberäkningar

Knutpunkt A, krafter:

Upplag: =RA 20.723 Fackverksstag

Vertikalriktning: ＝−−RA Qd2 ⋅AB cos ((ϕ)) 0 ≔AB =―――
−RA Qd2

cos ((ϕ))
20.978 Dragen

Horisontalrikning: ＝−⋅AB sin ((ϕ)) AC 0 ≔AC =⋅AB sin ((ϕ)) 10.55 Tryckt

Knutpunkt B, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅AB cos ((ϕ)) ⋅BC cos ((ϕ)) 0 ≔BC =――――
⋅AB cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
20.978 Tryckt

Horisontalrikning: ＝−−BD ⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 0 ≔BD =+⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 21.1

Dragen
Knutpunkt C, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅BC cos ((ϕ)) Qd ⋅CD cos ((ϕ)) 0 ≔CD =――――――
−⋅BC cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
14.985 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) CE 0 ≔CE =++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) 28.635

Tryckt
Knutpunkt D, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅CD cos ((ϕ)) ⋅DE cos ((ϕ)) 0 ≔DE =――――
⋅CD cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
14.985 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−DF BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 0 ≔DF =++BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 36.171

Dragen
Knutpunkt E, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅DE cos ((ϕ)) Qd ⋅EF cos ((ϕ)) 0 ≔EF =――――――
−⋅DE cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
8.991 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) EG 0 ≔EG =++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) 40.692

Tryckt
Knutpunkt F, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅EF cos ((ϕ)) ⋅FG cos ((ϕ)) 0 ≔FG =――――
⋅EF cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
8.991 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−FH DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 0 ≔FH =++DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 45.214

Dragen
Knutpunkt G, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅FG cos ((ϕ)) Qd ⋅GH cos ((ϕ)) 0 ≔GH =――――――
−⋅FG cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
2.997 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) GI 0 ≔GI =++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) 46.721

Tryckt
Knutpunkt H, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅GH cos ((ϕ)) ⋅HI cos ((ϕ)) 0 ≔HI =――――
⋅GH cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
2.997 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−HJ FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 0 ≔HJ =++FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 48.228

Dragen
Knutpunkt I, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅HI cos ((ϕ)) Qd ⋅IJ cos ((ϕ)) 0 ≔IJ =――――――
−⋅HI cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−2.997 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) IK 0 ≔IK =++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) 46.721

Tryckt
Knutpunkt J, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅IJ cos ((ϕ)) ⋅JK cos ((ϕ)) 0 ≔JK =――――
⋅IJ cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−2.997 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−JL HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 0 ≔JL =++HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 45.214

Dragen
Knutpunkt K, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅JK cos ((ϕ)) Qd ⋅KL cos ((ϕ)) 0 ≔KL =――――――
−⋅JK cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−8.991 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) KM 0 ≔KM =++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) 40.692

Tryckt
2
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Knutpunkt L, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅KL cos ((ϕ)) ⋅LM cos ((ϕ)) 0 ≔LM =――――
⋅KL cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−8.991 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−LN JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 0 ≔LN =++JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 36.171

Dragen
Knutpunkt M, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅LM cos ((ϕ)) Qd ⋅MN cos ((ϕ)) 0 ≔MN =――――――
−⋅LM cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−14.985 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) MO 0 ≔MO =++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) 28.635

Tryckt
Knutpunkt N, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅MN cos ((ϕ)) ⋅NO cos ((ϕ)) 0 ≔NO =―――――
⋅MN cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−14.985 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−NP LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 0 ≔NP =++LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 21.1

Dragen
Knutpunkt O, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅NO cos ((ϕ)) Qd ⋅OP cos ((ϕ)) 0 ≔OP =――――――
−⋅NO cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−20.978 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) OQ 0 ≔OQ =++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) 10.55

Tryckt
Knutpunkt P, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅OP cos ((ϕ)) ⋅PQ cos ((ϕ)) 0 ≔PQ =――――
⋅OP cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−20.978 Tryckt

Knutpunkt Q, krafter:

Vertikalrikning: ＝+−⋅PQ cos ((ϕ)) Qd2 RB 0 ≔RB =−Qd2 ⋅PQ cos ((ϕ)) 20.723

Krafter i plåtliv: Krafter i dragna plåtliv Krafter i tryckta plåtliv

=AB 20.978 =BC 20.978

=CD 14.985 =DE 14.985

=EF 8.991 =FG 8.991
Krafterna i plåtlivet är störst 
nära upplag och minskar mot 
mitten av bjälklaget.

=GH 2.997 =HI 2.997

=JK −2.997 =IJ −2.997

=LM −8.991 =KL −8.991

=NO −14.985 =MN −14.985

=PQ −20.978 =OP −20.978

Krafter i glespanel: Övre glespanel, tryckt: Undre glespanel, dragen:

=AC 10.55 =BD 21.1

=CE 28.635 =DF 36.171

=EG 40.692 =FH 45.214 Krafterna i glespanelen ökar mot 
mitten av bjälklaget och är som 
störst i den undre panelen. 

=GI 46.721 =HJ 48.228

=IK 46.721 =JL 45.214

=KM 40.692 =LN 36.171

=MO 28.635 =NP 21.1

=OQ 10.55

Skjuvkrafter i knutpunkterna:

≔C =−CE AC 18.086 ≔D =−DF BD 15.071

Skjuvkrafterna i knutpunkterna blir 
tack vare symmetri lika för 
motstående punkter i modellen. 

≔E =−EG CE 12.057 ≔F =−FH DF 9.043

≔G =−GI EG 6.029 ≔H =−HJ FH 3.014
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Bilaga 13: Fackverksberäkningar avseende skjuvkapacitet mellan reglar och TP-profil - limförband

Den jämförande fackversberäkningen utförs med en fackverksmodell som visas i sin helhet i figur B13.1. Fackverksmodellen 
motsvarar provkropp 2:s och 3:s utstäckning. Avsikten med denna jämförelse är att tydliggöra vilka knutpunkter eller stag 
som blir dimensionerande för de olika fallen samt att beräkna den största möjliga pålagda lasten för de olika fallen. 

Krafter i upplaget och fackverksdata:

Höjd fackversmodell: ≔hfv ⋅275

Bredd fackverksmodell: ≔bfv ⋅320

Vinkel mot y-axel: ≔ϕ =atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――

⎛
⎜
⎝
――
bfv

2

⎞
⎟
⎠

hfv

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
30.192

Beräknas med passräkning av där resultatet från beräkningen av maxmal skjuvkapacitet i limförbandet mellan RA

glespanel och reglar ska överrensstämma med den största skjuvkraften från fackversberäkningen nedan: förband . C

Fackverksmodellen visas i figur B13.1. Resultat för alla knutpunkter, stag och skjuvkrafter visas sist i denna bilaga.

Maximal skjuvkraft: ≔Fv.Rd.m ⋅38.462 Från bilaga 5, del 2
Beräknas med passräkning tills full 
kapacitete uppnås i modellen nedan.Upplagskrafter: ≔RA ⋅44.071 ≔RB RA

Bjälklagets längd: ≔L =⋅bfv 8 2.56 8 fack i fackverssnittet, denna längd har provkropp 2.

Krafterna från upplagen vägs upp av en utspridd last på bjälklaget. Denna förenklas till en last per fackverksmitt, 
dvs. den punkt där fackverket har en knutpunkt uppåt. Detta motsvarar att all kraft 0,5 fackbredd innan knutpunkten 
och all kraft 0,5 fackbredd efter koncentreras till knutpunkten i mitten. Vid upplagen belastas knutpunkten av 0,5 
fackbredd in mot fackverket.

Laster per fackversmitt: ≔Qd =―――
+RA RB

8
11.018

Last per upplag: ≔Qd2 =――
Qd

2
5.509

Upplagskrafter och bjälklagets längd ger den största möjliga utspridda lasten i detta fall:

Största möjliga utspridd last i fallet då 
livplåtsbuckling är dimensionerande: ≔qlpk =――――

⎛⎝ +RA RB
⎞⎠

L
34.43 ――
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Fackverksberäkningar

Knutpunkt A, krafter:

Upplag: =RA 44.071 Fackverksstag

Vertikalriktning: ＝−−RA Qd2 ⋅AB cos ((ϕ)) 0 ≔AB =―――
−RA Qd2

cos ((ϕ))
44.614 Dragen

Horisontalrikning: ＝−⋅AB sin ((ϕ)) AC 0 ≔AC =⋅AB sin ((ϕ)) 22.436 Tryckt

Knutpunkt B, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅AB cos ((ϕ)) ⋅BC cos ((ϕ)) 0 ≔BC =――――
⋅AB cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
44.614 Tryckt

Horisontalrikning: ＝−−BD ⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 0 ≔BD =+⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 44.872

Dragen
Knutpunkt C, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅BC cos ((ϕ)) Qd ⋅CD cos ((ϕ)) 0 ≔CD =――――――
−⋅BC cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
31.867 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) CE 0 ≔CE =++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) 60.898

Tryckt
Knutpunkt D, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅CD cos ((ϕ)) ⋅DE cos ((ϕ)) 0 ≔DE =――――
⋅CD cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
31.867 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−DF BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 0 ≔DF =++BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 76.924

Dragen
Knutpunkt E, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅DE cos ((ϕ)) Qd ⋅EF cos ((ϕ)) 0 ≔EF =――――――
−⋅DE cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
19.12 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) EG 0 ≔EG =++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) 86.539

Tryckt
Knutpunkt F, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅EF cos ((ϕ)) ⋅FG cos ((ϕ)) 0 ≔FG =――――
⋅EF cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
19.12 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−FH DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 0 ≔FH =++DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 96.155

Dragen
Knutpunkt G, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅FG cos ((ϕ)) Qd ⋅GH cos ((ϕ)) 0 ≔GH =――――――
−⋅FG cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
6.373 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) GI 0 ≔GI =++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) 99.36

Tryckt
Knutpunkt H, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅GH cos ((ϕ)) ⋅HI cos ((ϕ)) 0 ≔HI =――――
⋅GH cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
6.373 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−HJ FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 0 ≔HJ =++FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 102.565

Dragen
Knutpunkt I, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅HI cos ((ϕ)) Qd ⋅IJ cos ((ϕ)) 0 ≔IJ =――――――
−⋅HI cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−6.373 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) IK 0 ≔IK =++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) 99.36

Tryckt
Knutpunkt J, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅IJ cos ((ϕ)) ⋅JK cos ((ϕ)) 0 ≔JK =――――
⋅IJ cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−6.373 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−JL HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 0 ≔JL =++HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 96.155

Dragen
Knutpunkt K, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅JK cos ((ϕ)) Qd ⋅KL cos ((ϕ)) 0 ≔KL =――――――
−⋅JK cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−19.12 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) KM 0 ≔KM =++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) 86.539

Tryckt
2
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Knutpunkt L, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅KL cos ((ϕ)) ⋅LM cos ((ϕ)) 0 ≔LM =――――
⋅KL cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−19.12 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−LN JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 0 ≔LN =++JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 76.924

Dragen
Knutpunkt M, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅LM cos ((ϕ)) Qd ⋅MN cos ((ϕ)) 0 ≔MN =――――――
−⋅LM cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−31.867 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) MO 0 ≔MO =++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) 60.898

Tryckt
Knutpunkt N, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅MN cos ((ϕ)) ⋅NO cos ((ϕ)) 0 ≔NO =―――――
⋅MN cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−31.867 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−NP LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 0 ≔NP =++LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 44.872

Dragen
Knutpunkt O, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅NO cos ((ϕ)) Qd ⋅OP cos ((ϕ)) 0 ≔OP =――――――
−⋅NO cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−44.614 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) OQ 0 ≔OQ =++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) 22.436

Tryckt
Knutpunkt P, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅OP cos ((ϕ)) ⋅PQ cos ((ϕ)) 0 ≔PQ =――――
⋅OP cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−44.614 Tryckt

Knutpunkt Q, krafter:

Vertikalrikning: ＝+−⋅PQ cos ((ϕ)) Qd2 RB 0 ≔RB =−Qd2 ⋅PQ cos ((ϕ)) 44.071

Krafter i plåtliv: Krafter i dragna plåtliv Krafter i tryckta plåtliv

=AB 44.614 =BC 44.614

=CD 31.867 =DE 31.867

=EF 19.12 =FG 19.12
Krafterna i plåtlivet är störst 
nära upplag och minskar mot 
mitten av bjälklaget.

=GH 6.373 =HI 6.373

=JK −6.373 =IJ −6.373

=LM −19.12 =KL −19.12

=NO −31.867 =MN −31.867

=PQ −44.614 =OP −44.614

Krafter i glespanel: Övre glespanel, tryckt: Undre glespanel, dragen:

=AC 22.436 =BD 44.872

=CE 60.898 =DF 76.924

=EG 86.539 =FH 96.155 Krafterna i glespanelen ökar mot 
mitten av bjälklaget och är som 
störst i den undre panelen. 

=GI 99.36 =HJ 102.565

=IK 99.36 =JL 96.155

=KM 86.539 =LN 76.924

=MO 60.898 =NP 44.872

=OQ 22.436

Skjuvkrafter i knutpunkterna:

≔C =−CE AC 38.462 ≔D =−DF BD 32.052

Skjuvkrafterna i knutpunkterna blir 
tack vare symmetri lika för 
motstående punkter i modellen. 

≔E =−EG CE 25.641 ≔F =−FH DF 19.231

≔G =−GI EG 12.821 ≔H =−HJ FH 6.41
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Bilaga 14: Fackverksberäkningar avseende knäckning av livplåt 

Den jämförande fackversberäkningen utförs med en fackverksmodell som visas i sin helhet i figur B14.1. Fackverksmodellen 
motsvarar provkropp 2:s och 3:s utstäckning. Avsikten med denna jämförelse är att tydliggöra vilka knutpunkter eller stag 
som blir dimensionerande för de olika fallen samt att beräkna den största möjliga pålagda lasten för de olika fallen. 

Krafter i upplaget och fackverksdata:

Höjd fackversmodell: ≔hfv ⋅275

Bredd fackverksmodell: ≔bfv ⋅320

Vinkel mot y-axel: ≔ϕ =atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――

⎛
⎜
⎝
――
bfv

2

⎞
⎟
⎠

hfv

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
30.192

Beräknas med passräkning av upplaget där resultatet från beräkningen för livplåtsknäckning ska RA Nb.Rd

överrensstämma med det största livtrycket i nedanstående fackverksmodell, dvs. fackversstag och . BC OP

Fackverksmodellen visas i figur B14.1. Resultat för alla knutpunkter, stag och skjuvkrafter visas sist i denna bilaga.

Kapacitet mot knäckning: =Nb.Rd 12.563 Från bilaga 7.
Beräknas med passräkning tills full 
kapacitete uppnås i modellen nedan.Upplagskrafter: ≔RA ⋅12.41 ≔RB RA

Bjälklagets längd: ≔L =⋅bfv 8 2.56 8 fack i fackverssnittet, denna längd har provkropp 2.

Krafterna från upplagen vägs upp av en utspridd last på bjälklaget. Denna förenklas till en last per fackverksmitt, 
dvs. den punkt där fackverket har en knutpunkt uppåt. Detta motsvarar att all kraft 0,5 fackbredd innan knutpunkten 
och all kraft 0,5 fackbredd efter koncentreras till knutpunkten i mitten. Vid upplagen belastas knutpunkten av 0,5 
fackbredd in mot fackverket.

Laster per fackversmitt: ≔Qd =―――
+RA RB

8
3.103

Last per upplag: ≔Qd2 =――
Qd

2
1.551

Upplagskrafter och bjälklagets längd ger den största möjliga utspridda lasten i detta fall:

Största möjliga utspridd last i fallet då 
livplåtsbuckling är dimensionerande: ≔qlpk =――――

⎛⎝ +RA RB
⎞⎠

L
9.695 ――
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Fackverksberäkningar:

Knutpunkt A, krafter:

Upplag: =RA 12.41 Fackverksstag

Vertikalriktning: ＝−−RA Qd2 ⋅AB cos ((ϕ)) 0 ≔AB =―――
−RA Qd2

cos ((ϕ))
12.563 Dragen

Horisontalrikning: ＝−⋅AB sin ((ϕ)) AC 0 ≔AC =⋅AB sin ((ϕ)) 6.318 Tryckt

Knutpunkt B, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅AB cos ((ϕ)) ⋅BC cos ((ϕ)) 0 ≔BC =――――
⋅AB cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
12.563 Tryckt

Horisontalrikning: ＝−−BD ⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 0 ≔BD =+⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 12.636

Dragen
Knutpunkt C, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅BC cos ((ϕ)) Qd ⋅CD cos ((ϕ)) 0 ≔CD =――――――
−⋅BC cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
8.974 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) CE 0 ≔CE =++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) 17.148

Tryckt
Knutpunkt D, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅CD cos ((ϕ)) ⋅DE cos ((ϕ)) 0 ≔DE =――――
⋅CD cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
8.974 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−DF BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 0 ≔DF =++BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 21.661

Dragen
Knutpunkt E, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅DE cos ((ϕ)) Qd ⋅EF cos ((ϕ)) 0 ≔EF =――――――
−⋅DE cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
5.384 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) EG 0 ≔EG =++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) 24.369

Tryckt
Knutpunkt F, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅EF cos ((ϕ)) ⋅FG cos ((ϕ)) 0 ≔FG =――――
⋅EF cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
5.384 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−FH DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 0 ≔FH =++DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 27.076

Dragen
Knutpunkt G, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅FG cos ((ϕ)) Qd ⋅GH cos ((ϕ)) 0 ≔GH =――――――
−⋅FG cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
1.795 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) GI 0 ≔GI =++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) 27.979

Tryckt
Knutpunkt H, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅GH cos ((ϕ)) ⋅HI cos ((ϕ)) 0 ≔HI =――――
⋅GH cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
1.795 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−HJ FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 0 ≔HJ =++FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 28.881

Dragen
Knutpunkt I, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅HI cos ((ϕ)) Qd ⋅IJ cos ((ϕ)) 0 ≔IJ =――――――
−⋅HI cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−1.795 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) IK 0 ≔IK =++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) 27.979

Tryckt
Knutpunkt J, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅IJ cos ((ϕ)) ⋅JK cos ((ϕ)) 0 ≔JK =――――
⋅IJ cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−1.795 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−JL HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 0 ≔JL =++HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 27.076

Dragen
Knutpunkt K, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅JK cos ((ϕ)) Qd ⋅KL cos ((ϕ)) 0 ≔KL =――――――
−⋅JK cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−5.384 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) KM 0 ≔KM =++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) 24.369

Tryckt
2
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Knutpunkt L, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅KL cos ((ϕ)) ⋅LM cos ((ϕ)) 0 ≔LM =――――
⋅KL cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−5.384 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−LN JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 0 ≔LN =++JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 21.661

Dragen
Knutpunkt M, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅LM cos ((ϕ)) Qd ⋅MN cos ((ϕ)) 0 ≔MN =――――――
−⋅LM cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−8.974 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) MO 0 ≔MO =++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) 17.148

Tryckt
Knutpunkt N, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅MN cos ((ϕ)) ⋅NO cos ((ϕ)) 0 ≔NO =―――――
⋅MN cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−8.974 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−NP LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 0 ≔NP =++LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 12.636

Dragen
Knutpunkt O, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅NO cos ((ϕ)) Qd ⋅OP cos ((ϕ)) 0 ≔OP =――――――
−⋅NO cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−12.563 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) OQ 0 ≔OQ =++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) 6.318

Tryckt
Knutpunkt P, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅OP cos ((ϕ)) ⋅PQ cos ((ϕ)) 0 ≔PQ =――――
⋅OP cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−12.563 Tryckt

Knutpunkt Q, krafter:

Vertikalrikning: ＝+−⋅PQ cos ((ϕ)) Qd2 RB 0 ≔RB =−Qd2 ⋅PQ cos ((ϕ)) 12.41

Krafter i plåtliv: Krafter i dragna plåtliv Krafter i tryckta plåtliv
=AB 12.563 =BC 12.563

=CD 8.974 =DE 8.974

=EF 5.384 =FG 5.384
Krafterna i plåtlivet är störst 
nära upplag och minskar mot 
mitten av bjälklaget.

=GH 1.795 =HI 1.795

=JK −1.795 =IJ −1.795

=LM −5.384 =KL −5.384

=NO −8.974 =MN −8.974

=PQ −12.563 =OP −12.563

Krafter i glespanel: Övre glespanel, tryckt: Undre glespanel, dragen:
=AC 6.318 =BD 12.636

=CE 17.148 =DF 21.661

=EG 24.369 =FH 27.076
Krafterna i glespanelen ökar mot 
mitten av bjälklaget och är som 
störst i den undre panelen. 

=GI 27.979 =HJ 28.881

=IK 27.979 =JL 27.076

=KM 24.369 =LN 21.661

=MO 17.148 =NP 12.636

=OQ 6.318

Skjuvkrafter i knutpunkterna:
≔C =−CE AC 10.831 ≔D =−DF BD 9.025

Skjuvkrafterna i knutpunkterna blir 
tack vare symmetri lika för 
motstående punkter i modellen. 

≔E =−EG CE 7.22 ≔F =−FH DF 5.415

≔G =−GI EG 3.61 ≔H =−HJ FH 1.805
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Bilaga 15: Fackverksberäkningar avseende knäckning av glespanel 

Den jämförande fackversberäkningen utförs med en fackverksmodell som visas i sin helhet i figur B15.1. Fackverksmodellen 
motsvarar provkropp 2:s och 3:s utstäckning. Avsikten med denna jämförelse är att tydliggöra vilka knutpunkter eller stag 
som blir dimensionerande för de olika fallen samt att beräkna den största möjliga pålagda lasten för de olika fallen. 

Krafter i upplaget och fackverksdata:

Höjd fackversmodell: ≔hfv ⋅275

Bredd fackverksmodell: ≔bfv ⋅320

Vinkel mot y-axel: ≔ϕ =atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――

⎛
⎜
⎝
――
bfv

2

⎞
⎟
⎠

hfv

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
30.192

Beräknas med passräkning av upplaget där resultatet från beräkningen för livplåtsknäckning ska RA NRd.m

överrensstämma med det största trycket i den överliggande glespanelen, dvs. i fackversstag och i GI IK

nedanstående fackversberäkning. Fackverksmodellen visas i figur B15.1. Resultat för alla knutpunkter, stag och 
skjuvkrafter visas sist i denna bilaga.

Kapacitet mot knäckning: =NRd.m 82.572 Från bilaga 8
Beräknas med passräkning tills full 
kapacitete uppnås i modellen nedan.Upplagskrafter: ≔RA ⋅40.938 ≔RB RA

Bjälklagets längd: ≔L =⋅bfv 8 2.56 8 fack i fackverssnittet, denna längd har provkropp 2.

Krafterna från upplagen vägs upp av en utspridd last på bjälklaget. Denna förenklas till en last per fackverksmitt, 
dvs. den punkt där fackverket har en knutpunkt uppåt. Detta motsvarar att all kraft 0,5 fackbredd innan knutpunkten 
och all kraft 0,5 fackbredd efter koncentreras till knutpunkten i mitten. Vid upplagen belastas knutpunkten av 0,5 
fackbredd in mot fackverket.

Laster per fackversmitt: ≔Qd =―――
+RA RB

8
10.235

Last per upplag: ≔Qd2 =――
Qd

2
5.117

Upplagskrafter och bjälklagets längd ger den största möjliga utspridda lasten i detta fall:

Största möjliga utspridd last i fallet då 
livplåtsbuckling är dimensionerande: ≔qlpk =――――

⎛⎝ +RA RB
⎞⎠

L
31.983 ――
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Fackverksberäkningar

Knutpunkt A, krafter:

Upplag: =RA 40.938 Fackverksstag

Vertikalriktning: ＝−−RA Qd2 ⋅AB cos ((ϕ)) 0 ≔AB =―――
−RA Qd2

cos ((ϕ))
41.442 Dragen

Horisontalrikning: ＝−⋅AB sin ((ϕ)) AC 0 ≔AC =⋅AB sin ((ϕ)) 20.841 Tryckt

Knutpunkt B, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅AB cos ((ϕ)) ⋅BC cos ((ϕ)) 0 ≔BC =――――
⋅AB cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
41.442 Tryckt

Horisontalrikning: ＝−−BD ⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 0 ≔BD =+⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 41.682

Dragen
Knutpunkt C, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅BC cos ((ϕ)) Qd ⋅CD cos ((ϕ)) 0 ≔CD =――――――
−⋅BC cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
29.602 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) CE 0 ≔CE =++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) 56.569

Tryckt
Knutpunkt D, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅CD cos ((ϕ)) ⋅DE cos ((ϕ)) 0 ≔DE =――――
⋅CD cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
29.602 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−DF BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 0 ≔DF =++BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 71.455

Dragen
Knutpunkt E, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅DE cos ((ϕ)) Qd ⋅EF cos ((ϕ)) 0 ≔EF =――――――
−⋅DE cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
17.761 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) EG 0 ≔EG =++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) 80.387

Tryckt
Knutpunkt F, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅EF cos ((ϕ)) ⋅FG cos ((ϕ)) 0 ≔FG =――――
⋅EF cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
17.761 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−FH DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 0 ≔FH =++DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 89.319

Dragen
Knutpunkt G, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅FG cos ((ϕ)) Qd ⋅GH cos ((ϕ)) 0 ≔GH =――――――
−⋅FG cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
5.92 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) GI 0 ≔GI =++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) 92.297

Tryckt
Knutpunkt H, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅GH cos ((ϕ)) ⋅HI cos ((ϕ)) 0 ≔HI =――――
⋅GH cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
5.92 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−HJ FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 0 ≔HJ =++FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 95.274

Dragen
Knutpunkt I, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅HI cos ((ϕ)) Qd ⋅IJ cos ((ϕ)) 0 ≔IJ =――――――
−⋅HI cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−5.92 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) IK 0 ≔IK =++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) 92.297

Tryckt
Knutpunkt J, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅IJ cos ((ϕ)) ⋅JK cos ((ϕ)) 0 ≔JK =――――
⋅IJ cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−5.92 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−JL HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 0 ≔JL =++HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 89.319

Dragen
Knutpunkt K, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅JK cos ((ϕ)) Qd ⋅KL cos ((ϕ)) 0 ≔KL =――――――
−⋅JK cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−17.761 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) KM 0 ≔KM =++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) 80.387

Tryckt
2
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Knutpunkt L, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅KL cos ((ϕ)) ⋅LM cos ((ϕ)) 0 ≔LM =――――
⋅KL cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−17.761 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−LN JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 0 ≔LN =++JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 71.455

Dragen
Knutpunkt M, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅LM cos ((ϕ)) Qd ⋅MN cos ((ϕ)) 0 ≔MN =――――――
−⋅LM cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−29.602 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) MO 0 ≔MO =++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) 56.569

Tryckt
Knutpunkt N, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅MN cos ((ϕ)) ⋅NO cos ((ϕ)) 0 ≔NO =―――――
⋅MN cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−29.602 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−NP LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 0 ≔NP =++LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 41.682

Dragen
Knutpunkt O, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅NO cos ((ϕ)) Qd ⋅OP cos ((ϕ)) 0 ≔OP =――――――
−⋅NO cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−41.442 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) OQ 0 ≔OQ =++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) 20.841

Tryckt
Knutpunkt P, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅OP cos ((ϕ)) ⋅PQ cos ((ϕ)) 0 ≔PQ =――――
⋅OP cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−41.442 Tryckt

Knutpunkt Q, krafter:

Vertikalrikning: ＝+−⋅PQ cos ((ϕ)) Qd2 RB 0 ≔RB =−Qd2 ⋅PQ cos ((ϕ)) 40.938

Krafter i plåtliv: Krafter i dragna plåtliv Krafter i tryckta plåtliv
=AB 41.442 =BC 41.442

=CD 29.602 =DE 29.602

=EF 17.761 =FG 17.761
Krafterna i plåtlivet är störst 
nära upplag och minskar mot 
mitten av bjälklaget.

=GH 5.92 =HI 5.92

=JK −5.92 =IJ −5.92

=LM −17.761 =KL −17.761

=NO −29.602 =MN −29.602

=PQ −41.442 =OP −41.442

Krafter i glespanel: Övre glespanel, tryckt: Undre glespanel, dragen:
=AC 20.841 =BD 41.682

=CE 56.569 =DF 71.455

=EG 80.387 =FH 89.319
Krafterna i glespanelen ökar mot 
mitten av bjälklaget och är som 
störst i den undre panelen. 

=GI 92.297 =HJ 95.274

=IK 92.297 =JL 89.319

=KM 80.387 =LN 71.455

=MO 56.569 =NP 41.682

=OQ 20.841

Skjuvkrafter i knutpunkterna:
≔C =−CE AC 35.728 ≔D =−DF BD 29.773

Skjuvkrafterna i knutpunkterna blir 
tack vare symmetri lika för 
motstående punkter i modellen. 

≔E =−EG CE 23.818 ≔F =−FH DF 17.864

≔G =−GI EG 11.909 ≔H =−HJ FH 5.955
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Bilaga 16: Fackverksberäkningar avseende maxmal draganda kraft i livplåt avseende utdragning

Den jämförande fackversberäkningen utförs med en fackverksmodell som visas i sin helhet i figur B16.1. Fackverksmodellen 
motsvarar provkropp 2:s och 3:s utstäckning. Avsikten med denna jämförelse är att tydliggöra vilka knutpunkter eller stag 
som blir dimensionerande för de olika fallen samt att beräkna den största möjliga pålagda lasten för de olika fallen. 

Krafter i upplaget och fackverksdata:

Höjd fackversmodell: ≔hfv ⋅275

Bredd fackverksmodell: ≔bfv ⋅320 Vinkel mot y-axel: ≔ϕ =atan

⎛
⎜
⎜
⎜⎝
――

⎛
⎜
⎝
――
bfv

2

⎞
⎟
⎠

hfv

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
30.192

Beräknas med passräkning av upplaget där resultatet från beräkningen för bärfömåga mot dragbrott i övre RA

förbandet ska överrensstämma med den största dragningen av liv i nedanstående fackverksmodell. Dock så FEdö

är stagen och förstärkta i fallet då övre livplåtsfästet undersöks på grund av att här hålls förbandet AB PQ

samman av upplagslasten från upplaget. Därför ska bärförmågan för utdrag i övre fallet, , undersökas i FEdö

fackversstag och . CD NO

I det undre fallet finns ingen förstärkning varför stagen och blir avgörande när det undre fallet AB PQ FEdu

undersöks. 
Den kapacitet som uppnås först av de ovan nämnda fallen blir dimensionerande. Fackverksmodellen visas i figur 
B16.1. Resultat för alla knutpunkter, stag och skjuvkrafter visas sist i denna bilaga.

Kapacitet mot knäckning i fackversstag och . :CD NO =FEdö 23.983 Från bilaga 9

Kapacitet mot knäckning i fackversstag och . :AB PQ =FEdu 24.883 Denna blir dimensionerande!
Beräknas med passräkning tills full 
kapacitete uppnås i modellen nedan.Upplagskrafter: ≔RA ⋅20.331 ≔RB RA

Bjälklagets längd: ≔L =⋅bfv 8 2.56 8 fack i fackverssnittet, denna längd har provkropp 2.

Krafterna från upplagen vägs upp av en utspridd last på bjälklaget. Denna förenklas till en last per fackverksmitt, 
dvs. den punkt där fackverket har en knutpunkt uppåt. Detta motsvarar att all kraft 0,5 fackbredd innan knutpunkten 
och all kraft 0,5 fackbredd efter koncentreras till knutpunkten i mitten. Vid upplagen belastas knutpunkten av 0,5 
fackbredd in mot fackverket.

Laster per fackversmitt: ≔Qd =―――
+RA RB

8
5.083

Last per upplag: ≔Qd2 =――
Qd

2
2.541

Upplagskrafter och bjälklagets längd ger den största möjliga utspridda lasten i detta fall:

Största möjliga utspridd last i fallet då 
livplåtsbuckling är dimensionerande: ≔qlpk =――――

⎛⎝ +RA RB
⎞⎠

L
15.884 ――
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Fackverksberäkningar

Knutpunkt A, krafter:

Upplag: =RA 20.331 Fackverksstag

Vertikalriktning: ＝−−RA Qd2 ⋅AB cos ((ϕ)) 0 ≔AB =―――
−RA Qd2

cos ((ϕ))
20.582 Dragen

Horisontalrikning: ＝−⋅AB sin ((ϕ)) AC 0 ≔AC =⋅AB sin ((ϕ)) 10.35 Tryckt

Knutpunkt B, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅AB cos ((ϕ)) ⋅BC cos ((ϕ)) 0 ≔BC =――――
⋅AB cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
20.582 Tryckt

Horisontalrikning: ＝−−BD ⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 0 ≔BD =+⋅AB sin ((ϕ)) ⋅BC sin ((ϕ)) 20.701

Dragen
Knutpunkt C, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅BC cos ((ϕ)) Qd ⋅CD cos ((ϕ)) 0 ≔CD =――――――
−⋅BC cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
14.701 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) CE 0 ≔CE =++AC ⋅BC sin ((ϕ)) ⋅CD sin ((ϕ)) 28.094

Tryckt
Knutpunkt D, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅CD cos ((ϕ)) ⋅DE cos ((ϕ)) 0 ≔DE =――――
⋅CD cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
14.701 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−DF BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 0 ≔DF =++BD ⋅CD sin ((ϕ)) ⋅DE sin ((ϕ)) 35.487

Dragen
Knutpunkt E, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅DE cos ((ϕ)) Qd ⋅EF cos ((ϕ)) 0 ≔EF =――――――
−⋅DE cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
8.821 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) EG 0 ≔EG =++CE ⋅DE sin ((ϕ)) ⋅EF sin ((ϕ)) 39.923

Tryckt
Knutpunkt F, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅EF cos ((ϕ)) ⋅FG cos ((ϕ)) 0 ≔FG =――――
⋅EF cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
8.821 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−FH DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 0 ≔FH =++DF ⋅EF sin ((ϕ)) ⋅FG sin ((ϕ)) 44.359

Dragen
Knutpunkt G, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅FG cos ((ϕ)) Qd ⋅GH cos ((ϕ)) 0 ≔GH =――――――
−⋅FG cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
2.94 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) GI 0 ≔GI =++EG ⋅FG sin ((ϕ)) ⋅GH sin ((ϕ)) 45.837

Tryckt
Knutpunkt H, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅GH cos ((ϕ)) ⋅HI cos ((ϕ)) 0 ≔HI =――――
⋅GH cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
2.94 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−HJ FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 0 ≔HJ =++FH ⋅GH sin ((ϕ)) ⋅HI sin ((ϕ)) 47.316

Dragen
Knutpunkt I, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅HI cos ((ϕ)) Qd ⋅IJ cos ((ϕ)) 0 ≔IJ =――――――
−⋅HI cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−2.94 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) IK 0 ≔IK =++GI ⋅HI sin ((ϕ)) ⋅IJ sin ((ϕ)) 45.837

Tryckt
Knutpunkt J, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅IJ cos ((ϕ)) ⋅JK cos ((ϕ)) 0 ≔JK =――――
⋅IJ cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−2.94 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−JL HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 0 ≔JL =++HJ ⋅IJ sin ((ϕ)) ⋅JK sin ((ϕ)) 44.359

Dragen
Knutpunkt K, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅JK cos ((ϕ)) Qd ⋅KL cos ((ϕ)) 0 ≔KL =――――――
−⋅JK cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−8.821 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) KM 0 ≔KM =++IK ⋅JK sin ((ϕ)) ⋅KL sin ((ϕ)) 39.923

Tryckt
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Knutpunkt L, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅KL cos ((ϕ)) ⋅LM cos ((ϕ)) 0 ≔LM =――――
⋅KL cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−8.821 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−LN JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 0 ≔LN =++JL ⋅KL sin ((ϕ)) ⋅LM sin ((ϕ)) 35.487

Dragen
Knutpunkt M, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅LM cos ((ϕ)) Qd ⋅MN cos ((ϕ)) 0 ≔MN =――――――
−⋅LM cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−14.701 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) MO 0 ≔MO =++KM ⋅LM sin ((ϕ)) ⋅MN sin ((ϕ)) 28.094

Tryckt
Knutpunkt N, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅MN cos ((ϕ)) ⋅NO cos ((ϕ)) 0 ≔NO =―――――
⋅MN cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−14.701 Tryckt

Horisontalriktning: ＝−−−NP LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 0 ≔NP =++LN ⋅MN sin ((ϕ)) ⋅NO sin ((ϕ)) 20.701

Dragen
Knutpunkt O, krafter:

Vertikalrikning: ＝−−⋅NO cos ((ϕ)) Qd ⋅OP cos ((ϕ)) 0 ≔OP =――――――
−⋅NO cos ((ϕ)) Qd

cos ((ϕ))
−20.582 Dragen

Horisontalrikning: ＝−++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) OQ 0 ≔OQ =++MO ⋅NO sin ((ϕ)) ⋅OP sin ((ϕ)) 10.35

Tryckt
Knutpunkt P, krafter:

Vertikalrikning: ＝−⋅OP cos ((ϕ)) ⋅PQ cos ((ϕ)) 0 ≔PQ =――――
⋅OP cos ((ϕ))

cos ((ϕ))
−20.582 Tryckt

Knutpunkt Q, krafter:

Vertikalrikning: ＝+−⋅PQ cos ((ϕ)) Qd2 RB 0 ≔RB =−Qd2 ⋅PQ cos ((ϕ)) 20.331

Krafter i plåtliv: Krafter i dragna plåtliv Krafter i tryckta plåtliv
=AB 20.582 =BC 20.582

=CD 14.701 =DE 14.701

=EF 8.821 =FG 8.821
Krafterna i plåtlivet är störst 
nära upplag och minskar mot 
mitten av bjälklaget.

=GH 2.94 =HI 2.94

=JK −2.94 =IJ −2.94

=LM −8.821 =KL −8.821

=NO −14.701 =MN −14.701

=PQ −20.582 =OP −20.582

Krafter i glespanel: Övre glespanel, tryckt: Undre glespanel, dragen:
=AC 10.35 =BD 20.701

=CE 28.094 =DF 35.487

=EG 39.923 =FH 44.359
Krafterna i glespanelen ökar mot 
mitten av bjälklaget och är som 
störst i den undre panelen. 

=GI 45.837 =HJ 47.316

=IK 45.837 =JL 44.359

=KM 39.923 =LN 35.487

=MO 28.094 =NP 20.701

=OQ 10.35

Skjuvkrafter i knutpunkterna:
≔C =−CE AC 17.743 ≔D =−DF BD 14.786

Skjuvkrafterna i knutpunkterna blir 
tack vare symmetri lika för 
motstående punkter i modellen. 

≔E =−EG CE 11.829 ≔F =−FH DF 8.872

≔G =−GI EG 5.914 ≔H =−HJ FH 2.957
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