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Sammanfattning 

Dagens samhälle blir allt mer miljömedvetet vilket har ökat efterfrågan på miljövänliga 

byggmaterial. KLT är en miljövänlig, vidareförädlad produkt av trä som visar goda 

hållfasthetsegenskaper. Därför har marknaden för denna produkt vuxit markant sedan 

produktionens start på 1990-talet. 

 

Idag är hållfasthetsklassade brädor ett krav för det ingående materialet i KLT-elementen. 

Ett intresse finns dock att kunna tillverka KLT-element av oklassade sidobrädor då detta 

skulle höja lönsamheten. Tidigare studier visar även på att sidobrädor har goda 

hållfasthetsegenskaper. Att oklassade brädor inte är tillåtna i konstruktioner beror på att 

trämaterialet är ett heterogent material där egenskaperna kan variera betydligt beroende 

på till exempel kvistighet eller fukt. 

 

Syftet och målet med detta arbete är därför att framställa KLT-element av oklassade 

sidobrädor och testa elementens hållfasthet genom praktiska försök för böjning enligt 

standard SS-EN 16 351:2015. Från testerna samlas värden in som används för beräkning 

av böjstyvhet samt för grafer över materialets linjär-elastiska beteende fram till 

brottgränsen. De reella värdena jämförs sedan med teoretiskt beräknade värden för 

samma parametrar. Analys utförs också över vilka egenskaper hos materialet som kan 

vara orsaken till det aktuella brottet.  

 

Arbetet utförs tillsammans med Södra Skogsägarna som har intresse av att undersöka 

hållfastheten av KLT-element konstruerade på detta vis. Avgränsningar har därför behövt 

göras till vilka tillgängliga dimensioner på brädor som funnits att tillgå från företaget. 

Maskinen som används vid laborationsexperimenten har också påverkat arbetet med 

begränsningar för vilka dimensioner för elementen som går att testa. Det har även blivit 

nödvändigt att frångå standarden något gällande dimensionering för testutrustning på 

grund av maskinens begräsning. 

 

Resultatet av detta arbete visar att KLT-elementen av sidobrädor ger goda hållfasthets- 

och styvhetsegenskaper och når mycket högre värden för uppmätta och beräknade 

parametrar än de teoretiskt beräknade värdena. De teoretiskt beräknade värdena är 

framtagna med karakteristiska värden för KLT-element konstruerade med 

hållfasthetsklassat virke från klassen C24, vilket är en vanlig hållfasthetsklass. 

 

Genom analys av resultatet kan trämaterialets heterogena inverkan identifieras som 

faktorn till skillnad i hållfasthets- och styvhetsvärden mellan de olika elementen. 

Sidobrädornas goda hållfasthet- och styvhetsegenskaper kan också bekräftas genom de 

uppmätta värdena för KLT-elementen. 
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Summary 
Today's society is becoming more environmentally conscious, which has increased the 

demand for environmentally friendly building materials. KLT is an environmentally 

friendly, further processed wood product that shows good strength properties. Therefore, 

the market for this product has grown significantly since the start production in the 1990s.  

 

Today, classified boards are a requirement for the input material in the KLT-elements. 

However, there is an interest in making KLT-elements of unrated side boards as this 

would increase profitability. Previous studies also show that side boards have good 

strength properties. Unclassed boards are not allowed in construction since the wood 

material is a heterogeneous material where the properties can vary considerably due to, 

for example, knots or moisture.  

 

The purpose and goal of this work is therefore to produce KLT-elements of side boards 

and to test the strength of the elements in a standard bending standardization experiment 

SS EN 16 351:2015. From the tests, the values are collected which are used to calculate 

bending stiffness and draw graphs for the linearly elastic material up to the breaking 

point. The actual values are then compared with theoretically calculated values for the 

same parameters. Analysis is also made of the properties of the material that may be the 

cause of the present rupture.  

 

The work is carried out together with Södra Skogsägarna that is interested in investigating 

the strength of KLT elements constructed in this way. Therefore, delimitations must be 

made to available dimensions on boards from the company. The machine used in the 

laboratory experiments has also influenced the study by limitations for which dimensions 

of the elements that can be tested. It has also become necessary to depart from the 

standard for test dimensions to be able to use the available test equipment.  

 

The result of this work shows that the KLT elements of side boards provide good strength 

and stiffness properties and reach much higher values for measured and calculated 

parameters than the theoretically calculated values. The theoretically calculated values are 

developed with characteristic values for KLT elements designed with strength classed 

timber from class C24 which is a standard strength class.  

 

By analyzing the result, the heterogeneous impact of the wood material can be identified 

as a factor, in contrast to the strengths between the different elements. The good strength 

and stiffness of the side boards can also be confirmed by the measured values of the KLT 

elements.  
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Abstract 
Korslimmat trä, KLT, är byggelement av trä vars efterfrågan ökat de senaste åren och 

som fortsätter öka. Därför ligger det i sågverksindustrins intresse att kunna använda sig 

av billigt råmaterial i konstruktionen av KLT-elementen då skulle öka lönsamheten för 

sågutbytet. Syftet med detta arbetet är därför att konstruera och pröva hållfasthets- och 

styvhetsegenskaper för KLT-element konstruerade med ej hållfasthetsklassade 

sidobrädor. Idag får nämligen bara hållfasthetsklassade brädor används i konstruktionen. I 

detta arbetet prövas två olika konstruktioner av KLT-element i böjtest vilka båda visar 

goda resultat för de studerade hållfasthets- och styvhetsparametrarna. De uppnådda 

värdena för parametrarna jämförs med teoretiskt beräknade värden för ett KLT-element 

av råmaterial med hållfasthetsklassen C24. Variation finns dock mellan de olika 

testelementen vilket är en orsak av att trä är ett heterogent material. Värdena mellan olika 

testelement skiljer ibland markant. Däremot visar till och med det testelement med sämst 

hållfasthets- och styvhetsegenskaper högre värden för de studerade parametrarna än de 

teoretiskt beräknade. Därför kan sidobrädor som råmaterial till KLT-produkter 

konstateras som ett bra konstruktionsmaterial. 

 

Korslimmat trä, sidobrädor, hållfasthet- och styvhetsegenskaper. 
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Förord 
Detta arbete görs i samarbete med Södra Skogsägarna. Företaget håller på att starta upp 

en produktion av korslimmat trä och därför finns intresse att pröva nya konstruktioner av 

produkten. Ett stort tack riktas till vår handledare på Södra, Henrik Johansson som varit 

till stor hjälp i projektet. Vi vill också tacka Tomas Bengtsson som tillsammans med 

Henrik Johansson är uppdragsgivare till examensarbetet.  

 

Vi vill även tacka våra handledare på Linnéuniversitetet Bishnu Chandra Poudel och 

Thomas K Bader för vägledning i arbetet och hjälp med rapportskrivning. Gällande 

laborationsexperimenten har också Jonaz Nilsson och Bertil Enquist bidragit med sin tid 

och kunskap vilket vi uppskattar och tackar för.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Korslimmat Trä, förkortas KLT i detta arbete. Andra vanliga förkortningar i rapporter och 

litteratur är KL-trä och CLT (cross laminated timber).  

 

KLT är ett byggelement som kan användas vid byggnationer av alla typer av byggnader. 

Materialet är ingenjörsmässigt framtaget och produceras på ett industrialiserat sätt mot 

arkitektoniska önskemål. Konstruktionen består av ett udda antal lamellskikt som är 

korslimmade varandra. Resultatet blir ett byggelement med goda hållfasthets- och 

styvhetsförmågor som kan användas till både stomme, golv, vägg och tak (Gustafsson, 

2017). 

 

Det färdiga KLT materialet är lätt till sin vikt jämfört med andra konstruktionsmaterial 

med samma bärförmåga. Detta gör att KLT-produkter kan konkurrera med dessa material 

och i många fall ersätta till exempel betongkonstruktioner i husbyggnader. Materialet är 

förnybart med ett miljövänligt kretslopp och livslängden är lång vid rätt användning 

(Gustafsson, 2017). 

 

Råvaran som används i produktionen ska vara hållfasthetssorterat virke enligt standarden 

SS-EN 14081–1:2016. Idag finns ingen färdig harmoniserad standard för KLT vilket är 

ett krav för CE-märkning inom EU. Däremot är standarden SS-EN 16 351:2015 

framtagen men då den fortfarande är ny är den ännu ej harmoniserad. Att en standard är 

harmoniserad innebär att produkten kan CE-märkas om den uppfyller kraven i 

standarden. KLT har dock använts som byggelement sedan 1990-talet trots att det saknats 

en harmoniserad standard. Det många företag gör idag är att certifiera sina KLT produkter 

genom europeiska konstruktionsstandarder och Eurokoder (Gustafsson, 2017). 

 

Ett sätt att öka lönsamheten för KLT-produkter är att använda sig av billigare råvara i 

konstruktionen. Sidobrädor är ett råmaterial som produceras till stort antal. De har också 

ofta mindre dimensioner, vilket innebär extra hantering. Detta blir en stor kostnad för 

sågverken i förhållande till kostnaden för hantering av större dimensioner på brädor. På 

grund av att man får hantera brädorna mycket i produktionen blir det dålig lönsamhet av 

denna råvara (Oscarsson et al., 2011). För närvarande använder man sig nästan bara av 

sidobrädor till emballering av varor och tillverkning av lastpallar trots att sidobrädornas 

egenskaper i konstruktioner generellt är väldigt bra (Oscarsson et al., 2014).  

 

Över hela världen har den årliga produktionen av KLT ökat från cirka 100 000 m3 år 2005 

till 700 000 m3 år 2015 (Brandner et al. 2016). Efterfrågan uppskattas att öka ännu mer 

och år 2018 förväntas man uppnå en produktion på 1 miljon m3 (Gustafsson, 2017). I 

Europa sker idag redan en stor produktion och byggnation av KLT. De största 

producentländerna av KLT är Österrike, Tyskland och Schweiz. År 2013 stod dessa 

länder för 90 % av produktionen (Stauder, 2013). Anledningen till den ökande efterfrågan 

är att man i dagens samhälle efterfrågar miljövänligare material för byggnationer vilket 

har gjort KLT-element till en attraktiv produkt (Karacabeyli och Douglas, 2013). 
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I Sverige har Martinsons länge varit den enda producenten av KLT med sin produktion i 

Skellefteå. Alltså har det länge saknats producenter av KLT i södra Sverige och 

byggherrar och entreprenörer importerar idag mycket KLT från Europa. Med den positiva 

utveckling som skett av KLT i världen kan det idag anses finnas affärsutrymme för KLT 

produktion i södra Sverige (Oscarsson & Blixt, 2016). 

 

1.2 Problemformulering 
KLT-produkter är byggelement vars efterfrågan har vuxit snabbt de senaste åren. 

Råmaterialet för elementen är dock trä vilket är ett heterogent material som gör det svårt 

att bedöma elementens egenskaper. Vilket råmaterial man använder sig av har dock stor 

betydelse för vinstutfallet. Idag är hållfasthetsklassat virke ett krav för brädorna i KLT-

produkter (Gustafsson, 2017). Det hållfasthetsklassade virket räknas som 

konstruktionsvirke och har ett högre värde än de ej hållfasthetsklassade sidobrädorna. 

Därför skulle användning av sidobrädor i KLT-konstruktioner kunna höja det totala 

värdet för en stock (Petersson et al., 2009). 

 

1.3 Syfte och mål 
Att det kan råda sådan variation mellan olika KLT-elements egenskaper beroende på 

ingående råmaterial är det som skapat intresse för detta arbete. Syftet med detta arbete är 

därför att genom tester analysera hållfasthet och styvhet för KLT-element konstruerat 

med oklassade sidobrädor istället för hållfasthetklassade brädor. Detta görs i samarbete 

med Södra skogsägarna som har intresse av att konstruera KLT-produkter med oklassade 

sidobrädor då det skulle öka lönsamheten av sågutbytet.  

 

De framtagna KLT-elementen ska testas i praktiska försök för böjning med målet att 

sedan kunna presentera parametrar för byggelementets hållfasthet och styvhet. De fem 

parametrarna arbetet kommer fokusera på att ta fram och analysera är total kraft, 

nedböjning, spänning, böjstyvhet och elasticitet. Att ta fram konstruktionen för de KLT-

element som ska testas är också en del av arbetet.  

 

Frågeställningar som ska besvaras i detta arbete är: 

• Hur konstrueras ett KLT-element med de tillgängliga dimensionerna på lameller? 

• Vad blir utfallet för hållfasthets- och styvhetsparametrarna för de konstruerade 

KLT-elementen? 

 

1.4 Avgränsningar 
För att studien ska få plats inom tidsramarna för 15 hp har vissa avgränsningar satts upp. 

Två konstruktioner kommer att testas, en 3-skikts och en 5-skiktskonstruktion. Studien 

kommer även endast innebära försök med ett typ av lim och kommer vara begränsat till 

prövning av hållfasthets- och styvhetsegenskaper i böjtest vinkelrät mot planet.  

 

Det trämaterial som kommer användas i konstruktionerna är gran då det är det träslaget 

som sågas i störst volymer. Lamellerna som används avgränsas också till att vara 19 och 

29 mm i tjocklek då det är de måtten som är lättas att tillgå. Hänsyn måste också tas till 

testmaskinens vidd på 60 cm då den påverkar vilken bredd på elementen som är möjliga 

att testa.  

 

Den praktiska prövningen av KLT-elementen kommer heller inte innebära något test av 

långtidseffekter utan enbart korttidstester.   
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2. Teori 
2.1 Trä 
2.1.1 Historia 

I Sverige har timmer, framför allt av barrträ, länge varit oerhört viktigt. Timmer har i alla 

tider varit den naturliga råvaran för hus- och möbeltillverkning. I Sverige tog 

trävaruproduktionen fart först i södra Sverige. Men när efterfrågan från Europa på 1700-

talet ökade började de norrländska skogarna tas på allvar. Den inhemska industrin såväl 

som den utländska industrin byggdes ut, detta resulterade i att Sverige tiodubblade sin 

export av trävaror mellan år 1828 och år 1958 till 5 miljoner m3 (Nylinder och Fryk, 

2011). Idag är exporten ca 12 miljoner m3 (Global forest resources assessment, 2015). 

  

Utbyggnaden av flottleder, ångmaskinens utveckling och elektrifieringen gjorde det 

möjligt för sågverken och skogsindustrin att vara en året runt verksamhet. Med 

utvecklingen kom även förbättrade möjligheter till transport av virket vilket gjorde det 

ännu lättare och mer flexibelt i skogsindustrin. Den svenska industrialiseringen anses ha 

tagit fart tack vare sågverksepoken som inleddes (Nylinder och Fryk, 2011).  

 

Kvalitativ råvara är grunden till en sågverksindustri. 2014 producerade de svenska 

sågverken drygt 17,5 miljoner m3 trävaror. Detta motsvarar 5 % av den totala 

världsproduktionen. Detta tyder på att Sverige är ett litet land men med enorm kapacitet 

till skogproduktion i förhållande till sin storlek (Nylinder och Fryk, 2011).    

 

För konstruktionsvirke använder man sig i första hand av gran. Gran används också till 

snickerier, lister och invändiga paneler, dock är furu vanligare för de sistnämnda 

användningsområdena. Till golv och möbler är lövträd vanligt, till exempel ek och bok 

(Svenskt Trä (1), 2018). 

 
2.1.2 Trämaterialets egenskaper 

Olika delar av ett trämaterial kan ha olika egenskaper vilket innebär att trä är ett 

heterogent material. Trä har även anisotropiska egenskaper vilket innebär att 

egenskaperna också varierar i olika riktningar. Träets hygroskopiska egenskaper är ett 

exempel på detta. Egenskaperna för krympning och svällning påverkas av träets riktning. 

Trä har tre riktningar, longitudinell, radiell och tangentiell. Vid upptagning av vatten är 

svällningen longitudinellt 0,4%, radiellt 4,0 % och tangentiellt 7,7 %. Träts 

hygroskopiska egenskap innebär alltså att materialet tar upp och avger vatten vid vätning 

respektive torkning för att anpassa fuktinnehållet till omgivande temperatur och fukthalt. 

Svällning och krympning sker dock endast under fibermättnadspunkten. Över 

fibermättnadspunkten är trämaterialets cellväggar vattenfyllda vilket innebär att 

materialet inte kan svälla mer. Fibermättnadspunkten varierar mellan träslag, mellan varje 

enskilt träd men brukar ligga runt en fuktkvot på 25–30 % (Nylinder och Fryk, 2011). 

Fuktkvoten beräknas enligt torrviktsmetoden (Skogs Sverige, 2018). Även de mekaniska 

egenskaperna är anisotropa vilket betyder att hållfasthet och styvhet är olika beroende på 

riktning (Träguiden, 2018). För furu och gran skiljer sig vissa hållfasthets- och 

styvhetsparametrar något. Trots skillnaderna kan dock trädslagen ur byggtekniskt 

perspektiv betraktas som byggstatiskt lika (Svenskt Trä (1), 2018).  

 
2.1.3 Kvist  

Trädens andel kvist påverkar förädlingsmöjligheterna av timmer oerhört mycket. Tallar 

bildar varje år ett nytt varv med grenar, hos gran är det inte lika tydligt, eftersom det 

bildas klenare kvistar mellan grenvarven. Kvist är i många fall det som påverkar timrets 
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egenskaper mest. Det finns olika typer av kvist, t.ex. frisk-, torr-, svart-, röt-, spröt- och 

barkdragande kvist. Kvisten orsakar störningar på grund av skillnad i densitet, 

fiberriktning och fukthalt mot omgivande ved. Den orsakar även störningar med 

spänningar till intilliggande ved på grund av fiberstörningar i form av snedfibrighet och 

tjurved mm. Detta försvårar vidareförädlingen av virke med mycket kvist (Nylinder och 

Fryk, 2011).  

 

Kvistar har stor påverkan på träets mekaniska egenskaper. Kvistens störning av 

vedstrukturen reducerar materialets styvhet och hållfasthet. Att bedöma kvistarnas 

inverkan på ett virkesstycke kan vara svårt då kvistarnas storlek, antal, placering och 

fördelning i virket är inverkande faktorer. "Gröna" kvistar t.ex. friska kvistar påverkar 

hållfastheten mindre än "döda", svart kvistar (Dinwoodie, 1981). 

 
2.2.4 Sidobrädor 

Sidobrädor är sågat virke som tas ut ur stockens yttre delar, Figur 1, utanför det som 

kallas centrumutbytet (Bergkvist och Frobel, 2014). Sidobrädor innehåller till största del 

splintved. Kvist är vanligt förekommande men brädorna kan också vara delvis eller helt 

kvistfria. Framtagning av sidobrädor kommer från både block- och delningssågarna, det 

är vanligt att det förekommer vankant på sidobrädorna. Därför måste vankanten sågas 

bort med hjälp av ett kantverk. 

 

 
Figur 1. Visar utbytet vid sågning. Vitmarkerad yta är sågbortfall, dvs. spån och flis. De 

yttre brädorna är sidobrädor och de två i mitten är centrumutbyte (Svenskt Trä (2), 

2018).  

 

Vanliga användningsområden för sidobrädor är idag till panel för invändigt bruk, 

exempelvis väggar och tak. Även för planhyvlat virke och lister exempelvis sockellister, 

foderlist, hörnlist och foglist är det vanligt att man använder sig av sidobrädor 

(Träguiden, 2003). Till stor del används sidobrädorna dock bara till lastpallar och 

emballeringsmaterial. Anledningen till sidobrädornas nuvarande användningsområde är 

att tvärsnittsdimensioner för dessa brädor oftast är liten och sällan kan används till 

lastbärande konstruktioner (Oscarsson och Blixt, 2016). Detta orsakar att sidobrädor har 

ett lågt värde och ger dålig lönsamhet då användningsområdet ger dålig avkastning och 

stor hantering av materialet behövs för att få fram de dimensioner som efterfrågas 

(Steffen et al. 1997).  
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Trots sitt låga värde har sidobrädor goda egenskaper för hållfasthet och konstruktion. 

Sidobrädorna har nämligen en högre styvhet än centrumbrädor från stockens mitt. 

Elasticitetsmodulen för sidobrädor kan vara dubbelt så stor jämfört med centrumbrädorna 

(Omarsson, 1999). Konstruktionsegenskaperna för trämaterial kan sägas förbättras med 

avståndet från stockens centrum. Styvheten har en korrelation med hållfastheten vilket 

innebär att även hållfastheten ökar med avståndet från stockens centrum (Petersson et al., 

2009). 

 

2.3 KLT 
2.3.1 Historia till nutid 

KLT konstruktioner är ett relativt nytt byggnations koncept. Det introducerades först i 

Österrike och Tyskland på tidigt 1990-tal. Det har med tiden blivit mer och mer populärt. 

Anledningen till att det har blivit mer populärt beror på att det är lätt till sin vikt, 

kostnadseffektivt och ett lätthanterligt material som förväntas kunna ersätta betong och 

metallkonstruktioner i större utsträckning i framtiden (Karacabeyli och Douglas, 2013). 

 

Det var inte förens på tidiga 2000-talet som KLT faktiskt blev populärt och efterfrågan 

ökade. Efterfrågan drevs framåt mycket på grund av att det blev mer populärt och 

intressant att bygga med ett miljötänk, men även för att metoden att bygga med KLT är 

tidseffektiv och lätthanterlig. De senaste åren har det byggts mycket nya hus och 

flervåningshus i KLT (Karacabeyli och Douglas, 2013).  

 

Länder, landsting, kommuner och befolkning intresserar sig för miljön på ett helt annat 

sätt idag än vad man gjorde förr. Detta gör att man åter igen börjar använda mer trä som 

byggnadsmaterial av den enkla anledningen att det är ett förnyelsebart och 

koldioxidneutralt material. Att det är koldioxidneutralt innebär att processen för att 

framställa produkten och bygga en konstruktion inte släpper ut mer koldioxid än vad det 

råmaterial som används i KLT konstruktionen har absorberat under sin uppväxt 

(Neova.se, n.d.) 

 
2.3.2 Användning 

Idag används KLT i konstruktion av hela hus, allt från envåningshus till stora 

flervåningshus och industrilokaler. Eftersom man kan anpassa konstruktionen av KLT 

väldigt mycket beroende på vilka tillgångar på maskinpark man har vid konstruktion, är 

användningsområdet oerhört stort. Man kan mer eller mindre ha ett färdigt hus på 

fabriken där KLT konstruktionen tillverkas som man sedan bara kan montera ihop ute på 

plats. Dragning av el, vatten och andra ledningar kan förberedas på fabriken genom att 

fräsa ur kanaler och göra plats för rör (Gustafsson, 2017). 

 
2.3.3 Konstruktion 

KLT består av minst 3 och upp till 25 skikt med korslimmade brädor (Gustafsson, 2017). 

I dagens byggande är dock KLT-element av 3- och 5-skikt de vanligaste konstruktionerna 

(Karacabeyli och Douglas, 2013). KLT-elementen är uppbygga med vartannat skikt i 90 

graders riktning till intilliggande skikt (Gustafsson, 2017).  

 

Den råvara som idag används för att framställa KLT är hållfasthetsklassat virke sorterat 

enligt standard SS-EN 14081–1:2016. Ofta kallas varje bräda för lamell. Tjockleken på 

varje skikt varierar mellan 20–60 mm. Tjockleken på ett färdigt KLT-element varierar, 

vanligt förekommande är 80–300 mm men det förekommer även element i tjockleken 60–
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500 mm. Längden varierar också, vanligt förekommande längder är upp till 16 m. I vissa 

fall tillverkas element så långa som upp till 30 m. Den vanliga bredden på elementen är 

mellan 1,2–3 m, men det förekommer även element upp till 4,8 meters bredd (Gustafsson, 

2017). 

 

Vid limning av KLT-element ska lamellerna ha en fuktkvot på mellan 8 och 15 %, detta 

bestäms med hänsyn till vilket lim som används och vad produkten ska användas till. 

Målfuktkvoten brukar dock vara 12 %.  För att limfogens hållfasthet ska bli som bäst är 

det viktigt att de intilliggande lamellerna har ungefär samma fuktkvot, det får inte skilja 

mer än 5 %. Viktigt att tänka på är även att limma lamellerna när de har den fuktkvot som 

antas vara den jämnviktsfuktkvot den färdiga konstruktionen kommer att ha. Detta för att 

inga extra rörelser ska tillkomma och därmed bidra till sprickbildning (Gustafsson, 2017). 

 
2.3.4 Tillverkare 

Idag är det bara Martinsons som tillverkar KLT i Sverige. Alltså finns det ingen svensk 

konkurrens för närvarade. Däremot är flera nya anläggningar på väg att byggas upp i 

landet. Bland andra håller Stora Enso på att bygga en anläggning i anknytning till en 

befintlig sågverksanläggning, denna beräknas vara klar i första kvartalet av år 2019 

(Skogsaktuellt, 2018). Även Södra Skogsägarna har projekt på gång om KLT, en 

testanläggning byggs förnärvarande i Värö där Södra har ett befintligt sågverk. 

Anläggningen förväntas vara färdig i början av år 2019 (Södra, 2017).  

År 2016–2020 antas det finnas nio olika länder i Europa som tillverkar KLT, så som 

Sverige, Österrike, Tyskland, Storbritannien m.fl. År 2016 var produktionen av KLT i 

Europa 670 000 m3. Denna produktion beräknas still till 1,2 miljoner m3 år 2020 (Ebner, 

2017).  

2.3.5 Framtagning av godkända produkter 

Vad som är en godkänd KLT produkt tas fram genom flertalet tester där elementens 

egenskaper bestäms genom angivna randvillkor och utvecklade beräkningsmetoder. Det 

som beräknas är KLT-elementets bärförmåga för olika tvärsnittskonstruktioner. En 

konstruktör av KLT bör tänka på vilka rekommendationer som finns med avseende på 

materialegenskaper och metoder. De mekaniska egenskaperna för KLT kan enligt 

standard SS-EN 16 351:2015 bestämmas genom testning av KLT-elementen samt 

undersökning av lamellernas tvärsnittsuppbyggnad och materialegenskaper. En KLT 

tillverkare måste enligt standard SS-EN 16 351:2015 redogöra för produktegenskaper. En 

metod för detta är att använda sig av standardiserade lamellers egenskaper enligt standard 

SS-EN 338. Genom beräkning fås sedan hela KLT-elementets egenskaper fram. Med 

denna metod fås hållfastheten och styvheten för hela KLT-elementet fram genom att 

hållfastheten och styvheten bestäms för varje skikt i konstruktionen. Värdena är olika för 

olika huvudbärriktningar. 

 

Då standarden SS-EN 16 351:2015 ännu ej är harmoniserad och kan användas för CE-

märkning används Eurokoder tillsammans med europeiska konstruktionsstandarder 

(EKS) för bedömning av KLT-elements bärförmåga, stadga och beständighet. I EKS 

finns det angivet vilka parametrar som gäller vid användning av Eurokoderna. 

Påverkande faktorer på nationella förutsättningar är geologi, klimat, säkerhetsnivåer och 

levnadssätt.  
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De flesta länder i Europa tillämpar den norm för bärande konstruktioner som baseras på 

partialkoefficientmetoden. Denna metod innebär att konstruktioner kontrolleras i de två 

gränstillstånden brottgränstillståndet och bruksgränstillståndet. Brottsgränstillståndet 

innebär att konstruktionen testas för säkerhet mot brott medan bruksgränstillståndet 

innebär prövning så att konstruktionen inte får så stora brott att de slutar uppfylla sina 

funktionskrav (Gustafsson, 2017). 

 

2.4 Mekaniska hållfasthets- och styvhetsegenskaper för KLT 
KLT konstrueras med tvärgående skikt vilket gör att variationer och egenskapsskillnader 

för det färdiga byggelementet minskar. (Gustafsson, 2017). Hållfasthets- och 

styvhetsegenskaperna för ett KLT-element är beroende av hur elementet är uppbyggt, 

alltså relationen mellan lamelltjockleken i longitudinell och tvärsgående riktning. 

Egenskaperna påverkas av olika tjocklekar på lamellerna i den påverkade riktningen 

(Brandner et al., 2016). 

  

Tvärsnittets uppbyggnad är avgörande för hållfastheten då brottgränsen bestäms av de 

yttersta skiktens draghållfasthet och de tvärgående skiktens rullskjuvhållfasthet. 

Elementets styvhetsegenskap är en viktig parameter som också påverkas av tvärsnittets 

uppbyggnad. KLT-element har en lägre styvhet i huvudbärriktningen jämfört med lika 

tjocka plattor av trä. Däremot kan KLT-elementet ta en större last tvärs 

huvudbärriktningen jämfört med en träplatta i samma tjocklek. Vanligtvis är KLT-

elementets starkaste bärriktning parallell med riktningen på de yttre skikten.  

 

Brädorna i KLT-elementets huvudbärriktning är avgörande för byggelementets 

hållfasthets- och styvhetsegenskaper men tvärlagret har ändå en inverkan vid 

deformations- och spänningsberäkningar. Brädor utan kantlimning eller spont och med ett 

förhållande för bredd-tjocklek minde än 4 är benägna till rullskjuvbrott. Ett rullskjuvbrott 

innebär att skjuvspänning tvärs fibrerna orsakar att träfibrerna rullar eller glider mellan 

varandra. Resultatet av rullskjuvning är större skjuvdeformationer och en lägre 

bärförmåga vinkelrät mot planet.  

 

Hållfasthetsegenskaperna för KLT visar stora likheter med andra produkter i trä. 

Hållfastheten varierar mellan fiberriktning och spänningen. När fuktkvoten ökar minskar 

hållfastheten, likaså när belastningstiden ökar. Eftersom trä är ett naturligt material kan 

egenskaper variera både genom samma virkesstycke och mellan olika virkesstycken 

(Gustafsson, 2017).  
 

2.4.1 Böjtest 

Böjtester används för att bestämma eller undersöka egenskaper hos olika material som 

ämnas användas till konstruktion. Vid testet samlas värden in för att kunna analysera 

elementets hållfasthets- och styvhetsegenskaper. Vid böjningstest påverkas testelementet 

av olika typer av spänningar, kompression, töjning och skjuvspänning. Dessa parametrar 

varierar beroende på vilken del av testelementet som studeras. Trepunktböjning och 

fyrpunktsböjning är vanliga utförande av böjtester (Pronk, 2006). 
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2.4.2 Huvudbärriktning och tvärsnitt 

För KLT finns det tre huvudbärriktningar i x-led, y-led och z-led enligt Figur 2. X-axeln 

är parallell med yttersta lagrets fiberriktning, y-axeln är vinkelrät mot fiberriktningen i 

yttersta skiktet och z-axeln är vinkelrät mot brädskikten och går alltså i skivans 

tjockhetsriktning. Ofta finns en tydlig huvudbärriktning för ett KLT-element, i dessa fall 

kan blocket betraktas som en balk och dimensioneringen kan då utföras enligt balkteorin 

(Gustafsson, 2017).  
 

 
Figur 2: Huvudbärriktningar för KLT-element.  

 

För Figur 3 står de olika avstånden för följande parametrar: 

 

tx – tjockleken på skikt x  

zs – avståndet till neutrallagret från skivans kant 

ax – avståndet från mitten av skikt x till skivans neutrallager 

hKLT – hela skivans tjocklek  

bx – brädskiktets bredd 

by – brädskiktets längd 

 

Figur 3: Tvärsnitt av KLT-element med huvudbärriktning i x-riktning samt definiering av 

relevanta avstånd.  
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Med kända värden för avstånden i Figur 3 kan tvärsnittsegenskaperna bruttoarea, 

nettoarea, tröghetsmoment och böjmotstånd beräknas för KLT-element med last parallellt 

och vinkelrät mot huvudbärriktningen för rotation både runt x-, y- och z- axeln 

(Gustafsson, 2017). 
 

Om KLT-elementet också antas ha en konstant böjstyvhet kan elementarfall användas för 

att beskriva moment- och tvärkraft för ett element som böjs enligt Figur 5. Genom 

fyrpunktsböjningen i figuren kommer då ett brott ske i ett område opåverkat av skjuvning. 

Denna slutsats kan dras genom beräkning med hjälp av elementarfall i litteraturen 

Introduktion till strukturmekaniken (Heyden et al., 2008). 

 
2.4.3 Spänningar 

Vid tillämpning av balkteorin kan de spänningar som uppstår vid böjning av ett KLT-

element beskrivas enligt Figur 4. När en balk utsätts för böjning uppstår en momentkraft 

och normalspänningar i balkens längdriktning. Vid fortsatt krökning uppstår på den 

konvexa sidan dragspänningar när materialet förlängs medan det på den konkava sidan 

uppstår tryckspänningar när materialet förkortas. Spänningen varierar linjärt över 

tvärsnittets höjd och är noll i tvärsnittets tyngdpunkt, det så kallade neutrallagret. Vid 

maximal belastning uppstår den maximala spänningen (σmax) i tvärsnittets ytterkanter. Vid 

fortsatt belastning efter att maximala spänningen uppnåtts övergår materialet från att vara 

linjärt elastiskt till plastiskt (Heyden et al., 2008). 

 

 
Figur 4: Drag- och tryckspänning för ett KLT-element utsatt för böjning vinkelrät mot 

planet med moment kring y-axeln.  

 
2.4.4 Elasticitetsmodul 

Material som efter belastning återgår till sin odeformerade form kallas elastiska.  

Ett linjärt elastiskt material har ett samband mellan spänning och töjning enligt Hookes 

lag. Elasticitetsmodul kallas den proportionalitetskonstant, E, som uppstår mellan 

spänning och töjning. Ett elastiskt-idealplastiskt material är linjärt elastiskt upp till den så 

kallade flytgränsen. Efter denna gräns kan inte spänningen öka mer och materialet 

deformeras utan att ta upp mer last, materialet har övergått från elastiskt till plastiskt. När 

man passerat över till det plastiska tillståndet kvarstår deformationen efter att lasten 

avlägsnats (Heyden et al., 2008).  
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För KLT görs antagande att elasticitetsmodulen vinkelrät mot fiberriktningen är 

försumbar och att elasticitetsmodulen parallellt med fiberriktningen är lika för alla 

lameller (Gustafsson, 2017). 

 
2.4.5 Deformation 

För ett KLT-element som beräknas enligt balkteorin har spännvidden en betydelse. En 

kort spännvidd ökar skjuvdeformationens inverkan på den totala deformationen och måste 

därför betraktas vid dimensionering. 

 

För att ta hänsyn till skjuvdeformationens påverkan på den totala deformationen beskrivs 

i Eurokod 5 Gamma-metoden. I denna metod beräknas med hjälp av ett gammavärde (γx) 
det effektiva tröghetsmomentet (Ief). Gamma-metoden som finns beskriven i Eurokod 5 

(SS-EN 1995-1-1:2004/A2:2014) går att tillämpa på KLT-element med ett tvärsnitt på 3- 

eller 5-skikt. Metoden innebär att det andra längsgående skiktet sett från ovan sätt till bas. 

De andra intilliggande skikten är sedan flexibelt kopplade till basskiktet. Gammavärdet 

minskar för dessa skikt beroende på spännvidd och tvärskikt (Gustafsson, 2017). 
 

2.4.6 Karakteristiska hållfasthetsvärden 

För teoretisk beräkning av hållfasthet och styvhet används karakteristiska hållfasthets och 

styvhetsvärden. De karakteristiska värdena tagits fram genom tidigare tester som utförts 

enligt standarder. Med utgångspunkt från enskilda hållfasthetsegenskaper för lameller av 

gran och KLT-element av dessa lameller med hållfastighetsklassen C24 har de 

karakteristiska styvhetsvärdena i Tabell 1 tagits fram. Det karakteristiska 

hållfasthetsvärdet för spänningen vid belastning vinkelrät mot planet (fmk) är 24 MPa 

(Gustafsson, 2017). 

 

Tabell 1: Styvhetsvärden för KLT-element av C24 hållfasthetsklassat virke med 

belastning vinkelrät mot planet. Huvudbärriktning i x-led med böjning runt y-axeln 

enligt Figur 2. 

Styvhetsparameter MPa 

Elasticitetsmodul längsgående huvudbärriktningen (E0, x) 11 000 

Elasticitetsmodul tvärsgående huvudbärriktningen (E90, x)          0 

Skjuvmodul (G090, x)      690 

Rullskjuvmodul (G9090, x)        50 

 

Ofta används lamellernas karakteristiska hållfasthet och styvhet vid dimensionering av 

KLT-element. Resultatet blir oftast lägre värden för parametrarna än det reella då flera 

andra faktorer spelar in för den dimensionerade bärförmågan. Systemeffektsfaktorn är en 

faktor som tar hänsyn till att KLT består av brädor med olika hållfasthet. Systemeffekten 

är extra påtaglig för böj- och draghållfasthet.  
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För att beräkna den dimensionerade bärförmågan för böjning (fmd) i brottgränstillståndet 

bör systemeffektsfaktor (ksys) tas i beaktning tillsammans med värdena för lastvarighet- 

och klimatklass (kmod) och partialkoefficienten (γM) för materialets egenskaper. 

 

Partialkoefficienten är ett värde för materialegenskaper och skiljer sig mellan olika länder 

enligt Eurokodens nationella anpassningsdokument. Vad gäller värden för lastvarighets- 

och klimatklass har dessa tagits fram genom normer och standarder som använt sig av 

karakteristiska värden för hållfasthet och omräkningsfaktorer (Gustafsson, 2017). 

 

2.5 Tidigare studier 
I den vetenskapliga artikeln Evaluation of the mechanical properties of cross laminated 

timber with elementary beam theories beskrivs hur fyrpunktsböjtest utförts av 

hållfasthetsklassat virke av klassen C24. Slutsatsen styrker att de karakteristiska värdena 

för KLT-elements elasticitetsmodul på 11 000 MPa och spänning på 24 MPa är pålitliga 

värden för beräkningar av hållfasthets- och styvhetsvärden för KLT-element 

(Christovasilis et al., 2016). 

 

Att KLT-elementens tvärgående skikt har en inverkan för drag- och tryckspänningar är 

slutsatsen i ett annat arbete som presenteras i den vetenskapliga artikeln Prediction of 

bending stiffness and moment carrying capacity of sugi cross-laminated timber. En av 

slutsatserna i arbetet är ett antagande om att tvärskiktens inverkan på KLT-elementet är 

anledning till att uppmätta hållfasthetsvärden bir högre än de teoretiskt beräknade (Okabe 

et al., 2013). 

 

I en annan studie där sidobrädor använts i framställning av limträbalkar visar resultatet på 

vikten av kvistars inverkan. I arbetets resultat presenteras kvistar i ytterlamellerna ha stor 

betydelse för tryck-och dragbrott. Som förbättringspotential presenteras i arbetet 

kvalitetssortering av både ytter-och innerlameller för bättre hållfasthetsvärden (Petersson 

et al., 2009). 
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3. Metod 
För att besvara rapportens frågeställningar har olika metoder använts för att samla in 

nödvändig information. För insamling av nödvändig information i grundforskningen 

gjordes litteratursökning. Ett laborationsexperiment gjordes sedan för att få information 

om hållfasthets- och styvhetsvärden. 

 

3.1 Insamling av kunskap 
Rapporten omfattar både utnyttjande av kunskap och produktion av kunskap. Utnyttjande 

av befintlig kunskap sker genom grundforskning för att vidga vetande och behöver inte 

vara till direkt nytta utan den insamlade informationen är intressant i sig och kan i ett 

senare skede leda till tillämpningar. Informationen som samlats in i grundforskningen har 

skett genom litteratursökning. Den relevanta information som hittats har samlats i 

teoretisk bakgrund vilket ger teoretisk förankring till antaganden som görs i arbetet. Att 

samla in och utnyttja befintlig kunskap är nödvändigt för vidare arbete inom ämnet (Patel 

och Davidson, 2011). 

 

Huvudsyftet för arbetet innebär forskning och undersökning av KLT-elements 

konstruktion, hållfasthet- och styvhetsegenskaper. Detta sker genom 

laborationsexperiment där nödvändiga värden för att kunna beräkna dessa egenskaper 

samlas in och studeras. Här produceras ny kunskap som förankras till- och jämförs med 

teori och befintlig kunskap. Ett deduktivt arbetssätt tillämpas då utnyttjandet av 

standarder samt befintliga teorier och beräkningssätt leder fram till slutsatser om den egna 

forskningen. 

 

3.2 Kvantitativ information 
Huvudsyftet med detta arbetet innebär forskning genom mätningar och statistiska 

analyser, därför kan detta arbete klassas som helt kvantitativt. Den information som 

används för litteraturstudien har enbart som syfte att ge ett teoretiskt ramverk och kan 

därför inte räknas som ett kvalitativt arbete (Patel och Davidson, 2011).  

 

I denna studie samlas kvantitativ informationen in genom grundforskning och 

laborationsexperiment. I grundforskningen samlas nödvändiga data från andra arbeten 

och standarder in och används. Laborationsexperimentet innebär att kvantitativa data från 

de studerade variablerna används.  

 

3.3 Experimentets validitet och reliabilitet 
För att utföra korrekta tester av hållfasthet utgår laborationsexperimentet från standard 

SS-EN 16 351:2015.  

 

Några avvikelser för laborationsexperimenten sker då standarden kräver en validitet där 

15 böjningstester för varje konstruktion utförs. I detta experiment har testerna begränsats 

till 6 böjningstester av varje konstruktion, vilket ger en lägre validitet än standarden 

kräver. Denna begränsning har gjorts då det inte finns möjlighet till hantering av material 

för fler tester och inte heller tidsutrymme. Att inte så många tester som standarden kräver 

utförs får betraktas som en möjlig felkälla som ger experimentet en lägre reliabilitet. 

Inte heller de exakta mått som standarden kräver för laborationsuppställningen enligt 

Figur 5 uppnås till fullo vilket även det påverkar reliabiliteten enligt standard. Denna 

avvikelse är dock nödvändig i detta fall då den tillgängliga testanläggningen annars inte 

hade kunnat gå att använda för laborationsexperimentet. 
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3.4 Böjtest 
Laborationsexperimentet utförs efter standard SS-EN 16 351:2015. Detta görs enligt 

fyrpunktsböjningen som illustreras i Figur 5. Anledningen till detta typ av test är att 

fyrpunktsböjning minskar inverkan av skjuvspänningar. Enligt standarden ska längden (L) 

mellan upplagspunkterna ska vara minst 24 gånger provblockets tjocklek (h). Avståndet 

mellan belastningspunkterna ska vara 6 gånger h och avståndet mellan mätningen för 

lokal nedböjning (l1) ska vara 5 gånger h. För att man ska få ett trovärdigt och realistiskt 

värde finns det även riktlinjer för hur många tester som ska utföras. Beroende på den 

totala bredden av testelementen behöver man testa olika många gånger. För bredder upp 

till 500 mm behöver krävs det 15 tester. Upp till 800 mm krävs det 10 tester. Är 

testelementet lika med eller bredare än 800 mm krävs 7 tester (SS-EN 16 351:2015). 

 

 
Figur 5. Proportionerna av hur ett testelement enligt standard. h= testelementets 

tjocklek, L= testelementets längd, L1= längden mellan mätpunkterna, L2=längden mellan 

belastnignspunkt och upplagspunkt, Wlocal= böjningen mätt över längden för skjuvning – 

stressfri yta, F= Kraften som appliceras (SS-EN 16 351:2015). 

 

  



 

14 
Beatrice Larsson & Adam Bergman 

3.5 Elementarfall 
För att visualisera laborationsexperimentet och teoretiskt studera vad som bör ske när 

böjning utförs enligt fyrpunktsböjningen i Figur 5 används elementarfall. Genom 

sammanslagning av två olika belastningar enligt elementarfall i Figur 6 från litteraturen 

Introduktion till Strukturmekaniken (Heyden et al., 2008) kan fyrpunktsböjningen 

illustreras enligt lastfall i Figur 7. Genom vetskap om momentkraft och tvärkraft för 

Figur 6 kan momentkrafts- och tvärkraftsdiagram för Figur 7 tas fram vilka presenteras i 

Figur 8 och Figur 9.  

 

Genom att studera Figur 8 och Figur 9 kan det genom matematiskanalysförmåga 

fastställas att det inte råder någon skjuvspänning i brottområdet för lastfallet då det inte 

finns någon tvärkraft i detta område. Detta är en önskvärd egenskap då detta gör att 

hållfasthetsberäkningarna inte påverkas av skjuvspänning. Från Figur 9 visas det också 

att brottet kommer ske någonstans mellan de både belastningspunkterna. 

 

 

 
Figur 6: Belastning enligt elementarfall från litteraturen Introduktion till 

Strukturmekaniken (Heyden et al., 2008). 

 

 
Figur 7: Illustration av belastning enligt fyrpunktsböjning.  
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Figur 8: Tvärkraftsdiagram för fyrpunktsböjning enligt Figur 7. 

 

 
Figur 9: Momentkraftsdiagram för fyrpunktsböjning enligt Figur 7. 

 

3.6 Beräkningsmetoder för hållfasthet 
För att kunna beräkna de väsentliga parametrarna för KLT-elementen används välkända 

matematiska ekvationer för beräkning. Om ingen annan källreferering görs återfinns 

ekvationerna i litteraturen KL-trähandbok (Gustafsson, 2017). 

 

Dimensionerad böjhållfasthet 

För teoretisk beräkning av den spänning ett KLT-element teoretiskt bör klara enligt 

dimensionerad böjhållfasthet (fmd) kan det karakteristiska böjhållfasthetsvärdet (fmk), 

lastvarighet- och klimatklass (kmod), partialkoefficientfaktorn för materialegenskaper (γM) 

och systemeffektsfaktor (ksys) användas enligt Ekvation 1.  

 

𝜎max = 𝜎my,d = 𝑓𝑚𝑑 =
𝑓𝑚𝑘⋅𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
⋅ 𝑘𝑠𝑦𝑠 [MPa]  (1) 
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Nettotröghetsmoment 

För symmetriska tvärsnitt och lameller med samma kvalitet beräknas 

nettotröghetsmomentet med rotation kring y-axeln (Ix,net) enligt Ekvation 2. De 

tvärgående skikten tas inte med i beräkningarna då deras elasticitetsmodul är försumbar 

och med det även deras inverkan på tröghetsmomentet. Definitionen för variablerna som 

använd i ekvationen finns representerade i Figur 3. 

 

𝐼x,net = ∑
𝑏𝑥𝑡𝑖

3

12
+ ∑ 𝑏𝑥𝑡𝑖𝑎𝑖

2  [mm4]   (2) 

 

Nettoböjmotstånd 

Nettoböjningsmotståndet för rotation runt y-axeln (𝑊x,net) beräknas enligt Ekvation 3 

med det kända värdet för nettotröghetsmomentet runt samma axel. Definitionen för 

variabeln hKLT som används i ekvationen finns representerade i Figur 3. 

 

𝑊x,net =
2⋅𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡

ℎ𝐾𝐿𝑇
 [mm3]   (3) 

 

Böjmoment 

Maximala böjmomentet kring y-axeln (Mmax) beräknas enligt Ekvation 4 med hjälp av den 

maximala kraften för en belastnignspunkt (F) och ett känt avstånd L från det yttre 

upplaget till närmaste belastningspunkt. L=a enligt Figur 6. 

 

𝑀max = 𝐹max ⋅ 𝐿 [Nmm]    (4) 

 

Spänning och total belastning 

KLT-elementets maximala spänning för böjning runt y-axeln (𝜎max)  kan sedan beräknas 

med hjälp av böjmomentet (𝑀max) och böjmotstånd (𝑊x,net) enligt Ekvation 5. 

 

𝜎max =
𝑀max

𝑊x,net
  [MPa]   (5) 

 

Genom en sammanslagning av Ekvation 4 och Ekvation 5 fås sedan Ekvation 6 för 

teoretisk beräkning av kraften (Fmax) där det den dimensionerade böjhållfastheten (fmd) 

används som spänningsfaktor (𝜎max). Längden L är här avståndet från ett upplag till 

närmaste belastningspunkt. Den totala kraften (Ftotal) som behövs för att knäcka elementet 

är faktor 2 av kraften (Fmax) enligt Ekvation 7 då kraften är uppdelad på två 

belastningspunkter. 

 

𝐹max =
𝜎Max ⋅𝑊x,net

𝐿
 [N]   (6) 

 

𝐹 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2𝐹max [N]   (7) 
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Gamma-metoden och effektivt tröghetsmoment 

Gamma-metoden påverkas av tvärsnittsvärdena av skivans längd och spännvidd. Lref är i 

Ekvation 9, 10 och 12 en referenslängd beroende av balkens längd och upplagen. För 

beräkningen i denna studie är Lref = L. Enbart gamma-värdena (γx) för de längsgående 

skikten beräknas då de tvärgående inte har någon betydelse. Ekvation 8 och 9 anger 

gammavärdena för 3-skiktselement. Ekvation 10, 11 och 12 anger motsvarande värden för 

5-skiktselement. För styvhetsegenskaperna (Ex och G9090) används de karakteristiska 

värdena som finns presenterade i Tabell 1. 

 

𝛾1 = 1     (8) 

 

𝛾3 =
1

1+
𝜋2 𝐸𝑥,3 𝑡3

𝑙𝑟𝑒𝑓
2 ⋅

𝑡2
𝐺9090,2

    (9) 

 

𝛾1 =
1

1+
𝜋2 𝐸𝑥,1 𝑡1

𝑙𝑟𝑒𝑓
2 ⋅

𝑡2
𝐺9090,2

    (10) 

 

𝛾
3

= 1     (11) 

 

𝛾
5

=
1

1+
𝜋2 𝐸𝑥,5 𝑡5

𝑙𝑟𝑒𝑓
2 ⋅

𝑡4
𝐺9090,4

    (12) 

 

Gammavärdena behövs för beräkning av KLT-elementens effektiva tröghetsmoment (Ief). 

Ekvation 13 anger hur beräkning av det effektiva tröghetsmomentet görs för 3-

skiktselement och Ekvation 14 för 5-skiktselement. I dessa ekvationer återfinns 

definitionen för variablerna bx, t1 och a1 i Figur 3. 

𝐼ef = 𝑏𝑥 (
2𝑡1

3

12
+ (1 + 𝛾3)𝑡1𝑎1

2) [mm4]  (13) 

 

𝐼ef = 𝑏𝑥 (
3𝑡1

3

12
+ 2𝛾1𝑡1𝑎1

2)  [mm4]  (14) 
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Böjstyvhet och elasticitetsmodul 

Den teoretiska böjstyvheten (EIef,teori) beräknas genom Ekvation 15 med värde för 

elasticitetsmodulen från Tabell 1. 

 

𝐸𝐼ef,teori =  𝐸0,x ⋅ 𝐼ef  [Nmm2]  (15) 

 

Den uppmätta böjstyvheten vid laborationsexperimentet för böjning runt x-axeln beräknas 

med hjälp av den uppmätta lokala nedböjningen och kraften vid samma punkt enligt 

Ekvation 16. I ekvationen är a avståndet från upplag till belastningspunkt enligt Figur 7. 

Längden l1 är enligt Figur 5 avståndet mellan mätpunkterna för den lokala nedböjningen. 

(F2 – F1) är ökningen av kraft för en belastningspunkt mellan två bestämda punkter och 
(𝑤2 − 𝑤1) är den lokala nedböjningsskillnaden avläst samtidigt som F1 och F2. Punkterna 

för mätvärden bestämdes enligt standard DIN-EN 408:2004 som uppger att den första 

mätpunkten ska vara vid 40% av totala kraften (Ftotal) och den andra punkten vid 10% av 

totala kraften (Ftotal) (DIN-EN 408:2004). 
 

𝐸𝐼ef,exp =
𝑎𝑙1

2(𝐹2−𝐹1)

8(𝑤2−𝑤1)
  [Nmm2]  (16) 

Den reella elasticitetsmodulen från experimentet kan sedan beräknas genom Ekvation 17 

genom att derivera böjstyvheten (𝐸𝐼ef,exp) med det effektiva tröghetsmomentet (Ief). 

 

𝐸exp =
𝐸𝐼ef,exp

𝐼𝑒𝑓
  [MPa]  (17) 

3.7 Övriga beräkningsmetoder  
 

Torrviktsmetoden 

Ett trämaterials fuktkvot kan beräknas enligt torrviktsmetoden. Ekvationen för fuktkvot 

presenteras nedan i Ekvation 18. Detta är ekvationen som anges av Svenskt Trä (Svenskt 

Trä, n.d.) 
 

𝐹𝑢𝑘𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡 𝑖 % =
𝑅å𝑣𝑖𝑘𝑡−𝑇𝑜𝑟𝑟𝑣𝑖𝑘𝑡

Torrvikt
 𝑥 100                                (18) 

 

Medelvärde och Standardavvikelse  

För att beräkna aritmetiskt medlemvärde för undersökta paramterar används Ekvation 19. 

Standardavvikelsen för samma faktorer beräknas med Ekvation 20 där n är antalet prover, 

x är observationsvärdet och m är medelvärdet för serien (Matteboken, n.d.). 

 

𝑚 =  
𝑥1+𝑥2…+𝑥𝑛

𝑛
                         (19) 

 

𝑠 = √
∑(𝑥−m)2

𝑛−1
    (20)  

 

3.8 Sammanställningsmetoder 
Beräknade värden sammanställs i tabeller för både teoretiska värden och de verkliga 

värdena som framtags med data från laborationsexperimenten. För laborationsfilerna 

skapas Excel filer vars data sedan används för att skapa figurer med grafer i 

datorprogrammet Matlab. 

 

Medelvärde och standardavvikelse beräknas också för de relevanta parametrarna. 
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4. Genomförande 

Detta arbete innebär litteraturstudier för att samla in kunskap och komma fram till 

lämpliga dimensioner för KLT-element. Dessa element framtas sedan för att praktiskt 

prövas i laborationsexperiment. Laborationsexperimenten innebär böjtester för insamling 

av värden för att sedan kunna beräkna parametrar för testelementens hållfasthets- och 

styvhetsegenskaper. 

 

4.1 Konstruktion av KLT 
Första steget i detta arbete är att presentera vilka KLT-konstruktioner som ska testas i 

laborationsexperimentet. Första avgränsningen blir här att två konstruktioner ska testas, 

en 3-skikts- och ett 5-skiktskonstruktion då dessa typer av konstruktioner är vanligt 

förekommande i dagens byggande (Karacabeyli och Douglas, 2013). KLT-elementen 

konstrueras av sidobrädor som inte är hållfasthetsklassade.  

 

Med anpassning till tillgängliga lameller, kunskap som inhämtas från litteraturstudier och 

teoretiska beräkningar dras slutsats och lämpliga lamellstorlekar, de konstruktioner som 

används är uppbyggda enligt Figur 10. De teoretiska beräkningarna görs enligt 

ekvationerna som presenteras i arbetets metod och användande av karakteristiska värden 

för virke med hållfasthetsklassen C24. 

 
Figur 10: Illustrerar uppbyggnaden av KLT-elementen. Översta konstruktionen 

illustrerar 3-skikt och den undre 5-skikt. 

 

För att teoretiskt kunna jämföra olika konstruktioners maximala belastningskapacitet vid 

böjningsmoment kring y-axeln innan framtagning av KLT-elementen skapas en Excelfil 

för beräkningar. I filen påverkar förändring av lamellernas dimensioner värdena för 

parametrarna nettotröghetsmoment runt y-axeln (Ix,net), nettoböjningsmotståndet (Wx,net), 

momentkraften (Mmax) samt maximala belastningen (Ftotal) innan brott. 
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4.2 Framtagning av KLT-element 
För att ta fram KLT-elementen som sedan ska testas i laborationsexperimentet krävs stor 

planering gällande materialframtagning och logistik. I detta arbete har elementen tagits 

fram i en process som krävt samverkan mellan flera olika företag och deras kompetens. 

 

Material 

Materialet till elementen levereras till Linnéuniversitetet från Södras sågverk i Långasjö. 

Virket är vid ankomst torkat enligt sågverkets torkningsprogram och ohyvlade. För att 

underlätta för vidare torkning levereras virket med torkströn kvar.  

 

Innan vidare arbete med materialet sorteras brädorna med hänsyn till utseende. Brädor 

med stor andel vankant, skeva brädor och brädor med stora sprickor sorteras bort. För de 

kvarvarande brädorna sker ingen sortering och deras plats i KLT-elementen blir 

slumpmässig vid limning.  

 

Fuktkvot 

Virket torkas ytterligare i Linnéuniversitetets labbhall för att nå en målfuktkvot som är 

mellan 10–14 %. Fuktkvoten kontrolleras ligga inom ramen för målfuktkvoten genom 12 

torrviktsprover på slumpvist utvalda provbitar på ca 100–200 g från brädorna i 

virkestraven. Denna kontrollen görs när paketet anländer och sju dagar senare innan 

virket ska vidare till nästa processteg. Proverna som togs fram sågades med en vanlig 

fogsvans. Cirka 20 cm in från änden på varje planka. Därefter numrerades varje provbit 

för att kunna hålla reda på vilken som är vilken för nästkommande prover. Provbitarna 

vägs sedan på en våg och efter det läggs de i en ugn ställd på 103°C. Proverna ligger 

sedan i ugnen i cirka 20 timmar då första provet tas. Två timmar senare vägs provbitarna 

igen för att kontrollera om virket är fullständigt torkat. Proverna var fullständigt torra 

efter de 22 timmarna. Proverna vägdes och därefter beräknades fuktkvoten med hjälp av 

Ekvation 16. 

 

Kapning och hyvling 

De levererade lamellerna behöver kapas och hyvlas för att kunna framställa KLT-

elementen till krävda mått. Detta sker på Fellesons i Växjö. Gällande hyvlingen är det 

nödvändigt att hyvla så att plana ytor uppstår på alla fyra sidor. Därför hyvlas lamellerna 

till 29x120 mm respektive 19x120 mm. Hyvlingen måste ske så nära inpå nästa 

processteg som möjligt då färskheten på virkets hyvlingsyta har betydelse för hur bra 

limningen blir. I detta arbete sker hyvlingen dagen innan limning, cirka 30 timmar innan 

limning.  

 

De färdiga osågade KLT-elementen har dimensionerna 1200x3000 mm. Fiberriktningen 

för de översta lagren är längsgående, alltså 3000 mm. För att kunna framställa de önskade 

KLT-elementen behövs därför 25 stycken av de tunnare lamellerna sågas till 1195 mm 

och 90 stycken till 3000 mm. För de 29 mm tjocka lamellerna behövs 75 stycken sågas 

till 1195 mm och 40 stycken till 3000 mm. Anledningen till att de lameller som ska vara 

1200 mm kapas 5 mm kortare är för att pressen som elementen limmas i ska ha lite 

marginaler för att kunna pressa samman lamellerna ordentligt. 
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Limning 

Limningen och kapning till testelementens dimensioner är det slutliga steget innan 

materialet är redo för laborationsexperiment. I detta arbete sker processteget limning i 

Norge på ett företag som heter Nordisk massivtre. Elementen limmas här i en högfrekvent 

limpress med Melamin-Urea-Formaldehyd lim. Presstrycket vid limning är 0,63 N/mm2. 

Tiden i limpressen är ca 400 sekunder. Lamellerna limmas ihop med glipor mindre än 6 

mm enligt standard SS-EN16 351:2015. Det tillverkas två stycken stora KLT-element av 

3-skikt och tre stycken av 5-skikt som sedan kapas till sex testelement av önskade 

dimensioner för varje konstruktion.  

 

4.3 Testning av KLT-konstruktionerna 
Prövningen av elementen genom böjtest med belastning vinkelrät mot planet sker i 

Linnéuniversitetets laborationshall i maskinen Alwetron TCT100. Till 

laborationsexperimentet behövs också mätinstrumenten LVDT och en potentiometer. 

Potentiometern mäter den totala nedböjningen och LVDT:n mäter den lokala 

nedböjningen. Sex böjtester av varje konstruktion genomförs.  
 

4.3.1 Försöksuppställning 

Hållfasthets- och styvhetsegenskaper vinkelrät mot KLT-elementetens plan testas genom 

en fyrpunktsböjning enligt standarden SS-EN 16 351:2015. På grund av omständigheter 

vad gäller problematik med den tillgängliga maskinparken har standarden frångåtts något. 

Detta gäller främst avståndet mellan lastpunkterna. För 5-skikten är avståndet mellan de 

två belastningspunkterna 720 mm istället för 690 som standarden anger att det ska vara. 

Avståndet mellan belastningspunkterna och upplagen avviker också till 990 mm istället 

för minst 1035 mm enligt standard. För 3-skikten har också standarden frångåtts på grund 

av maskinens möjligheter för inställning av mått. Mellan belastningspunkterna är det 520 

mm istället för 462 mm och mellan upplagen och belastningslastpunkterna är det 940 mm 

istället för max 924 mm som standarden anger. Mätlängden på LVDT:n är 600 mm för 5-

skikten och 400 mm för 3-skikten.  

 

Dimensionerna på de testade blocken är 3000x460x115 mm för 5-skikt och 3000x310x77 

mm för 3-skikt. De olika dimensionerna ger olika uppställning av utrustningen för 

böjning av de olika konstruktionerna. Figur 11 visar hur försöksuppställningen för både 

5-skikt och 3-skikt ser ut. 
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Figur 11: Uppställning av maskin och testelement. I figuren visas hur ett testelement av 

5.skikt är placerat i. Samma princip och maskin används även vid testning av 3-skikt.   

 

4.3.2 Genomförande av böjtest 

För att knäcka elementen används maskinen som nämnts ovan. Maskinen ställs så gott 

som det går in efter de måttförhållanden som anges i standarden. För 5-skikten används 

en travers för att lyfta in elementen i maskinen då varje testelement väger cirka 70 – 80 

kg. När testelementet ligger i maskinen korrigeras det i både längdled och sidled för att 

det ska ligga på angiven plats. För att underlätta ritas stödlinjer ut innan elementet förs in 

i maskinen för var belastningspunkterna och avlastningspunkterna ska vara. När 

elementet sedan är positionerat spänns det fast genom att börja belasta en aning. Efter det 

placeras potentiometern ut för att kunna mäta hur stor den totala nedböjningen är. 

LVDT:n placeras också ut på ovansidan av elementets mitt för att kunna mäta den lokala 

nedböjningen. När detta är gjort startas maskinen och böjningen påbörjas med en 

hastighet på 10 mm/min. För att inte skada LVDT:n tas denna mätutrustning bort vid 

cirka 10 kN för 5-skiktenelementen och 6 kN för 3-skiktselementen. Detta för att inte 

riskera att träet spricker och kastar iväg mätinstrumentet. När elementet är knäckt tas det 

ut ur maskinen.  

 

Den data som samlas vid testningen exporteras till en Excel-fil för att kunna analyseras. 

Med värdena ritas sedan figurer med grafer med hjälp av programmet Matlab. Värdena 

används också för beräkningen av hållfasthet- och styvhetsparametrar.  
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4.4 Beräkning av hållfasthet- och styvhetsparametrar 
Vid beräkning av intressanta parametrar används ekvationerna presenterade i arbetets 

metod. I Bilaga 1 går beräkningsstegen följa för teoretisk beräkning för KLT-elementen. 

Bilaga 2 beskriver sedan beräkning för 3-skikts- och 5-skiktelementen. Värdena för 

beräkningarna i Bilaga 2 kommer från testelement 1 för båda konstruktionerna men 

beräkningsstegen genomförs på samma sätt för alla testelementen. Nedan beskrivs i ord 

hur beräkningarna genomförs.  

 
4.4.1 Teoretisk beräkning 

Innan laborationsexperimenten utförs beräknas teoretiskt vilken spänning som bör knäcka 

KLT-elementen enligt Ekvation 1. I ekvationen antages det att parametrarna lastvarighet- 

och klimatklass (kmod), partialkoefficientfaktorn för materialegenskaper (γM) och 

systemeffektsfaktor (ksys) är lika med 1 för korttidsbelastning. Detta ger att det 

karakteristiska spänningsvärdet är detsamma som det dimensionerade spänningsvärdet. 

Detta spänningsvärde används tillsammans med framräknat netto böjmotstånd (Wx,net) för 

att genom Ekvation 6 och 7 teoretiskt presentera den totala kraft (Ftotal) som bör knäcka 

KLT-elementet. Nettoböjmotstånd beräknas enligt Ekvation 3 med 

nettotröghetsmomentet som tagits fram genom Ekvation 2. 

 

Fortsatt beräkning görs sedan för att frambringa teoretiska värden för KLT-elementens 

böjstyvhet. För detta används Ekvation 8,9,10,11 och 12 för framtagning av nödvändiga 

gammavärden. Dessa värden används sedan i Ekvation 13 och 14 för beräkning av 

konstruktionernas effektiva tröghetsmoment (Ief). I Ekvation 15 beräknas sedan den 

teoretiska böjstyvheten (EIef,teori). 

 
 

4.4.2 Beräkningar för laborationsexperiment 

Med de värden som samlats in genom laborationsexperimenten beräknas den reella 

spänningen med Ekvation 4 och 5. I Ekvation 4 beräknas momentet för det aktuella 

testelementet. Värdet för momentet används sedan i Ekvation 5 tillsammans med tidigare 

framräknat nettoböjmotstånd (Wx,net) för framtagning av spänningen.  

 

KLT-elementens reella böjstyvhet (EIef,exp) beräknas sedan enligt Ekvation 16 med 

insamlade värden för lokal nedböjning och kraft. Mätpunkterna som används i ekvationen 

bestäms genom standarden DIN-EN 408:2004. Då värden för den lokala nedböjningen 

bara samlats in upp till 6 kN för 3-skiktselementen och 10 kN för  

5-skiktselementen väljs mätpunkterna med utgångspunkt från den teoretiskt beräknade 

totala kraften. För 3-skiktselementen ska då det 40% värdet tas vid 6 kN och det 10% 

värdet vid 1.5 kN. Motsvarande för 5-skiktselementen tas värdet för mätpunkterna vid 10 

kN och 3 kN. 

 

 Sista steget för beräkningarna är att beräkna de faktiska värdena för elasticitetsmodulen 

(Eexp) enligt ekvation 17. I ekvationen använd det tidigare beräknade effektiva 

tröghetsmomentet (Ief). 
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4.5 Sammanställning av data 
De framräknade värdena presenteras i tabeller och figurer för att tydliggöra resultatet. De 

teoretiska värdena och reella värdena för böjstyvhet och elasticitetsmodul presenteras i 

tabeller. Den verkliga kraften (Ftotal), spänningen (σmax) och nedböjningen (Ymax) för 

testelementen presenteras i både tabeller och figurer med grafer för sambanden. Graferna 

är nödvändiga för att illustreras materialets väg från linjär-elastiskt fram till brottskedet. 

 

För att illustrera de brott som uppträtt presenteras också dessa i figurer. Alla böjtester 

filmades och fotograferades för att i efterhand ge möjlighet att studera och analysera 

anledningen till de olika brotten. Bilder för brotten presenteras i Bilaga 3 men de mest 

representativa brotten för KLT-elementen är utvalda för presentation i figurer i arbetets 

resultat.  
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5. Resultat och analys 
 

5.1 Teoretiskt beräknade hållfasthets värden 
I Tabell 2 presenteras de beräknade värdena för KLT-elementens nettotröghetsmoment 

(Ix,net) och nettoböjmotstånd (Wx,net). I Tabell 3 presenteras sedan de teoretiskt beräknade 

värdena för totala kraften (Ftotal), spänningen (σmax) och böjstyvheten (EIef, teori). Dessa 

värden är beräknade med de karakteristiska värdena för hållfasthetsklassen C24. 

 

Tabell 2: Beräknade värden för nettotröghetsmoment och nettoböjmotstånd. 

 Styvhetsvärde 

 

 

KLT-element 

Nettotröghetsmoment (Ix,net) 

[mm4] 

Nettoböjmotstånd (Wx,net) 

[mm3] 

3-skikt 11.54⋅106 29.98⋅104 

5-skikt 41.06⋅106 71.41⋅104 

 

Tabell 3: Teoretiskt beräknade värden för total kraft, spänning och böjstyvhet.  

 

 

KLT-element 

Total kraft 

(Ftotal) 

[N] 

Spänning 

(σmax) 

[MPa] 

Böjstyvhet 

(EIef, teori) 

[Nmm2] 

3-skikt 15 308 24 117.24⋅109 

5-skikt 34 625 24 389.23⋅109 

 

 

5.2 Värden från laborationsexperiment för 3-skiktelementen 
De värden som registrerades vid laborationsexperimentet för totala kraften (Ftotal) och 

nedböjningen (Ymax) samt den framräknade spänningen (σmax) och böjstyvheten (EIef,exp) 

presenteras i Tabell 4. Den högsta uppmätta kraften är den totala kraften som kunde 

applicerades på testelementet innan brott skedde. Denna kraft anges i Newton (N). Den 

totala nedböjningen anges i millimeter (mm), maximala spänningen anges i Mega Pascal 

(MPa) och böjstyvheten anges i Newton mm2 (Nmm2). I tabellen presenteras även 

medelvärde och standardavvikelse för de angivna parametrarna. 

 

Tabell 4: Värden för total kraft, nedböjning och spänning vid brottgränsen samt elasticitetsmodulen 

och böjstyvheten för KLT-elementen av 3-skikt. 

 

 

Testelement 

Total kraft 

(Ftotal) 

[N] 

Nedböjning 

(Ymax) 

[mm] 

Spänning 

(σmax) 

[MPa] 

Elasticitetsmodul 

(Eexp) 

[MPa] 

Böjstyvhet 

(EIef,exp) 

[Nmm2] 

1 27 716 67.6 43.4 13 343 142⋅109 

2 25 864 62.6 40.5 17 813 190⋅109 

3 31 697 74.3 49.7 13 555 144⋅109 

4 31 590 75.7 49.5 14 295 152⋅109 

5 36 457        > 92.00 57.1 14 519 155⋅109 

6 28 504 66.8 44.7 13 404 143⋅109 

Medelvärde: 30 305 69.4 47.5 14 488 154⋅109 

Standardavvikelse:   3 771   5.5   5.9 1700   18⋅109 
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5.2.1 Grafer för 3-skiktselementen 

I Figur 12 visas förhållandet mellan den tillämpade kraften och nedböjningen för 3-

skiktstelementen. Den totala kraften som går att applicera innan brott varierar mellan de 

sex testelementen. Grafen visar belastning upp till brottgränsen. Brottet sker för 

testelementen med 3-skiktskonstruktion mellan cirka 25 kN och 32 kN.  

 

Viktigt att nämna är brott inte sker för testelement 5 innan en nedböjning på över 92 mm, 

vilket var den maximala nedböjningen den tillgängliga utrustningen kunde mäta. Därför 

syns inte brottet för grafen i Figur 12 utan grafen för testelement 5 slutar där 

nedböjningen slutade mätas. Den totala kraften som applicerades för testelement 5 

presenteras dock i Tabell 3.   

 
Figur 12: Kraft-global nedböjnings graf för de sex 3-skikt testelementen. 
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Förhållandet mellan spänning och nedböjning presenteras I Figur 13. Även här saknas 

data för testelement 5 efter nedböjning över 92 mm vilket gör att brottgränsen inte är med 

i grafen. 

 
Figur 13: Spänning-nedböjnings graf för de sex 3-skikt testelementen. 

 

Kraften i förhållande till den lokala nedböjningen ser vi i Figur 14. Förhållandet mellan 

dessa krafter är linjärt ökande. Den lokala nedböjningen är uppmätt i mitten av 

elelementen med ett LVDT-instrument.  
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Figur 14: Kraft-lokal nedböjnings graf för de sex 3-skikt testelementen med utsatta 

mätpunkter för beräkning av 𝐸𝐼ef,exp enligt ekvation 16. 

 

5.3 Värden från laborationsexperiment för 5-skiktelementen 
Samma parametrar som mäts vid böjtest av 3-skiktselement mäts även vid test av 5-

skiktselementen. I Tabell 4 presenteras de olika värdena som registrerats och beräknats. 
 

Tabell 5: Värden för total kraft, nedböjning och spänning vid brottgränsen samt elasticitetsmodulen 

och böjstyvheten för KLT-elementen av 5-skikt. 

 

 

Testelement 

Total kraft 

(Ftotal) 

[N] 

Nedböjning 

(Ymax) 

[mm] 

Spänning 

(σmax) 

[MPa] 

Elasticitetsmodul 

(Eexp) 

[MPa] 

Böjstyvhet 

(EIef,exp) 

[Nmm2] 

1 45 506 48.7 30.9 14 060    498⋅109 

2 64 981 61.2 45.0 14 862 526⋅109 

3 64 777 63.4 44.9 14 926 528⋅109 

4 61 690 66.6 42.8 15 617 523⋅109 

5 66 128 64.1 45.8 15 016 531⋅109 

6 63 357 68.1 43.9 14 112    499⋅109 

Medelvärde: 61 073 62.0 42.2 14 766 517⋅109 

Standardavvikelse:   7 778   7.0   5.6 591      15⋅109 
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5.3.1 Grafer för 5-skiktselementen 

Figur 15 visar sambandet mellan kraft och nedböjning för testelementen av 5-skikt. 

Grafen visar hur mycket kraft som behövs för att elementen ska deformeras så mycket att 

materialet inte längre är elastiskt och brott uppstår. Detta sker för de sex testelementen 

mellan cirka 45 kN och 66 kN.  

 
Figur 15: Kraft-nedböjnings graf för de sex 5-skikt testelementen. 

Figur 16 visar förhållandet mellan 5-skiktselementens spänning och nedböjning.  

 
Figur 16: Spänning-nedböjnings graf för de sex 5-skikt testelementen. 
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Figur 17 beskriver kraften i förhållande till den lokala nedböjningen för 5-

skiktselementen uppmätt i mitten av elementen med en LVDT. 

 
Figur 17: Kraft-lokal nedböjnings graf för de sex 5-skikt testelementen med utsatta 

mätpunkter för beräkning av 𝐸𝐼ef,exp enligt ekvation 16. 

 

5.4 Jämförelse av teoretiska och beräknade parametrar 
I Tabell 6 redovisas skillnaden i procentsats mellan de värden som förväntades utifrån de 

teoretiska beräkningarna med det testelement som klarade den minsta belastningen innan 

brott. För alla tre studerade parametrar är de reella värdena högre än de teoretiska. 

 

Tabell 6: Jämförelse mellan teoretiskt beräknade värden och det testelement för varje 

konstruktion som klarade minst belastning. Skillnaden presenteras i hur många procent 

större de reella värden är jämfört med de teoretiska värdena.  

  Procentuell skillnad (%) 

KLT-element Total kraft 

(Ftotal)  

Spänning 

(σmax) 

Elasticitetsmodul 

(Eo,x) 

Böjstyvhet 

(EIef) 

3-skikt 41 41 38 38 

5-skikt 24 22 22 20 

     

5.5 Typer av brott 
För varje testelement dokumenteras brottet efter knäckning med bilder. Vanligt 

förekommande är att brott uppträdde i anslutning till kvistar och några i limfogen. I Figur 

12–17 presenteras utvalda brott som väl representerar hur de vanligaste brotten för 

testelementen såg ut.  
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5.5.1 Illustration av brott för 3-skiktselementen 

I Figur 18–20 illustreras tre brott som uppstått vid böjtest av testelement av 3-skikt.    

 

 
Figur 18: Illustrerar brotter för böjtest av testelement 1 av 3-skikt. 

 

 
Figur 19: Illustrerar brottet för böjtest av testelement 2 av 3-skikt. 

 

 
Figur 20: Illustrerar brottet för böjtest av testelement 6 av 3-skikt. 
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5.5.2 Illustration av brott för 5-skiktselementen 

I Figur 21–23 illustreras tre brott som uppstått vid böjtest av testelement av 5-skikt. 

 

 
Figur 21: Illustrerar brottet för böjtest av testelement 3 av 5-skikt. 

 

 
Figur 22: Illustrerar brottet för böjtest av testelement 5 av 5-skikt. 

 

 
Figur 23: Illustrerar brottet för böjtest av testelement 6 av 5-skikt. 
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6. Diskussion och slutsatser 
För de utförda testerna kan variationen av värdena mellan de olika testelementen 

diskuteras. För både 3-skiktselementen och 5-skiktselementen varierar den maximala 

belastningen, nedböjningen, spänningen, elasticitetsmodulen och böjstyvheten för varje 

testelement. 

 

6.1 Analys av brott 
Innan böjtesten utfördes kunde man ana var brottet för testelementet skulle uppträda. 

Antagande gjordes med redan befintlig kunskap om kvistars påverkan på hållfastheten 

och styvheten. Dessa antaganden visade sig i många fall också vara rätt då tydliga brott 

uppstod i många av de kvistar i elementen som innan böjtestets början pekats ut som 

kritiska punkter.  

 

Att kvistarna har så stor betydelse för brott styrker hur viktigt det är att ta hänsyn till 

trämaterialets heterogena egenskaper. Att då använda sig av ej hållfasthetsklassade brädor 

kan därför anses som riskabelt. Dock bevisas också teorin om att man genom KLT-

konstruktion skapar ett material med jämnare egenskaper och färre svaga punkter då alla 

testelementen uppnått betydligt högre värden för analyserade parametrar än de teoretiskt 

beräknade. Detta är ett argument för att man kan använda oklassade sidobrädor för KLT-

element då de framtagna elementen visat goda resultat. 

 
6.1.1 Brott för 3-skiktselement 

I Figur 18–20 illustreras brotten för testelementen 1, 2 och 6 för 3-skiktskonstruktionen.  

Antagande kan efter böjning till brott göra om vilka som var de avgörande faktorerna för 

brottet och dess plats. I Figur 18 och 20 har brottet skett där kvistandelen är som störst 

och i de kvistarna som kan bedömas som mest kritiska. I Figur 19 är brottanledningen 

dock en annan. Här har limfogen brustit och orsakat brottet.  

 
6.1.2 Brott för 5-skiktselement 

För 5-skiktselementen illustreras i Figur 21–23 brotten för testelement 3, 5, och 6. Även 

för dessa testelement är det tydligt att brotten skett i anslutning till kvistar förutom för 

Figur 22. Detta brott är något svårtolkat då brottet skett mellan två skikt. Vid första 

anblick kan brottet tolkas som en bristning i limfogen med vid närmare analys visar det 

sig att det sitter en stor andel med avslitna träfibrer kvar i båda skikten.    
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6.2 Hållfasthets- och styvhetsparametrar 
De teoretiska värdena beräknades med karakteristiska värden för hållfasthetsklassen C24 

eftersom detta är en vanlig hållfasthetsklass som används vid produktion av KLT. 

Materialet till KLT-elementen i detta arbete bestod dock av oklassade brädor vilket 

betyder att de både kunde ha högre och lägre hållfasthetsklass än C24. Enligt teorin har 

dock sidobrädor, som är det material som använts till testelementen bättre 

hållfasthetsegenskaper än centrumbrädor. Troligtvis uppnådde därför det ingående 

materialet minst hållfastheten för C24 vilket är en anledning till de betydligt högre 

värdena i resultatet. De karakteristiskt använda värdena är också baserade på många fler 

tester än de som utfördes i denna studie. 
 

6.2.1 Teoretiska och reella värden 

Vid jämförelse av de teoretiskt beräknade värdena för total kraft (Ftotal), spänning (σmax), 

elasticitetsmodul (E0,x ), och böjstyvhet (EIef) har både 3-skiktselementen och 5-

skiktselementen uppnått högre värden för alla de tre studerade parametrarna vilket går att 

konstatera genom att studera Tabell 6. 

 

Elasticitetsmodulen är för alla testelement högre än det karakteristiska värdet på 11 000 

MPa. För testelement 2 för 3-skiktskonstruktionen är värdet så högt som 17 813 MPa. 

Anledningen till de högre värdena för elasticitetsmodulen antas vara att det råmaterialet 

till KLT-elementen är just sidobrädor. Enligt teorin hade man kunnat förvänta sig ännu 

högre värden för denna parameter då elasticitetsmodulen kan vara uppåt faktor 2 större 

för sidobrädor än för centrumbrädor.  

 

Sidobrädornas goda egenskaper för hållfasthet- och styvhet kan anses vara bevisad med 

de uppnådda värdena för de studerade parametrarna. I beaktning måste dock tas att det 

finns avvikande testelement med lägre värden.  

 

Vid jämförelse av det dimensionerade värdet för spänningen och de reella värdena är 

skillnaden stor. Det dimensionerade värdet för hållfasthetsklass C24 beräknades till 24 

MPa då de påverkande faktorerna antogs vara 1 vid beräkning. De reella värden för 

konstruktionerna visade sig sedan vara som minst 40.5 MPa för 3-skiktskonstruktionen 

och 30.9 MPa för 5-skiktskonstruktionen. Diskussion kan här göras om det är rätt att anta 

de påverkande faktorerna till 1 vid beräkning av det dimensionerade värdet då resultatet 

tydligt visar att inga testelement är i närheten av det värdet för spänningen. 

 
6.2.2 Konstruktionsjämförelse 

Om man går vidare till att jämföra de två olika konstruktionernas värden uppvisar 3-

skiktskonstruktionen en större avvikelse uppåt från de karakteristiska värden om man 

studerar procentskillanden i Tabell 6. I beaktning ska då tas att värdena för det 

testelement av 5-skikt som klarade minst belastning avvek med nästan 16 kN från 

medelvärdet. För spännings och elasticitetsmodulen uppvisar de båda konstruktionerna 

likande värden. Böjstyvheten är däremot högre för 5-skiktselementen. 

 
6.2.3 Variation mellan testelement 

Maximum- och minimumvärden för testelementens studerade parametrar varierar och 

standardavvikelsen är relativt stor vilket är ett resultat av att trämaterial är heterogent. För 

den totala kraften finns en skillnad mellan största och minsta värde på 20 kN för 5-

skiktelementen. För 3-skiktselementen är den största skillnaden för den totala kraften runt 

10 kN. 
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Trots att de flesta testelement uppnår höga värden för de studerade parametrarna bör man 

vid konstruktion inte anta hållfasthets- och styvhetsegenskaper över värdena för de 

testelementen med lägst värden. Enligt Tabell 6 är dock värdena för de sämsta 

testelementen väsentligt högre än de teoretiskt beräknade värdena för KLT-element av 

hållfasthetsklassen C24. 

 

6.4 Felkällor 
För att kunna dra några absolut säkra slutsatser om konstruktionen av KLT-element av 

oklassade sidobrädor hade det varit bra att göra betydligt fler tester än vad som 

genomfördes i denna studie. Avgränsningarna som gjorts i detta arbete och som kan va en 

källa till sänkt reliabilitet var dock nödvändiga. Utan avgränsningarna och avvikelserna 

från tillämpad standard hade inte studien gått att utföra inom tidsramen och med den 

tillgängliga utrustningen. Lika så möjligheterna att transportera och hantera materialet har 

påverkat möjligheterna att testa det antalet testelement som krävs enligt  

SS-EN 16 351:2015. En volymbegränsning var här tvungen att göras efter hur stor vikt 

som är tillåtet i en skåpbil som får köras på B-körkort. Detta resulterade i att material för 

enbart 6 testelement av varje konstruktion kunde transporteras mellan Växjö och Norge 

istället för de 15 testelement som standarden kräver.  

 

6.5 Slutsatser 
KLT-element är ett väldigt bra material men ovissheten om dess exakta egenskaper är 

troligtvis avskräckande för många byggherrar och konstruktörer. Därför är det viktigt att 

standarder utvecklas och materialet testas för att samla in mer kunskap och utveckla 

produkter som kan garanteras säkra för köparna.  

 

Av detta arbete kan slutsatsen dras att sidobrädor har goda hållfasthets- och 

styvhetsegenskaper och är lämpliga för användning i KLT-produkter. Då sättet som KLT-

element konstrueras på också jämnar ut egenskapsskillnaderna inom det egna elementet 

kan kravet på hållfasthetsklassat virke i konstruktionen ses som en onödig 

säkerhetsfaktor. Särskilt om man använder sig av sidobrädor vilka redan är kända för 

goda konstruktionsegenskaper. 

 

Att göra vidare studier och tester av färdiga KLT-element av ej hållfasthetsklassat virke 

skulle dock vara nödvändigt för att kunna garantera dess säkerhet. Vidare utveckling och 

forskning inom ämnet skulle med sannolikhet leda till ökad trovärdighet för 

användningen av detta råmaterial. Som tidigare studier också poängterat skulle sortering 

av det ingående materialet kunna vara en relevant fortsättningsstudie då kvistar har en 

stor betydelse för hållfastheten. Kvalitetssortering av ytter- och innerlameller för att få 

virke med mindre kvist i ytterskikten skulle säkerligen ge bättre hållfasthetsvärden.  

 

Som sista slutsats ska poängteras att KLT-elementen av ej hållfasthetsklassade sidobrädor 

i denna studie visade mycket goda resultat om man jämför med teoretiska värden för 

element av hållfasthetsklassen C24. Om resultatet i detta arbete skulle gälla generellt för 

alla KLT-element av samma oklassade råmaterial skulle KLT- produkter av sidobrädor 

utan tvekan kunna bidra till en miljövänligare och hållbar framtid inom byggbranschen.  

På det sättet skulle då också lönsamheten för sågutbytet i sågverksindustrin kunna stiga 

markant då KLT-produkter idag är en produkt vars efterfrågan är stor och fortsatt ökande. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

I följande bilaga följer redovisning av teoretiska beräkningar för väsentliga och 

nödvändiga parametrar i arbetet. De refererade ekvationerna återfinns i arbetets metod. 
 

Teoretisk beräkning av spänning enligt Ekvation 1  
 

𝜎max = 𝜎my,d = 𝑓𝑚𝑑 =
24⋅1

1
⋅ 1 = 24 MPa 

 

Beräkningar för 3-skiktselement  

 Nettotröghetsmoment (Ix,net) enligt Ekvation 2 och nettoböjmotstånd (Wx,net) enligt 

Ekvation 3. 
 

𝐼x,net = ∑
𝑏𝑥𝑡𝑖

3

12
+ ∑ 𝑏𝑥𝑡𝑖𝑎𝑖

2 =2 (
308⋅293

12
) + 2(308 ⋅ 29 ⋅ 242) = 11541633 ≈ 1154 ⋅ 104 

mm4 

 

𝑊x,net =
2⋅𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡

ℎ𝐶𝐿𝑇
=

2⋅1154⋅104

77
= 299782.7 ≈ 29.98 ⋅ 104 mm3 

 

 

Värde för (𝐹max)  enligt Ekvation 6 och den totala kraften (Ftotal) enligt Ekvation 7. 
 

𝐹max =
𝜎Max ⋅𝑊x,net

𝐿
=

24⋅29.98⋅104

940
≈ 7654 N 

 

𝐹 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2𝐹max = 2 ⋅ 7654 ≈ 15308 N 
 

 

Beräkning av gamma-värden (𝛾𝑥) för enligt Ekvation 8 och 9. 

 

𝛾1 = 1  

 

𝛾3 =
1

1 +
𝜋2 𝐸𝑥,3 𝑡3

𝑙𝑟𝑒𝑓
2 ⋅

𝑡2

𝐺9090,2

=
1

1 +
𝜋2 ⋅ 11 000 ⋅ 19

24002 ⋅
29
50

≈ 0.828 

 

 

Beräkning av effektivt tröghetsmoment enligt Ekvation 13.  

 

𝐼ef = 𝑏𝑥 (
2𝑡1

3

12
+ (1 + 𝛾3)𝑡1𝑎1

2) = 308 (
2⋅293

12
+ (1 + 0.828) ⋅ 29 ⋅ 242) =

10656800.13 ≈ 1065.68 ⋅ 104 mm4 

 

 

Beräkning av teoretisk böjstyvhet (𝐸𝐼ef,teori) beräknas sedan enligt Ekvation 15.  

 

𝐸𝐼ef,teori =  𝐸0,x ⋅ 𝐼ef = 11000 ⋅ 1065.68 ⋅ 104 ≈ 117.24 ⋅ 109 Nmm2  

 



 

40 
Beatrice Larsson & Adam Bergman 

Beräkning för 5-skiktselement 

Nettotröghetsmoment (Ix,net) enligt Ekvation 2 och nettoböjmotstånd (Wx,net) enligt 

Ekvation 3. 
 

𝐼x,net = ∑
𝑏𝑥𝑡𝑖

3

12
+ ∑ 𝑏𝑥𝑡𝑖𝑎𝑖

2 =3 (
460⋅193

12
) + 2(460 ⋅ 19 ⋅ 482) =41062705 ≈ 4106 ⋅ 104 

mm4 

 

 𝑊x,net =
2⋅𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡

ℎ𝐶𝐿𝑇
=

2⋅4106⋅104

115
= 714134 ≈ 71.41 ⋅ 104 mm3 

 

 

Värde för (𝐹max)  enligt Ekvation 6 och den totala kraften (Ftotal) enligt Ekvation 7. 
 

𝐹max =
𝜎Max ⋅𝑊x,net

𝐿
=

24⋅71.41⋅104

990
≈ 17312 N 

 

𝐹 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2𝐹max = 2 ⋅ 17312 ≈ 34625 N 

 

Beräkning av gamma-värden (𝛾𝑥) enligt Ekvation 10, 11 och 12. 𝛾1 = 𝛾5 för symmetriskt 

tvärsnitt. 

 

𝛾1 =
1

1 +
𝜋2 𝐸𝑥,1 𝑡1

𝑙𝑟𝑒𝑓
2 ⋅

𝑡2

𝐺9090,2

=
1

1 +
𝜋2 ⋅ 11000 ⋅ 19

27002 ⋅
29
50

≈ 0.859 

 

𝛾3 = 1 

 

𝛾1 = 𝛾5 =
1

1 +
𝜋2 𝐸𝑥,1 𝑡1

𝑙𝑟𝑒𝑓
2 ⋅

𝑡2

𝐺9090,2

=
1

1 +
𝜋2 ⋅ 11000 ⋅ 19

27002 ⋅
29
50

≈ 0.859 

 

Beräkning av effektivt tröghetsmoment för enligt Ekvation 14.  

 

𝐼ef = 𝑏𝑥 (
3𝑡1

3

12
+ 2𝛾1𝑡1𝑎1

2) = 460 (
3⋅193

12
+ 2 ⋅ 0.859 ⋅ 19 ⋅ 482) = 35384974.62 ≈

3538.50 ⋅ 104 mm4 

 

Beräkning av teoretisk (𝐸𝐼ef,teori) böjstyvhet beräknas sedan enligt Ekvation 15. 

 

𝐸𝐼ef,teori =  𝐸0,x ⋅ 𝐼ef = 11000 ⋅ 3538.50 ⋅ 104 ≈ 389.23 ⋅ 109 Nmm2 
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Bilaga 2 

I följande bilaga redovisas beräkningsstegen för testelement 1 för både 3-skiktselementen 

och ett 5-skiktselementen. Använda värden för kraft och nedböjninng är insamlade genom 

laborationsexperimentet. De refererade ekvationerna återfinns i arbetets metod. Följande 

beräkningssteg har använts för alla testelement men med andra värden för kraft och 

nedböjning. 

 

Beräkning för 3-skiktselement 

Beräkning av momentet (Mmax) enligt Ekvation 4. 

 

𝑀max = 𝐹max ⋅ 𝐿 = 13858 ⋅ 940 = 13026520 ≈ 13.03 ⋅ 106 Nmm 

 

I Ekvation 5 beräknas spänningen (𝜎max) med värdet för nettoböjmotstånd (Wx,net) från 

Bilaga 1.  

 

𝜎max =
𝑀max

𝑊x,net
=

13.02⋅106

29.98⋅104 ≈ 43.4 MPa 

 

Beräkning för den reella böjstyvheten (𝐸𝐼ef,exp) beräknas sedan enligt Ekvation 16. 

 

𝐸𝐼ef,exp =
𝑎𝑙1

2(𝐹2−𝐹1)

8(𝑤2−𝑤1)
=

940⋅4002(3141−750.5)

8(0,401−0,081)
≈ 142 ⋅ 109 Nmm2 

 

Beräkning för 5-skiktselement 

Beräkning av momentet (Mmax) enligt Ekvation 4. 

 

𝑀max = 𝐹max ⋅ 𝐿 = 22753 ⋅ 990 = 22525470 ≈ 22.53 ⋅ 106 Nmm 

 

I Ekvation 5 beräknas spänningen (𝜎max) med värdet för nettoböjmotstånd (Wx,net) från 

Bilaga 1.  

 

𝜎max =
𝑀max

𝑊x,net
=

22.53⋅106

71.41⋅104
≈ 30.9 MPa 

 

Beräkning för den reella böjstyvheten (𝐸𝐼ef,exp) beräknas sedan enligt Ekvation 16. 

 

𝐸𝐼ef,exp =
𝑎𝑙1

2(𝐹2−𝐹1)

8(𝑤2−𝑤1)
=

990⋅6002(10060−3001)

8(0,442−0,126)
≈ 498 ⋅ 109 Nmm2 
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Bilaga 3 

Nedan redovisas bilder på några av testelementen och var brottet har uppstått vid testning.  

 

 

 

 

  


