
  
 

 
   

Examensarbete 

Jämförelse av  
LVL-balk och lättbalk i 
mellanbjälklag 
En studie för Moderna Trähus 
 
 

Författare: Elina Elofsson och  
                    Nicklas Bernlo 
Handledare: Göran Peterson 
Examinator: Göran Peterson 
Handledare, företag: Michel Silverström, 
Moderna Trähus 
Datum: 2017-06-11 
Kurskod: 2TS90E, 15 hp 
Ämne: Examensarbete 
Nivå: Kandidat 
 
 
Institutionen för Skog och träteknik 



 

 
   



  
 

 
III 

 

Sammanfattning 
Moderna Trähus använder sig idag av en metod som innebär att de fräser bort 
30 mm från sina LVL-balkar (Laminated Veneer Lumber) i mellanbjälklaget i 
badrummen. Anledningen till detta utförande är för att få plats med montering 
av golvvärme. Detta är en metod som fungerar bra på LVL-balkar då 
hållfastheten inte utsätts för någon större förändring. Dock anser Moderna 
Trähus att användandet av LVL-balkar medför vissa begränsningar och ville 
därför undersöka möjligheten att byta ut produkten mot lättbalkar men ändå 
bevara samma byggmetod.  

I rapporten presenteras de båda balkarnas, LVL- och lättbalk, egenskaper. 
Därefter presenterar rapporten resultat från kostnadsberäkningar, 
hållfasthetsberäkningar och ett laborationstest. I testet studeras de lättbalkar 
som har en reducerad fläns och testet utförs enligt standarden EOTA TR002 
(European Organization for Technical Assessment, Technical Report). 

Resultaten från kostnadsberäkningar är att lättbalk blir minst 12000 kr billigare 
per hus sett till materialkostnad oavsett om annan metod användas. 

Resultat av beräknad böjstyvhet efter gjorda förändringar varierar mellan 
132.24-281.1 kNm2. Maximal uppnådd kraft vid testet varierar emellan 5.14-
12.36 kN.  
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Summary 
Moderna Trähus is using a method which means taking down 30 mm of their 
LVL-beam (Laminated Veneer Lumber) in the intermediate floor in the 
bathroom area. The reason for this execution is to accommodate the installation 
of under floor heating. This method works well on the LVL-beams as the 
strength is not subjected to any major change. However, Moderna Trähus 
consider that the use of LVL-beams has some limitations and would therefore 
investigate the possibility of replacing the product with light composite wood-
based beams, yet preserving the same construction method.  

This report presents the characteristics of beams, LVL- and light composite 
wood-based beams. Thereafter, the report presents results from cost 
calculations, strength calculation and a laboratory test. In the test, the light 
composite wood-based beams that have a reduced flange are studied and the 
test is carried out according to the EOTA TR002 (European Organization for 
Technical Assessment, Technical Report) standard. 

The result from cost calculations are that it will at least 12 000 SEK lower cost 
for the material when light composite wood-based beams are used instead of 
LVL-beams, this regardless of if it will be necessary to switch method. 

The result varies between 132.24-281.1 kNm2 for the calculated flexural 
rigidity, after the beams have been modified. The ultimate load reached during 
the test varies between 5.14-12.36 kN.  



  
 

 
V 
 

Abstract 
Moderna Trähus vill undersöka möjligheten till att byta ut LVL-balk mot 
lättbalk men ändå bevara samma byggmetod. Metoden innebär att balkarna i 
mellanbjälklaget sänks med 30 mm under badrum. Rapporten presenterar LVL- 
och lättbalks egenskaper. Olika resultat från kostnadsberäkningar, 
hållfasthetsberäkningar och laborationstest baserat på standard EOTA TR002 
presenteras i rapporten. 

LVL-balk, lättbalk, kostnadsberäkningar, hållfasthetsberäkningar, EOTA 
TR002. 
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Abstract (English) 
Moderna Trähus will investigate the possibility of replacing the LVL-beams 
with light composite wood-based beams, yet preserving the same construction 
method. The method means that the beams in the intermediate floor will be 
taking down 30 mm under the bathroom. This report presents the 
characteristics of both LVL-and light composite wood-based beams. The report 
also present different results from cost calculations, strength calculations and 
laboratory test based on the standard EOTA TR002. 

LVL-beam, light composite wood-based beam, cost calculations, strength 
calculations, EOTA TR002. 
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Förord 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng skrivs på uppdrag från företaget 
Moderna Trähus. Ämnet på arbetet uppkom genom att företaget hade ett 
intresse av att studera hur deras förutsättningar såg ut för att kunna byta ut 
användande av LVL-balkar mot lättbalkar i sina konstruktioner. I detta arbete 
kollar vi på ett specifikt projekt.  

Undersökningar och laborativa tester förhåller sig till den metod som Moderna 
Trähus använder sig av idag. Vilket innebär att metoden är anpassad för LVL-
balkar fulländad för lättbalkar. Därav presenteras även alternativa lösningar på 
metoder med produkten lättbalk för att kunna presentera attraktiva resultat för 
företaget Moderna Trähus.  

Ett särskilt tack till företaget Hunton som har bidragit med sin kompetens och 
med material till de laborativa testerna som utfördes på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Tack till Bertil Enquist, på institutionen för byggteknik och Jonaz 
Nilsson på institutionen för skog och trä på Linnéuniversitetet i Växjö, som 
möjliggjorde testundersökningen på lättbalkarna. Även ett tack Masonite 
Beams och slutligen ett tack till Göran Peterson, på institutionen för skog och 
träteknik.  
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1. Introduktion 

Detta arbete utförs i samarbete med företaget Moderna Trähus. Moderna 
Trähus ritar och bygger unika och kundanpassade bostäder med fokus på 
materialet trä. Med sitt fokus på trä strävar de även mot att skapa en hållbar 
produkt, både miljömässigt och konstruktionsmässigt. Moderna Trähus vill inte 
bli störst, men de ska vara bäst (Moderna Trähus, 2017). 
 

1.1 Bakgrund 

För att ytterligare jobba mot sitt mål att vara bäst, vill Moderna Trähus ta reda 
på om de kan utveckla sin byggmetod. Idag använder företaget sig av ett 
mellanbjälklag som är monterade med LVL-balkar i sina trähus. Golvvärme 
används i alla bjälklag vilket gör att element inte behövs på övervåningen.  I 
badrummen tillkommer gips, flytspackel, matta, tätmassa och klinker vilket 
medföljer en förhöjning av golvet på 30 mm. För att skapa en bättre helhet och 
för att undvika nivåskillnader, fräser Moderna Trähus bort dessa 30 mm från 
sina LVL-balkar i mellanbjälklaget i badrummen. En metod som fungerar bra 
på LVL-balkar då hållfastheten inte utsätts för någon större förändring. Detta är 
den huvudsakliga anledningen till användandet av just LVL-balk. 
Byggmetoden skapar heller inte något behov av en bärande vägg som måste 
vara direkt ansluten till badrummet. Däremot är håltagning i LVL-balken mer 
komplicerat och medför begränsningar hur avlopps- och ventilationsrör dras i 
bjälklaget. Nedan i figur 1 visas det mellanbjälklag som studien utgår från, 
(Silvertsröm, 2017). 
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Figur 1: Visar hur mellanbjälklaget kan se ut sett uppifrån 
 

1.2 Syfte och mål 

Moderna Trähus upplever att användandet av LVL-balkar medför vissa 
begränsningar och vill titta på alternativa lösningar. Syftet med denna studie är 
att undersöka eventuella konsekvenser om LVL-balkarna skulle ersättas med 
lättbalkar i samma konstruktion och med samma metod. Därefter på ett tydligt 
sätt klargöra för- och nackdelarna med de två alternativen. Lättbalkarna testas 
utifrån standarden EOTA TR002 för att utföra en korrekt undersökning. Största 
intresset med studien ligger i att kunna bidra med ett resultat som ska vara 
användbart för företaget och bidra med möjligheter för utveckling och 
kostnadsmässig effektivitet. Om studien inte leder till något praktiskt 
användbart resultat för Moderna Trähus, presenteras även alternativa lösningar 
till deras byggmetod. 

Målet med denna studie är att bidra med kreativa och innovativa idéer, vilket i 
detta fall betyder att bryta det traditionella tankesättet när det kommer till 
användandet av lättbalkar. 
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1.3 Avgränsningar 

Denna undersökning utförs på en specifik trähuskonstruktion för att på ett klart 
och tydligt sätt kunna visa på eventuella skillnader. Det innebär att samma 
metoder ska utföras med lättbalken precis som med LVL-balken vid montering 
av mellanbjälklaget. Detta kan betyda att det existerar alternativa lösningar av 
konstruktionen som inte analyseras eller studeras i detta arbete.  

Den avsatta tiden för examensarbetet på 15 högskolepoäng medför även 
begränsningar av undersökningen. Vid test för standardisering EOTA TR002 
undersöks enbart lättbalkarnas böjstyvhet för att uppnå noggranna resultat 
utefter de förutsättningar som tillhandahålls. Studien berör två alternativa 
produkter, Huntons lättbalk och Masonite Beams lättbalk, dock kunde endast 
Huntons produkt testas på grund av att leveranstiden från Masonite Beams 
överskred laborationstillfället.  
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2. Teori 

2.1 Moderna Trähus och konstruktionen 

Moderna Trähus fäster idag sitt mellanbjälklag på insidan av ytterväggen. 
Detta för att medföra en tätare vägg och hög kvalitet på bostaden. 
Mellanbjälklaget består av LVL-balk, alla med samma höjder men med 
varierande längder. För ytterligare stabilisering adderas även kortlingar till 
bjälklaget. I badrumsutrymmet reduceras höjden på balken ner till 190 mm för 
att lämna plats till flytspackel, tätmassa, klinker med mera. För ritningar och 
materiallista över konstruktionen, se bilaga 3 (Silverström, 2017). 

2.2 LVL-balk (Laminated Veneer Lumber) 

LVL står för Laminated Veneer Lumber och är som namnet antyder en balk 
som består av limmade ca 3 mm tjocka faner av gran eller fur. Faneret limmas 
samman under högt tryck med ett mycket beständigt lim till tjocka skivor eller 
balkar. Tjockleken är vanligtvis mellan 21 till 75 mm och balkhöjden kan vara 
upp till 900 mm. Denna metod liknar den som används vid tillverkning av 
plywood skivor men skiljer sig jämfört med fiberriktningen, då fibrerna i en 
LVL-balk ligger i samma riktning. Detta medföljer helt andra hållfasthets- och 
krympningsegenskaper än plywood. Skivor av LVL krymper anisotropiskt och 
kan i värsta fall slå sig, vilket är en konsekvens av att fibrerna ligger i samma 
riktning. LVL används i huvudsak till balkar eller stag då drag- och 
tryckhållfastheten är störst i fiberriktningen. Balken används oftast i dolda 
utrymmen i en konstruktion som till exempel innertak eller paneler samt under 
golv, detta för att limrester och liknande ofta är synliga på balkens yta (Hults 
trä, u.å.). För typiska karakteristiska grundvärden (MPa) för fanerträ av 
skandinavisk furu och gran med alla faner i samma riktning se tabell 1 
(Träguiden, u.å.). Vikt i kg/m blir för en balk i LVL ca 4.6-9.2 för bredd 45 
mm och höjd H200-400 baserat på medeldensiteten som är 510 kg/m3(Metsä 
Wood, 2012). 
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Tabell 1: Hållfasthetsvärden för LVL-balk1 

Hållfasthetsegenskaper MPa 

Böjning på högkant 44 
Böjning på lågkant 50 
Dragning parallellt fibrerna 35 
Dragning vinkelrätt fibrerna 0.8 
Tryck parallellt fibrerna 35 
Tryck vinkelrätt fibrerna, parallellt 
limfogarna 

9 

Tryck vinkelrätt fibrerna, vinkelrätt 
limfogarna 

6 

Längsskjuvning parallellt limfogarna 4.1 
Längsskjuvning vinkelrätt limfogarna 2.3 
Tvärskjuvning 2.1 
  
Styvhetsvärden vid 
bärförmågeberäkningar 

 

Elasticitetsmodul 11600 
Skjuvmodul 400 
  
Styvhetsvärden vid 
deformationsberäkningar 

 

Elasticitetsmodul 13800 
Skjuvmodul 600 

1Hållfasthetsvärden och styvhetsvärden för beräkning av bärförmåga är 5 % -fraktilvärden, det 
vill säga värden som underskrids i högst 5 fall av hundra. Styvhetsvärden för 
deformationsberäkningar är medelvärden. 
 

Spännvidder för LVL-balk redovisas nedan i tabell 2 (Metsä Wood, 2012)( 
Metsä Wood, 2014) 

Tabell 2: Spännvidder (m) för LVL-balk vid olika dimensioner i bostäder med 
samverkan  
Dimension Cc400 Cc600 
45x220  4.3 
45x240  4.6 
45x260 5.2  
45x300  5.4 
45x360 6.7 6.2 
45x400  6.7 
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2.2.1 Håltagning i LVL-balk 

Regler kring utformning av hål ges i figurer 2 och 3. Figurerna visar urtagning 
av cirkulära och rektangulära hål i balken (Kerto, 2004).  

 
Figur 2: Cirkulär håltagning i LVL-balk 

 
Figur 3: Rektangulär håltagning i LVL-balk 

När böjning, spänning, kompression och skjuvspänning beräknas är det 
tillräckligt att använda ett reducerat tvärsnitt. Detta gäller vid fall då 
konstruktion av LVL-balkar har ett cirkulärt hål med en diameter på d/h≤0.15 
och d≤50 mm belägen nära neutralaxeln. Samma princip gäller även för 
rektangulära hål med en höjd på hd/h≤0.10 och hd≤35 mm och en längd på 
a/h≤0,10 och a≤35 mm som är belägen nära neutralaxeln (Kerto, 2004).  

2.3 Lättbalk 

De tillverkare av lättbalk som är verksamma i Sverige är Masonite Beams och 
Hunton. Båda företagen har norska ägare men har tillverkning i Nordmaling 
(Masonite Beams, u.å.) och Olsfors (Hunton, 2016). Lättbalkar har ett liv som 
är tunnare än flänsen vilket ger möjlighet till ökad procentuell isolering i 
jämförelse med en vanlig balk, detta innebär i sin tur en bättre 
isoleringsförmåga.  
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2.3.1 Hunton 

Huntons lättbalk är uppbyggd med LVL-fläns och med HDF i livet. Denna 
produkt tillverkas i standardlängderna 9 och 12 m. Denna typ av balk har en 
låg vikt, vilket är en av dess fördelaktiga egenskaper. Balken har en vikt som 
ligger emellan 2.9 - 4.7 kg/m för dimensioner 45x200-400 mm. Figur 4 
illustrerar en av Huntons lättbalkar av modell SJ45. Fortsatt redovisas 
hållfasthetsvärden för lättbalken i tabell 3 och 4 (SINTEF, u.å.). 

 
Figur 4: Lättbalk från Hunton av modell SJ45 

 
Tabell 3: Hållfasthetsvärden för Hunton lättbalk 

Parameter för beräkning 
av värde 

MPa 
LVL 2.0/L36 

MPa 
LVL 1.6/L17 

fmk Böjkapacitet 48 26 
ftk Dragkapacitet 36 16 
fck Tryckkapacitet 36 22 
Eböjn.balk Deformation 13800 11000 
   
Materialdata av 
träfiberskiva HB. HLA 1 

  

fmk Böjkapacitet 31  
fvk Dragkapacitet 14  
Emean Sviktegenskaper 5300  
Gmean Styvhet 2100  
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Tabell 4: Karakteristiska hållfasthetskapaciteter av Lättbalkar med LVL-fläns 

H Typ Nck 

kN 
Ntk 

kN 
Vk 

kN 
Mmax 

kNm 

ExIx 

kNm
2 

GA 
kN 

200 SJ45 134.5 136.7 11.6 7.81 343 2500 
220 SJ45 136.7 136.7 12.63 8.79 433 2840 
250 SJ45 140.1 140.1 13.97 10.27 591 3340 
        

 

Spännvidder för Huntons lättbalkar redovisas nedan i tabell 5 (Hunton, 2016). 

 
Tabell 5: Max Spännvidder (m) i ett fack med samverkan i bostäder vid olika 
cc-mått och dimensioner. 

Typ Sj45/ 
dimension 

Cc400 Cc600 

200 4.2 3.7 
220 4.5 4.0 
250 5.0 4.5 
300 5.7 5.2 
350 6.5 5.9 
400 7.2 6.6 

  

2.3.2 Masonite Beams 

Masonite Beams är en lättbalk med C-virke i fläns och OSB/3-skiva i livet. 
Produkten kan tillverkas i längder upp till 18 m, se figur 5. Vikten är låg och 
varierar mellan 3.1-5.7 kg/m för dimensioner 47x200-400 mm(Masonite 
Beams). Största anledningen till att de har OSB- skiva i livet är att det blir 
billigare. De har inte kvar någon egen tillverkning av HDF, den såldes till 
Thailand 2011 (Persson, 2017). 
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Figur 5: Lättbalk av Masonite H-balk med hål. 

Tabell 6 visar spännvidder för Masonite Beams lättbalkar. Därefter redovisar 
tabell 7 karaktäristiska materialparametrar och hållfasthetsvärden (Masonite 
Beams I, u.å.).  

 
Tabell 6: Max Spännvidder (m) i ett fack med samverkan i bostäder vid olika 
cc-mått och dimensioner. 

Typ H(45x)/ 
dimension 

Cc400 Cc600 

200 3.7 3.1 
220 4.0 3.4 
250 4.5 3.8 
300 5.2 4.5 
350 6.0 5.1 
400 6.6 5.7 

 
Tabell 7: Hållfasthetsvärden för Masonite Beams lättbalk  

Parameter för beräkning av 
värde 

MPa 
C30 

MPa 
C24 

Momentkapacitet Fmk 27 22  
Dragkapacitet Ftk 20 16  
Tryckkapacitet Fck 29 23  
Böjstyvhet E0.fläns 13000 11000  
   
Böjstyvhet E0.liv 3800  
Skjuvstyvhet Eböj.spånskiva 1080  
Svikt Eböj.spånskiva 3000  
Svikt Etryck.spånskiva 1800  
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2.3.3 Håltagning lättbalk 

Håltagning i lättbalk är väsentligt lättare jämfört med massivt och homogent trä 
på grund av det tunna balklivet. Det tunna livet bidrar även med minskad 
arbets- och tidsåtgång. Tillvägagångssättet av håltagningen är ytterst viktigt för 
att inte påverka bärigheten negativt. Alla hål i livet ska placeras centralt i 
materialet i höjd mellan flänsarna. Skjuvkraftkapaciteten i tvärsnitt med hål ska 
multipliceras med en reduktionsfaktor, hel tabell och figur 6 visar hålplacering 
och maximal hålstorlek (Hunton, 2016). 

 
Figur 6: Hålplacering och maximal hålstorlek. 

 
H = balkhöjd i mm.  
t = flänshöjd i mm.  
D = diameter på hål i mm (största längd i rektangulära hål). 
 
Placering för håltagning kan ske var som i livet på balken om de har en 
diameter på 20 mm eller under och avståndet mellan hålen är minst 40 mm. 
Maximala antalet runda hål i rad med en diameter på 20 mm är tre stycken. Det 
är ej tillåtet att göra hål av en fyrkantig form i livet. Det är heller inte tillåtet att 
göra hål eller urtag i flänsen på balken. All håltagning ska antingen borras eller 
sågas (Hunton, 2016). 

  
Tabell 8: Placering av hål. 

Balkhöjd (mm) 200 220  250  300 350 400 450 500 
Minsta avstånd till upplag 
eller punktlast, F (mm) 

200 220 250 300 350 400 450 500 

Minsta avstånd mellan två 
hål (mm) 

200 220 250 300 350 400 450 500 

Maximal diameter (mm) 110  130   150   200 200 200  200  200  
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2.4 Standard EOTA TR002 

Beskrivningen av standard EOTA TR002 nedan är en översättning av 
originaldokumentet.  

EOTA Technical Reports är utvecklade som ett stödjande referensdokument 
till de Europeiskt tekniskt godkännande riktlinjer. Den kan också tillämpas på 
en gemensam förståelse av bedömningsförfaranden, en EOTA 
förståelsedokument eller ett europeiskt teknisk godkännande så länge den 
hänvisningen ingår (EOTA, u.å.). 

Standard för träbaserad lättkompositbalkar som används i 
byggnadskonstruktioner. Balkarna utsätts huvudsakligen för böjning, skjuvning 
och koncentrerade belastningar vid stöden. Pelare är främst utsatt för 
tryckkrafter i axiell riktning men även tvärgående krafter. Principen med 
standarden är att bestämma balkar och pelares styrka och styvhet under 
normala användningsvillkor. Resultat som avviker väsentligt från det som 
presenteras inom standarden bör appliceras och användas med försiktighet 
(EOTA, u.å.). 

2.4.1 Testets metod 

Dimensioner på balkar och pelare delas in i sektionsegenskaper, d.v.s. 
flänsdjup, flänsbredd, sektionsdjup, livtjocklek med mera. Dessa skall mätas 
med en noggrannhet av 0.1 mm. Mätningarna skall utföras på tre olika ställen 
av balken, en i varje ände och en i mitten. När mätningarna utförs skall 
materialet vara i testets angivna fukttillstånd och fukttillståndet testas enligt EN 
standardmetoder som är lämpliga på materialet i fråga, eller andra applicerbara 
metoder (EOTA, u.å.). 

Densiteten på de olika materialen i balkarna skall bestämmas enligt EN 
standard metoder som är anpassade för materialet i fråga eller andra 
applicerbara metoder. Vid ultimata belastningstest ska provbitarna skäras så 
nära eventuella brott som möjligt. Om fingerskarvar förekommer i flänsen ska 
alltså teststycken skäras ut från vardera sidan av skarven (EOTA, u.å.).  

Konditioneringen av testproverna bör normalt vara till konstant massa och 
fukthalt i en atmosfär som har relativ fuktighet på 65 % (+- 2), detta enligt ISO 
554. Om testproverna inte har konditionerats skall en justeringsfaktor tillämpas 
(EOTA, u.å.). 

2.4.1.1 Fastställande av momentkapacitet, böjning, styvhet och skjuvningsstabilitet hos 
balkar.  

Balkarna ska ha en längd på minst 19 gånger höjden av bjälken. 
Testutrustningen som används ska antaga de principer som visas i figur 7 och 
8. Dessa principer baseras på EN 408 som används för att testa massivt trä och 
limmade lameller. För fackverksbalkar är det tillåtet att justera positionen av 



  
 

 
  

12 
Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

stöd och lastpunkterna till närmaste nod. Belastningen och nedböjningarna ska 
mätas med en noggrannhet enligt tabell 9. 

 
Figur 7: Monteringsanvisningar av balk i testutrustning. 

 
Figur 8: Montering av stöd. 

 
Tabell 9: Typmodell av registrering av värden under testprocessen. 

Intervall F w1, w2, w3 w4  
0 - Fref 0.01 Fref   
Fref - Fu 0.01 Fu   
0 - 20 mm  0.1 mm   
> 20 mm  1 %  
0 - 5 mm   0.01 mm 
> 5 mm   1 % 

Fu = ultimat kraft 
Fref = 0.4 Fu  
w1, w2 = deformation vid stödpunkter 
w3 = global deflection  
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w4 = local deflection 
 

Proverna ska stödjas av anordningar som tillåter ett acceptabelt fritt 
stödvillkor. Åtminstone ett av stöden ska tillåta bjälken att förflytta sig fritt i 
longitudinell riktning av bjälken. För att undvika lokala fel vid stöd och 
lastpunkter ska lastöverföringsanordningarna vara utformade så att 
spänningskoncentrationer minimeras. Detta kan göras genom att sätta in 
stålplattor mellan balken och lastpunkterna och även mellan balken och stöden. 
Var stöden ska appliceras anges av tillverkaren. Sidostöd ska appliceras på 
kompressionsflänsen för att förhindra utbuckling. Om inga specifika uppgifter 
lämnas av tillverkaren ska stöden monteras i centrum av balken och varje c=8b 
(mm) utmed hela balken (b=bredden på kompressionsflänsen i 
huvudspänningsriktning). Sidostöden ska tillåta balken att böja sig fritt utan 
begränsningsmoment eller att axiella krafter införs i flänsen (EOTA, u.å.). 

Test proceduren utförs så att spännvidden och positionerna för 
belastningspunkterna är mätt i millimeter. Lasten ska tillämpas i kontinuerlig 
fart eller stegvis, men med en belastningshastighet som innebär att den ultimata 
belastningen sker inom en period från 5 till 15 minuter. Om dessa kriterier inte 
uppnås skall den ultimata belastningen registreras. Lastnivåerna ställs i 
proportion till lasten Fref som definieras i tabell 9. Lasten skall tillämpas i 
följande ordning (EOTA, u.å.). 

1) Last till F = Fref: ca 1 min  
2) Avlastning till F = 0.1Fu: ca 1 min  

3) Last till F = Fref: ca 1 min  

4) Lasten F = Fref: Hålls konstant under en timme, på minst en balk, under 24 
timmar. Deformationer och laster ska registreras inom lika tidsintervaller.  

5) Last till brott: ca 10 min 

Steg 4 utförs endast för tester med minst 5 balkar för att uppnå ett godkänt 
testresultat.  

Motsvarande värden för belastning F och deformation w ska registreras. Om 
dessa värden registreras manuellt och inte går att registrera samtidigt skall 
belastningsvärdet läsas innan deformationsvärdet. När det gäller mätning av 
böjstyvhet skall avläsningen av belastningen/deformationen användas över 
intervallen 0.1 Fu till 0.4 Fu, men endast under den andra belastningscykeln. 
För varje bjälke skall frakturläget registreras (EOTA, u.å.). 

Följande uttryck av resultat gäller endast för de lastförutsättningar som 
redovisas i figur 7, det vill säga belastningar i de tre punkterna. Vid 
användning av andra lastförhållanden, vilket kan behövas i användning av 
fackverksbalkar, måste andra uttryck utvecklas (EOTA, u.å.). 
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Momentkapaciteten Mu ges av följande formel: 

𝑀𝑀𝑢𝑢 =
𝐹𝐹𝑢𝑢𝑙𝑙
6

 

Följande är:   

Fu = total ultimat kraft (den ultimata kraften är den högsta uppnådda kraften) 

l= spännvidd  

Böjstyvheten (EI)balk ges av följande formel:  

(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
∆𝐹𝐹𝑙𝑙𝑙𝑙𝑏𝑏2

48∆𝑤𝑤4
 

Följande är:   

lk  =  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝐷𝐷 7  

∆𝑤𝑤5 = ∆𝑤𝑤3 −
∆𝑤𝑤2 + ∆𝑤𝑤1

2  

 

2.4.1.2 Fastställande av bärkraft 

Fastställande av bärkraft utförs för olika bärlängder. Bärlängden är den längd 
som framstår mellan stöd och lastpunkter. Testerna bör fastställa följande 
(EOTA, u.å.): 

 

● Maximala bärkapaciteten utan livförstärkning för en viss bärlängd. 
● Den maximala bärkraften med livförstärkning som utvecklar ultimat 

skjuvningskapacitet. 
● Särskilda krav vid mellanliggande stöd av flera spännbalkar.  

 

Testbalkarna ska ha en längd på minst 4 gånger bjälkens djup, beroende på 
typen av test (A, B, C eller D) som är lämpligast (se figur 9). Balkarna kan 
testas med eller utan livförstärkning (EOTA, u.å.). 
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Figur 9: Monteringsanvisningar av balk i testutrustning. 

Testutrustningen ska erkänna ett provningsförfarande i enlighet med figur 
9(ABCD). Testet kan kräva sidostöd. För fackverksbalkar ska stödet och 
lastpunkterna justeras efter närmaste nod. Lasten ska tillämpas antingen i 
kontinuerlig takt eller stegvis. Belastningshastigheten ska justeras att den 
ultimata belastningen sker inom en period från 5 minuter till 15 minuter. Om 
det inte är möjligt ska tiden då den ultimata belastningen uppnås registreras 
(EOTA, u.å.). 
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Bärkapaciteten definieras som följande:  

Fb= Fu 

Följande:  

Fu = Den ultimata lasten 

Felaktigheter ska anges, för I-balkar delas de in i olika kategorier: 

FB - Komprimeringsfel av fläns vid gränssnittet mellan flänsen och 
stödmaterialet. 

WC - ”Livkrossning”, vanligtvis vid slutreaktionen med ostärkta ändar. 

FS - Flänsen delar sig vid slutreaktionen. 

WB - Livbuckla vid slutreaktionen. 

ER - ändrotation i ett plan vinkelrätt mot balkens längdaxel. Ytterligare sidor 
kräver förmodligen fasthållning. 

Förfarandet syftar till att bestämma skjuvningskapaciteten hos balkar med eller 
utan styrkereducerande egenskaper. Det innebär att skjuvningskapaciteten kan 
bestämmas på balkar som innehåller ett eller en rad hål i livet om dessa ligger 
nära stöden. Denna procedur som beskrivs för att ange skjuvningskapaciteten 
kan vara svår att använda på limmade I-balkar utan styrkereducerande 
egenskaper. Förstärkning för att undvika lokalt kollaps vid lastpunkterna kan 
vara nödvändigt (EOTA, u.å.). 

Testbalkarna ska ha en längd på elva gånger djupet av balken. Testutrustningen 
ska erkänna ett prövningsförfarande i enlighet med principerna i figur 10. För 
fackverksbalkar är det tillåtet att justera positionen av stöden och lastpunkterna 
till närmaste nod (EOTA, u.å.). 

 
Figur 10: Monteringsanvisningar av balk i testutrustning. 

Den lastutrustning som används ska kunna mäta lasten till en noggrannhet på 
0.01 Fu (EOTA,u.å.). 
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Testbalkarna ska stödjas av en utrustning som tillåter fria stödvillkor. Minst ett 
av stöden ska tillåta balkänden att röra sig fritt i longitudinell riktning av 
balken. För att undvika lokal försvagning vid stöd och lastpunkter ska 
lastöverföringsanordningar vara utformade på sådant sätt att 
spänningskoncentrationer minimeras. Detta kan göras genom att till exempel 
införa stålplattor mellan testbalken och lastpunkter samt stöd. Sidostöd ska 
appliceras på kompressionsflänsen om det angetts av tillverkaren, detta för att 
förhindra knäckning. När inte specifika uppgifter lämnas av tillverkaren ska 
dessa stöd användas i centrum och i centrumen c längs med hela balken, då c = 
8b och b= bredden på kompressionsflänsen i knäckningsriktning. Vidare ska 
stöden tillåta balken att böjas fritt utan några hinder och ska heller inte 
överföra några axiella krafter på flänsen. Ett exempel visas i figur 8. Vid behov 
ska livet på balken förstärkas vid lastpunkterna för att förhindra lokal 
knäckning (EOTA, u.å.). 

Under testförfarandet ska lasta tillämpas antingen i en kontinuerlig takt eller 
med en ökning. Belastningshastigheten ska justeras att den ultimata 
belastningen sker inom en period från 5 till 15 minuter. Om detta inte är 
möjligt ska tiden då den ultimata belastningen uppnås registreras (EOTA, u.å.). 

Skjuvkapaciteten definieras följande: 

FV=FV/2  

2.4.1.3 Fastställande av resistans för kompressiva axiella krafter i kombination med 
tvärgående krafter i balkar. 

Provbalkarna ska normalt ha en längd från 2 till 3 meter. Längden på 
testbalkarna ska stämma överens med den avsedda längd vid användning som 
anges av tillverkaren. Förfarandet syftar till att fastställa den axiella 
belastningskapaciteten hos kortlingar med strukturplåt på båda sidorna, t.ex. till 
att användas i ett trähus. Om andra tillämpningar anges av tillverkarna som till 
exempel endast ensidig strukturplåt kan de vara relevanta. I detta fall ska 
provarragemanget ändras i motsvarande grad (EOTA, u.å.). 

Testutrustningen ska tillåta ett provningsförfarande med axel lastning och 
tvärgående belastning i de tredje punkterna enligt figur 11. För fackverksbalkar 
ska den tvärgående lastpunkten placeras justeras till närmaste nod (EOTA, 
u.å.). 

 
Figur 11: Monteringsanvisningar av balk i testutrustning. 
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Den lastutrustning som används ska kunna mäta lasten till en noggrannhet på 
0.01 Fu. 

Sidoskydd ska användas för att förhindra knäckning. Motstånden ska tillåta 
balken att böjas fritt utan några begränsningsmoment eller att några axiella 
krafter införs i flänsen (EOTA, u.å.). 

Gränstillstånden för användbarhet N1 och H1, för axel och tvärgående 
belastningarna är valda, antingen från ett särskilt prestandakrav som balken ska 
möta eller från en antagen maximal kapacitet. Vid förbelastning av en balk 
tillförs först en axiell belastning på ungefär 0.5H1 kombinerat med en 
tvärgående belastning av ungefär 0.5. Förbelastningen upprätthålls under en 
kortare tid, till exempel 2-3 minuter och som sedan tas bort. Balken belastas 
sedan med en axiell belastning av N1. Den axiella belastningen upprätthålls vid 
N1 medan en horisontell belastning H1 appliceras. Belastningshastigheten ska 
vara sådan att den kombinerade lasten av N1 och H1 uppnås under en period 
mellan 5 och 10 minuter. Den horisontella belastningen ökas sedan till H2, 
otillräcklig belastning specificeras av tillverkaren. Om inga specifika uppgifter 
lämnas av tillverkaren kan H2 exempelvis tas som sH1, det vill säga att 
belastningen vid gränsvärdet för användbarhet multipliceras med en faktor ”s”. 
Denna anges av lämplig lastnings- och konstruktionsregler i koder eller 
standarder (EOTA, u.å.). 

Följande faktor används vid partiella koefficientmetoden: 

𝐷𝐷 =
𝛾𝛾𝐹𝐹 ∙ 𝛾𝛾𝑀𝑀
𝐾𝐾mod

 

Följande är: 

γF = Delvis säkerhetsfaktor för åtgärderna. 

γM = Den partiella säkerhetsfaktorn för material. 

Kmod = varaktigheten av belastningsfaktorn. 

Slutligen ökar den vertikala belastningen tills ett brott uppstår samtidigt som 
den horisontella lasten hålls konstant vid H2. Belastningshastigheten ska vara 
densamma som för lastning till gränsen för användbarhet. Brottbelastningen 
definieras som den maximala vertikala lasten som registreras precis innan 
balken kollapsar (EOTA, u.å.). 
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2.5 Hållfasthetsberäkningar  

Beräkning av böjstyvhet är en produkt av materialets elasticitetsmodul (E) och 
böjtröghetsmoment (I). Det är ett mått på hur bra materialet är att motstå 
deformation och ska inte förväxlas med böjmotståndet (W).  

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐵𝐵ö𝑗𝑗𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ𝐷𝐷𝑗𝑗 

Vid förändring av tröghetsmomentet som en följd av förändring av balkens 
tvärsnittsarea kan en ny böjstyvhet beräknas.  

Tröghetsmomentet för I-balk bestäms av följande formel (EOTA, u.å.), se även 
tillhörande figur 12: 
 

𝐸𝐸 =
𝐵𝐵𝐻𝐻3 − 𝑏𝑏ℎ3

12
 

 
 

 
Figur 12: Profil av I-balk 

.  

Böjspänning definieras i formel: 

𝜎𝜎𝑏𝑏 =
𝑀𝑀𝑏𝑏

𝑊𝑊𝑏𝑏
 

där,  

𝑀𝑀 = 𝐹𝐹 ⋅ 𝐿𝐿 

 och böjmotståndet definieras av formel: 

𝑊𝑊𝑏𝑏 =
𝐸𝐸
𝑧𝑧
 

där z är tvärsnittets mittpunkt för I-balk och kan skrivas som formel nedan, 
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𝑧𝑧 =
𝐻𝐻
2

 
 
 
Insättning av formler för I och z i formeln för Wb ger: 
 

𝑊𝑊𝑏𝑏 =
𝐵𝐵𝐻𝐻3 − 𝑏𝑏ℎ3

12
H
2

<=>
2(𝐵𝐵𝐻𝐻3 − 𝑏𝑏ℎ3)

12H
<=>

𝐵𝐵𝐻𝐻3 − 𝑏𝑏ℎ3

6H
 

 
Vilket kan skrivas: 

𝑊𝑊𝑏𝑏 =
𝐵𝐵𝐻𝐻2

6
−
𝑏𝑏ℎ3

6𝐻𝐻
 

 

Elasticitetsmodulen för liv och fläns hämtas ifrån materialdata för aktuell 
lättbalk.  
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Elastiska linjens ekvation beskriver medellinjens nedböjning, w, vid belastning 
och bestäms av formel: 

𝑤𝑤′′
(𝑥𝑥) = −

𝑀𝑀(𝑥𝑥)

𝐸𝐸𝐸𝐸
 𝑑𝑑𝑑𝑑 

𝑤𝑤′(𝑥𝑥) = �  
 

 
−
𝐹𝐹𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸

 𝑑𝑑𝑑𝑑 = �
𝐹𝐹𝑑𝑑2

2𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 𝐶𝐶1� 

𝑤𝑤(𝑥𝑥) = �  
 

 
�  

 

 
−
𝐹𝐹𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸

 𝑑𝑑𝑑𝑑 = �−
𝐹𝐹𝑑𝑑3

6𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 𝐶𝐶1𝑑𝑑 + 𝐶𝐶2� 

(Brouzoulis & Ekh, 2016) 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativa  

Intervjuer med kunniga personer inom branschen för att ta reda på bästa 
praktiska metod för att studera problemformuleringarna. Genom kontakt med 
återförsäljare och tillverkare av lättbalkar ta fram hur lättbalken kan användas i 
byggsystem. Urval har gjorts utifrån vilka som är verksamma i Sverige. Med 
hjälp av deras kunskap om produkterna få fram data som är relevant för denna 
studie. De relevanta data baseras på urval om lättbalkens hållfasthet där 
böjstyvhet är en parameter.   

3.2 Kvantitativa 

För att se hur böjstyvheten förändras när 30 mm av lättbalkens höjd tas bort 
från ena flänsen ska detta beräknas med angivna formler. Detta ger ett 
teoretiskt värde på om böjstyvheten påverkas av ett sådant ingrepp och visa 
vara genomförbart. Vidare är det lämpligt att utföra ett test för att stärka teorin 
eller motbevisa den. Provning av material ska utföras enligt EOTA TR002 
(European Organization for Technical Assessment, Technical Report) som är 
en standard för provning av bjälkar av träbaserat lättkompositmaterial. För att 
få en statistisk variation ska testet utföras på minst tre balkar av vardera mått 
(200 mm och 220 mm). 

För att kunna studera de eventuella kostnadsskillnader som uppstår vid 
användandet av det två olika materialen utförs beräkningar som redovisas i 
tabellformat.  
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4. Genomförande 

4.1 Insamling av information 

De i Sverige verksamma företagen som tillverkar lättbalkar har kontaktas för 
att diskutera hur deras produkt fungerar i olika byggsystem. Detta för att ta 
reda på vilka fördelar eller nackdelar en lättbalk har gentemot en LVL-balk. 
Prisuppgifter för olika balkdimensioner från de olika tillverkarna har 
sammanställts och jämförts med nuvarande pris på LVL-balk för ett helt hus 
och även för en ungefärlig årsvolym, se bilagor för resultat av beräkningar.  

Moderna Trähus nuvarande byggmetod innebär att balkens fläns sänks 30 mm 
under badrum, därav finns intresse för att undersöka om det finns några 
tidigare gjorda tester med samma metod. Undersökningen gjordes genom att 
tillfråga de båda tillverkarna och SP om några tester med dessa förutsättningar 
har utförts.  

4.2 Kostnadsberäkningar 

Den materialkostnad som Moderna Trähus lägger på LVL-balk i 
mellanbjälklaget på den angivna konstruktionen beräknas och jämförs med den 
kostnad som uppstår vid ett utbyte för lättbalk. För att på ett enkelt sätt kunna 
se de eventuella kostnadsskillnaderna redovisas resultaten i tabellform.  

Eftersom det finns en viss osäkerhet i om nuvarande byggmetod skulle bli 
godkänd för lättbalkar om 30 mm av flänsens höjd tas bort, har även 
beräkningar gjorts med ett par alternativa byggsystem. Alternativ 1 innebär att 
balkdimensionerna 220 mm används i badrum och till övriga rum används 
balkhöjd 250 mm. Alternativ 2 innebär att flänsen minskas med 10 mm på 200 
mm balk för användning i badrum och för övriga golv används balkhöjd 220.  

4.3 Hållfasthetsberäkningar 

Beräkning av böjstyvhet är utförd både teoretiskt och på de data som 
framkommit vid laborationstestet. Den teoretiska baseras på att 
tröghetsmomentet förändras när en del av flänsen tas bort. Medelvärdet av 
elasticitetsmodulerna (E-modul) för material i fläns och liv har använts vid 
beräkningarna. Beräkningar gjorda på testens data har utgått ifrån avläst Fmax, 
beräknat 0.4- och 0.1Fmax för att sedan läsa av värden för lokal nedböjning vid 
dessa krafter allt enligt standard EOTA TR002. Alla beräkningar finns under 
bilaga 1.    

Vid beräkning av böjstyvhet efter utfört böjtest används differensen på kraften 
vid två givna värden och beskrivs av formel,  
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∆𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑏𝑏𝑥𝑥(0.4 − 0.1) 

vidare är även differensen på w4 baserat på vad värdet var vid dessa olika 
krafter (EOTA, u.å.). 

I de teoretiska hållfasthetsberäkningarna har hänsyn tagits till den 
tyngdpunktsförskjutning som uppstår när övre flänsen på balkarna minskas. I 
figur 13 visas en principskiss på de mått som används vid beräkningarna av de 
modifierade balkarna.  

   

Figur 13: Profil av 200-balk(vänstra bilden) och 220-balk (högra bilden) efter 
anpassning till höjd 190 mm.   

Eftersom balken är symmetrisk i horisontell riktning beräknas tyngdpunkten 
enbart i vertikal riktning enligt formel. 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 = �
Aizi
Ai

3

i=1

 

Beräkning av tröghetsmomentet med hänsyn till tyngdpunkten har gjort enligt 
formel 

I = Icm + A ∙ z2 

för livet har formeln nedan använts 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑗𝑗ℎ3

3

12
+ A3 ∙ z32 

z3 

z1 

z2 
t 

h3 

h2 

h1 

b 
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och för båda flänsarna har följande formel använts 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = � Ii + Ai

2

i=1

∙ zi2 

(Lundström, 2007). 

För att ta hänsyn till att liv och fläns har olika E-modul vid beräkning av 
böjstyvheten har följande formel använts 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸ö−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝑢𝑢−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 +
Eliv

Efläns
∙ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

(Carling, Nylander, 1993) 

4.4 Laborationstest 

Provbalkarna hämtades på Hunton i Olsfors dagen innan laborationstestet på 
Linneuniversitetet i Växjö utfördes. Sex stycken balkar, tre med måtten 220 
mm och tre med 200 mm. Längden motsvarar 18 gånger färdig höjd mellan 
uppläggningspunkterna plus marginal för att balkarna inte ska glida av vid 
pressning. I detta fall är total längd 3620 mm. Under denna dag förbereds även 
balkarna inför testet genom att flänsen på 220 balken sågades ner 30 mm och 
flänsen på 200 balken sågades ner 10 mm med hjälp av en bordscirkelsåg med 
anhåll. Höjden på alla balkarna är efter justeringen 190 mm. Mätningen 
utfördes med noggrannhet på millimeter för att uppnå bästa resultat, först med 
hjälp av mätinstrumentet på bordscirkelsågen och sedan kontrollmätning med 
hjälp av en vinkellinjal med angivna halvmillimeter. Efter flänskorrigeringen 
placerades balkarna i samma miljö som testet skulle utföras i.  

Nästkommande dag inleddes med att mäta upp och markera placeringsområden 
för last- och stödpunkterna med hjälp av måttstock, vinkelhake och penna. 
Detta gjordes i enlighet med figur 7 från standarden EOTA TR002 och 
redogörs i figur 14 nedan. Lastpunkterna är även försedda med 
livförstärkningar som applicerats av tillverkaren, även detta enligt anvisningar 
från standarden. Balkarna identifierades genom numrering för att på ett enkelt 
vis hålla reda på varje balks resultat, samma numrering används vid varje balks 
respektive graf. 
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Figur 14: Placeringsområden för last- och stödpunkterna. 

Testet inleds med att undersöka de tre balkar som hade en utgångshöjd på 200 
mm och en fläns på 30 mm. Detta gjordes i ordningen balk 200_1, 200_2 och 
avslutningsvis balk 200_3. Därefter undersöktes de tre balkar som hade en 
utgångshöjd på 220 mm och en fläns på 10 mm, även detta gjordes i en ordning 
med balk 220_1, 220_2 och slutligen balk 220_3.  

Balkarna installerad i testutrustningen enligt standarden, avvikande var att 
lastpunkterna applicerad underifrån, vilket kan likställas med att hela testet 
utförs upp och ner jämfört med standarden. I standarden ska även uppstagning i 
sidled göras vid varje 8b. Detta var inte möjligt att utföra med den 
testutrustning som var tillgänglig på Linnéuniversitetet i Växjö. De sidostöd 
som var uppsatta är de som visas i figur 15. 
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Figur 15: Placering av sidostöd som fanns tillgängliga. 

När balkarna var installerade i testutrustningen placerades en mätrigg ovanpå 
balken för mätning av lokal böjdeformation. I riggen är en LVDT-givare 
fastsatt i mitten och anordningen har två stöd som vilar mot balken, avståndet 
mellan stöden motsvarade 5h. Under balken placerades ytterligare en LVDT-
givare på magnetfot för mätning av den globala böjdeformationen, se figur 16.  

 

Figur 16: Placering av lägesgivare i provningsutrustningen. 

Anhåll med avstånd 5h 

LVDT-givare 

Mätrigg 
LVDT-givare 
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Kraften applicerades stegvis med hjälp av två hydraulcylindrar tills det att 
LVDT-givaren i mätriggen passerat ca 2 mm. Mätriggen plockades bort för att 
inte riskera att den skadas när balken knäcks. Balken avlastas för att sedan 
belastas med ny kraft stegvis tills brott uppstår som visas i figurer 17 och 18. 
Strax innan brottet uppnås Fmax och kan avläsas i dataprogrammet som är 
kopplat till provningsutrustningen. Programmet skapar Excelfiler för varje 
provning med data för krafter och lägesgivare. Samma procedur genomfördes 
på alla sex balkar.   

  

 
Figur 17: Knäckning av balk 200_3. 

 

 
Figur 18: Karaktäristiskt utseende för knäckning under test. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Insamling av information 

Genom kontakt med kunniga människor inom branschen, angavs böjstyvhet 
som den viktiga faktorn för att kunna studera problemet. Det framgick även att 
inga tidigare studier inom samma ämne finns offentligt.  

5.2 Kostnadsberäkningar 

För en standardbalk med livförstärkning i uppläggningspunkterna blir priset på 
en SJ45/200 52.07 kr/lpm, SJ45/220 53.38 kr/lpm och 56.25 kr/lpm för 
SJ45/250 (Andersson, 2017). 

Nuvarande kostnad för balkar till ett hus är 25 298 kr vilket är 12 260 kr dyrare 
jämfört med det dyraste alternativet med lättbalkar. Med en årsproduktion på 
10 hus blir det 122 600 kr per år. Se mer utförligt i tabell 10 nedan.  

Pris - priset kan variera beroende på om det behövs förstärkningar i livet på 
grund av punktlaster eller liknande. För en 45x220 balk som heter H220 ligger 
priset mellan 37-42 kr/lpm och för 45x190 som blir en H200 är prisintervallet 
33-37 kr/lpm (Bylund, 2017). 

 
Tabell 10: Prisskillnad i SEK per hus och årsbasis mellan olika balkar och 
byggsystem. 

Balk Per hus 
Nuvarande 
metod 

 
Alt.1 

 
Alt.2 

Per år 
Nuvarande 
metod 

 
Alt.1 

 
Alt.2 

LVL 25 298    252 298   
Hunton -12 794 -12 260 -12 857 -127 940 -122 600 -128 570 
Masonite -16 045 -14 651 -16 263 -160 450 -146 510 -162 630 
       

 

5.3 Hållfasthetsberäkningar  

De hållfasthetsberäkningar, såsom tröghetsmoment och böjstyvhet, redovisas 
för respektive balk i tabell 11. Sammanställning av de olika spännvidder som 
de olika balkarna klarar redovisas i figur 19. För exakta värden se 
spännviddstabell i bilaga 4. 
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Tabell 11: Teoretiska hållfasthetsberäkningar med reducerad fläns. 

Hunton Böjstyvhet, kNm2 Tröghetsmoment, m4 
200_x 258.4 1.8725x10-5 
220_x 158.0 1.1452x10-5 
Masonite Beams   
200_x 277.9 2.1376x10-5 
220_x 200.1 1.5394x10-5 

 

 

 
Figur 19: Sammanställning av de olika produkternas spännvidder. 

5.4 Laborationstest 

I tabell 12 redovisas de värden beräknades utefter de resultat som togs fram 
under laborationstesterna. För respektive balk redovisas den maximala kraften, 
den lokala deformationen och balkens böjstyvhet. Resultatet visar att balkens 
böjstyvhet tappar 137.13 kNm2 när den sänks från en flänshöjd på 30 mm till 
10 mm. 200 balken med oreducerad fläns sjunker 72.46 kNm2 efter att 10 mm 
tagits bort från flänsen. 220 balken med oreducerad fläns sjunker desto mer, 
299.59 kNm2 försvinner när 30 mm av flänsen tas bort.  
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Tabell 12: Beräknad böjstyvhet EIbalk efter test för de olika balkarna. 

Balk Fmax
1 Lokal def., Δw4

2 EIbalk
3 

200_1 11.1462 0.8078 266.23 
200_2 12.0980 0.8299 281.81 
200_3 12.3606 0.9026 263.58 
Medelvärde 200_x 11.8683 0.8468 270.54 
220_1 5.3636 0.7708 132.24 
220_2 5.1396 0.7311 135.26 
220_3 5.4337 0.7874 132.72 
Medelvärde 220_x 5.3123 0.7631 133.41 
1 Enhet är kN 
2 Enhet är mm 
3 Enhet är kNm2 
 
Grafer över resultaten som framkom under laborationstesterna redovisas för 
respektive testbalk, se figur 20-31. Det visas två grafer för varje test. Den 
första grafen visar hur mycket den lokala nedböjningen i förhållande till 
kraften. Att kurvan bryts tvärt beror på att givaren plockas bort. Den andra 
grafen visar den globala nedböjningen i förhållande till kraften. När kurvan för 
global nedböjning sticker iväg har brott uppstått och max kraft kan avläsas i 
grafen. 
 

 
Figur 20: Lokal nedböjning i relation till kraft balk 200_1. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN.  
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Figur 21: Global nedböjning i relation till kraft balk 200_1. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 

 
Figur 22: Lokal nedböjning i relation till kraft balk 200_2. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 
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Figur 23: Global nedböjning i relation till kraft balk 200_2. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 

 

 
Figur 24: Lokal nedböjning i relation till kraft balk 200_3. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 
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Figur 25: Global nedböjning i relation till kraft balk 200_3. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 

 
Figur 26: Lokal nedböjning i relation till kraft balk 220_1. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 
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Figur 27: Global nedböjning i relation till kraft balk 220_1. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 

 

 

 
Figur 28: Lokal nedböjning i relation till kraft balk 220_2. Nedböjningen visas 
i mm och kraften i kN. 
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Figur 29: Global nedböjning i relation till kraft balk 220_2. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 

 

 

 
Figur 30: Lokal nedböjning i relation till kraft balk 220_3. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 
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Figur 31: Global nedböjning i relation till kraft balk 220_3. Nedböjningen är i 
mm och kraften i kN. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Teoretiska beräkningar 

Efter de teoretiska beräkningarna kunde vissa avvikelser konstateras i 
jämförelse med resultaten som framgick under laborationstestet. På 200 balken 
visade de teoretiska beräkningarna något lägre värde än vad som framkom 
under laborationstestet. Dock visade de teoretiska beräkningarna på 220 
balkens böjstyvhet ett högre värde än vad som framkom under 
laborationstestet. Detta gör att tillvägagångssättet på den teoretiska 
beräkningen kan ifrågasättas. Den felande faktorn kan vara att trycket på 
balken inte enbart sker på balkens fläns utan även på balkens liv. Detta beror 
på reduceringen av balkens höjd, vilket innebar att 30 mm av flänsen togs bort 
och därmed även en liten andel av livet. Alltså den del av livet som är 
sammanfogad i balkens fläns.  

6.2 Laborationstestet 

Att kunna utföra laborationen på linneuniversitetet i Växjö medförde stora 
möjligheter och även tillgång till spetskompetens inom ämnet. Dock avvek den 
testanordning som användes något från standarden EOTA TR002. I standarden 
angavs det att stöd skulle installeras vid centrum och sedan vid varje c=8b 
(mm) då inga andra direktiv angetts av tillverkaren. Testanordning hade enbart 
fyra stöd och detta kan haft en påverkande faktor på våra resultat. Efter att 
testat alla sex balkar kunde ett karaktäristiskt mönster beaktas, vilken var att 
knäckningen av balken skedde sidleds. Sidostöden hade kunnat påverka detta 
mönster. Ännu en faktor som bör beaktas när laborationsresultaten studeras, är 
att lättbalken testas i ett “naket” tillstånd. I en konstruktion förekommer även 
golvspånskivor och kortlingar, vilket stabiliserar och stärker lättbalken 
ytterligare. I konstruktionen där lättbalkens fläns har reducerats ner 30 mm är 
det ett alternativ att montera in en livförstärkning över hela livet. Detta 
kommer dock påverka priset men hur mycket är svårt att spekulera i.  

En begränsning som valdes att applicera på denna studie var att enbart testa 
böjstyvheten enligt standarden EOTA TR002. Valet gjordes på grund av att de 
kontakter författarna hade med olika företag ansåg att det värdet var tillräckligt 
för denna studie. Alltså fullföljdes inte hela standarden vilket ska tas till 
hänsyn.   
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Då de framtagna resultaten tyder på att det skulle innebära vissa risker i att 
enbart lämna kvar 10 mm av flänsen på en lättbalk på grund av den försämrade 
hållfastheten. Att montera in denna sort lättbalk med samma metod som görs 
idag med LVL-balk är inte möjligt. Det finns tänkbara och alternativa 
lösningar som kan undersökas ytterligare, som till exempel använda en bredare 
fläns. Enligt de angivna formlerna för teoretisk beräkning, skulle ett sådant 
tilltag kan innebära en ökad hållfasthet. Att laborera en sådan balk bör vara 
nödvändigt.  

  
6.3 Alternativa lösningar 

Andra alternativa lösningar som nämndes ytligt tidigare är att stabilisera upp 
balken med ytterligare material. Detta kan även innebära att minska avstånden 
mellan balkarna, alltså att cc måttet nödvändigtvis inte behöver vara lika högt 
som i den nuvarande konstruktionen. Att ta hänsyn till då blir istället att det 
kommer ske en ekonomisk ökning.  

I undersökning valdes även att studera en 200 mm balk vars fläns reducerats 
ner 10 mm och kvar återstår istället 30 mm. Även denna balk skulle innebära 
en alternativ lösning för företaget Moderna Trähus, då det skapar ett behov av 
en bärande vägg i anslutning till badrummet. Att inte behöva anpassa sig efter 
bärande väggar var en fördel som värderades högt enligt Moderna trähus.  

Moderna trähus skulle kunna se förbi att det skapas ett behov av en bärande 
vägg. Då skulle de kunna göra en ekonomisk vinst men även kunna skapa sin 
konstruktion på ett mer praktiskt vis. Håltagningen i en lättbalk är mer 
fördelaktig än i LVL-balken, då denna har en gräns på 55 mm diameter. Detta 
skapar mer valmöjligheter när det kommer till placering av badrumsmöbler då 
man inte behöver ta lika stor hänsyn till bjälklaget för installation av vattenrör 
och avlopp. Lättbalken är även mer praktiskt hanterbar på grund av sin vikt, 
vilket medför förenklingar vid leverans och montering in i konstruktionen. 
Vilket även har ergonomiska fördelar vid själva byggandet eftersom en lägre 
vikt borde minska risken för belastningsskador.  

Istället för att använda sig av den nuvarande metoden, som innebär att man tar 
bort 30 mm från bjälklaget i badrumsutrymmet, författarna tog och vände på 
problemet och kom fram till en lösning med bra förutsättningar. Istället för att 
ta bort 30 mm är ett alternativ att addera 30 mm på resterande ytor utanför 
badrummet. Då bevaras möjligheten till användandet av lättbalkar och man 
skapar inget behov av en bärande vägg som är direkt ansluten till badrummet. 
Dock tillkommer en kostnad för de extra material som krävs för att höja golvet 
de 30 mm. 
  
Att använda lättbalk ger även en möjlighet till ökad isolering vilket kan bidra 
till minskat stegljud och tätare golv. Lättbalken går även att använda som 
väggregel och bidra med minskade köldbryggor som följd. 



  
 

 
  

40 
Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

7. Referenser 
Litteratur: 

Carling, O. Hansson, T. och Nylander, J-O. (1993). ”Träbyggnadshandbok 6, 
Dimensionering”. Träinformation och Trätek. s 109-120. ISBN 91-85576-24-7. 

Muntliga källor: 

Andersson, Magnus. (2017). Sjömarkens Byggsystem. Telefonintervju. 2017-
03-27. 

Bylund. S. (2017) Masonite Beams. Mail med information.[Mottagen:2017-04-
03] 

Gustavsson. Anders (2017). SP Skellefteå. telefonkontakt. 2017-04-04. 

Persson, Tommy (2017). Kvalitet- och produktchef. Masonite Beams. 
Telefonintervju. 2017-03-28.  

Silverström, Michel (2017). Moderna Trähus. Skype-intervju. 2017-03-22. 

Elektroniska källor: 

Brouzoulis, J. och Ekh, M. (2016). Digital bok - Hållfasthetslära. Tillgänglig 
på webbplats: 
http://www.demechanica.com/books/hallfasthetslara/chapters/balken/balkens-
differentialekvation/ [Hämtad: 2017-05-15]. 

EOTA (u.å.). Technical Report TR002. Tillgänglig på webbplats: 
https://www.eota.eu/en-GB/content/technical-reports/28/ [Hämtad: 2017-04-
01]. 

Hults trä AB (u.å.). Kerto LVL-balk. Tillgänglig på webbplats: 
http://hulttra.winbasonline.se/SE/Catalog/lvlbalk/ [Hämtad: 2017-03-25]. 

Hunton (2016). Teknisk handbok för lättbalk. Tillgänglig på webbplats: 
http://hunton.se/wp-
content/uploads/sites/17/2016/09/Lattbalk_teknisk_handbok_SV_V6.pdf 
[Hämtad: 2017-03-30]. 

Kerto (2004). Certificate för Kerto-s och Kerto-Q, tillgänglig på webbplats: 
http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/K
erto-VTT-C-184-03-Certificate.pdf [Hämtad 2017-05-05]. 

Masonite Beams (u.å.). Masonite Beams I-balk., Sortiment och fördelar. 
Tillgänglig på webbplats: http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-i-
balk/ [Hämtad:2017-03-28] 

http://www.demechanica.com/books/hallfasthetslara/chapters/balken/balkens-differentialekvation/
http://www.demechanica.com/books/hallfasthetslara/chapters/balken/balkens-differentialekvation/
https://www.eota.eu/en-GB/content/technical-reports/28/
http://hulttra.winbasonline.se/SE/Catalog/lvlbalk/
http://hunton.se/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/Lattbalk_teknisk_handbok_SV_V6.pdf
http://hunton.se/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/Lattbalk_teknisk_handbok_SV_V6.pdf
http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Kerto-VTT-C-184-03-Certificate.pdf
http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Kerto-VTT-C-184-03-Certificate.pdf
http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-i-balk/
http://www.masonitebeams.se/masonite-beams-i-balk/


  
 

 
  
41 

Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

Masonite Beams I (u.å.). Förutsättningar för kapaciteter och bjälklagstabeller 
Masonite Beams I-balk. Tillgänglig på webbplats: 
http://www.masonitebeams.se/media/232387/foerutsaettningar-foer-
kapaciteter-och-bjaelklagstabeller.pdf [Hämtad: 2017-03-30]. 

Lundström, Thomas (2007). Mekanik – Kompendium i Fysik. Tillgänglig på 
webbplats: 
http://orion.lnu.se/pub/education/course/physics/Mek2014/Mek2012-boken.pdf 
[Hämtad: 2017-09-22] 

Metsä Wood (2014). Kerto-manual-Floor-Roof-Beams. Tillgänglig på 
webbplats: 
http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Ke
rto-manual-Floor-Roof-Beams.pdf [Hämtad: 2017-05-12]. 

Metsä Wood (2012). Kerto® ENGINEERED TO PERFORM, Tillgänglig på 
webbplats: 
http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Ke
rto%20Brochure%20Dec2012.pdf [Hämtad: 2017-03-30].  

Moderna Trähus (u.å.). Hemsida 2017. Tillgänglig på webbplats: 
http://modernatrahus.se/ [Hämtad 2017-03-30]. 

SINTEF (u.å.). NBI Teknisk Godkjenning. Tillgänglig på webbplats: 
https://www.sintefcertification.no/product/index/2900 [Hämtad: 2017-03-30]. 

Träguiden (u.å.). SCL faner - LVL, LSL, PSL. Tillgänglig på webbplats: 
http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-
produkter/konstruktionselement1/scl-faner---lvl-lsl-psl/ [Hämtad: 2017-03-27]. 

 

http://www.masonitebeams.se/media/232387/foerutsaettningar-foer-kapaciteter-och-bjaelklagstabeller.pdf
http://www.masonitebeams.se/media/232387/foerutsaettningar-foer-kapaciteter-och-bjaelklagstabeller.pdf
http://orion.lnu.se/pub/education/course/physics/Mek2014/Mek2012-boken.pdf
http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Kerto-manual-Floor-Roof-Beams.pdf
http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Kerto-manual-Floor-Roof-Beams.pdf
http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Kerto%20Brochure%20Dec2012.pdf
http://www.metsawood.com/global/Tools/MaterialArchive/MaterialArchive/Kerto%20Brochure%20Dec2012.pdf
http://modernatrahus.se/
https://www.sintefcertification.no/product/index/2900
http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/konstruktionselement1/scl-faner---lvl-lsl-psl/
http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/konstruktionselement1/scl-faner---lvl-lsl-psl/


  
 

 
  

42 
Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

8. Bilagor 
Bilaga 1: Beräkningar 

Bilaga 2: Intervjuer 

Bilaga 3: Ritningar Moderna Trähus  

Bilaga 4: Mätdata 



  
 

 
1 

Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

BILAGA 1  

Teoretisk beräkning för balkarna 200_x  

 

 

 

LVL-fläns HDF-liv (Hunton) 

𝐵𝐵ö𝑗𝑗𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ𝐷𝐷𝑗𝑗 = 𝐸𝐸 ⋅ 𝐸𝐸 

I=tröghetsmomentet 

t=8 mm 

h3=150 mm 
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Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

Elvl=13800 MPa 

Eskiva=5300 MPa 

𝐸𝐸 =
𝑏𝑏ℎ1

3

12
 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑗𝑗ℎ3

3

12
+ A3 ∙ z32 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = � Ii + Ai

2

i=1

zi2 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 +
5300

13800
∙ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

𝐴𝐴1 = 45 ∙ 30 − 8 ∙ 15 = 1230 mm2  
𝐴𝐴2 = 45 ∙ 40 − 8 ∙ 15 = 1680 mm2 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 = �
Aizi
Ai

3

i=1

 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

=
((45 ∙ 30 ∙ 175 − 8 ∙ 15 ∙ 167.5) + (45 ∙ 40 ∙ 20 − 8 ∙ 15 ∙ 32.5) + 8 ∙ 150 ∙ 100)

((45 ∙ 30 − 8 ∙ 15) + (45 ∙ 40 − 8 ∙ 15) + 8 ∙ 150)
= 89. 598 mm 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐1 =
(45 ∙ 30 ∙ 175 − 8 ∙ 15 ∙ 167.5)

(45 ∙ 30 − 8 ∙ 15)
= 175.73 mm 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐2 =
(45 ∙ 40 ∙ 20 − 8 ∙ 15 ∙ 32.5)

(45 ∙ 30 − 8 ∙ 15)
= 19.10 mm 
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Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐3 =
(8 ∙ 150 ∙ 100)

(8 ∙ 100)
= 100 mm 

𝑧𝑧1 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐1| = |89.5987 − 175.73| = 86.132 mm 

𝑧𝑧2 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐2| = |89.598 − 19.10| = 70.498 mm 

𝑧𝑧3 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐3| = |89.598 − 100| = 10.402 mm 

𝐸𝐸ö−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸 + 𝐴𝐴1 ∙ 𝑧𝑧12 =
(45 ∙ 303 − 8 ∙ 153)

12
+ (45 ∙ 30 − 8 ∙ 15)86.1322

= 9.224 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑢𝑢−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸 + 𝐴𝐴2 ∙ 𝑧𝑧22 =
(45 ∙ 403 − 8 ∙ 153)

12
+ (45 ∙ 40 − 8 ∙ 15)70.4982

= 8.5873 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑗𝑗ℎ3

12
+ A3 ∙ z32 =

8 ∙ 1503

12
+ 8 ∙ 150 ∙ 10.4022 = 2.3798 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸ö−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝑢𝑢−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 +
5300

13800
∙ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 9.224 ∙ 106 + 8.5873 ∙ 106 +
5300

13800
∙ 2.3798 ∙ 106

= 18.7253 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 = 1.87253 ⋅ 10−5 𝑚𝑚4 

𝐸𝐸 ⋅ 𝐸𝐸 = 13800000 ⋅ 1.87253 ⋅ 10−5 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 

 

C30-fläns och OSB-liv (Masonite Beams) 

Efläns=13000 MPa 
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Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

Eskiva=3800 MPa 

𝐸𝐸 =
𝑏𝑏ℎ3

12
 

Kvadrat är b=h 

𝐸𝐸kvadrat =
𝑏𝑏2ℎ2

12
 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑗𝑗ℎ3

12
+ A3 ∙ z32 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = � Ii + Ai

2

i=1

zi2 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 +
5300

13800
∙ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

𝐴𝐴1 = 45 ∙ 30 − 8 ∙ 15 = 1230 mm2  
𝐴𝐴2 = 45 ∙ 40 − 8 ∙ 15 = 1680 mm2 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 = �
Aizi
Ai

3

i=1

 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

=
((47 ∙ 37 ∙ 171.5 − 10 ∙ 20 ∙ 163.0) + (47 ∙ 47 ∙ 23.5 − 10 ∙ 20 ∙ 37.0) + 10 ∙ 146 ∙ 100)

((47 ∙ 37 − 10 ∙ 20) + (47 ∙ 47 − 10 ∙ 20) + 10 ∙ 146)
= 91.084 mm 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐1 =
(47 ∙ 37 ∙ 171.5 − 10 ∙ 20 ∙ 163.0)

(47 ∙ 37 − 10 ∙ 20)
= 172.6046 mm 



  
 

 
5 

Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐2 =
(47 ∙ 47 ∙ 23.5 − 10 ∙ 20 ∙ 37.0)

(47 ∙ 47 − 10 ∙ 20)
= 22.156 mm 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐3 =
(10 ∙ 146 ∙ (146

2 + 27)
(10 ∙ 146)

= 100 mm 

𝑧𝑧1 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐1| = |91.084 − 172.6046| = 81.5206 mm 

𝑧𝑧2 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐2| = |91.084 − 22.156| = 68.928 mm 

𝑧𝑧3 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐3| = |91.084 − 100| = 8.916 mm 

𝐸𝐸ö−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸 + 𝐴𝐴1 ∙ 𝑧𝑧12

=
(45 ∙ 373 − 10 ∙ 203)

12
+ (47 ∙ 37 − 10 ∙ 20) ∙ 81.52062

= 10.4193 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑢𝑢−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸 + 𝐴𝐴2 ∙ 𝑧𝑧22 =
(472 − 10 ∙ 20)472

12
+ (47 ∙ 47 − 10 ∙ 20) ∙ 68.9282

= 9.9147 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑗𝑗ℎ3

12
+ A3 ∙ z32 =

10 ∙ 1463

12
+ 10 ∙ 146 ∙ 10.4022 = 2.7095 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸ö−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝑢𝑢−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 +
3800

13000
∙ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 10.4193 ∙ 106 + 9.9147 ∙ 106 +
3800
1300

∙ 2.7095 ∙ 106

= 21.3761 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 = 2.1376 ⋅ 10−5 𝑚𝑚4 

𝐸𝐸 ⋅ 𝐸𝐸 = 13000000 ⋅ 2.1376 ⋅ 10−5 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟖𝟖 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 
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Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

 

Teoretisk beräkning för balkarna 220_x 

LVL-fläns HDF-liv 

Elvl=13800 MPa 

Eskiva=5300 MPa 

𝐸𝐸 =
𝑏𝑏ℎ3

12
 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑗𝑗ℎ3

12
+ A3 ∙ z32 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = � Ii + Ai

2

i=1

zi2 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 +
5300

13800
∙ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

𝐴𝐴1 = 45 ∙ 30 − 8 ∙ 15 = 1230 mm2  
𝐴𝐴2 = 45 ∙ 40 − 8 ∙ 15 = 1680 mm2 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 = �
Aizi
Ai

3

i=1

 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

=
((45 ∙ 10 ∙ 185 − 8 ∙ 10 ∙ 185.0) + (45 ∙ 40 ∙ 20 − 8 ∙ 15 ∙ 32.5) + 8 ∙ 165 ∙ 107.5)

((45 ∙ 10 − 8 ∙ 10) + (45 ∙ 40 − 8 ∙ 15) + 8 ∙ 165)
= 71. 943 mm 
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Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐1 =
(45 ∙ 10 ∙ 185 − 8 ∙ 10 ∙ 185.0)

(45 ∙ 10 − 8 ∙ 10)
= 185.00 mm 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐2 =
(45 ∙ 40 ∙ 20 − 8 ∙ 15 ∙ 32.5)

(45 ∙ 30 − 8 ∙ 15)
= 19.10 mm 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐3 =
(8 ∙ 165 ∙ 107.5)

(8 ∙ 165)
= 107.5 mm 

𝑧𝑧1 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐1| = |71. 943 − 185.00| = 113.057 mm 

𝑧𝑧2 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐2| = |71. 943 − 19.10| = 52.843 mm 

𝑧𝑧3 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐3| = |71. 943 − 107.5| = 35.557 mm 

𝐸𝐸ö−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸 + 𝐴𝐴1 ∙ 𝑧𝑧12 =
(45 ∙ 103 − 8 ∙ 103)

12
+ (45 ∙ 10 − 8 ∙ 10)113.0572

= 4.732 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑢𝑢−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸 + 𝐴𝐴2 ∙ 𝑧𝑧22 =
(45 ∙ 403 − 8 ∙ 153)

12
+ (45 ∙ 40 − 8 ∙ 15)52.8432

= 4.929 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑗𝑗ℎ3

12
+ A3 ∙ z32 =

8 ∙ 1653

12
+ 8 ∙ 165 ∙ 35.5572 = 4.6636 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸ö−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝑢𝑢−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 +
5300

13800
∙ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 4.732 ∙ 106 + 4.929 ∙ 106 +
5300

13800
∙ 4.6636 ∙ 106

= 11.452 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 = 1.1452 ⋅ 10−5 𝑚𝑚4 

𝐸𝐸 ⋅ 𝐸𝐸 = 13800000 ⋅ 1.1452 ⋅ 10−5 = 𝟒𝟒𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟎𝟎𝟒𝟒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 
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Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

 

C30-fläns och OSB-liv (Masonite Beams) 

Efläns=13000 MPa 

Eskiva=3800 MPa 

𝐸𝐸 =
𝑏𝑏ℎ3

12
 

Kvadrat är b=h 

𝐸𝐸kvadrat =
𝑏𝑏2ℎ2

12
 

 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑗𝑗ℎ3

12
+ A3 ∙ z32 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = � Ii + Ai

2

i=1

zi2 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 +
3800

13000
∙ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

𝐴𝐴1 = 45 ∙ 30 − 8 ∙ 15 = 1230 mm2  
𝐴𝐴2 = 45 ∙ 40 − 8 ∙ 15 = 1680 mm2 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 = �
Aizi
Ai

3

i=1
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Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

=
((47 ∙ 17 ∙ 181.5 − 10 ∙ 17 ∙ 181.5) + (47 ∙ 47 ∙ 23.5 − 10 ∙ 20 ∙ 37.0) + 10 ∙ 163 ∙ 108.5)

((47 ∙ 17 − 10 ∙ 17) + (47 ∙ 47 − 10 ∙ 20) + 10 ∙ 163)
= 78. 6153 mm 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐1 =
(47 ∙ 17 ∙ 181.5 − 10 ∙ 17 ∙ 181.5)

(47 ∙ 17 − 10 ∙ 17)
= 181.5 mm 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐2 =
(47 ∙ 47 ∙ 23.5 − 10 ∙ 20 ∙ 37)

(47 ∙ 47 − 10 ∙ 20)
= 22.156 mm 

𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐3 =
(10 ∙ 163 ∙ 108.5)

(10 ∙ 163)
= 108.5 mm 

𝑧𝑧1 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐1| = |78. 6153 − 181.5| = 102.8847 mm 

𝑧𝑧2 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐2| = |78. 6153 − 22.156| = 56.4593 mm 

𝑧𝑧3 = |𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐3| = |78. 6153 − 108.5| = 29.8847 mm 

𝐸𝐸ö−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸 + 𝐴𝐴1 ∙ 𝑧𝑧12

=
(47 ∙ 173 − 10 ∙ 173)

12
+ (47 ∙ 17 − 10 ∙ 17)102.88472

= 6.6732 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑢𝑢−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐸𝐸 + 𝐴𝐴2 ∙ 𝑧𝑧22 =
(472 − 10 ∙ 20)472

12
+ (472 − 10 ∙ 20) ∙ 56.45932

= 6.7738 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝑗𝑗ℎ3

12
+ A3 ∙ z32 =

10 ∙ 1633

12
+ 10 ∙ 163 ∙ 29.88472 = 5.0647 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 
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Elina Elofsson och Nicklas Bernlo 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸ö−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝑢𝑢−𝑓𝑓𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛 +
3800

13000
∙ 𝐸𝐸𝑏𝑏𝑙𝑙𝑙𝑙 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 6.6732 ∙ 106 + 6.7738 ∙ 106 +
3800

13000
∙ 5.0647 ∙ 106

= 15.394 ∙ 106 𝑚𝑚𝑚𝑚4 = 1.5394 ⋅ 10−5 𝑚𝑚4 

𝐸𝐸 ⋅ 𝐸𝐸 = 13800000 ⋅ 1.5394 ⋅ 10−5 = 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎.𝟒𝟒𝟏𝟏 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 

 

Beräkningar av böjstyvhet. Värden hämtade från Excelfiler med all 
mätdata. Balkarna har samma benämning som i laborationstestet. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘2

48𝛥𝛥𝑤𝑤4
    

𝛥𝛥𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑏𝑏𝑥𝑥(0.4 − 0.1) 

Balk 200_1 

Fmax=11.1462 kN 

𝛥𝛥𝐹𝐹 = 3.34451 𝑘𝑘𝑘𝑘  𝛥𝛥𝑤𝑤4 = 0.8078 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.0008078 𝑚𝑚   𝑙𝑙 = 18ℎ = 18 ⋅ 190 =
3420 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑙𝑙𝑏𝑏 = 5ℎ = 950 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 3.34451⋅3.420⋅0.952

48⋅0.0008078
= 266.23229 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2  

Balk 200_2 

𝛥𝛥𝐹𝐹 = 𝟏𝟏.𝟔𝟔𝟏𝟏𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐 𝑘𝑘𝑘𝑘  𝛥𝛥𝑤𝑤4 = 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟖𝟖𝟖𝟖 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.0008299 𝑚𝑚   𝑙𝑙 = 18ℎ = 18 ⋅
190 = 3420 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑙𝑙𝑏𝑏 = 5ℎ = 5 ⋅ 190 = 950 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 3.637117⋅3.420⋅0.952

48⋅0.0008299
= 281.81466 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2  
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 Balk 200_3 

𝛥𝛥𝐹𝐹 =  3.69980383 𝑘𝑘𝑘𝑘  𝛥𝛥𝑤𝑤4 =  0.90258935 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.00090258935 𝑚𝑚   𝑙𝑙 =
18ℎ = 18 ⋅ 190 = 3420 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑙𝑙𝑏𝑏 = 5ℎ = 5 ⋅ 190 = 950 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
3.69980383 ⋅ 3.420 ⋅ 0.952

48 ⋅ 0.00090258935
= 263.58493 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 

Balk 220_1 

𝛥𝛥𝐹𝐹 =  𝟒𝟒. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟖𝟖𝟐𝟐 𝑘𝑘𝑘𝑘  𝛥𝛥𝑤𝑤4 = 𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝟖𝟖𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.0007707988 𝑚𝑚   𝑙𝑙 = 18ℎ =
18 ⋅ 190 = 3420 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑙𝑙𝑏𝑏 = 5ℎ = 5 ⋅ 190 = 950 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
1.585097 ⋅ 3.420 ⋅ 0.952

48 ⋅ 0.0007707988
= 132.23514 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 

Balk 220_2 

𝛥𝛥𝐹𝐹 =  𝟒𝟒. 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟒𝟒𝟖𝟖𝟐𝟐 𝑘𝑘𝑘𝑘  𝛥𝛥𝑤𝑤4 = 𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝟎𝟎𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.00073110522 𝑚𝑚   
𝑙𝑙 = 18ℎ = 18 ⋅ 190 = 3420 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑙𝑙𝑏𝑏 = 5ℎ = 5 ⋅ 190 = 950 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
1.53770192 ⋅ 3.420 ⋅ 0.952

48 ⋅ 0.000731105522
= 135.25592 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 

Balk 220_3 

𝛥𝛥𝐹𝐹 =  𝟒𝟒. 𝟔𝟔𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒𝟐𝟐 𝑘𝑘𝑘𝑘  𝛥𝛥𝑤𝑤4 =  𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟔𝟔 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.000787432506 𝑚𝑚   
𝑙𝑙 = 18ℎ = 18 ⋅ 190 = 3420 𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑙𝑙𝑏𝑏 = 5ℎ = 5 ⋅ 190 = 950 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
1.625272215 ⋅ 3.420 ⋅ 0.952

48 ⋅ 0.000787432506
= 132.72259 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚2 
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BILAGA 2  

Intervjuer 

Telefonintervju med Anders Gustavsson som jobbar med träbyggande och 
boende på SP i Skellefteå.  
➔ Har det gjorts några hållfasthetstester på lättbalk där flänshöjden har 

minskats med 30 mm?  
◆ Det finns inga sådana tester som jag känner till. 

➔ Vilka tester finns att tillgå för lättbalkar? 
◆ De flesta tester som SP utför är på uppdrag av någon tillverkare 

och dessa testresultat är inte offentliga. Man måste fråga 
tillverkarna om de lämnar ut testresultaten. 

 

Hunton lättbalk (Gjövik, Norge) 

För att få bärighet under badrumsgolv som är ca 30-40 mm lägre är det 
möjligt att använda en bredare fläns och den behöver inte vara lika hög för 
att få samma bärighet vilket innebär att det är möjligt att fräsa bort dessa 30 
mm. Om det är möjligt att anpassa bärande väggar där badrum ska vara är 
det andra alternativet att ha en lägre balk under badrummet.  

Systemet fungerar ihop med golvvärme på samma sätt som med LVL-balk, 
det blir ingen skillnad. Krympning är minimal och risken för sprickbildning 
i fogar och tätskikt är därmed också minimal.  

Eftersom det är LVL-fläns blir det inga problem att fräsa ur för en HEA 
stålbalk för bärigheten och det finns bygganvisningar för det.  

Priset kan variera beroende på om håltagning ska göras vid tillverkning extra 
livförstärkning mm. För en standardbalk med livförstärkning i 
uppläggningspunkterna blir priset på en SJ45/200 52.07 kr/lpm, SJ45/220 
53.38 kr/lpm och 56.25 kr/lpm för SJ45/250. 

(Magnus. A. Sjömarkens byggsystem) 

 

Masonite Beams (Nordmaling) 

De har haft en flexbalk med högre fläns för att kunna fräsa ur för 
golvspånskiva men det är bara 22 mm och den är inte vanligt förekommande 
längre. Alternativet för att sänka bjälklaget under badrum är att ha en lägre 
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balk. De har ett system i samråd med alla sina kunder och anpassar balken 
utifrån önskemål allt ifrån håltagning till dimensioner på balk. Det är möjligt 
att göra lika stora hål som livet är högt förutsatt att om håltagning 
anvisningar följs.  

C-virket till flänsarna torkas ner och kan därmed inte krympa mycket mer. 
Har tester gjorda i fyravåningshus med avseende på krympning av virket 
(vet inte under hur lång tid testet är gjort). Finns även tester utförda av SP i 
Borås m.a.p. krympning p.g.a. torkning vid användning av golvvärme.  

För infästning i HEA stålbalk finns det bygganvisningar och ska inte vara 
något problem. (Persson, 2017) 

Pris - priset kan variera beroende på om det behövs förstärkningar i livet på 
grund av punktlaster eller liknande. För en 45x220 balk som heter H220 
ligger priset mellan 37-42 kr/lpm och för 45x190 som blir en H200 är 
prisintervallet 33-37 kr/lpm. (Bylund, 2017). 
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BILAGA 3  
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BILAGA 4 
 

Tabell 13: Jämförelse av de olika balktypernas max spännvidd (m) vid 
upplag av två stöd med support av 22 mm golvspånskiva i bostadshus.  

 

 LVL (Kerto) I-balk (Hunton) I-balk (Masonite 
beams) 

Dimensio
n 

cc 400 cc 600 cc 400 cc 600 cc 400 cc 600 

45x200   4.2 3.7 3.7 3.1 

45x220  4.3 4.5 4.0 4.0 3.4 

45x240  4.6   (4.3) (3.7) 

45x250   5.0 4.5 4.5 3.8 

45x260 5.2      
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